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Rostlinná i živočišná říše vyrostla uprostřed náměstí
Vše, co souvisí s přírodou 
a ekologií, na jednom místě. 
Bohumínské školy daly 
hlavy a ruce dohromady 
a zorganizovaly 30. května 
na náměstí T. G. Masaryka 
interaktivní akci pro menší 
děti, žáky prvního stupně. 
Aby si prohloubily vztah 
k přírodě a ochraně 
životního prostředí. Protože, 
co se v mládí naučíš...

S myšlenkou uspořádat akci 
přišly učitelky, které se na ško-
lách věnují výchově zaměřené na 
životní prostředí. Nápad se ujal, 
zapojili se další kantoři a také 
starší žáci. Každá škola si připra-

vila aktivitu, kterou pak ve svém 
stánku na náměstí prezentovala. 
K vidění tady byla například im-
provizovaná laboratoř s mikro-
skopy, s jejichž pomocí mohli 
příchozí pozorovat preparáty 

z říše hmyzu. U dalších stánků 
děti poznávaly rostliny, aromatic-
ké látky, přírodniny nebo také 
části zvířecích koster.

Cílovou skupinou projektu byli 
žáci prvního stupně. „Žáci každé 

školy strávili na náměstí jednu 
hodinu. Předem jsme určili časový 
plán, aby na sebe jejich návštěvy 
navazovaly,“ prozradila učitelka 
Benešovy školy Jana Žádníková. 
Na náměstí se pak o menší děti 
starali starší spolužáci. Jednotlivé 
stánky měli na starosti žáci dru-
hého stupně.

Organizátoři pozvali také atrak- 
tivní hosty. Díky včelařům z Bar-
tošovic a jejich speciálnímu 
prosklenému úlu si děti mohly 
prohlédnout dění uvnitř včelstva. 
Školáci se seznámili také s canis-
terapií, tedy léčebným kontaktem 
se psy. Dorazil i krajský koordi-
nátor veřejné dopravy, aby dětem 
vysvětlil, že cestovat MHD je 
ekologičtější než auty, a místní 
BM servis k náměstí přistavil 
popelářský vůz i s vysypanou 
popelnicí. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Stříbrný hattrick za separaci
Už potřetí v řadě se Bohumín může chlubit keramickou popelnicí. Uměleckou trofej 
získal za třídění odpadu. V něm jsou Bohumíňáci druzí nejlepší v Moravskoslezském 
kraji. Loni vytřídili 908 tun odpadu, tedy o deset tun více než v předchozím roce. 

Ocenění převzal 25. května na zámku v Hradci 
nad Moravicí místostarosta Lumír Macura. S výjim-
kou Třince nenašel Bohumín konkurenci a v kate-
gorii měst nad patnáct tisíc obyvatel obsadil
už potřetí v řadě stříbrnou pozici. Do 13. ročníku 
soutěže o nejpoctivější třídiče, kterou pořádá Mo-

ravskoslezský kraj s obalovou společností Eko-Kom, 
se zapojilo všech tři sta obcí a měst regionu. 

Organizátoři hodnotili množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele a počet materiálů, 
které mohou lidé v obcích odevzdávat. Dalším 
kritériem byla hustota sběrné sítě.

„Lokality pro separaci papíru, bílého i barevného 
skla a plastů každoročně rozšiřujeme. Během loňska 
přibyly sestavy kontejnerů na dalších osmi místech 
a celkem už jich máme 130. Při každé rekonstrukci 
veřejných ploch kolem bytových domů navíc myslíme 
na to, aby lidé nemuseli chodit se tříděným odpadem 
daleko. Postupně také vylepšujeme přístup ke kontej-
nerům,“ uvedl Lumír Macura s tím, že poděkování 
za úspěch v soutěži patří především samotným 
občanům, pro které je třídění odpadů samozřej-
mostí. Za druhé místo obdrží město třicet tisíc 
korun, které věnuje na ekologickou výchovu.

Lucie KOLKOVÁ
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Sedli na rotoped, pomohli potřebným
Den otevřených dveří Elektrárny Dětmarovice si 3. června 
nenechala ujít více než tisícovka lidí. 

Část návštěvníků se vydala na 
prohlídku elektrárny, další si užili 
efektní show, díky níž se dozvě-
děli, jak vzniká energie a jak ji 
využívat při vytápění. Společnost 
ČEZ Teplárenská současně slavi-
la desáté narozeniny a pro děti 
i dospěláky připravila energetický 
sedmiboj.

Jedním z vrcholů akce bylo šlapá- 
ní na Oranžových kolech – cyklis-
tických trenažérech, které promě-
ňují vyšlapanou energii na fi nance. 
Pro dvě organizace vyčlenila Na-
dace ČEZ rovných sto tisíc. Už 
jen záleželo, jak se dobrovolníci 
opřou do pedálů a kolik pro »svůj 
tým« našlapou.

Dům dětí a mládeže Orlová 
nakonec získal 51.654 korun na 
vybavení pro své kroužky. Domov 
seniorů Cesmína, provozovaný 
Centrem sociálních služeb Bohu-
mín, nakoupí za 52.150 korun 

pro své klienty mobilní zvedací 
zařízení. „Velká část našich klien-
tů je zcela imobilní, upoutaná na 
lůžko. Díky příspěvku Nadace 
ČEZ můžeme nakoupit speciální 
zvedací vaky, které se připevní 
k zařízení, pomocí kterého lze pře-
sunout klienty z lůžek do pojízd-
ných křesel a zpět. Mohou tak na- 
vštívit své sousedy nebo se zapojit 
do společných programů,“ vysvět-
lila vedoucí domova Katrin Mito-
pulu.  (vlas)

EDĚ je největší klasickou 
elektrárnou na Moravě a zá-

roveň největší černouhelnou v Česku. Ročně dokáže vyrobit 2,5 milionu mega-
watthodin elektrické energie, což je spotřeba více než 700 tisíc domácností, 
a přes 800 tisíc gigajoulů tepla. Teplem zásobuje Bohumín a Orlovou.
Elektrárna díky investicím plní veškeré ekologické limity a bude je splňovat i po 
jejich zpřísnění po roce 2021. V příštích letech počítá s provozem dvou bloků. 
„Uzavření Elektrárny Dětmarovice není otázkou nejbližších let a lokalitu nehodláme 
opouštět ani v případě negativního vývoje na energetickém trhu. Dodávky tepla do 
Bohumína a Orlové zajistíme a zároveň bychom v oblasti dodávek tepla rádi rozší-
řili naši působnost,“ uvedl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.
V současnosti probíhá instalace druhého výtopenského zdroje pro plynulou 
dodávku tepla při odstávce bloků. Zároveň se posuzují varianty jiných tepláren-
ských zdrojů, například kogeneračních jednotek, které by zabezpečily kvalitní 
dodávky tepla za konkurenceschopné ceny.

Elektrárna Dětmarovice

Domovu dala jméno 
léčivá cesmína
Starobohumínský domov důchodců dostal nové originální 
jméno. V anketě jej vybrali sami obyvatelé města. Z pěti 
fi nálových návrhů získala nejvíc hlasů varianta »Domov 
Cesmína«. Ve slově lze najít zkratku Centra sociálních 
služeb Bohumín, které domov provozuje. Samotný název 
pak označuje krásný dekorativní keř, jehož listy mají 
řadu léčivých účinků.

Cesmína získala v internetové 
anketě suverénně nejvíc »kliknu-
tí«. Svůj hlas jí dalo čtyřicet pro-
cent respondentů. Na druhém 
místě skončil Odráček, další tři 
návrhy – Domov na soutoku, 
Bohunka a Meandry – oslovily 
zanedbatelný počet hlasujících. 
Anketa probíhala celý květen 
a zúčastnilo se jí přes 700 lidí, 
což je v historii bohumínských 
anket nebývale vysoké číslo. 

Autorkou vítězného návrhu je 
Antonie Walterová. „Vývoj ankety 
jsem bedlivě sledovala a výsledek 
mě velmi těší. Mám ráda složeni-
ny, a proto je i nový název Cesmína 
zkratkou CEntra Sociálních služeb 
BohuMÍNA. Doufám, že se bude 
nový název líbit také obyvatelům 

domova,“ přeje si Antonie Walte-
rová. 

Starobohumínský domov se-
niorů v minulosti provozoval 
Moravskoslezský kraj. Od ledna 
2016 přešel pod Centrum sociál-
ních služeb Bohumín. Dále už 
nemohl používat dřívější jméno, 
a proto se vedení domova obrátilo 
na veřejnost, aby pomohla s vy-
mýšlením nového pojmenování. 
„Cesmína není jen rostlinou krás-
nou, ale také léčivou. Proto je nový 
název našeho domova opravdu 
výstižný. I my se snažíme o léčení 
nejen těla, ale i duší našich seniorů,“ 
uzavírá vedoucí domova Katrin 
Mitopulu.

Lucie KOLKOVÁ

Interna nemocnice 
se na měsíc uzavře
Interní oddělení Bohumínské městské nemocnice zůstane 
v červenci uzavřené. Důvodem je obměna personálu, především 
lékařů. Pacienti interny se během prvního prázdninového měsíce 
musí obrátit na jiná zdravotnická zařízení. Od srpna by měla 
všechna oddělení bohumínské nemocnice fungovat bez omezení.

Bohumínská interna se uzavře 1. 
července, nicméně už od 26. června 
nebude přijímat nové pacienty. 
Během července zůstane zcela 
uzavřená, stejně jako interní poho-
tovost. Záchranná služba bude 
pacienty rozvážet do okolních ne-
mocnic. Stejně 
tak musí po-
stupovat lidé, 
kteří internu vyhledají ze zdravot-
ních důvodů sami. 

Za měsíčním uzavřením interny 
stojí personální změny na oddělení. 
„Někteří lékaři odcházejí, podařilo 
se nám nasmlouvat nové síly, kvůli 
výpovědním lhůtám ale nemohou 
nastoupit tak rychle, jak bychom po-
třebovali. Proto jsme nuceni internu 
na měsíc uzavřít. V tuto chvíli ale 
považujeme za zásadní, že se nám 
podaří provoz interny obnovit,“ uvedl 
ředitel nemocnice Kamil Mašík. 

Podle něj je situace v oblasti interní 
medicíny v regionu kritická. „Sehnat 
lékaře atestovaného v oboru vnitřního 
lékařství se dnes rovná zázraku, celý 
Moravskoslezský kraj řeší obrovský 
nedostatek internistů,“ doplnil Mašík.

Po čer vencové pauze by se 
bohumínská 
interna včetně 
pohotovosti 

měla znova otevřít pacientům. 
Vedení nemocnice i města doufá, že 
tento výpadek je letos posledním. 
„Do naší nemocnice ročně investuje-
me miliony korun na vylepšení pro-
stor, techniky i služeb. Jsme proto 
rádi, že i přes nepříznivou personální 
situaci ve zdravotnictví se nám daří 
chod nemocnice zachovat a věříme, 
že se situace postupně stabilizuje,“ 
uzavřel místostarosta Bohumína 
Igor Bruzl. 

Jana KONČÍTKOVÁ

AKTUÁLNĚ

Foto: Vladislav Sobol.Foto: Vladislav Sobol.
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Tehdy se práce zaměřily na veřejné plochy 
blíže k ulici Čs. armády. Opravovaly se cesty, 

chodníky, parkovací místa. Vznikla tady nová 
dětská hřiště, přibyly lavičky, veřejné osvětle-
ní a zeleň. Šlo o první dvě fáze projektu, které 
stály třiadvacet milionů, přičemž většinu po-
kryla evropská dotace. Současné práce mezi 
nízkými domky v Jateční ulici měly být třetí 
etapou a proběhnout už loni. Ale hlad po par-
kovacích místech upřednostnil fázi čtyři, tedy 
stavbu nového parkoviště. To vyrostlo na plo-
še 2 200 metrů čtverečních a stálo tři miliony. 
Ty už hradilo výhradně město bez dotace, 
stejně jako letošní završení projektu.

Pavel ČEMPĚL

Podpora zateplování 
bytových domů
Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou 
v současné době velmi výhodné. Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) zjednodušuje podmínky, zrychluje administ-
raci a zároveň hledá další možnosti, jak pomoci žadatelům 
získat potřebnou podporu. Ta činí 30 až 40 procent 
z celkových způsobilých výdajů projektu.

MMR zjednodušuje proces 
předložení žádostí o podporu 
energeticky úsporných opatření 
pro bytové domy se čtyřmi a více 
bytovými jednotkami. Aktuálně 
je třeba předložit méně dokladů 
a pro vlastníky bytových domů je 
nyní výrazně jednodušší vybrat 
dodavatele prací. Také se podařilo 
podstatně zkrátit proces hodno-
cení žádostí. 

Snahou MMR je umožnit pod-
poru výměny například plynového 
nebo elektrického kotle za tepel-
né čerpadlo, což v současné době 
není možné, a nabídnout vlastní-
kům bytových domů více mož-
ností při hledání nejvhodnějšího 
řešení. Podporováno je zateplení 

obvodových stěn nebo výměna 
oken a dveří i pořízení nového 
zdroje vytápění nebo fotovoltaic-
kých kolektorů. 

Žádosti se mohou týkat malých 
bytových domů s minimálně čtyř-
mi byty, ale také velkých paneláků. 
Zatím nejaktivnější v předkládání 
žádostí jsou vlastníci v Moravsko- 
slezském kraji. Podali už žádosti 
o podporu v objemu 280 milionů.

Příjem žádostí o podporu v ak-
tuální výzvě potrvá do 30. listo-
padu. Bližší informace zájemci 
získají na regionálním pracovišti 
Centra pro regionální rozvoj ČR 
nebo webu www.crr.cz. 

Miroslav KROB, 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Přestupkový zákon 
postihne i spolupachatele
Znáte případy, kdy malé dítě krade v supermarketu 
čokolády a jeho rodič na něho zpovzdálí dohlíží a diriguje 
ho? A když je chytí ochranka, nic se neděje. Zloděj je 
nezletilý a dospělý vlastně nic neudělal. Tak s tím 
je od července konec. 

Nový přestupkový zákon už totiž bude postihovat i tyto »nepřímé 
pachatele«. Dítě bude samozřejmě dále nepostižitelné, ale rodič může 
dostat pokutu. A nejen to. Zákon jde ještě dál a v některých případech 
dopadne i na organizované skupiny, které například společně kradou 

v obchodech. Donedávna poli-
cisté nebo úředníci potrestali 
pouze toho, kdo kradené zboží 

přenesl přes pokladny. Nově už se bude v přestupkovém řízení zodpo-
vídat také kupříkladu ten, kdo mu zboží podá, kdo mu bude dělat 
křoví a také ten, kdo to celé naplánuje. Přestupkový zákon se zde in-
spiroval trestním právem. Utrum budou mít také ti, kteří se vyhýbají 
přestupkovému řízení a spoléhají, že se přestupek promlčí. Lhůty na 
projednání se totiž výrazně prodlouží. „Pokud byla promlčecí doba pře-
rušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději tři roky od jeho 
spáchání. V případě přestupku, kde je maximální sazba pokuty aspoň 
sto tisíc, dokonce po pěti letech,“ vysvětluje referent přestupků Roman 
Zuziak.

Novinkou je také zavedení polehčujících a přitěžujících okolností, 
které mohou snížit či zvýšit sazbu pokuty. Hříšníkovi nepomůže 
například to, když páchá přestupky opakovaně nebo když v rolích po-
škozených fi gurují děti, těhotné ženy, senioři nebo postižení. Naopak 
si ulehčí, pokud přestupek oznámí a napomáhá jeho objasnění nebo 
spáchá přestupek pod vlivem hrozby nebo nátlaku. 

David GORGOL, odbor právní a živnostenský

PARAGRAFY

Etapy bylo třeba »prohodit«, ale dostalo se na všechny
Tříletá obnova cest, chodníků 
a dvorků na sídlišti mezi ulicemi 
Čs. armády, Jateční a Okružní spěje 
do fi nále. Završením regenerace 
vnitrobloku je poslední etapa, 
která se týká komunikací u nízkých 
obytných domů. Práce tady potrvají 
do konce srpna a město přijdou 
úpravy na sedm milionů.

Stavbaři se do práce pustili ve druhé půli 
května. Odstranili staré povrchy chodníků, 
obruby a připravili nové podloží. Projekt za-
hrnuje rekonstrukci komunikací pro pěší, 
které dostanou zámkovou dlažbu, a přeasfal-
tování příjezdové cesty mezi nízkými domy 
v Jateční ulici. Práce minou pouze pojízdný 
chodník u domu s pečovatelskou službou, 
který už má obnovu za sebou, a část pozemků 
blíže k hlavní ulici. Ty ne-
patří městu, jsou soukromé.

„V lokalitě opravíme také 
parkovací místa a plochy pro 
popelnice a separační kontej-
nery. V plánu je i výsadba 
nové zeleně,“ vyjmenovala 
Lenka Jochimová z městské-
ho odboru rozvoje a investic. 
Dodala, že projekt, který se 
připravoval už před lety, bylo 
třeba aktualizovat. Změna se 
týkala veřejného osvětlení. 
Původní návrh totiž počítal se 
starším modelem, ale nově se 
v celém Bohumíně instalují 
jednotné úsporné lampy.

Proměna vnitrobloku o rozloze třiadvaceti 
tisíc metrů čtverečních odstartovala předloni. 

část pozemků

Oprava komunikací a veřejných ploch mezi nízkými 
domy v Jateční ulici završí tříletou obnovu lokality.

 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+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+2, ul. Jateční 965, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města. V blíz-
kosti školy, školky a supermarke-
tu. Možnost parkování u domu. 
Byt se zděným bytovým jádrem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,98 m2, celková plocha bytu 
53,08 m2. Prohlídka 21.6. v 15.00
–15.15 hodin a 22.6. v 10.30–
10.45 hodin. Licitace bytu se koná 
26.6. v 16.00 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 supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,03 m2, celková plo-
cha 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.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům. V bytě je plynové 
etážové topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72,00 m2, celková 
plocha bytu 77,00 m2. Prohlídka 
21.6. v 15.30–15.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 26.6. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny a mož-
ností parkování u domu. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,61 m2, celková plocha 
bytu 69,93 m2. Prohlídka 27.6. 
v 8.00–8.15 hodin a 28.6. v 14.45
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 28.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 678, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům se nachází poblíž 
parku, školy a autobusové zastáv-
ky. Prostorný byt se zařízenou 
kuchyní, vytápěnou komorou 
a spíží je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
107,30 m2, celková plocha bytu 
108,80 m2. Prohlídka 28.6. v 14.30 
–14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 28.6. v 16.15 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, disponuje 
kuchyňskou linkou včetně spotře-
bičů. V obývacím pokoji je vesta-
věný krb, v pokoji vestavěná šat-
na. Byt s balkonem. Parkování je 
možné v blízkosti domu. Vedle 
domu je dětský koutek. Plocha 
pro výpočet nájemného 133,50 
m2, celková plocha bytu 135,00 
m2. Prohlídka 28.6. v 15.15–15.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 28.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 468, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům v níz-
ké zástavbě v klidné části města. 
V blízkosti domu je park, super-
market, pošta a dětský lékař. Mož-
nost parkování u domu. Byt s ústřed-
ním topením, kuchyňskou linkou 
a zděným jádrem. Plocha pro vý-
počet nájemného 41,90 m2, celko-
vá plocha bytu 41,90 m2. Prohlídka 
26.6. v 15.00–15.15 hodin a 27.6. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 29, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města s výtahem. 
V blízkosti domu se nachází ná-
kupní možnosti, vlakové nádraží 
a kino. Naproti domu je dětský 
koutek. V bytě jsou nové podlaho-
vé krytiny, pokojové dveře a zre-
konstruovaná koupelna. Plocha 
pro výpočet nájemného 86,53 m2, 
celková plocha bytu 88,48 m2. 
Prohlídka 28.6. v 15.00–15.15 
hodin a 29.6. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 3.7. v 16.00 
hodin.

 ● 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 28.6. v 15.15 
–15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 3.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 986, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům po-
blíž centra města, školy, školky 
a supermarketu. Byt s výklenkem. 
K bytu náleží sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,83 m2, 
celková plocha bytu 55,73 m2. Pro-
hlídka 26.6. v 15.30–15.45 hodin 
a 27.6. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 3.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 303, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům s plastovými okny 
v klidném prostředí. V blízkosti 
domu se nachází obchod se smíše-
ným zbožím, školka a parkoviště. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,79 m2, celková plocha bytu 
57,79 m2. Prohlídka 3.7. ve 14.30
–14.45 hodin a 4.7. v 8.00–8.15 
hodin. Licitace bytu se koná 10.7. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 293, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům s plastovými okny 
v klidném prostředí. V blízkosti 
domu se nachází obchod se smíše-
ným zbožím, školka a parkoviště. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,30 m2, celková plocha bytu 
57,30 m2. Prohlídka 3.7. v 15.00
–15.15 hodin a 4.7. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 10.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 299, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům s plastovými okny 
v klidném prostředí. V blízkosti 
domu se nachází obchod se smíše- 
ným zbožím, školka a parkoviště. 
Plocha pro výpočet nájemného 
56,76 m2, celková plocha bytu 
56,76 m2. Prohlídka 3.7. v 15.30
–15.45 hodin a 4.7. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 10.7. 
v 16.30 hodin.

Zájemci o licitaci mohou mít 
sjednanou nájemní smlouvu 
k městskému bytu a po vylicito-
vání stávající byt odevzdají městu 
Bohumínu. Bližší informace lze 
získat telefonicky na čísle  596 
092 199 nebo osobně na MěÚ Bo-
humín, majetkovém odboru, kan-
celář B207, 1. patro vedlejší budovy 
radnice, e-mail: vachtarcikova.
lenka@mubo.cz. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Úřední adresa už 
nebude anonymní

Zhruba 380 tisícům obyvatel 

Česka přibude v občanském 

průkazu nový údaj. Lidé, kteří 

mají trvalý pobyt na adrese 

ohlašovny, budou mít slovy »ad-

resa úřadu« vyznačenu informa-

ci také v občance. Novinku za-

vedla od června novela zákona 

o evidenci obyvatel.

Dávno je pryč doba, kdy měli 
úřední adresy jen bezdomovci. 
Nyní už »bydlí« například na adrese 
Masarykova 158, Bohumín (což je 
adresa bohumínského městského 
úřadu) také výtečníci, kteří se vy-
hýbají například placení dluhů 
nebo jiným povinnostem. Tito tak 
budou mít složitější situaci napří-
klad při hledání práce, při vyřizo-
vání půjček nebo třeba při uzaví-
rání nájemních smluv na městské 
byty. Jedna z podmínek totiž říká, 
že zájemce o licitaci nesmí mít ad-
resu trvalého pobytu na území 
České republiky shodnou s úřední 
adresou. Pro úředníka nebo bu-
doucího zaměstnavatele tak bude 
mnohem jednodušší z občanky 
zjistit, zda dotyčný nepobývá na 
jedné z 6 250 úředních adres. 

Neznamená to však, že se od 
léta budou na úřadě tvořit fronty 
právě kvůli této změně. U stávají-
cích občanských průkazů to není 
důvodem výměny, a to ani na 
vlastní žádost. 

Žaneta RAFAJOVÁ, 
evidence obyvatel

KRÁTCE

Schůzka s obyvateli 
k rekonstrukci

Ve středu 21. června v 16 hodin se ve 
velké zasedačce městského úřadu usku-
teční informativní schůzka s obyvateli 
rodinných domků za transformátorem 
(ulice 5. května, Čs. legií, Kosmonautů, 
J. Koczura, Okrajní, Slezská a Mírová). 
Lokalita, někdy označovaná jako »Česká 
osada«, projde v příštím roce zásadní 
proměnou. Rekonstruovat se zde bude 
kanalizace, vodovod i elektřina. Na ně 
naváže úprava parkovacích míst, chod-
níků, asfaltování ulic. Lokalita dostane 
nové veřejné osvětlení. Regenerace 
bude velmi náročná a na schůzce zá-
stupci radnice představí harmonogram 
prací a návrhy úprav. K těm se budou 
moci obyvatelé lokality také vyjádřit. 

(red)

Hledá se učitelka
Soukromá mateřská škola Bambino 

hledá učitelku k předškolákům. Požadu-
jeme odbornou kvalifi kaci, pěkný vztah 
k dětem, organizační schopnosti, samo-
statnost, kreativitu, příjemné vystupová-
ní. Nástup 28. srpna. V případě zájmu 
zašlete životopis na adresu birgusovi@
tiscali.cz. Děkujeme a těšíme se na osob-
ní setkání.
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Žáci úspěšně zvládají 
nástrahy světa financí

ZŠ ČSA uspořádala 24. května třetí ročník 

soutěže ve fi nanční gramotnosti. Zapojily se 

do ní všechny bohumínské základní školy 

a gymnázium. 

Znalosti z oblasti finančního světa si žáci 
prověřili na úkolech z oblasti hospodaření do-
mácnosti a hravě se zorientovali ve fi nančních 
produktech. Díky znalostem by se nenechali od 
obchodníků napálit nabízenými slevami, ví, jak 
reklamovat zboží. Ve druhé části soutěže proká-
zali, že rozumí rozdílu mezi debetní a kreditní 
kartou, orientují se v cizích měnách a v kurzov-
ním lístku, odlišují valuty od deviz. Záludné úko-
ly z oblasti spotřebitelských úvěrů vypracovali 
soutěžící rovněž na výbornou. 

Bodový stav byl dlouho vyrovnaný a o koneč-
ném výsledku rozhodly až závěrečné úkoly 
z oblasti pojištění. V konečném součtu nakonec 
patřilo první místo domácímu týmu ZŠ ČSA ve 
složení Alexandra Míčová, Karolína Skokanová 
a Radovan Gřešek. Druhá se umístila Masarykova 
škola, kterou reprezentovali Petra Bednářová, 
Ondřej Pecháček a David Šiša. Třetí příčka patří 
gymnáziu, za nějž nastoupili Magdaléna Stachová, 
Vojtěch Balcárek a Pavel Junker.

Akce se konala za fi nanční podpory města Bo-
humína, Uni Credit Bank, sponzorskými dárky 
přispěla rovněž společnost BNP Paribas Personal 
Finance. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou 
přípravu na soutěž a předvedené znalosti. Věříme, 
že je jednou uplatní v osobním životě.

Jiřina SUCHÁNKOVÁ, ZŠ ČSA

Na poliklinice vzniká »staronová« 
zubní ordinace
Zubních lékařů je jako šafránu. 
Dentisté mají v kartotékách tisícovky 
klientů a jsou přetížení. V Bohumíně, 
který tento stav také trápí, dokonce 
hrozilo, že město o jednu zkušenou 
zubařku přijde. Peripetie ale naštěstí 
směřují ke šťastnému rozuzlení. 
Ordinace zůstane, pouze ji pacienti 
najdou na jiném místě.

Společnost Viadrus v rámci úspor sjednocu-
je své kanceláře z několika budov do jedné, té 
centrální. A potřebuje tady prostor. Ukončila 
proto smlouvu s lékařkou Jarmilou Wnukovou, 
která měla v hlavní budově firmy pronajatu 
ordinaci. Nájem má skončit v půlce prázdnin. 
Dentistka se tak rozhodla praxi ukončit, pro-
tože vzhledem k jejímu věku už by hledání 
a zařizování nové ordinace nemělo smysl.

Když se zpráva rozšířila, znepokojilo to Bo-
humíňáky i zdejší zubaře, kteří by se museli 
o dva a půl tisíce klientů paní doktorky podělit. 
A znepokojilo to i město se starostou, který 
začal jednat. Oslovil lékařku a nabídl jí nevy-
užité městské prostory po bývalé lékárně na 
poliklinice. Slovo dalo slovo a ve středisku 
zdravotnických služeb v Čáslavské ulici už se 
maká. Opuštěný prostor prochází rekonstrukcí 
a proměnou na zubní ordinaci s čekárnou. 
Město do přestavby investuje 1,3 milionu. 

„Prostor jsme chtěli zadaptovat tak jako tak, 
byla by škoda nechat jej ležet ledem. Takto 
bude mít smysluplné využití,“ konstatoval sta-
rosta Petr Vícha, kterého těší, že Bohumíňáci 
o svou zubařku nepřijdou. 

Do úprav prostor na poliklinice se město 
chtělo pustit už předloni, kdy přetížení den-
tisté oficiálně požádali město o pomoc při 
řešení nedostatku zubařů. Radnice se snažila 
mladé lékaře do města přilákat řadou výhod, 
například tím, že jim připraví prostory. Nově 
příchozí by si do zrekonstruované ordinace 
pořídili »jen« křeslo a zubařské vybavení. Jenže 
právě na tom tehdy snahy pohořely, protože 
mladí dentisté nesehnali na křeslo a další pro-
priety fi nance. Nyní je situace jiná, zkušená 
lékařka si do upravené ordinace jen přestěhuje 
své stávající vybavení. Pokud vše půjde podle 
plánu, její pacienti ji od srpna najdou v no-
vém působišti.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Po parkingu a cestách došlo na chodníky
Vzdušnou čarou jde o nejvzdálenější věžáky od centra, ale rozhodně to nejsou 
opomíjené Popelky. Na minisídlišti mezi Bezručovou a Revoluční ulicí se stále 
něco děje, postupnými kroky dostává lokalita novou podobu. Aktuálně to jsou 
chodníky.

Loni město koupilo zdejší parkoviště a ne-
chalo jej opravit. V další fázi to byla obnova 
nástupních požárních ploch u tří věžáků 
a příjezdových cest k nim. A teď došlo na 
chodníky, radnice na jejich rekonstrukci vy-
naložila jeden milion. „Současně jsme nechali 

opravit dětské hřiště nebo přístupové cesty 
k sušákům na prádlo,“ uvedl Roman Pak 
z odboru životního prostředí a služeb. Dodal, 
že projekt obnovy úmyslně nezahrnuje chod-
níky přímo u křižovatky. Do budoucna se 
totiž počítá s přestavbou vytížené křižovatky 

vedle restaurace Na Špici na kruhový objezd 
a stávající chodníky by mu musely ustoupit.

Povrch chodníků na minisídlišti byl dosud 
různorodý a tvořil jej litý asfalt nebo větší be-
tonové kostky. Vše už ale bylo velmi sešlé. 
Komunikace pro pěší tak dostávají jednotnou 
zámkovou dlažbu. Jejich rekonstrukce je dal-
ším z řady kroků postupné obnovy lokality. 
Tím následujícím bude regenerace zelených 
ploch, vytvoření dětského koutku a odpočin-
kových zón.  (tch)Kromě chodníků se práce týkají i dětského hřiště. Hotovo má být do konce června.  Foto: Pavel Čempěl

U věžáků mezi Bezručovou a Revoluční ulicí vzni-
kají nové chodníky ze zámkové dlažby.
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Panely zachycují 170letou historii města

Absurdní kauza rozpůlené skřečoňské cesty

Stav rozpůlené cesty dohnal obyvatele lokality 
k sepsání petice. Ani ta však nepomohla. 

K VĚCI
V sezoně se asfaltuje ve velkém, nový povrch dostává jedna ulice za druhou. A mohlo by 
dojít na další, ale někdy to zkrátka nejde. Smutným případem je slepá ulička ve Skřečoni. 
Půlka komunikace je soukromá, majitelka ji neudržuje a jakýkoli cizí zásah odmítá.

V jedné ze skřečoňských uliček 
je k vidění bizarní situace. Půlka 
vozovky má klasický živičný kobe-
rec, druhá je samá díra a výmol. 

Když tudy projíždějí auta místních 
obyvatel, dostávají z jedné strany 
pořádně zabrat. Místní jsou z to-
hoto stavu zoufalí. Sepsali proto 

petici, jejímž prostřednictvím se 
v dubnu obrátili o pomoc na radni-
ci. Jenže když si tvrdohlavý vlast-
ník postaví hlavu, je i úřad krátký.

Městu patří polovina cesty, 
kterou klasicky udržuje, ovšem 
na druhou soukromou asfaltéry 
majitelka pustit nechce. Radnice 
ji opakovaně kontaktovala a sna-
žila se najít řešení, ale marně. 
Neuspěl ani místostarosta, který 
se na základě petice občanů do 
kauzy vložil. „Argumentoval jsem 
tím, že nežádáme převod pozem-
ku pod cestou ani zřízení věcného 
břemene. Že nám postačí souhlas, 
abychom mohli druhou polovinu 
vozovky na náklady města opra-
vit. Majitelka ale odmítla s tím, 
že jí současný stav vyhovuje,“ tlu-
močil výsledek jednání místosta-
rosta Lumír Macura.

Obyvatelé lokality si bohužel 
dál budou ve výmolech ničit kola 
a tlumiče aut. Radnice chtě nechtě 
musela petičnímu výboru sdělit, 
že město nemůže přes výslovný 
zákaz majitele komunikaci opravit 
a údržba tohoto pozemku zůstává 
nadále na vlastníkovi.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Proměna bažinatých lesů na železniční 
uzel, průmyslové centrum a obytnou 
čtvrť je ústředním tématem nových 
informačních panelů, které vypovídají 
o vzniku Nového Bohumína. Ten si 
letos připomíná 170. výročí založení. 

Obyvatelé i návštěvníci města se mohou 
o historii nejmladší bohumínské části dozvě-
dět ze čtyř panelů. Texty na nich doplňují 
dobové fotografi e, pohlednice, plány železnice 
i mapy tramvajové dráhy. „Jen velmi málo měst 
o sobě může říci, že vzniklo uprostřed bažin. 
Historie Nového Bohumína je poutavá, opřede-
ná řadou zajímavých historek, náhod, dobrých 
a špatných rozhodnutí i úsměvných příběhů. 
Také způsob, jakým byl Nový Bohumín vybu-
dován a jak se rozvíjel, je jedinečný a poutavý. 
Bohumíňáci se z panelů dozví nové informace 
o místě, kde žijí a kde možná vyrostli i jejich 
předci,“ prohlásil starosta Petr Vícha. 

Historie Nového Bohumína je na panelech 
rozdělena do čtyř tematických bloků. Na náměs-
tí T. G. Masaryka se lidé dozví, jak se lidem 
žilo ve druhé polovině 19. a první polovině 
20. století, jaké ve městě fungovaly služby 
a kolik stálo zboží. Na pěší zóně u dochované 

tramvajové kolejnice si počtou o úzkorozchod-
né tramvajové trati a na dvou panelech u vla-
kového nádraží je zmapován vývoj železniční 
dopravy a průmyslu včetně vzniku dělnických 
kolonií. 

Panely se podařilo sestavit díky knihám 
o historii Bohumína, železničním publikacím 
a zejména bohatému fotografi ckému archivu. 
Bohumín vynaložil na pořízení panelů 70 tisíc.

Lucie KOLKOVÁ

Historické výsledky sčítání lidu na Těšínsku
Muzeum Těšínska vydalo novou publikaci »Jazyk a národnost ve sčítáních 

lidu na Těšínsku v letech 1880–1930«. 

Kniha je třiadvacátým svazkem ediční řady Studie o Těšínsku. Publikace sleduje 
národnostní problematiku při sčítáních lidu na Těšínsku v celostátních, mezinárod-
ních, ale především lokálních souvislostech. Zabývá se proto rovněž konkrétní situ-
ací v Bohumíně a jeho dnešních městských částech. Autor, historik Dan Gawrecki, 
zdokumentoval různé pokusy o zjišťování jazykové a etnické příslušnosti obyvatel 
regionu do poloviny 19. století a analyzoval sčítání lidu z let 1880–1930. 

Situaci na Těšínsku komplikovalo přistěhovalectví z Haliče i z českého vnitrozemí. 
Zpočátku převažovaly spory mezi slovanskými národy a Němci, od 90. let 19. století 
se ale vyhrotily česko-polské vztahy, které přerostly v nenávist. Národnostní rozbro-
je při sčítáních na Těšínsku patřily k největším konfl iktům svého druhu v rámci mo-
narchie i Československé republiky. 

Publikace obsahuje bezmála 120 černobílých i barevných dobových ilustrací, ukázek 
dokumentů, pohlednic, portrétů, map a plánů, opatřených podrobnými komentáři. 
Součástí jsou rovněž cizojazyčná resumé v angličtině, němčině a polštině. Publikaci lze 
zakoupit ve všech pobočkách Muzea Těšínska nebo v e-shopu na www.muzeumct.cz. 
Objednat ji lze i na  558 761 225 či e-mailu michaela.piechova@muzeumct.cz. (red)

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková
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Natěšení vodáci se dočkají. 

Jejich sezona odstartuje 1. čer-

vence tradičním odemykáním 

meandrů Odry. 

Sraz je od 9.30 hodin u starého 
hraničního mostu ve Starém Bohu-
míně, na vodu se vyplouvá v 10 
hodin. Nejprve si ale musí vodáci 
vyzvednout lodě z půjčovny ve dvo-
ře Pod Zeleným dubem. Ceny zůstá-
vají stejné jako v minulých letech, 
stokoruna za kanoi, dvě stovky za 
raft. Plavidla si mohou zájemci 
objednat do 28. června na e-mailu 
smidova.miroslava@mubo.cz nebo 
čísle  596 092 127.

Účastníky prvního letošního 
sjezdu čeká 6,7 kilometru dlouhá 
plavba do Zabełkova, kde bude 
připraveno občerstvení. Zatímco 
dopolední akci organizují město 
Bohumín, gmina Krzyżanowice 
a spolek Posejdon, odpoledne ve 14 
hodin startuje další. Klub Kajakowy 
pořádá na Odře Meander Orient 
Express.

Odemčením Odry začne fungo-
vat také městská půjčovna lodí. 
Bližší informace k provozu a rezer-
vaci lodí jsou k dispozici na www.
bohumin.cz v sekci Volný čas. (mšm)

Vodácká sezona 
na Odře startuje

Mezinárodní spolupráce škol 
Gymnázium Františka Živného už několik 
let spolupracuje s polskou družební školou, 
Lyceem Mikołaja Kopernika v Cieszyně. 
Studenti obou škol se pravidelně setkávají 
na různých akcích. V Bohumíně 
to 29. května byly přírodovědné dílny 
zaměřené na biologii a chemii.

Smíšené česko-polské týmy plnily specifi cké úkoly 
v biologické laboratoři pod vedením Jany Pastuchové 
a za mé asistence v chemické laboratoři. Jednotlivé 
skupiny pak završily usilovnou práci přípravou závě-
rečných prezentací. V nich studenti seznámili přítomné 
poutavým způsobem s výsledky vlastních experimentů. 
Některá vystoupení vhodně doplnili i praktickými 
ukázkami. Všichni si tak mohli prohloubit znalosti 
a dozvěděli se řadu zajímavostí. Účastníci dílen obdr-
želi na závěr drobné upomínkové předměty.

Pracovní setkání studentů proběhlo k všestranné 
spokojenosti, což potvrdilo i velmi kladné hodnocení 
ze strany polských hostů. Akce tohoto druhu prohlubu-
jí zájem mladé generace o přírodní vědy a současně pod-
porují rozvoj spolupráce a komunikace mezi studenty.

Všem zúčastněným děkujeme za profesionální pří-
stup a přejeme hodně chuti a elánu do dalšího bádání 
a experimentování. 

Ludmila HRBÁČOVÁ

Studenti z Bohumína a Cieszyna plnili společně úkoly 
z oblasti přírodních věd.  Foto: Jana Pastuchová

Na školních zahradách se 
objevuje nová generace 
herních prvků. Dovádět 
na nich totiž bude nová 
generace dětí, počítačových 
dětí, která dává před 
pohybem přednost zírání 
do displejů. A právě nově 
instalované atrakce mají 
zlepšit jejich obratnost. 

Nové prvky: Kdo si hraje, nezleniví

Město v uplynulých letech po-
stupně dávalo nový kabát dvorům 
a hřištím u základních škol. Všech-
ny se nyní pyšní moderním vy-
bavením. Letos zbývá zkrášlit 
poslední, u bývalé polské školy, 
dnes malé Benešovy školy. Od-
škrtnuto a plynule se přechází 
dál – na hřiště a zahrady mateři-
nek. V tomto roce je to školka 
v Tovární ulici, u níž se počítá 
s prvky pro menší děti, aby je vy-
užili i caparti z tamních jesliček. 

A v těchto dnech si už začaly na 
nových atrakcích hrát děti ze 
Skřivánka, mateřské školy ve 
Smetanově ulici.

„Uvědomujeme si, že vychovává-
me generaci počítačových dětí a že 
to s jejich pohybovými schopnost-
mi není slavné. Neví, co je kotoul, 
neumí šplhat. Proto chceme mate-
řinky vybavovat novými prvky, 
které kromě hraní zvýší i dětskou 
obratnost,“ ozřejmila vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu 
Pavla Skokanová.

Atrakce, které v zahradě dopl-
nily dosud osamocený hrad, vy-
bíraly samy učitelky Skřivánka. 
Volba padla na kladinu, lanový 
mostek, dráhu z pneumatik, síťo-
vou přelízku nebo hrazdu. Ne-
chybí však ani domeček, lavičky 
nebo tabule na kreslení. Do mo-
dernizace zahrady vložila radni-
ce přes 240 tisíc. V tomto případě 
nebylo nutné investovat do výsad-
by zeleně, školní zahrada se pyšní 
krásnými vzrostlými stromy.

Nové atrakce už využívá sedm-
desát dětí z mateřinky. Přes plot 
po nich pošilhávají menší žáci 
z kmenové Masarykovy školy 
a pofňukávají, že za jejich před-
školních let tam takové vymože-
nosti neměli. Užít si jich mohou 
alespoň při pobytu v družině, 
která se zahradou mateřinky 
sousedí a je průchozí.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Zavřená pokladna
V pátek 7. července nebude v provozu 
pokladna v budově »B« městského úřa-
du (pokladna majetkového odboru).

  Ozdravný pobyt 
v Dolní Lomné
Žáci školy Slezské diakonie vyra-

zili 22. května na ozdravný pobyt 

do Dolní Lomné. Hned první den 

bylo na programu hledání pokladu. 

Cestou do lesa děti poznávaly stro-

my a rostliny. Odměnou jim byl 

zakopaný poklad s dobrotami. 

Za dětmi přijeli na návštěvu farář 
Roman Brzezina a bohumínští městští 
strážníci. Ti si nachystali ukázky poli-
cejní výstroje a spoustu písniček. Do-
razili také kolegové z Českého Těšína. 
Program završilo opékání párků. 

V dalších dnech si účastníci v rámci 
arteterapie sami malovali trička, navští-
vili Lomňanské muzeum nebo se kou-
pali ve vířivce. Zažili večerní diskotéku 
s maskami, zapojili se do vědomost-
ních kvízů. Když přišel čtvrtek a s ním 
závěr pobytu, nikomu se nechtělo 
odjíždět. 

Naše poděkování patří všem, kteří 
se na organizaci a péči o žáky podíleli. 
Výbornému a ochotnému personálu 
penzionu Rzehaczek, odboru školství, 
kultury a sportu města Bohumína za 
dotaci a dalším sponzorům, kteří pod-
pořili tuto skvělou akci.

Pavlína RANOSTAJOVÁ
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Čekání končí, Bohumín je divizní!
Vítězstvím nad Polankou, které stvrdilo postup do čtvrté nejvyšší soutěže, završili fotbalisté 
Bosporu dvě kola před koncem krajského přeboru svou celoroční snahu o historický úspěch. 
Do města se divizní fotbal vrací po dlouhých devatenácti letech. Ovšem celomoravskou 
soutěž si zahraje klub, který vznikl v roce 2006 sloučením skřečoňského Rapidu a TJ ŽDB, 
úplně poprvé.

„Je neuvěřitelné, že se to povedlo 
hned v první sezoně, kdy jsme se 
do souboje v čele tabulky zapojili,“ 
kroutil nevěřícně hlavou po vítěz-
ství 3:0 nad Polankou předseda FK 
Bospor Lukáš Fluxa a pokračoval: 
„Je to dílo úžasného kolektivu a tre-
nérů Marka Poštulky s Martinem 
Kempným. Pomohli nám také 
fanoušci.“

Oslavy postupu už proběhly po 
rozhodujícím duelu, ale užít si 
chtějí fotbalisté Bosporu také lou-
čení s krajským přeborem v sobotu 
17. června od 17 hodin na domácím 
hřišti s Kobeřicemi. „Žádná exhi-
bice nebude! Pro nás to je i příprava 
na fi nále krajského poháru, ve kterém 
se o dva dny později v úterý před-
stavíme na hřišti účastníka 1. A 
třídy v Ludgeřovicích. V sázce je 

zisk další trofeje a navíc postup do 
MOL Cupu. Po triumfu v okresním 
poháru a krajském přeboru teď 

chceme zvednout nad hlavy i třetí 
trofej,“ rezolutně prohlásil Lukáš 
Fluxa.

Postup je věc jedna, ale co bude 
dál? Fotbalový tým Bosporu musí 
zřejmě zintenzivnit tréninkový 
proces, kádr čeká oživení. „Ale ne-
plánujeme zběsilé nákupy. Jednak 
na to nemáme, navíc také věříme 
stávajícímu kolektivu a ani nechce-
me narušit perfektně fungující vazby 
uvnitř týmu. Jsme rádi, že nás snad 
neopustí trenér Marek Poštulka, kte-
rý měl jiné nabídky,“ oddechl si 
předseda klubu Lukáš Fluxa. Zá-
roveň připustil, že požádá o po-
moc i vedení města a zastupitele. 
„Abychom byli konkurenceschopní 
a nic nás nepřinutilo sáhnout k ome-
zení fi nancování třeba mládeže, do 
níž investujeme o řád vyšší prostřed- 
ky než obdobné kluby v okolí, pak 
bychom nějaké navýšení dotace po-
třebovali. Soutěž jsme si sportovně 
vybojovali, nejdeme s nataženou 
dlaní bez toho, že bychom něčeho 
dosáhli. Snad najdeme u vedení 
města pochopení, vždyť hřiště je 
v týdnu plné dětí a na muže chodí 
i pět stovek diváků,“ uvedl. 

Vize klubu se nemění. Divize k Bo-
humínu patří a i dál se chce Bospor 
věnovat hlavně péči o žáky.  (bir)

Oslavy postupu bohumínského klubu po rozhodujícím vítězném utkání. 
Foto: Petr Kotala

Malí hráči zažili první velký turnaj
Šestnáct malých fi gurek, nad nimi zadumaný malý hráč. 
Bohumín zažil první »šachiádu« mateřských a základních 
škol. Zúčastnilo se jí sedmdesát dětí, které se v tomto 
školním roce zapojily do pilotního projektu Šachy do škol 
a absolvovaly výuku královské hry. 

Šachové  par t ie 
rozehrály děti 

7. a 8. června 
v sále Domu 
dětí a mlá-
deže Fontá-
na, který ve 
spolupráci 

se šacho-
v ý m i 
lekto-

ry a trenéry SK Slávia Orlová za 
podpory bohumínské radnice 
turnaj pořádal. V soutěži před-
školáků nakonec zvítězila mate-
řinka Skřivánek ze Smetanovy 
ulice a individuální titul nejlepší-
ho hráče získal Pepík Hojdysz ze 
školky v Nerudově ulici. Ze žá-
kovských týmů se nejlépe vedlo 
Benešově škole, nejlepším hráčem 
byl Vítek Lenort ze Skřečoně. Na 
vítěze čekaly medaile, poháry, 
krásné dřevěné šachy a sladký 
dort ve tvaru šachovnice.

Královská hra je v Bohumíně 
nesmírně populární. Přispěl k to- 
mu i projekt Šachy do škol, do 
nějž se zapojily čtyři základní 
a pět mateřských škol. Město 
investovalo 60 tisíc do nákupu 

velkých magnetických šachovnic 
a platilo práci tří lektorů, což stálo 
zhruba 110 tisíc. „Zájem dětí byl 
obrovský, do projektu se nám při-
hlásilo téměř dvě stě malých ša-
chistů. Garantem lekcí byl předse-
da Moravskoslezského krajského 
šachového svazu Jiří Novák. On 
také přišel s myšlenkou uspořádat 
šachiádu, aby si děti mohly ověřit, 
jak zvládly pravidla a taktiku,“ vy-
světlila vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu bohumínské rad-
nice Pavla Skokanová. 

Výuka probíhala celý školní rok 
a malí hráči se scházeli jednou až 
dvakrát týdně. Seznamovali se 

s historií a pravidly šachů, s fi-
gurami a tahy. Hru procvičovali 
zábavnou formou, například pro-
střednictvím šachového fotbalu či 
hrou na ovečky a vlka. Radnice 
plánuje, že v projektu Šachy do 
škol bude pokračovat i v příštím 
školním roce.  (balu)

Malí šachisté absolvovali první turnaj, »šachiádu« v domě dětí a mládeže. 
Foto: Pavel Čempěl

Strážníci u dětí
Děkuji příslušníkům Městské policie 
Bohumín, kteří se ve čtvrtek 25. května 
účastnili akce »S mámou a tátou bezpeč-
ně« na školní zahradě mateřinky Rafík. 
Moc děkuji za přípravu, průběh akce, 
ochotu a nasazení všech zúčastněných. 
Byli opravdu úžasní a děti byly nadšené. 

Renáta ŠOSTÁ, 
vedoucí učitelka MŠ Rafík

Kurz sebeobrany
Vyjadřují poděkování příslušníkům měst-
ské policie, kteří se podíleli na přípravě 
a provedení kurzu sebeobrany pro seniory. 
Jmenovitě děkuji řediteli městské policie 
Karlu Vachovi za organizační zajištění, 
strážníkovi Ivo Uherkovi za fundovaný 
výklad a prezentaci obranných technik 
a také asistentovi prevence kriminality 
Jakubu Honkyšovi. Akce byla úspěšná 
a prospěšná.

Olga LORENCOVÁ

Křest sbírek básní
Bohumínská básnířka Dagmar Čížová 
se ocitla V objetí máje a Na sklonku léta. 
Nazvala tak dvě nové sbírky, které pokřti-
la 25. května v kulturním Salonu Maryška. 
Autorka se s tvorbou v tištěné podobě ke 
čtenářům vrací po dvouleté přestávce. 
První sbírku básní vydala Dagmar Čížová 
ještě pod pseudonymem v roce 2006. 
Nyní jich má na kontě deset a ještě letos 
představí také sbírku krátkých povídek.

 (luk)

Zaměřeno na cyklisty
Bohumínští strážníci se v květnu v rámci 
tématických akcí zaměřili na cyklisty. Při 
kontrole osvětlení kol za snížené viditel-
nosti bylo vše v pořádku, za jiné prohřešky 
ale uložili pět blokových pokut a jeden 
vážnější případ postoupili k dořešení ko-
misi. Strážníci se zúčastnili také preven-
tivních akcí ve školách.  (red)

KRÁTCE
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Májka šla k zemi, rachejtle stoupaly k obloze. Starobohu-
míňáci pořádali 26. května tradiční zábavu na rynku. 
Slavnosti letos přálo počasí a nabídla rozptýlení pro 
zhruba sedmdesát hostů.

Havířovské babky, které byly loň-
skou atrakcí, skotačily jinde, bohu-
mínští tanečníci byli pro změnu na 
soutěži v Praze, a tak se o předtan-
čení postarali místní sami. U mu-
ziky si zakřepčily maminky s dětmi 
a později se přidávali další.

Náměstí provoněly klobásky 
z grilu, mistr výčepní plnil plastové 
žejdlíky zlatavým mokem a na své 
si přišli i milovníci domácích slad-

kostí. Na podobné 
zábavě pochopitel-
ně nesmí chybět 
tombola a do 
té starobohu
mínské přispěli 
více než třicít-
kou cen přede-
vším místní 
podnikate lé 
a členové po-

řádajícího spolku Přátel bohu-
mínské historie.

V programu došlo samo-
zřejmě na akt, který 

dává celé akci název 
– kácení máje. Pěti-

metrovou břízku 
nařízli předseda 
s místopředse-
dou komise pro 
městskou část 
Zbyněk Krůl 
s  Otmarem 
Fajou. Ti pak 
předali pilu 
jako štafetu 

a říznout si mohl, 
kdo chtěl. Vyda-
řenou akci večer 
zakončil tradiční 
ohňostroj.

Královská disciplína na břehu jezera

Zprovoznit motorové čerpadlo, napojit sadu hadic, popadnout proudnici a utíkat 
s ní co nejrychleji k metě. Pak už jen správě zamířit a proudem vody trefi t cíl. 
Požární útok, královská disciplína hasičského sportu. Souhru jednotlivých 
členů družstev mohli diváci sledovat 27. května v Šunychlu.

Na soutěž u Kališova jezera dorazilo devět 
mužských týmů a dva ženské. Nejvzdálenější 
soutěžní družstvo přijelo až z Brušperku. 
V chlapské kategorii nakonec klání opanovali 
hasiči ze Stanislavic. Jejich »áčko« zvítězilo, 
»béčko« obsadilo druhou příčku. Pořádající 
hasiči ze Šunychlu se letos museli spokojit 

s bronzem. Zato místní ženský kolektiv vybojo-
val prvenství, když porazil soupeřky z Rychvaldu.

Požární útok je týmovou disciplínou, při níž 
rozhoduje fortel každého člena a jejich vzájemná 
součinnost. Takový »koncert« je atraktivní i pro 
diváky a několik desítek si jich klání u jezera 
nenechalo ujít.  (tch)
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Štafetové kácení máje ve Starém Bohumíně

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Foto: Pavel ČČempělempěl
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Místní organizace hnutí ANO 2011 zve všechny občany města Bohumína na setkání s Andrejem Babišem 
(poslanec, předseda hnutí ANO 2011), v rámci jeho celodenní návštěvy našeho města. Setkání s občany se 

uskuteční dne 20.6.2017 od 16 hodin v poslanecké kanceláři hnutí ANO na třídě E. Beneše. Přijďte se ho 
zeptat na cokoliv, co vás zajímá, řekněte mu svůj názor na politickou i hospodářskou situaci naší země. Během 

dne budete mít možnost jej potkávat v různých částech města Bohumína.

Nové město v polích u dálnice?
Udržitelný rozvoj je způsob rozvoje lidské společnosti, 
který je plně v souladu s hospodářským a společenským 
pokrokem, s plnohodnotným zachováním životního 
prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří 
m.j. i zachování životního prostředí budoucím 
generacím. Tak nějak lze vysvětlit výraz, který byl a je 
používán právě v souvislosti i s ochranou prostředí 
pro život v našem městě. 
Ano, všichni žije-
me v prostředí eko-
logicky značně 
zatíženém, a sna-

žíme se (až na výjimky občasného porušování 
zákazu pálení klestí a trávy několika nezodpo-
vědnými jedinci) v rámci možností si jej chrá-
nit. Stejnou a dlouhodobou starost má i vedení 
našeho města, za což mu jistě patří velké podě-
kování. Nicméně, podle našeho názoru v dané 
souvislosti není možné skrze tuto „starost“ 
zcela přehlížet či odmítat další hospodářský 

rozvoj našeho města. Dálnice jistě není ekolo-
gická, avšak měla by (mohla by) díky svému 
tranzitnímu  provozu přinést oživení a rozvoj, 
tedy i našemu městu. Ostatně i jiná, menší 
města a obce toho již využila (Humpolec, Pel-
hřimov nebo Nový Jičín a okolí), některá by 
byla ráda ještě blíže dálnici (Třinec apod.), 
který má také značné místní ekologické zatí-
žení. Jsme přesvědčeni o tom, že Bohumín 
nemůže být ojedinělým ostrovem ekologie a to 
i přesto, že je to velmi hezké a příjemné. Nebo 
snad chceme, aby rozvoj města stagnoval?

Nikdo z potenciálních investorů ani vlast-
níků pozemků určitě nechce stavět kolem 
dálnice nové železárny, ale spíše logistická 
centra nebo jiná podobná zázemí svých fi-
rem, jejichž existence či umístění jistě přízni-
vě ovlivní život ve městě, lepší výdělky obec-
ně i  uplatnění  řady našich mladých 
odborníků ve svých profesích (IT apod.). 

Jsem přesvědčen, že ani Bohumín by se to-
muto trendu neměl takto kategoricky vyhýbat 
a posouvat jej až někam mimo – do polí 
u dálnice (Ing. Macura, článek OKO 17.5.), 
nýbrž každou podobnou možnost (nabídku) 
moudře zvážit a vyhodnotit ve prospěch své-
ho dalšího rozvoje, jako moderního města. 

A slovo byznys bych rozhodně nepovažoval 
za nějakou hrozbu. Nebo snad chcete, aby zde 
kvetl stále a stále jen ten „sociální byznys“?  

Ing. Václav POLOK, 
člen Finančního výboru města Bohumín 

za Hnutí NEZÁVISLÍ

POLITIKA

(Dokončení z minulých čísel)

Navštívíme-li Las Bardenas Reales, pak 
pojedeme okolo městečka Olite, ležícího asi 
40 kilometrů jižně od Pamplony. Město není 
veliké, ale historicky velmi významné. Už ve 
třetím století zde Římané založili oppidum. 
Později zde začalo vyrůstat město a na počát-
ku 15. století zde byl vybudován nádherný 
zámek, který se stal srdcem navarrského 
království. A také královským sídlem. Kraj 
kolem Olite proslul v dávných dobách 
pěstováním oliv. Ty později vystřídala vinná 
réva.

Návštěva královského sídla v Olite patří 
k nevšedním zážitkům. Sami se můžete pro-
cházet hradními chodbami, sály, nádvořími, 
vstoupit do mnoho věží a věžiček. Hrad je 
hodně rozsáhlý. Pod jeho věžemi leží středo-
věké kamenné městečko. 

V celém městečku i na jeho okraji je množ-
ství parkovišť i místa pro stání obytných kam-
perů. Bezplatná. Stejné je to skoro ve všech 
vesnicích i městečkách. Blízko vjezdu do nich 

jsou prostorná parkoviště. Všude jsou připra-
veni na turisty a snaží se jim ve všem vyjít 
vstříc. 

Když už jsme v národním parku Las Barde-
nas Reales, můžeme cestu zpět do Francie 
volit přejezdem Pyrenejského pohoří. Silnice 
vede krásnou vysokohorskou scenérií a než 
překonáme hřeben, můžeme zamířit do 
Národního parku Sant Maurici. Z parkoviště 
nad městečkem Espot nás horská stezka 
dovede do srdce parku, k jezeru Sant Maurici. 
U jezera také začíná několik turistických cest 
k okolním, až třítisícovým vrcholkům.

Tady naše putování po severu Španělska 
může skončit. A na závěr ještě dobrá rada: Při 
cestě zpět do vlasti nevolte variantu přes 
Andoru. Přejezd by se mohl změnit ve stání 
v nekonečných kolonách aut.

Josef WAGNER
Palacio Real de Olite.  Foto: Orcus Bohumín

Za přírodními krásami severního Španělska (4)
ZE ZÁPISKŮ EXPEDICE SPELEOLOGICKÉHO KLUBU ORCUS BOHUMÍN 
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Gymnazisté jsou po finále desátí v Česku
Tento školní rok se studenti Gymnázia Františka Živného 
účastnili Středoškolské ligy ultimate frisbee. Skládala se 
z podzimní a jarní kvalifi kace, úspěšné týmy pak bojovaly 
v pražském fi nále. 

Do podzimní kvalifikace se 
přihlásil dostatek týmů, aby 
mohla proběhnout i v Ostravě, 
a Bohumíňáci proto nemuseli 
cestovat daleko. Tuto kvalifi kaci 
tým bohumínského gymnázia 
vyhrál, i když se kvůli špatnému 
počasí muselo hrát v hale. Bohu-
žel do jarní kvalifi kace se přihlá-
silo týmů málo, proto museli 
studenti jet sbírat body na turnaj 
do Brna. V tomto klání našli 
pouze jediného přemožitele, 
až ve fi nále podlehli týmu z Par-
dubic.

Díky úspěchům v kvalifi kacích 
nasbírali bohumínští dostatek 
bodů pro postup mezi šestnáct 
nejlepších týmů České republiky. 
31. května odjeli na fi nálový tur-
naj do Prahy, kde v této soutěži 
bojovali o první úspěch v historii 
školy.

Ve fi nále se Bohumín utkal ve 
skupině s družstvy z Prahy, Ná-

choda a Brna. Příliš se mu ale 
nedařilo a dál mohl bojovat ma-
ximálně o deváté místo. Nakonec 
z toho bylo místo desáté, což je 
celkem úspěch, protože většina 

zúčastněných škol se právě na 
ultimate frisbee specializuje. 

Bohumínští studenti hrají pře-
vážně v místním klubu Rainbow 
Banana, který je díky bývalému 
učiteli gymnázia Jakubu Stanie- 
kovi na klubové úrovni velmi 
úspěšný. Některým jednotlivcům 
se daří i v národních juniorských 
týmech. Díky tomuto klubu 

O víkendu 26. a 27. května 
a v sobotu 3. června 
proběhly krajské přebory 
staršího a mladšího žactva 
v plavání. Devět zástupců 
Plaveckého klubu Bohumín 
se dokázalo mezi nejlepšími 
plavci v kraji prosadit na 
stupně vítězů.

Fantastických výsledků dosáhli 
především mladší žáci v Havířově. 
Sedmičlenná výprava dokázala ve 
čtyřiceti startech stanout šesta-
dvacetkrát na stupních vítězů. 
V dopoledním programu se 
bohumínský klub mohl pyšnit 
unikátní bilanci. Co disciplína, to 
alespoň jedna medaile. 

Mezi desetiletými na přebo-
rech výrazně vyčníval Samuel 
Hübscher, jenž dokázal zvítězit 
ve všech šesti individuálních star-
tech. Tituly krajských přebornic 
se pyšní rovněž Andrejka Czerná 
a Anička Kohanová. Andrejka 
ovládla závody na 100 metrů 
znak a 400 metrů volný způsob, 
ke kterým přidala další tři me-
daile. Anička na pódiu stanula 
dokonce šestkrát, přičemž titul 
brala v závodě na 100 metrů prsa.

Zbývající čtveřice účastníků 
se nedala zahanbit. Péťu Truclu 
dekorovali na stupních vítězů 
v individuálních startech čtyřikrát, 
Julii Kalvarovou třikrát a Ríšu 
Drobíka jednou. Jen Michal Ma-
toušek na individuální ocenění 
nedosáhl, nicméně jeho úchvatný 
fi niš vytáhl chlapeckou štafetu na 
4 krát 50 metrů polohově ze čtvrté 
příčky po třetím úseku na koneč-
nou druhou. S výjimkou devítileté 
Julie Kalvarové se všichni před-
staví 17. června na poháru České 
republiky opět v Havířově.

Tahounem šestičlenné výpravy 
starších žáků v Karviné se stal 
Karel Babicz, jenž pro změnu 
opanoval kategorii třináctiletých. 
Bohumínská naděje pro blížící se 
mistrovství republiky v Ostravě 
a Olympiádu dětí a mládeže 
v Brně, získala pět vítězství, jed-
no stříbro a jeden bronz. O rok 
mladší Marcel Grüner zabodoval 
ve znakových disciplínách. Na 
kratší stovce s přehledem slavil 
titul, na dvojnásobné trati dopla-
val druhý. Na stejných tratích se 
Marcelovým výkonům přiblížila 
stejně stará Klárka Nováková, fi -
nišující v obou případech druhá. 
Oba se spolu s Kubou Křistkem, 
který v Karviné zakončil své 
účinkování v silné konkurenci 
nejlépe pátý, nominovali na nad-
cházející mistrovství republiky 
dvanáctiletých do Zlína.

Adrian KUDER

Zdařilá rybářská obhajoba prvenství
Poslední květnový víkend se v Ostravě konalo územní kolo celostátní vědomostně-
praktické rybářské soutěže Zlatá udice. Bohumínské družstvo zvítězilo ve dvou ze tří 
disciplín a po zásluze obhájilo loňské prvenství.

Soutěže se zúčastnila šestičlenná družstva z Bo-
humína, Ostravy, Hlučína, Vítkova, Frenštátu pod 
Radhoštěm a Frýdku-Místku. 
Soutěžilo se ve vědomostní části, 
kterou tvořil odborný test a po-
znávání ryb, vodních živočichů a rostlin, a praktic-
ké části, tedy lovu ryb udicí a rybolovné technice.

Bohumínské družstvo, reprezentující místní 
organizaci Českého rybářského svazu a Dům dětí 
a mládeže Fontána, vedli zkušení vedoucí Radek 
Bernatík a Břetislav Kedzior. Tým tvořili Filip Sitek, 
Tomáš Bernatík, Adam Škatula, Lucie Kepáková, 
Tereza Grznárová a Taťána Wróblová. Vzhledem 
k široké základně zapůjčil oddíl několik mladých 
bohumínských rybářů na hostování ostatním druž-
stvům. Za Vítkov nastoupil David Surma, za Frýdek 
-Místek Nikol Šelongová, Eliška Vladyková, Adam 

Vladyka a Pavel Sluka. Kromě kolektivního vítězství 
uspěli na soutěži i jednotlivci. 

Filip Sitek obsadil třetí místo 
mezi žáky, Tereza Grznárová 
druhé a Nikol Šelongová třetí 

mezi žákyněmi. V kategorii dorostenců Lucie Kepá-
ková zvítězila a Adam Vladyka získal stříbro.

Na základě celkových výsledků vzniklo družstvo, 
které bude reprezentovat rybářský územní svaz 
v národním kole Zlaté udice, které se uskuteční 23. 
až 25. června na Opavsku. 

Všem závodníkům za vzornou reprezentaci děku-
jeme a k docíleným výsledkům blahopřejeme.

Další informace a zajímavosti o činnosti mladých 
rybářů na webu rkbohumin.wordpress.com.

Kamil DROBEK, 
předseda ČRS MO Bohumín

mohlo gymnázium postavit tým 
i pro soutěž středoškolské ligy, 
za což moc děkujeme. Dále dě-
kujeme vedení školy za možnost 
se této soutěže zúčastnit a SRPŠ 
a Školnímu sportovnímu klubu 
Asociace školních sportovních 
klubů (ŠSK AŠSK) při Gymnáziu 
Františka Živného nejen za fi nan-
ční podporu. Největší dík ale za-
sluhují sami hráči, kteří se účast-
nili nejen fi nálového turnaje. 

Jana NOVÁKOVÁ, 
předsedkyně ŠSK AŠSK 

 Adam Kiška a Jan Zajíček (v hně-
dých dresech) v pražském fi nále. 

  Tomáš Maryška v akci. 
Foto: Klára Matejková

ÚSPĚCH

Plavci zazářili 
na krajských 

přeborech 
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VZPOMÍNKY

20. června si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí naší sestry, 

švagrové a tety, 

paní Ludmily MOLADOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

sestra Jarmila s manželem Rudolfem, 
neteř a synovec s rodinami.

Odešla jsi, jak Bůh si to přál, 

v našich srdcích však žiješ dál.

14. června jsme si připomněli 10. výročí úmrtí 
a současně nedožitých 70 let 

paní Antonie WOLKOVÉ.


Věnujme jí spolu tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

celá rodina a známí.

Co vděkem za lásku tvou ti můžeme dát? 

Hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.

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

Ing. Eva STAŠKOVÁ
ze Záblatí.

Jménem všech pozůstalých maminka, bratr 
Martin s manželkou Evou, neteře Klárka a Bára.

Tak jako z tvých očí zářila dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. 

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout...

22. června by se dožil 80 let 

Karel KVAK
a  20. července si připomeneme 

17. výročí jeho úmrtí.


S láskou stále vzpomínají manželka 

a dcery Marcela, Kamila a Pavla s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

15. června uplynulo 20 let 
od úmrtí 

pana Jana HOLESZE.


Vzpomínají dcera a syn 

s rodinami.

Vydal ses cestou, kam chodí každý sám,

 jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

15. června jsme vzpomněli 
nedožitých 90 let 

pana Jiřího KOBERCE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

25. června by oslavil 75 let 

pan Pavel BÚBELA.


Vzpomínají manželka, 

dcery Zuzana a Ivana s rodinami, 

sestra Marie s rodinou.

16. června vzpomínáme 5. výročí úmrtí

pana Viléma SEBERY.


Vzpomínají manželka Jaroslava, 
dcera Lenička, vnuci Filip, Jakub, 

Radek, Honza a rodina.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

16. června vzpomeneme 
nedožité 90. narozeniny našeho milovaného

pana Arnošta ROZSYPALA
ze Starého Bohumína.


S láskou vzpomínají manželka Jarmila, 

děti Šárka a Ctirad s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

26. června si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Stanislava ŠPERLÍNA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou a syn.

18. června to bude 5 let, 
kdy nás navždy opustil 
náš tatínek a dědeček,

pan Jaroslav TOMIS.


Vzpomínáme.

Dcera Lucie s rodinou.

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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REALITY

 ● Koupím byt v Bohumíně.   
736 228 883.

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

 ● Prodám dr. byl 1+1 v blízkosti 
centra. Po renovaci koupelny. 
Cena 220.000 Kč.  734 148 977.

 ● Prodám družstevní byt 2+1 
v ulici Jateční. Slunný, útulný, v ce-
lém bytě nová elektro instalace, 
nízké náklady na bydlení. Bez RK. 
Cena dohodou.  725 617 812.

 ● Prodám byt 2+1.  737 929 089.
 ● Prodám byt 2+1.  602 162 899.
 ● Prodám pěkný byt 3+1 a gar-

sonku v ulici Svat. Čecha 1075. 
Prodej možný i samostatně. Ihned 
k nastěhování.  704 142 631.

 ● Pronajmu byt 1+1 a 2+1, Nová 
Ves u Bohumína.  603 844 693.

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

INZERCE
 ● Hledám pronájem garáže, 

platím na půlrok předem.  605 
331 586.

SLUŽBY

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

 ● Čištění koberců, sedacích sou-
prav, tepování mokrou cestou 
Kärcher, levně.  724 088 643. 
Web: www.cistyautointerier.cz.

 ● Čištění interiéru aut, příprava 
na prodej, svatby, kompletní čis-
ticí servis. Cena dohodou. Web: 
www.cistyautointerier.cz,  724 
088 643. 

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.

 ● TJ Sokol Rychvald hledá správ-
ce tenisových kurtů.  736 286 
531.

Své »ano« si řekly tyto páry
Jan Holeš a Nikola Šaňková, oba z Bohumína
Tomáš Obluk a Lucie Menšíková, oba z Bohumína
Petr Staš a Petra Karnovská, oba z Bohumína
Tomáš Rábl z Bohumína a Iva Dupalová ze Žlutavy.   (mat)

Noví občánci našeho města
Dominik Gebauer  Václav Havran  Natálie Dančáková  

 Samuel Fluder  Klára Boháčová  Vanessa Hrubá  Julie Němcová  
 Dominika Rácová  Mariana Tašková  Markéta Žižková  Bruno 
Bútora  Nela Vítkovská. (mat)

Naposledy jsme se rozloučili
Bednář Evžen * 1943 ze Záblatí 

 Dovalil Jaroslav * 1954 z Nového 
Bohumína  Glet Miroslav * 1964 
z Nového Bohumína  Kaiserová 
Sylva * 1949 z Nového Bohumína 
 Kalika Jaroslav * 1938 ze Starého 
Bohumína  Klášterníková Svatava 
* 1925 z Vrbice  Kotalová Olga * 
1928 ze Skřečoně  Kozáková Dag-
mar * 1947 ze Záblatí  Królová 
Eva * 1940 ze Šunychlu  Legerski 

Josef * 1946 z Nového 
Bohumína   Mersi 
René * 1962 z Nového Bohumína 
 Mikleová Anna * 1964 ze Šunych- 
lu  Ohryzek Jaroslav * 1947 z No-
vého Bohumína  Pekárik Pavol * 
1952 z Nového Bohumína  Sebera 
Jindřich * 1931 z Nového Bohumína 
 Sitek Jiří, Ing. * 1946 ze Starého 
Bohumína  Zmuda Vladislav * 
1936 z Nového Bohumína (mat)

PASIVNÍ DOMY – Bohumín Záblatí

SNÍTE O RODINNÉM DOMĚ SE ZAHRADOU?
BOJÍTE SE REŽIJNÍCH NÁKLADŮ?

MÁME PRO VÁŠ ŘEŠENÍ:

 téměř nulové náklady na vodu a vytápění
moderní design
 příznivá cena

Více informací na www.domyzabla  .cz

Dovolujeme si Vám oznámit,
že od 15. 5. 2017 zahájila svoji činnost 

Plicní ambulance 
MUDr. Radoslava Alexy,

a to v prostorách polikliniky Nemocnice Orlová, 
III. patro, napravo od výtahu.

Ambulance poskytuje odborné plicní vyšetření, 
včetně komplexního vyšetření funkce plic, 

s dispenzarizací 
a léčbou chronických plicních onemocnění.

 Adresa:  Masarykova třída 900, 
  Orlová-Lutyně, 735 14
  Telefon: 608 842 989
  E-mail: ordinace@plicni-orlova.cz
  Web: www.plicni-orlova.cz

Ordinační hodiny:
Po  12.30 - 18.00
Út 7.00 - 11.30 12.00 - 15.00
St 7.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Čt 7.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Pá 7.00 - 12.00

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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Společně se bavíme i slavíme

Odpoledne 1. června se zaplnila vyzdobená zahrada 
mateřinky v Nerudově ulici. Učitelky připravily dětem 
k jejich svátku pestrý program.

V úvodu si děti společně zazpí-
valy. Pak nastoupili na terasu
budoucí prvňáčci, kteří byli pa-
sováni na školáky. Každý dostal 
šerpu a pěknou pohádkovou kni-
hu s věnováním. Tradičně byli 
diplomem a malou pozorností 
oceněni i nejaktivnější rodiče. Po 
slavnostním pasování zahrály 
děti dětem divadlo, pohádku 
O Koblížkovi.

Zazvonil zvonec, pohádky byl 
konec a děti se rozeběhly ke jed-
notlivým stanovištím. Rodičům 
předvedly svou obratnost, odva-
hu i trpělivost při plnění úkolů. 
Skákaly v pytlích, házely na cíl, 
běhaly mezi překážkami nebo 
slaňovaly mezi stromy. 

Po splnění úkolů dostali malí 
sportovci kornout sladkostí a čeka-
lo je další překvapení. Na zahra-
du přijeli hasiči ze Záblatí a děti 
si mohly prohlédnout jejich vůz. 
A pak začala z hadice stříkat bílá 
hasicí pěna, ze které byly u vy-
tržení. A protože jim během do-

vádění vyhládlo, nastal čas opéct 
si s společně s rodiči špekáčky. 

Děkujeme Tomášovi Ključikovi, 
který zorganizoval praktickou 
ukázku požární techniky. Podě-
kování patří také vedení školy 
ČSA za velkou stavebnici pro 
nejmenší děti a dvě nová pruži-
nová hopsadla na zahradu.

Miroslava ABSOLONOVÁ

Naše třída třídí prvotřídně
Škola ve Skřečoni se poctivě věnuje třídění odpadů. Sbírají se tady 
do zvláštních nádob použité baterie, vyřazené elektrospotřebiče, 
v hale máme kontejner na papírový odpad. Naše třída je v separaci 
odpadu opravdu zběhlá. Třídíme celou dobu naší školní docházky 
do nádob, které máme v učebně, a střídáme se v odnášení odpadu 
do městských barevných kontejnerů. 

Firma Suez, která se věnuje nakládání s odpady, vyhlásila v tomto školním 
roce soutěž ve třídění bioodpadu. Soutěž byla pro nás, »profesionální třídiče«, 
velkou výzvou. Měli jsme se zaměřit na kvalitu našeho třídění, a to zejména 
bioodpadu. Jeden týden jsme pečlivě písemně a fotografi cky dokumento-
vali všechen odpad naší třídy. Přemýšleli jsme nad každou věcí, kterou jsme 
se chystali vyhodit. Nakonec jsme společně vyhodnotili, jak úspěšně třídíme, 
jaké chyby děláme a co bychom mohli zlepšit. Vše jsme zaznamenali, připo-
jili fotografi e a zaslali do soutěže.

Po několika týdnech jsme obdrželi radostnou zprávu. Naše třída v soutěži 
obsadila skvělé třetí místo a vyhrála kompostér o objemu dvou tisíc litrů. 
Zástupci pořádající fi rmy nám jej posléze předali a šikovný školní údržbář 
tohoto »obra« smontoval. A nás nyní čeká další úkol. Třídit a kompostovat!

Karolína MERFORTOVÁ a Michaela STAŠKOVÁ, 
žákyně 4. třídy, ZŠ Skřečoň,

Muzea patologie a ošetřovatelství 
Se spolužáky z bohumínského gymnázia jsme 31. května 
navštívili Slezskou nemocnici v Opavě. Zdarma pro 
nás uspořádala exkurzi do Muzea patologie a Muzea 
ošetřovatelství.

V  M u z e u 
ošetřovatelství 
jsme se přesvědčili, jak moc lid-
stvo za posledních 150 let ve 
zdravotnictví pokročilo. Některé 
informace a předměty nás přímo 
šokovaly. Nebyli jsme schopni 
pochopit, jak naši prarodiče 
mohli takové podmínky v ne-
mocnicích vůbec přežít. 

Z Muzea patologie jsme si od-
nesli informace o práci patologa. 
Že to zdaleka nejsou jen pitvy, ale 
spousta jiných důležitých činností. 
Práce patologa probíhá většinou 
v laboratoři za mikroskopem, 

kde například 
zj išťuje,  zda 

nejsou naše tkáně napadeny 
zhoubnými buňkami. Patologie 
je tedy velmi důležitá i pro život, 
což bylo pro nás překvapující. 
Zajímavé rovněž byly vystavené 
patologicky-anatomické exponá-
ty. Mohli jsme vidět různé gene-
tické vady nebo orgány napadené 
rakovinou, zničené kouřením či 
nadměrnou konzumací alkoholu. 

Celá exkurze se vydařila. Mimo 
jiné díky skvělému kolektivu 
a krásné Opavě.

Adam FILÁK, septima

EXKURZE

Dětem věnovali nevšední dárek
Snad každé dítě ví, že se 1. června slaví Mezinárodní 
den dětí. Školní družina při Benešově škole si tento 
svátek připomněla netradičně a dospělí dali svým 
dětem symbolický dárek. Nešlo o žádné hračky, atrakce 
či zábavu. Maminky, tátové, babičky i dědečkové 
věnovali svým ratolestem čas a přiložili ruku k dílu.

Odpoledne 1. června proběhla na zahradě školní družiny brigáda. 
Za příznivého počasí se v hojném počtu sešli rodiče a prarodiče 
žáků nejen školní družiny, ale také mateřské Fit školky. Velcí i malí 
společnými silami uklízeli zahradu, místnost pro hračky a nářadí, 
čistili jezírko, upravili zahradní altán nebo pleli skalku. 

Po dobře vykonané práci se všichni sešli u ohniště při opékání 
párků. Po celé odpoledne panovala na zahradě dobrá nálada 
a všichni si moc pochutnali. Odměnou byl krásný pocit z dobře 
vykonané práce a příjemně stráveného odpoledne rodičů s dětmi. 

Děkujeme všem zúčastněným rodičům i prarodičům za jejich 
krásný dárek dětem a těšíme se na další společnou akci. 

Text a foto: Petra KOSARZOVÁ, vedoucí školní družiny ZŠ Beneše

Foto: MŠ NerudovaFoto: MŠ Nerudova
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� ŠEREDA ISLÁMSKÝ
POZDRAV SVĚTADÍL MYS

ANGLICKÉ
POLNÍ
MÍRY � DRUH

PAPOUŠKA

MÍSENÍM
ZPRACO-

VATI

NA JAKÉ
MÍSTO

ČISTIDLO
NA

MOTORY �
VYHRNO-

VATI
(RUKÁVY)

SETINA
HEKTARU

SEVERSKÝ
PAROHÁČ

PODNIK V
KRAS-
LICÍCH

VYHUBO-
VAT

SÍDLO V
JAPONSKU PAŽE MOŘSKÁ

VYDRA

INDIÁNSKÉ
VISUTÉ
LOŽE

JM. HERCE
SHARIFA

BARVA NA
VEJCE

VŮNĚ
SLOVEN-

SKÝ
SOUHLAS

ZAČÁTEK
TAJENKY

OVOCNÁ
ZAHRADA
1000 KG

VŘENÍ
JMÉNO

MONTANDA
NIKOLI

KANANEJ.
BOHYNĚ

NEZDAŇO-
VAT

TATO
DOBA MEZI

DNEM A
NOCÍ

DUSÍKATÁ
SLOUČE-

NINA

DOMÁCKY
OLDŘICH
MONGOL.
PASTEVEC

POŠKODIT
OSTŘÍ

NOVINKY

� PRAŽSKÁ
ČTVRŤ

PAPOUŠEK
NESTOR

MUSLIMSKÉ
NÁBOŽEN.

SÍDLO V
BOLÍVII

SLOVEN.
ŽEN. JM.

PLANETKA
ZNAČKA
LIMITY

JMÉNO
VLKA

Z KNIH
DŽUNGLE

NASYCENÝ
UHLO-
VODÍK

ZNAČKA
AUT

SOLMIZ.
SLABIKA

ZBĚHLOST

MODLA
OJEZDIT

DRAVÝ
PTÁK

CITOSL.
BĚDOVÁNÍ

SNAD
(BÁS.)

ŘÍMSKÝ
POLITIK
MODEL
FIATU

ZNAČKA
NÁKL. AUT

INU
(NÁŘ.)

JAP. SOU-
OSTROVÍ
DOMÁCKY

EVA

KONEC
TAJENKY

PÁNOVÉ LENOŠIT
(ŘIDČ.)

ZNAČKA
PĚNY DO
KOUPELE

TROPICKÉ
ŠÍLENSTVÍ

TRUMFY
V BRIDŽI

PARKOVÝ
STROM

„Pane doktore, trpím utkvělou myšlenkou, že jsme dva.” „Tak mi o tom něco řekněte. ... POMŮCKA: ANAT, ATEN, PINAN.... Ale prosím vás, mluvte jenom jeden.”

KAM V BOHUMÍNĚ?
DIVADLO

 ● 19.6. až 25.6. DIVADELNÍ FES-
TIVAL NA NÁMĚSTÍ. Festival 
amatérských divadelních sou-
borů Moravskoslezského kraje, 
nám. Svobody, Starý Bohumín.

19.6. v 19 hodin HABAĎŮRA. 
Hrají Berani Těškovice.
20.6. v 19 hodin NA RETUR-
NU STÁL. Hraje Dramkro.
21.6. v 17 hodin JAK SE 
PEKLO ZADLUŽILO. Hraje 
ZUŠ Bohumín (Pro děti).
21.6. v 19 hodin LEGENDY 
O ČERNÉ KNĚŽNĚ. Hraje ZUŠ 
Český Těšín.
22.6. v 17 hodin KURZ PRO 
NEVĚSTY. Hraje ZUŠ 
Bohumín.
22.6. v 19 hodin NA 
DRÁTKU. Hraje Tom a Jeff .
23.6. v 19 hodin DODIVA-
DELNÍ VÝBĚR. Hraje 
Dodivadlo.
24.6. v 19 hodin HECOVINA. 
Hraje Nahodile.
25.6. v 16 hodin PAVLÍK JE 
NEMOCNÝ. Hraje Dodivadlo 
(Pro děti).
25.6. v 18 hodin POHÁDKA 
O TŘECH DOKTORECH. Hraje 
Kolovarat (Pro děti).

HUDBA

 ● 15.6. a 22.6. v 16 hodin DE-
CHOVKOVÉ ČTVRTKY. Prome-
nádní koncerty s Bohumínskou 
dechovkou. 15.6. na nám. v No-

vém Bohumíně, 22.6. na nám. 
ve Starém Bohumíně.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 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., 18.6. a 25.6. v 10 hodin 
a 30.6. ve 13 hodin AUTA 3. Ani-
movaný fi lm USA (Rodinná ko-
medie), 2017, dabing, přístup-
ný, 100 minut. 17.6. ve 3D  za 
140 Kč; ostatní 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.

 ● 21.6. v 9 hodin INSTALATÉR Z 
TUCHLOVIC. Film Česko (Kome-
die), 2016, 85 minut, 50 Kč (FK 
pro seniory).

 ● 22.6. , 23.6., 24.6. a 30.6. v 19 
hodin TRANSFORMERS: PO-
SLEDNÍ RYTÍŘ. Film USA (Akční / 
Sci-Fi), 2017, přístupný, 140 mi-
nut. 22.6. ve 3D s dabingem za 
150 Kč; 23.6. a 30.6. ve 2D s da-

bingem za 130 Kč; 24.6. ve 2D 
s titulky za 120 Kč.

 ● 25.6. v 19 hodin HOLKY NA 
TAHU. Film USA (Komedie), 
2017, titulky, přístupný od 15 
let, 97 minut, 120 Kč.

 ● 29.6. a 30.6. v 16 hodin JÁ, 
PADOUCH 3. Animovaný film 
USA (Rodinný / Komedie), 2017, 
dabing, přístupný, 96 minut. 
29.6. ve 3D za 140 Kč; 30.6. ve 
2D za 120 Kč.

 ● 29.6. v 19 hodin PIRÁTI Z KA-
RIBIKU: SALAZAROVA POMSTA. 
Film USA (Dobrodružný), 2017, 
dabing, přístupný, 129 minut, 
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.

 ● 16.6., 23.6. a 30.6. v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek hráčů deskových her 
s vyprávěním příběhů.

 ● 15.6. a 16.6 ve 13–17 hodin 
BALETKA A INDIÁNSKÁ ČELEN-
KA. Výtvarná dílna pro děti, kte-
ré rády vyrábí z papíru. Dětské 
odd. Nový Bohumín a Knihovna 
Skřečoň. 16.6. také knihovna 
Starý Bohumín.

 ● 19.6. až 23.6. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ...  Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

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

MARYŠKA 

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

info@maryska.cz,  776 577 722
 ● 16.6. od 17 hodin HRABÁR-

NA. Bleší trh šatstva a věcí z do-
mácnosti.  Vstupné 50 Kč.

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského kroje.

SPORT

FOTBAL

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

 ● 17.6. v 17 hodin FK BOSPOR 
– SOKOL KOBEŘICE.
CVIČENÍ

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

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

Od 20.6. je v provozu nová 

srubová sauna pro 20 osob. 

Probíhat zde budou saunové 
ceremoniály, které zahrnují aro-
materapii, peeling solí nebo 
ledovou tříští, omlazení pokož-
ky medem.

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 15. 6. do 2.7.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Budoucí školáčci 
ve Skřečoni

Koncem května probíhala v ZŠ 
Skřečoň tradiční akce »Škola nane-
čisto«. Budoucí prvňáčci se díky ní 
mohli přijít podívat, jak to ve škole 
vypadá. Školu si prošli křížem krá-
žem a viděli místa, kde se děti učí, 
odpočívají a tráví čas se svými spolu-
žáky. Rodičů se ujalo vedení školy 
a také speciální pedagožka Marcela 
Jagošová ze Speciálně pedagogic-
kého centra Karviná. Rodiče se tak 
dozvěděli spoustu informací, které 
se týkaly nástupu jejich ratolestí do 
první třídy. Budoucích prvňáčků se 
ujaly učitelky, které děti provedly 
třídami, školní jídelnou, tělocvičnou, 
počítačovou učebnou, školním hřiš-
těm a na konci prohlídky čekalo děti 
drobné překvapení a občerstvení. 
Do první třídy ve Skřečoni by mělo 
příští školní rok nastoupit osmadva-
cet dětí a už teď se na ně všichni 
spolužáci a učitelé těší.
Text a foto: Zuzana HOLÍČKOVÁ

Z břehu na břeh 
suchou nohou

Tým bohumínských speleologů 

z klubu Orcus připravil pro zájemce 

3. června adrenalinem nabité odpoled-

ne. Jeskyňáři natáhli přes Odru u An-

tošovické lávky stometrové lano, po 

němž odvážlivci svištěli nad hladinou.

Bohumínští speleologové dopravili do 
Pudlova své nádobíčko, nezbytné pro 
zdolávání skal a jeskyní. Tentokrát se však 
nechystala žádná expedice, ale každo-
roční alpský traverz pro veřejnost. Jízda 
po laně láká především ty nejmenší. Děti 
také mají z atrakce větší zážitek, pod je-
jich váhou se totiž lano neprověsí a mo-
hou svištět plnou rychlostí. Malí caparti si 
jízdu opravdu užívají a jsou velmi stateč-
ní. To leckterý dospělák má před odrazem 
z plošiny nahnáno mnohem víc.  (tch)

Svátek dětí, narozeniny organizátorů
Dvojí oslava, to si zaslouží velkou porcí zábavy a atrakcí. 
A návštěvníci, hlavně ti malí, ji 28. května v Hobbyparku 
také dostali. Konala se tady s malinkým předstihem oslava 
Mezinárodního dne dětí. Měla podobu narozeninové party, 
protože pořádající agentura K3 slavila své desáté narozeniny.

»Kátrojka«, která před deseti 
lety navázala na činnost K.A.R., 
tedy Kulturní agentury Radost, 
přichystala parádní dětský den. 
Na hlavním pódiu úřadoval 
klaun Hopsalín a děti tady moh-
ly zhlédnout dvě pohádky. Na 
vedlejším pódiu se soutěžilo 
a tvořilo. Malí oslavenci se moh-
li také vyřádit ve skákacích hra-

dech nebo na kolotoči. Každý 
návštěvník dostal jako dárek 
vstupenku na pohádku do kina. 

Na akci zavítalo šestnáct set 
návštěvníků, které zároveň čekal 
ekologický program. O ten se po-
starala obalová společnost Eko-
-Kom. Nešlo však o suchou osvě-
tu, vše mělo zábavnou formu. 
Horolezecká stěna, klouzačky, 

elektrické autíčko v podobě po-
pelářského vozu. I vzdělávací 
stan, v němž se návštěvníci dozvě- 
děli, jaké výrobky vznikají z vy-
tříděných komodit. A příchozí 
si mohli užitečnou ekologickou 
pomůcku odnést i domů. Pro zá-
jemce bylo připraveno bezmála 
pět set sad tašek na separovaný 
odpad.  (red)

Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar

Oslava a poděkování
V kině se 20. června od 16.30 hodin 
uskuteční koncert »Poděkování 
vám«. Koná se u příležitosti 5. výročí 
spolku Pro-fi t 12 a jako poděkování 
všem, kteří se letos podíleli na prode-
ji květinek v rámci Českého dne proti 
rakovině. Hlavní hvězdou koncertu 
bude zpěvák Petr Bende. Dále vy-
stoupí taneční soubor Radost & 
Impuls, Mirek Spáčil a taneční sku-
pina Vítr z Opavy, Havířovské bab-
ky či děti ze skřečoňské školy. (red)

Foto: Karel Balcar


