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Bezmoc vystřídala solidarita a odhodlání lidíBezmoc vystřídala solidarita a odhodlání lidí
Dvacáté výročí povodní. Když jsem nad tím přemýšlel, 
v noci se mi o velké vodě zdálo. Byl to otřesný zážitek, který 
už bych nechtěl zažít. Dostali jsme tehdy informaci, že voda 
pravděpodobně vystoupí jen v okrajových částech. Jenže 
přišla mohutná vlna a během několika hodin zaplavila celé 
město. Seděli jsme bez elektřiny při svíčce na radnici 
a nevěděli, co dál. Byla to bezmoc. 

Zprvu nikdo z okolí nevěděl, co se v Bohumíně stalo. 
A nevěřil tomu. Osobně jsem se vypravil na tehdejší 
okresní úřad a skeptického přednostu jsme dovezli 
k nám do centra. Teprve když se musel brodit po prsa 
ve vodě k radnici, otevřely se mu oči. Až díky tomu 
zmobilizoval pomoc, včetně vrtulníku a armády. 

Těžkými vojenskými vozidly jsme postupně dokon-
čili evakuaci míst, kam jsme se dříve nedostali. Když si 
jeden z transportérů poškodil podvozek, nabídli se 
ochotní lidé a pomohli ho svařit. Obchody byly zato-
pené a zavřené, proto jsme zajišťovali rozvoz potravin. 
Když začala voda opadat, vyrazili do terénu sociální 
pracovníci a dávali jednorázovou fi nanční pomoc. 

Poté, co se do Bohumína na pramičce poprvé dosta-

la televize a záběry šly do celé republiky, zvedla se vlna 
humanitární pomoci. Vybudovali jsme centrum na 
gymnáziu a odtud ji distribuovali do domácností. 
Zejména čisticí a hygienické prostředky.

Celý týden jsem s dalšími pracovníky strávil na rad-
nici. Střídali jsme si v noci služby, spali provizorně na 
gaučích, židlích, na podlaze. Bez kolegů by to vůbec 
nešlo, zůstali dobrovolně a bez ptaní. Hodně pomohli 
vojáci, zejména při vyklízení domů. Dřeli jako koně, 
ovšem lidé z Bohumína také.

Velkou kapitolou byl svoz odpadů. Lidé vyklidili 
zaplavené prostory, udělali hromady před domy a my 

je odváželi. Za měsíc se svezlo čtrnáct tisíc tun, dvakrát 
více než běžně za celý rok. Bylo strašné vidět, když lidé 
o všechno přišli. Nejen o majetek, ale třeba o památky 
a vzpomínky, o rodinné fotografi e. Viděl jsem rozklížený 
klavír, na který v rodině hrály celé generace. Když opad-
la voda a ještě nešla elektřina, lidé seděli před domy, 
opékali buřty, družili se. Mělo to něco do sebe. Za devět 
měsíců se narodilo asi o padesát dětí více než obvykle.

Po záplavách pak přišlo papírování. Soupisy škod, 
zajištění přestěhování lidí, nějaké dotace na nové byty, 
statici a demolice, projekty na opravy. Obnova města 
následně trvala roky, například strženou Antošovickou 
lávku jsme postavili až v roce 2010. Všechno zlé je 
i k něčemu dobré. Obnova městu prospěla. Vybudova-
ly se nové sítě, komunikace, mosty. Také sami Bohu-
míňáci často vzali opravy svých domů zgruntu.

Od povodní uplynulo dvacet let a za tu dobu se 
mnoho změnilo. Máme mobily, na internetu jsou stavy 
průtoků řek, všechny složky mají jednotné spojení, 
vybudovaly se mnohé hráze. Jsme zkrátka lépe připra-
vení. Ale pořád je třeba mít na paměti, že příroda je 
mocnější než člověk. 

Petr VÍCHA, starosta Bohumína
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Rytmickou hrou se probojovali do knihy rekordů
Bohumín má na kontě 
už čtrnáctý český rekord. 
Postaraly se o něj 22. 
června děti z místních škol. 
Na zaplněném náměstí 
T. G. Masaryka jich přesně 
945 současně provádělo 
rytmickou hru na tělo 
Bim bam bidi.

„Začalo to nevinně. Nejprve 
jsme loni nacvičili rytmickou hru 
Cup song, ke které je zapotřebí 
plastový kelímek, trocha hudebního 
sluchu a hlavně trpělivosti. Sou-
časně ji zvládla asi sedmdesátka 
dětí. Počátkem roku jsme pak vy-
zkoušeli další rytmickou hru Bim 
bam bidi, která také kombinuje 
zpěv s rytmem. U slova »bim« se 
tleská, u »bam« luská prsty a na 
»bidi« pleská o nohy. Když hru 
začala ovládat celá škola, napadlo 
nás, jestli se nepokusíme o nějaký 
rekord. A povedlo se, což je skvělé,“ 
uvedla učitelka Marcela Suchán-
ková z Masarykovy školy, která 
stála u zrodu celé akce.

Před pokusem o rekord oslovila 
Marcela Suchánková i další školy. 
Slovo dalo slovo, kantoři i děti se 
nadchli pro společnou věc a pak 
už se dva měsíce v hodinách hu-
dební výchovy hra trénovala. Do 

některých škol se kantorka z Ma-
saryčky sama vypravila, aby kolegy 
i školáky hru naučila. Do pokusu 
o rekord se tak zapojily děti ze 
všech bohumínských škol, gymná-
zia i ze základní školy v Rychvaldě.

Bohumín je od roku 2006 držite- 
lem čtrnácti českých rekordů. Patří 
mezi skutečné rarity, například 
nejmenší český rynek – kopytov-

ské náměstí Sv. Floriána. 
Sportovní hala je zase nej-
větší sportovní plochou se 
čtyřmi hřišti pod jednou 
střechou. Další rekordy jsou 
veskrze recesní a jde o nej-
více lidí metající kotrmelce, 
s knihou, plyšákem, solí či 
hroznovým vínem v ruce. 

Lucie KOLKOVÁ
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První varování meteorologů zaznělo 2. července 1997 
- pro závěr týdne předpovídali na severovýchodě vlasti vy-
datné srážky a připouštěli i možnost přívalu vod. Protože 
však takové předpovědi zaznívaly často, povodí řek ani 
státní orgány neprovedly žádná mimořádná opatření. 
V sobotu 5. července skutečně pršet začalo, teprve však v ná- 
sledující noci se dosud běžné srážky změnily v přívaly vod. 

Silné lijáky trvaly i po celou neděli 6. července. To už byla ve 
většině dotčených míst vyhlášena povodňová aktivita. Tehdy 
se také projevila nedokonalost stávajících právních norem. 
I když byli občané vyzváni k evakuaci, odmítli ji a státní orgá-
ny neměly možnost evakuaci prosadit v době, kdy to ještě šlo. 
To ovšem mělo tragické následky. Náhlý příval rozběsněného 
živlu připravil na zaplavených územích řadu lidí o život. Během 
pondělí 7. července zahynulo v rozbouřených vodách, valících 
se Bruntálskem, Jesenickem, Šumperskem, Valašskem, Přerov-
skem, Zlínskem, Svitavskem a Orlickoústeckem, několik lidí. 

V Bohumíně dosáhla hladina Odry v pondělí 7. července 
výše 590 centimetrů a podle prognózy se měla v noci zvýšit o 
dalšího půl metru. Krizový štáb určil evakuační místa, která 
měla zůstat na suchu, a do nich byli z ohrožených míst evaku-
ováni někteří občané. V úterý 8. července však došlo k nečeka-
nému vzestupu hladiny Odry na 700 centimetrů s průtokem 
tisícileté vody 2 030 až 3 050 kubíků za vteřinu. Protrhly se 
hráze u Vrbice, přetekly nižší hráze v Pudlově, prolomily se na 
dvou místech i hráze u Starého Bohumína a došlo k náhlému 
zatopení převážné části města, včetně evakuačních míst. 
V centru voda dosahovala výše 1,5 až 2 metrů. Byla zařízena 
nová evakuační střediska a na skřečonském mostě zřízeno 
stanoviště záchranné služby. Ve středu 9. července do Bohu-
mína dorazili vojáci z Hodonína. Díky nim byla dokončena 
evakuace a probíhalo i zásobování obyvatelstva jídlem a pit-
nou vodou. Pro evakuované bylo zajištěno náhradní ubytová-
ní, především v Hotelovém domě ŽDB. 

V té době už začala voda zvolna klesat a pokles pokračoval 
i během čtvrtka 10. července. Z centra města voda defi nitivně 
zmizela v pátek 11. července. V jednotlivých městských částech 
bylo dokončeno odčerpávání vody až 2. srpna. 

Rychle byla obnovena celá síť infrastruktury. Šlo o dodávku 
pitné vody,  chod tlakové stanice,  plynu,  elektřiny 
a o obnovu telefonního spojení. Probíhal odvoz uhynulých 
zvířat a zkažených potravin od občanů i z obchodů. Velkým 
štěstím pro město bylo, že mu byla poskytnuta vojenská po-
moc, která se osvědčila především při odstraňování škod. 
Protože až na základní školu ve Skřečoni a v Záblatí byly 
všechny ostatní školy v Bohumíně zaplaveny, začala jejich 

intenzivní úprava, aby byly připraveny na zahájení nového 
školního roku. Mezi nejnaléhavější úkoly patřilo co nejrychleji 
zprovoznit místní nemocnici. Ta utrpěla při záplavách škody 
za 10 milionů, avšak rychle se vzpamatovala. Pouze rehabili-
tační oddělení se muselo dočasně přestěhovat do městské 
polikliniky. 

Vyčíslením škod na majetku města se zabývala městská 
rada 14. srpna 1997. Povodeň napáchala přímé škody za 81 
milionů. To ovšem byla jen jedna strana mince. Její druhou 
byla nutnost získat fi nanční prostředky na obnovu poničených 
částí města...

(Redakčně kráceno)

Před 20 lety udeřila v Bohumíně tisíciletá povodeň
Autentický zápis z Kroniky města Bohumína 1997. Zaznamenal tehdejší kronikář Jiří Demel.

Voda zocelila strážníky a zvýšila jejich prestiž
Povodně byly důležitým milníkem v historii městské policie. Na 
strážníky, kteří tehdy v Bohumíně fungovali jen pět let, hleděla 
řada lidí s despektem a mnoho hlasů tvrdilo, že město svou policii 
nepotřebuje. Záplavy ale vše změnily. Strážníci pomáhali, kde se 
dalo. Stali se neocenitelnými pomocníky a jako jediní dokázali do 
poslední chvíli udržovat spojení.
Zní to paradoxně, ale měst-

ská policie povodni za hodně »vděčí«. Role asi 
dvacítky strážníků, kteří celý týden bivakovali na 
služebně a denně vyráželi pomáhat do zaplave-
ných ulic, byla nesmírně důležitá a zvýšila prestiž 
bezpečnostní složky. Strážníci se také stali styčný-
mi »komunikačními důstojníky« ve městě bez 
elektřiny a bez jakéhokoli spojení. Mobil v té době 
ještě skoro nikdo neměl, pevné linky zkolabovaly. 
Jedině autobateriemi dobíjené vysílačky strážníků 
vydržely. Ti proto jezdili s vojskem v transporté-
rech, s hasiči i záchranáři a zajišťovali komunikaci.

V čele městské policie tehdy stál, a ve funkci 
ředitele stojí dodnes Karel Vach. Záplavy se mu 
nesmazatelně vryly do paměti. „První, co mě zasko-
čilo, jak rychle se centrum města ocitlo pod vodou. 

Hladina stoupala doslova v očích. A k tomu ten 
silný proud. Když naši kluci nasedli do půjčených 
pramiček u služebny na radnici, než se nadáli, za-
stavili se až o plot u parku,“ vybavil si Vach a dodal, 
že strážníci pak loďky používali k transportu lidí 
a materiálu. Ovšem neseděli v nich, ale tlačili je, 
aby neuplavaly. Dalším silným momentem byla 
pro Karla Vacha vlna solidarity, která se vzedmula 
v celém Česku. Lidé z různých koutů země posí-
lali do Bohumína humanitární pomoc a strážníci 
pak pomáhali s její distribucí. „Ta podpora lidí 
byla neuvěřitelná, překvapilo mě to. O lidech si mů-
žeme myslet cokoli, ale v krizových situacích se umí 
semknout a podat pomocnou ruku,“ uzavřel ředitel 
městské policie. (tch)

BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
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Zvířata zkrotla, lidé na půdách jedli ořechy
Šunychl má z městských části nejmenší nadmořskou výšku, poblíž soutoku se dokonce nachází 
nejnižší bod Moravskoslezského kraje. Když se začala počátkem prázdnin 1997 rozlévat voda, 
místní čekali záplavy, jaké znali z let 1972 nebo 1985. Zkrátka vodu ve sklepích a pár centimetrů 
v domech. Jenže se přihnala vodní apokalypsa.

Po vyhlášení prvního povodňové-
ho stupně začali šunychelští hasiči 
držet pohotovost. Vynášeli z domů 
koberce, stavěli nábytek na cihly, 
které postupně navyšovali. Když ale 
skříně narazily na stropy a hasičům 
ve zbrojnici vyplavalo přímo z dví-
řek kamen hořící polínko, věděli, že 
bude zle. Bez elektřiny, spojení i tech-
niky (neměli lodě a jediná avie se 
hned utopila) se pustili do boje se 
živlem. Hospodářská zvířata, ovce 
i čuníky, stěhovali na půdy domů 
a stodol. Němí tvorové mají pud 
sebezáchovy a i jinak agresivní zví-
řata, třeba hlídací psi, byli krotcí 
jako beránci. Zato lidé jsou tvrdo-
hlaví a mnoho lidí odmítalo své 
usedlosti opustit. Dramatická byla 
třeba situace v takzvaném Šulcově 
statku, k němuž se kvůli silnému 
proudu nebylo možné dostat. Hasiči 
se tam vypravili až po čtyřech dnech 
v půjčené loďce. „Žila tam jediná 
obyvatelka, stará paní. Obávali jsme 
se proto nejhoršího, ale k našemu pře-
kvapení jsme ji našli živou. Nejprve si 
na stůl postavila židli a na ní seděla. 
Když ji ze stoličky voda smetla, chy-
tila se kliky okna a tak přečkala další 
dny,“ vzpomínal hasič Karel Ryl. 
I přes tyto zážitky penzistka odmítla 
evakuaci. „Museli jsme ji postrašit, 

že se blíží další, ještě větší vlna,“ do-
plnil velitel jednotky Václav Ferfecki 
s tím, že stará paní už se po evakuaci 
zpět nevrátila a povodní zdevastova-
ný statek bylo později nutné zbourat.

Když hasiči dnes vzpomínají na 
povodeň, vybaví se jim absolutní 
ticho. Nikde nezpívali ani ptáci. 

Lidé, kteří ze Šunychlu neodešli, 
přežívali na půdách a jedli tam třeba 
ořechy. Hasiči jim proto s pomocí 
vojska, které dorazilo s transportéry, 
rozváželi chleba. Ovšem do někte-
rých míst se ani obrněná technika 
nedostala. „Chodili jsme po prsa ve 
vodě a drželi jsme se pod paží, aby 

nás nestrhl proud,“ popsal Ferfecki 
a dodal, že později si hasiči udělali 
z plovoucího čerpadla »proudový 
pohon« k půjčené loďce a vytvořili si 
tak motorový člun. Také se podařilo 
zprovoznit traktor velitele jednotky, 
který pak plnil funkci hlavního zá-
sahového vozidla.

Největší dřina však hasiče čekala, 
když voda začala opadávat. Bylo 
třeba odklidit utopená zvířata, která 
chovatelé nestihli odvázat, vyklízet 
nánosy bahna z domů. „Voda byla 
neskutečně kalná, a když pak namo-
čené věci začaly usychat, vše ztvrdlo 
jako barva. Bylo to třeba vyhodit,“ 
líčil Bernard Kasza. I u úklidových 
prací nebyla nouze o kuriózní his-
torky. „Soused hledal pergolu. Viděl 
ji plavat z jedné zahrady na druhou 
a pak se mu ztratila. Mi zase odněkud 
připlula na plot velká fůra hnoje,“ 
pousmál se starosta SDH Zbygniew 
Porwolik s tím, že i v těžkých chví-
lích si hasiči i obyvatelé zachovali 
smysl pro humor. I ten dokáže 
pomoci.

Události před dvaceti lety byly 
nesmírně vypjaté. Ale žádný z oby-
vatel Šunychlu nezahynul a život 
v obci se postupně vrátil do všed-
ních kolejí. Nikdo si podobnou 
zkázu nepřeje znovu zažít, ale kdy-
by v budoucnu velká voda přece 
jen udeřila, hasiči jsou zkušení, 
připravení a k dispozici mají tu nej-
modernější techniku.

Pavel ČEMPĚL

Bernard Kasza, Zbygniew Porwolik, Karel Ryl a Václav Ferfecki zasahovali v roce 
1997 při povodních. Všichni dodnes působí v šunychelském sboru a jsou členy 
výjezdové jednotky.  Foto: Pavel Čempěl

Vodní živel krotí protipovodňová opatření
Bohumín, byť se nachází na soutoku dvou řek, v minulosti 
před velkou vodou téměř nic nechránilo. Vodohospodáři 
sice o hrázích uvažovali, ale neexistovaly ani na papíře. 
Teprve tisíciletá voda v roce 1997 a další povodeň o třináct 
let později daly věci do pohybu. Dnes už město na mnoha 
místech chrání valy, chystá se budování dalších a Povodí 
Odry a radnice pravidelně investují miliony do dílčích 
protipovodňových opatření.

Příprava prvního z velkých opatření 
se rozběhla po záplavách 1997. Šlo 
o starobohumínský protipovodňový 
val. Po projekční fázi, administrativě 
a výkupech pozemků se začal stavět 
v roce 2004 a jeho kolaudace proběhla 
o dva roky později. Val zafungoval 
v roce 2010, kdy se opět přihnala velká 
voda, ovšem další městské časti podél 
řeky – Pudlov a Vrbice – to znovu schy-
taly. „Hráze kolem těchto částí sice byly 
v plánu, ale projekt ustrnul. Vše vázlo na 
financích a neochotě vlastníků prodat 
pozemky. Až druhá nedávná povodeň 
dala věci do pohybu,“ konstatoval mís-
tostarosta Lumír Macura. Hráz ve Vrbici 
se nakonec podařilo vybudovat v roce 
2013 a letos v březnu bylo vydáno územ-
 ní rozhodnutí také pro tu pudlovskou. 
„Ještě probíhají výkupy, ale stále je reálný 
termín zahájení stavby na konci roku 
2018,“ dodal Macura. Investorem je Po-
vodí Odry, ovšem město přispělo šesti 
miliony na projekt a výkupy.

Důležitým dílem v mozaice protipo-
vodňových opatření byla také stavba 
dálnice. Sama o sobě plní funkci valu 
a během stavby došlo i na další dílčí 
projekty. „Vznikly přeložky místních 
potoků a odlehčovací příkopy, kte-
ré odvádějí vody mimo obytnou 
zástavbu,“ sdělila Iva Crhová 
z městského odboru životního 

prostředí a služeb. A vyjmenovala také 
další akce, které proběhly po nedáv-
ných povodních a mají preventivní účel. 
Správci ve třech etapách odstranili sedi-
menty z koryta Bajcůvky. Čistil se také 
Skřečoňský potok, včetně jeho zatrub-
něné části, příkop podél železnice ve 
Vrbici a Mlýnský příkop v Šunychlu. V té- 
to městské části přibylo také asi dvacet 
klapek na vyústění kanalizací a meliora-

cí do Bohumínské stružky. A proběhla 
rovněž velká rekonstrukce suché nádrže 
u Lutyňky.

Voda je živlem, který budí respekt, 
a Bohumín s Povodím Odry proto při-
pravují i do budoucna další opatření. 
Například odvodnění okolí Suchého 
stavu v lokalitě Petra Cingra nebo 
ochranu proti rozlivu Lutyňky na pomezí 
Dolní Lutyně a Nové vsi. Velkou výzvou 
je také ochrana elektrické rozvodny 
v Pudlově. Obehnat ji hrází není reálné 
a ČEZem zamýšlené »zvednutí« je hud-

bou budoucnosti. Město proto ve 
spolupráci s energetiky připravuje 

projekt výkonné čerpací stanice, 
která by v krizových situacích tlači-
la vodu pryč a rozvodnu chránila.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Stavba první z velkých hrází začala 
v roce 2004 ve Starém Bohumíně. 

Foto: František Krejzek

Budování vrbického 
protipovodňového valu v roce 2013.

Důležitou roli hraje čištění koryt 
místních potoků a příkopů.
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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. 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.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 32, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 37,27 m2, celková plo-
cha bytu 38,61 m2. Prohlídka 10.7. 
v 15.00–15.15 hodin a 11.7. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 17.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 55, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Celkově zateplený nízko-
podlažní dům za základní školou 
na tř. Dr. E. Beneše. Možnost par-
kování u domu. Byt s balkonem je 
po rekonstrukci. Plocha pro výpo- 
čet nájemného 56,29 m2, celková 
plocha bytu 58,12 m2. Prohlídka 
12.7. ve 14.30–14.45 hodin a 13.7. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 957, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, školy a školky. 
Byt s plastovými okny a ústředním 
topením. K bytu náleží sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,54 m2, celková plocha 

bytu 50,36 m2. Prohlídka 10.7. 
v 15.15–15.30 hodin a 11.7. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 17.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,13 
m2, celková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 12.7. v 15.30–15.45 
hodin a 13.7. v 8.00–8.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 17.7. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 44, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Věžový dům je po 
částečné rekonstrukci (okna, bal-
kony, střecha, zateplení). V blíz-
kosti domu je dětské hřiště, auto-
busové stanoviště, Kaufland, 
Penny, mateřská a základní škola. 
Dům s funkcí domovníka. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,55 m2, 
celková plocha bytu 30,10 m2. 
Prohlídka 17.7. v 15.15–15.30 
hodin a 18.7. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 19.7. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 807, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům za parkem. V blízkosti domu 
je sportovní areál Bospor. Mož-
nost parkování u domu. V bytě je 
zrekonstruovaná koupelna se spr-
chovým koutem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 49,35 m2, celková 
plocha bytu 52,85 m2. Prohlídka 
19.7. v 15.00–15.15 hodin a 20.7. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 24.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 833, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům za parkem. V blízkosti domu 
je sportovní areál Bospor. Mož-
nost parkování u domu. V bytě je 
zrekonstruovaná koupelna se spr-
chovým koutem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 42,20 m2, celková 
plocha bytu 42,20 m2. Prohlídka 
19.7. v 15.15–15.30 hodin a 20.7. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 24.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti základní školy. 
Dům s funkcí správce a úklidem 
společných prostor. Možnost par-
kování u domu. Plocha pro výpo-
čet nájemného 41,30 m2, celková 
plocha bytu 42,64 m2. Prohlídka 
19.7. ve 14.30–14.45 hodin a 20.7. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 24.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. Svobody 45, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba, v blíz-
kosti nemocnice, autobusové za-
stávky, základní a mateřské školy. 
Plocha pro výpočet nájemného 
76,70 m2, celková plocha bytu 
76,70 m2. Prohlídka 24.7. v 15.15
–15.30 hodin a 25.7. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 26.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 949, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v žáda-
né lokalitě, poblíž centra města, 
parku. Plastová okna s žaluziemi. 
Plocha pro výpočet nájemného 
52,13 m2, celková plocha bytu 
53,08 m2. Prohlídka 24.7. v 15.30
–15.45 hodin a 25.7. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 26.7. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 985, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Dům v centru 
města v nízké zástavbě v blízkosti 
školy, školky a supermarketu. Byt 
s výklenkem a balkonem. K bytu 
náleží sklepní kóje. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,04 m2, cel-
ková plocha bytu 55,96 m2. Pro-
hlídka 24.7. v 15.00–15.15 hodin 
a 25.7. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 26.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům v centru města za obchod-
ním domem Centrum. Možnost 
parkování u domu. Byt je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 57,00 m2, 
celková plocha bytu 57,70 m2. 
Prohlídka 26.7. ve 14.30–14.45 
hodin a 27.7. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 31.7. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Mírová 947, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v žá- 
dané lokalitě, v blízkosti parku, 
supermarketu a autobusové zastáv-
ky. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
35,81 m2, celková plocha bytu 
36,81 m2. Prohlídka 26.7. v 15.15
–15.30 hodin a 27.7. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 31.7. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
vlakové nádraží, dětský koutek 
a kino. Možnost parkování poblíž 
domu. Byt s novými podlahovými 
krytinami, bytovými dveřmi 
a zrekonstruovanou koupelnou. 
Plocha pro výpočet nájemného 

61,93 m2, celková plocha bytu 
63,67 m2. Prohlídka 26.7. ve 14.45 
–15.00 hodin a 27.7. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 31.7. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Dům s výta-
hem. V blízkosti domu jsou ná-
kupní možnosti, vlakové nádraží, 
dětský koutek a kino. Možnost 
parkování poblíž domu. Byt s no-
vými podlahovými krytinami, 
bytovými dveřmi a zrekonstruo-
vanou koupelnou. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,93 m2, 
celková plocha bytu 59,93 m2. 
Prohlídka 26.7. v 15.00–15.15 
hodin a 27.7. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 31.7. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 26, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Dům s výta-
hem. V blízkosti domu jsou ná-
kupní možnosti, vlakové nádraží, 
dětský koutek a kino. Možnost 
parkování poblíž domu. Byt s no-
vými podlahovými krytinami, 
bytovými dveřmi a zrekonstruo-
vanou koupelnou. Plocha pro vý-
počet nájemného 60,28 m2, celková 
plocha bytu 60,28 m2. Prohlídka 
26.7. v 15.00–15.15 hodin a 27.7. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 31.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Kostelní 328, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, vlakové 
nádraží, dětský koutek a kino. 
Možnost parkování poblíž domu. 
Byt s novými podlahovými kryti-
nami, bytovými dveřmi, generální 
opravou elektroinstalace a zre-
konstruovanou koupelnou. Plo-
cha pro výpočet nájemného 54,33 
m2, celková plocha bytu 54,33 m2. 
Prohlídka 26.7. v 15.30–15.45 
hodin a 27.7. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 31.7. v 16.45 
hodin.

Zájemci o licitaci mohou mít 
sjednanou nájemní smlouvu 
k městskému bytu a po vylicito-
vání stávající byt odevzdají městu 
Bohumínu.Bližší informace na 
majetkovém odboru, č. dv. B207 
(vedlejší budova MěÚ),  596 092 
199, e-mail: vachtarcikova.lenka 
@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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Saunování s řadou rituálů
Saunový svět bohumínského aquacentra se rozrostl o nový srub 
pro až dvacet lidí. Městská společnost Bospor do rozšíření 
investovala téměř milion. Slavnostní křest srubu proběhl 
stylově – saunovým ceremoniálem.

Finská sauna o velikosti 
pětatřiceti metrů čtve-

rečních je postavena ze 
sibiřského cedru. 

O výhřev se starají 
nejen vnitřní kam-
na, která lze pro 
potřeby rituálů 
polévat vodou či 
ledem, ale také krb 
s oboustrannou 

vložkou. „Pohledem 
do plamenů se tak 

mohou kochat návštěv-
níci uvnitř sauny i na za-

hradě,“ uvedl vedoucí aqua-
centra Jaromír Voráč. 

Rituálům se bude věnovat až osm sau-
nařů. Lidé se dozvědí zajímavosti o samotné 
proceduře a o správném saunování. Pak už se 
mohou těšit na různé ceremoniály a show. 
Nebude chybět peeling solí či ledem nebo 
omlazování pokožky medem. Saunaři budou 
pracovat také s vonnými esencemi, ale přede-
vším s teplotou. 

Saunový svět aquacentra ročně navštíví až 
třicet tisíc lidí. Vychutnat si mohou fi nské, 
parní nebo infra saunování. Nabídku doplňuje 
Kneippův chodník, zážitkové sprchy nebo 
vyhřívaný venkovní whirlpool.  (balu, tch)

Finská 
pětat

reč
si

d
mo

níci u
hradě,“ u“

centra Jarom

Srubová sauna je fi nského typu. Vnitřní teplota dosahuje až sta stupňů. Pomocí ručníku nebo vějíře sauna-
ři víří horký vzduch a vytvářejí teplotní vlny.  Foto: Pavel Čempěl

Dobové šaty i verše k narozeninám
Poskytuje zázemí těm nejmenším, sama však slaví Abrahámoviny. Fit školka 
v Okružní ulici, kterou navštěvuje stovka dětí a je největší ve městě, letos slaví 
padesáté výročí. Vstupem do roku oslav byla 15. června besídka pro bývalé 
ředitelky, učitelky a provozní pracovnice.

„Snažili jsme se, 
aby si hosté, kteří 
sami strávili ve 
školce dlouhá léta, 
dobu svého půso-
bení připomněli,“ 
prozradila současná 
vedoucí učitelka Vil-
ma Valentová. Děti proto 
vystupovaly v úborech, které 
pochází z minulých dekád. Našly se 
ve starých krabicích ve skladu a stačilo je 
oprášit, vyprat a vyspravit. Také básničky 
a říkánky, které se děti naučily a hezky před-
nesly, pocházely z letitých knížek. Navíc mohly 
bývalé pracovnice mateřinky zalistovat v ori-
ginální, před půl stoletím založené kronice.
Historické relikvie budou hrát roli i v nava-

zujících připo-
mínkách výročí 
po prázdninách. 
Sklady mateřin-
ky totiž ukrývaly 

dobové poklady. 
Knížky, didaktické 

pomůcky a hračky, 
které prošly rukama ro-

dičů i prarodičů současných 
předškoláků. „Plánujeme výstavu 

těchto artefaktů. Další výstava bude fotografi c-
ká. Oslovíme rodiče, kteří školku navštěvovali 
a nyní zde mají své potomky, zda by nám za-
půjčili dobové snímky. Rádi bychom udělali 
expozici fotek současných dětí a rodičů v jejich 
věku,“ nastínila Valentová s tím, že další částí 
narozenin bude zahradní party Bohumíňáků, 

kteří školku v uplynulých 
padesáti letech navštěvovali.
Původně měla mateřinka 
status závodní mateřské 
školy ŽDB a její slav-
nostní otevření pro-
běhlo 1. září 1967. 
Její novodobá histo-
rie je spojená s názvem 
»Fit« a sportovně-
p o h y b o v ý m 
z a m ě ř e n í m . 
Kromě atletic-
ké přípravky, 
taneční průpravy 
nebo gymnastiky se 
však děti věnují také angličtině, šachům, 
masážím a celé řadě dalších aktivit. (tch)

Na besídce vystupovaly děti v dobových úborech. 
Nechyběl ani velký dort k padesátinám Fit školky. 
A bývalé pracovnice mateřinky s dojetím zalistovaly 
v dobové kronice.  Foto: Pavel Čempěl
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Kolotoč aktivit zabaví děti o prázdninách
Městská agentura K3 s místními spolky opět v červenci organizuje volnočasový 
projekt Prázdninový kolotoč. Už osmý ročník zabaví děti od šesti do patnácti 
let, ty mladší se mohou zapojit pouze v doprovodu dospěláka.

Děti mají na výběr ze dvou druhů zábavy. 
Malý kolotoč nabídne trávení času v městské 
knihovně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Na 
programu jsou výtvarné dílny, kvízy i doplňo-
vačky. Velký prázdninový kolotoč přinese 
venkovní aktivity. Pokaždé se uskuteční na 
jiném místě pod hlavičkou jiného spolku.

Všechny akce jsou pro děti zdarma, musí se 
do projektu jen registrovat. To je možné při 
slavnostním zahájení 2. července od 15 do 17 
hodin na náměstí T. G. Masaryka nebo v prů-
běhu července na jakékoli akci. „Do Prázdnino-
vého kolotoče se mohou hlásit i děti z okolních 
měst nebo ty, které v Bohumíně tráví prázdniny 
u příbuzných“ sdělil ředitel pořádající K3 
Bohumín Karel Balcar. 

Rodiče za děti vyplní přihlášku a průkazku 
kolotočáře. „Při registraci do průkazky nalepí-
me čárový kód a rozdáme účastníkům náram-
ky. Je nutné, aby děti u sebe vždy měly náramek 
i průkazku. Do té potvrzujeme účast, která je 

nutná pro zařazení do závěrečného slosování 
o ceny,“ upřesnil Balcar. Dodal, že děti si musí 
vzít na každou akci vlastní pití, svačinu, kšiltov-
ku nebo šátek na hlavu. Na sportovní aktivity 
by měly mít vhodnou obuv a do tělocvičny 
přezůvky. Pro jízdu na kole se musí vybavit 
helmou a funkčním bicyklem.

Informace o kolotoči a elektronickou při-
hlášku lze najít na webu www.bohumin.cz 
v sekci Volný čas, v kategorii Hry a zábava nebo 
na stránkách www.k3bohumin.cz.  (balu)

Velký prázdninový kolotoč
3. 7. CYKLOVÝLET PO BOHUMÍNĚ
4. 7. CELODENNÍ VÝLET DO NOVÉHO JIČÍNA
7. 7. POHÁDKA V SALONU MARYŠKA
10. 7. KOUPÁNÍ V AQUACENTRU
11.7. DOPOLEDNE V BOBŠI
12.7. NÁVŠTĚVA BUNKRU
13.7. V PARKU A NA FAŘE
14.7. DÍLNIČKY A HRY V KINĚ
17.7. DO PŘÍRODY V GLIŇOČI
18.7. NA LODÍCH V GLIŇOČI
19.7.  DOPOLEDNE V CENTRU SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB
20.7. S MYSLIVCI V ZÁBLATÍ
21.7. ZÁBAVA U ZÁBLATSKÉ SOKOLOVNY
24.7. POHÁDKY S KLUBEM SENIORŮ
25.7. HRY A SOUTĚŽE S PRO-FITEM 12
26.7. ADRENALINOVÉ SPORTY V HOBBYPARKU
27.7. CYKLOVÝLET PO BOHUMÍNĚ
28.7. VODNÍ HRÁTKY NA KALIŠOVĚ JEZEŘE
31.7. POHÁDKY V KINĚ

Úspěšně zvládli zkoušky z dospělosti
Maturitní zkoušky byly 
letos v Bohumíně velmi 
úspěšné. Vyplývá to 
z informací Střední školy 
Bohumín a Gymnázia 
Františka Živného. Zkoušku 
dospělosti ve městě skládalo 
více než 110 studentů.

„Letošní zkoušky proběhly nad 
očekávání a výsledky jsou příjem-
ným překvapením i oceněním prá-
ce našich žáků a učitelů. Matu-
ranti oboru Provoz a ekonomika 
dopravy dopadli nejlépe, měli sto-
procentní úspěšnost ve státní i pro- 
fi lové části maturity,“ uvedla ře-
ditelka Střední školy Bohumín 
Liběna Orságová. V dalších ma-
turitních oborech střední školy 
se úspěšnost ve státní části pohy-
bovala kolem 85 procent, u dál-
kového studia oboru Podnikání 

mezi 70 a 85 procenty. V profi lo-
vé části byly výsledky ještě lepší, 
mezi 95 a 100 procenty.

Gymnázium tradičně dosáhlo 
výborných výsledků. „Ve třídě 
osmiletého studia obstáli napříč 
částmi zkoušky dospělosti všichni, 
polovina ze čtyřiadvaceti středo-
školáků navíc prospěla s vyzna-
menáním. Výsledky dlouhodobě 
dokazují naši kvalitu vzdělávání,“ 
sdělil ředitel gymnázia Miroslav 
Bialoň. V případě čtyřletého studia 
prospělo šestnáct žáků a dalších 
deset maturantů dosáhlo i na vy-
znamenání. Ve státní části uspěli 
všichni letošní maturanti gymná-

zia, profi lovou část si na podzim 
zopakuje jen jedna žákyně.

Tři nejlepší maturanty střední 
školy a šest gymnazistů během 
jejich slavnostních vyřazení oceni-
la komise pro občanské záležitosti. 
Uznání se dočkalo také čtrnáct 
nejlepších žáků, kteří ukončili 
základní školní docházku na 
bohumínských devítiletkách. 
Všechny žáky a studenty navrhli 
třídní učitelé za jejich mimořád-
né úspěchy během celého studia.

Lukáš KANIA

Ocenění úspěšných maturantů Střední školy Bohumín. Foto: Pavel Čempěl

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů 
Záblatí, který nás pozval na zábavné dopoledne ke Dni dětí. Naši nejmenší si 
vyzkoušeli laserovou střelnici, obratnost při různých hrách a zhlédli malé hasiče 
v akci. Děkujeme také za sladké pohoštění.  SMŠ Pastelka 

Knihovna ocenila děti, které se zapojily do sed-
mi tematických soutěží, včetně celorepublikové Knížky pro prvňáčka a výtvarného 
klání pro mateřinky Co se skrývá v šapitó. Cílem je přilákat nejmenší ke čtení 
a touze po poznání. V průběhu školního roku si půjčují knížky, dohledávají infor-
mace a textově i výtvarně pracují s obsahem.  (luk)

Zábavné dopoledne

Ocenění čtenářů
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Příroda Bohumínska – houby (200)

Sírovec 
žlutooranžový
(Laetiporus sulphureus)

Během května začala půda na 
Bohumínsku rychle vysychat, tudíž 
zde v tomto období houby takřka 
nerostly. Výjimkou byl sírovec žlu-
tooranžový, rostoucí na starých 
kmenech a pařezech, které kumu-
lují zásobu vláhy na delší dobu.

Plodnice sírovce žlutooranžového 
jsou složeny z navzájem propojených 
žlutooranžových kloboukatých vý-
běžků, které jsou 10–50 centimetrů 
široké a 2–8 centimetrů vysoké, ke 
kmenům bokem přirostlé, polokru-
hovité, vějířovité, zvlněné, pýřitě ojí-
něné a vylučující bezbarvou tekutinu. 
Dužnina je v mládí měkká a výrazně 
šťavnatá, s příjemnou aromatickou 
houbovou vůní. Tato dřevokazná 
houba roste hojně od dubna do října 
v lužních lesích, parcích a zahradách 
na listnatých dřevinách. Mladé plod-
nice jsou jedlé, nejvíce chutnají sma-
žené v trojobalu. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Voroplavba neboli plavení dříví. Způsob přepravy dřevní 
hmoty, který fungoval dlouhá staletí. Teprve v tom minulém 
jej vytlačila železniční a později kamionová doprava. 
Skupiny nadšenců ale tradici uchovávají pro příští generace. 
Jednou z takových akcí je i »Flis odrzański«, který 20. června 
odstartoval z Bohumína.

Na břehu Odry ve Starém Bo-
humíně se utábořili polští fl isacy 
(voraři). Z původních materiálů 
a historickými postupy tady zkom-
pletovali »pramen« (sestavu 
vorů), který po dokončení měřil 
padesát metrů. Devítičlenná sku-
pina pod vedením Mieczysława 
Łabęckého z Ulanowa se následně 
vydala na dalekou cestu. Voraře če-
kalo osmnáct dní na vodě a trasa 
dlouhá přes sedm set kilometrů. 
Se soustavou vorů totiž chtějí do-
plout až do Štětína.

Flis odrzański se koná pravi-
delně od roku 1996. Jeho smys-
lem je propagace turistického 
i hospodářského využití Odry. 

Účastníci »fl isu« se také připojují 
k oslavám Dne řeky Odry v jed-

notlivých městech na polské i ně- 
mecké straně. Letos poprvé i na 
té české, protože z Bohumína 
startoval tento ročník premié-
rově. Voraře zde přišli přivítat 
a popřát jim šťastnou plavbu 
představitelé Bohumína a gminy 
Krzyżanowice a také děti ze sta-
robohumínské školy.  (tch)

Voraři udržují historický um a tradici

Posádka na padesátimetrové soustavě vorů hodlá zdolat přes sedm set kilometrů a doplout do Štětína. Část cesty je 
doprovází také motorem poháněný vor s nadšenci ze Slovenska.  Foto: Pavel Čempěl

Kluci a holky na jednom hřišti
Osm týmů, které vyslaly do bojů Masarykova a skřečoňská škola, se 15. června zúčastnilo 
historicky prvního korfbalového turnaje v Bohumíně. Organizátoři jej rozdělili do dvou 
věkových kategorií. Utkali se v nich školáci do jedenácti a do třinácti let.

Kofrbal vzbuzuje dojem, že jde 
o moderního křížence už existují-
cích sportů. Opak je ale pravdou. 
Má stoletou tradici a při jeho zro-
du byly ušlechtilé pohnutky. Jistý 
holandský učitel se inspiroval ko-
šíkovou a počátkem minulého 
století vymyslel kofrbal proto, aby 
do hry současně zapojil chlapce 
i dívky. Týmy jsou totiž smíšené 
a pro hru platí zajímavé pravidlo, 
že bránit smí pouze muž muže, 
žena ženu. Od košíkové kofrbal 
odlišuje také zákaz běhání s mí-
čem či nepovolené driblování.

V premiérovém školním turnaji 
v bohumínském kofrbalu se zú-
častněné školy o tituly spravedlivě 
podělily. Zatímco v mladší katego-
rii obsadily první místa týmy »A« 
i »B« Masarykovy školy, ze starších 

dětí byla úspěšnější obě družstva 
ze Skřečoně. Nejlepšími střelci mezi 
mladšími žáky byli Adéla Kačmar-
číková s deseti koši a Tobiáš Janus 
s devíti, ze starších nejpřesněji há-
zeli Patricie Kubrtová se sedmi 
a Jakub Adamík se čtyřmi koši. (tch)

Účelem hry je prohodit míč košem na tyčovém 
3,5 metru vysokém stojanu. Foto: Pavel Čempěl

Práce ve škole
Základní škola na třídě Dr. E. Bene-
še přijme od září učitele 1. stupně 
a asistenta pedagoga. Další infor-
mace na čísle  604 524 599. (bb)
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Bohumínská přípravka postrachem soupeřů
Starší přípravka Bosporu opanovala 20. června fotbalový Turnaj vítězů okresních 
soutěží a stala se nejúspěšnějším družstvem ve své kategorii v kraji. Z Bolatic se 
mladí Bohumíňáci vrátili jako jediní bez porážky, navíc s nejvyšším počtem 
vstřelených branek. A samozřejmě také s krásným pohárem pro vítěze.

Ostravský okres reprezen-
tovala v krajském fi nále Velká 
Polom, Bruntálsko tým Slezanu Jindřichov, který 
během sezony neprohrál, stejně jako nejlepší 
tým opavského okresu z Budišova nad Budišov-
kou. Do Bolatic pak ještě dorazil tým Brušperku. 
Malí Bohumíňáci nastříleli během turnaje sou-
peřům třiadvacet gólů a radovali se z vítězství. 
Stříbro patří Budišovu, bronz Velké Polomi.

Neuvěřitelnou dominanci zahájili bohumínští 
chlapci narození v letech 2006 a 2007 už v jarní 
části své okresní soutěže, kde doslova likvido-
vali ostatní soupeře. Postupně přehráli MFK 
Karviná 12:4, Slovan Havířov 13:2, Baník Al-
brechtice 19:1, Slavii Orlová 16:6, Inter Petro-
vice 16:2, MFK Havířov 5:2, FK Těrlicko 15:2, 
TJ Petřvald 28:2 a FK Český Těšín 13:1. 

„Kromě toho naši kluci hráli i okresní soutěž 
mladších žáků, kde sice narazili na soupeře o dva 

roky starší, ale přesto skončili 
druzí s bilancí šestnácti vítěz-

ství a čtyř porážek za Interem Petrovice,“ uvedl 
šéft renér přípravek Vladimír Vyrobik, který se 
o nejmenší fotbalisty Bosporu stará společně 
s René Vicherem.

V mistrovských soutěžích kluci v obou katego-
riích nastříleli soupeřům 349 branek a inkasovali 
jen 102. Na úspěchu se podíleli Jakub Babisz, 
Matěj Bašanda, Patrik Brak, Jan Hanusek, Tomáš 
Kika, Richard Krečmer, Ondřej Kubla, Filip 
Kučera, Ondřej Kuhn, Ondřej Metzner, Jan 
Paciorek, Stanislav Pinkas, Lukáš Plaček, Jan 
Szotek, David Tkadlec a Adam Veverka.

Město se ve spolupráci s klubem rozhodlo 
malé fotbalisty odměnit. Zakoupilo jim vstu-
penky a zajistilo dopravu na utkání Mistrovství 
Evropy hráčů do 21 let Česko-Dánsko v pol-
ských Tychách.  (bir)

Hrou zvládají nástrahy 
světa financí

Žáci deváté třídy ZŠ ČSA Jakub Šindelka 

a Kristián Wróbel vybojovali na Mistrovství 

České republiky ve Finanční svobodě skvělé 

7. místo. Šampionát, prověřující znalosti 

fi nanční gramotnosti, uspořádalo 6. června 

Gymnázium Budějovická v Praze. 

Mistrovství ve společenské hře Finanční 
svoboda se zúčastnilo osmdesát soutěžních 
dvojic ze třiceti základních a středních škol. Bo-
humínskou ZŠ ČSA reprezentoval kromě Kuby 
s Kristiánem i druhý tým tvořený Alexandrou 
Míčovou a Radkem Gřeškem. I ten úspěšně 
vyřešil většinu úloh a přispěl tak k výbornému 
šestému místu v kategorii škol.

Vynikající výsledek na mistrovství republiky je 
odrazem dlouhodobé práce, kterou v oblasti 
fi nanční gramotnosti ZŠ ČSA a další bohumínské 
školy odvádí. Základy spravování rodinných roz-
počtů žákům vštěpují učitelé nejen v hodinách 
matematiky, ale i ve speciálně vyčleněných 
projektových dnech. Na ně pak každoročně 
navazuje městské kolo ve fi nanční gramotnosti. 

Za svědomitou reprezentaci školy a města 
děkujeme všem čtyřem soutěžícím. Poděkování 
patří rovněž učitelce Jiřině Suchánkové, která 
vedle organizace městského kola žáky na republi-
kovou soutěž připravila a do Prahy doprovodila.

Text: Adrian KUDER, foto: Jiřina SUCHÁNKOVÁ

ÚSPĚCH

Letem světem se skřečoňskou školou

V pátek 2. června se skřečoňskou 
základní školou nesly písně z celého 
světa. U příležitosti Dne dětí se na 
školním hřišti konala zahradní 
slavnost. Letos měla podtitul »Cesta 
kolem světa«. Různé destinace, 
mnohdy exotické, navštívili diváci 
prostřednictvím letecké společnosti 
Skřečoň Wings.

Každá třída si vybrala stát a pro něj typickou 
skladbu. Na ni si pak připravila vystoupení. 
Hosté a rodiče dětí tak zhlédli například typic-
ký řecký tanec nebo se kolébali v rytmu jamaj-

ské a kubánské hudby. Samozřejmě nechyběla 
ani Česká republika, kde všichni nakonec po 
dlouhém letu přistáli. Na děti pak čekaly různé 
atrakce, hry a občerstvení.  (fol, hol)

Foto: Lena LabajováFoto: Lena Labajová
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Hasičská omladina se bavila i závodila
V sobotu 17. června se na fotbalovém hřišti v Záblatí 
uskutečnil další ročník soutěže mladých hasičů v požárním 
sportu. Těšila se rekordní účastí šestadvaceti dětských 
kolektivů z celého Karvinska.

Děti od tří do patnácti let změřily síly ve štafetě družstev. Člunko-
vým během zdolávaly trať dlouhou 4 krát 60 metrů a plnily 
hasičské úkoly. Souběžně probíhala druhá disciplína – 
požární útok. 
Dva poháry pro vítěze si nakonec odvezli hasiči z Těrlicka-
-Hradiště. Zvítězila jejich přípravka, děti do šesti let, 
a tým starších žáků. Díky kategorii mladších žáků zůstal 
pohár v Bohumíně, vybojovalo ho družstvo ze Skřečoně. 
Záblatské klání je součástí Mládežnické ligy okresu Karviná 

(MLOK). Ti nejlepší obdrželi poháry, medaile a věcné ceny. 
Ostatní aspoň sladkou odměnu. Důležité ale nebyly výsledky 

jako skutečnost, že si zhruba dvě stě dětí mohlo zasportovat a strávit 
den pohybem na hřišti.  Jiří MISIOŘ, SDH Záblatí

Hřiště za parkem patřilo malým kanonýrům
Dnes se po zeleném pažitu prohánějí za mičudou pro zábavu. Ale za pár let možná... Čtvrtý 
ročník dětského turnaje »Fotbaláček«, který proběhl 9. června na hřišti za parkem, odhalil 
řadu malých talentů.

Turnaj organizuje DDM Fontá-
na ve spolupráci s FK Bospor pro 
žáky prvních a druhých tříd. „Pro 
tyto nejmenší školáky neexistovalo 
žádné městské kolo v kolektivní 
sportovní disciplíně. Proto jsme jim 
to chtěli turnajem v kopané vyna-
hradit,“ vysvětlil zrod Fotbaláčku 
trenér Vladimír Vyrobik. Potvrdil 
také vzrůstající úroveň turnaje 
a zájem malých kluků o fotbal. 

Zatímco před lety si s míčem 
uměl poradit málokterý z nich, 
dnes řada malých talentů předvá-
dí na hřišti skutečné parádičky. 
„Na turnaji se sešlo hodně kluků, 
kteří působí v přípravkách míst-
ních klubů. Nejen v Bosporu, ale 
také ve starobohumínské Viktorce, 
záblatském Slovanu nebo v týmech 
z okolních měst,“ dodal Vyrobik. 
Letošního Fotbaláčku se zúčast-

nili prvňáčci a druháci pěti 
bohumínských škol. Na 
trávníku se tak prohánělo 
přes padesát dětí. Hrálo se 
systémem každý s každým 
souběžně na dvou hřištích. 
Na nejlepší tým čekal velký 
putovní pohár se štítky vítě-
zů předešlých ročníků. Nově 
na něm přibude cedulka le-
tošního vítěze, školy ČSA. 

Druhé místo obsadila Skřečoň, 
třetí Bezručova škola. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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ouANO 2011 Bohumín 
děkuje občanům

Místní organizace hnutí ANO 2011 Bohu-

mín děkuje občanům našeho města, kteří 

přišli v hojném počtu na autogramiádu pana 

Ing. Andreje Babiše dne 20. 6. 2017. 

Předseda hnutí ANO 2011 a poslanec přijel do 
Bohumína v časných ranních hodinách a během 
celodenního náročného programu navštívil např. 
ŽDB drátovny a. s, Viadrus a.s., Bohumínskou 
městskou nemocnici a.s., Domov Jistoty pro 
seniory, sportovní areál městské společnosti 
Bospor a.s., čistící halu vlaků ČD  a další. Jeho 
program byl zakončen besedou s občany a zmí-
něnou autogramiádou, na které rozdával a po-
depisoval svou prvotinu, knihu „ O čem sním, 
když náhodou spím“ (Vize 2035 pro ČR) a knihu 
s rozhovory s 18 osobnostmi o něm. Přes 700 ks 
knih bylo rozdáno a my, Vám občanům, děkuje-
me za Vaši diskusi a zájem.

Mgr. Andrea Babišová, 
předsedkyně MO hnutí ANO 2011 Bohumín  

Dvě vzpěračská 
zlata a čtyři stříbra 

V sobotu 3. června se konalo 

juniorské Mistrovství České re-

publiky ve vzpírání v Příboře. 

Soutěžili zde chlapci do 17 let 

a dívky do 17 a do 20 let.

Sportovní klub vzpírání Bona-
trans Bohumín zastupovalo pět 
závodníků. Aneta Žaganová obsa-
dila druhé místo v hmotnostní ka-
tegorii do 58 kilogramů. Pavlína 
Jadrníčková (na snímku) v kategorii 
do 63 kilogramů v sekci do 17 let 
zvítězila a v sekci do 20 let získala 
druhé místo.

Mezi juniory zvítězil Kuba Barte-
ček v kategorii do 94 kilogramů. 
Tomáš Mirga startoval v kategorii 
do 56 kilogramů a Ondřej Tchurz 
do 85 kilogramů. Oba vybojovali 
stříbrné medaile.

Jan GOSPOŠ

Mistrovství s bohumínskou stopou
Na víkend 10. a 11. června naplánoval Český svaz plaveckých 
sportů Letní mistrovství České republiky staršího žactva 
v plavání. Zástupci Plaveckého klubu Bohumín se představili 
na šampionátu třináctiletých v Ostravě a dvanáctiletých 
ve Zlíně.

V Ostravě se s domácí špičkou 
úspěšně popasoval Karel Babicz. 
Ze šesti startů třikrát pronikl do 
nejlepší desítky. Nejhodnotněj-
ších výsledků dosáhl sedmým 
a osmým místem. I když se útok 
na vysněnou medaili zatím od-
kládá, výrazný posun pořadím 
v kraulových disciplínách může 
být pro Karla zajímavým impul-
sem pro blížící se Olympiádu dětí 
a mládeže v Brně, na níž bude re-
prezentovat Moravskoslezský kraj. 

Na šampionát dvanáctiletých 
se letos dokázalo nominovat trio 
bohumínských zástupců. Za 
tahouna výpravy platil Marcel 
Grüner, jenž startoval ve čtyřech 

disciplínách. Na své nejsilnější 
trati 100 metrů znak sice zaostal 
jedenáctým místem za očekává-
ním. Přesto projevem a časy na 
100 metrů polohově a rovněž 200 
metrů znak, kde však byl nakonec 
diskvalifi kován, zanechal ze svého 
vystoupení ve Zlíně pozitivní do-
jem. Oba další reprezentanti Pla-
veckého klubu Bohumín se svými 
výkony a umístěními nečekaně 
Marcelovi přiblížili. Jakub Křistek 
dohmátl na prsařské dvoustovce 
třináctý. Klára Nováková překo-
nala na znakové stovce osobní 
rekord a mohla se radovat ze 
solidní šestnácté příčky. 

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Vítězná plavecká 
štafeta

Samuel Hübscher, Anna Koha-

nová, Petr Trucla a Andrea Czerná 

zvítězili ve smíšené štafetě na Po-

háru České republiky desetiletých 

žáků. Pokořili tak milník v historii 

bohumínského plavání. Jsou prv-

ním týmem Plaveckého klubu Bo-

humín, který dokázal ovládnout 

štafetu na některém z vrcholů 

sezony. 

Sam, Anička, Péťa a Andrea dovezli 
17. června z Havířova společně s dal-
šími dvěma členy týmu Ríšou Drobí-
kem a Michalem Matouškem celkem 
jedenáct medailí.  Nejlepší bilancí se 
blýskl Sam Hübscher, který vedle 
zlata a stříbra z obou štafet vybojoval 
v individuálních disciplínách další 
zlatou a tři stříbrné medaile. Zlato 
a bronz si vyplavala rovněž Anička 
Kohanová, Andrejka Czerná stanula 
třikrát na bronzovém stupínku. Páté 
místo v individuálním závodě je rov-
něž velkým úspěchem Péťi Trucly.

(ak)
 Marcel Grüner, Klára Nováková a Jakub Křistek s trenérem na mistrovství 
ve Zlíně.  Foto: PK Bohumín

Pavlína Jadrníčková při svém 
vítězném pokusu. 

Foto: SKV Bonatrans Bohumín
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Návštěva 
pohádkového zámku

Záblatská škola má hezkou tradici. 

Každoročně v červnu vyráží vstříc 

poznání a novým dobrodružstvím. 

Bohužel letošní plán na výšlap v Tě-

šínských Beskydech vzal kvůli vrtoši-

vému počasí za své. Nevadí. Náhradní 

program byl neméně atraktivní. 

Záblatští školáci navštívili pohádkový 
zámek v Hradci nad Moravicí a Slezské 
muzeum v Opavě. Ano, to, o kterém zpívá 
Jarek Nohavica. Všichni o něm víme, ale 
kdo z nás už tam byl? To se projíždí Opa-
vou a jen tak se prohodí: „Někdy se tady 
musíme zastavit...“ Ale někdy je obvykle 
nikdy. Tak jsme konečně to prokletí 
zlomili! Viděli jsme kus slezských dějin, 
seznámili se s rostlinami a živočichy, 
kteří žijí kolem nás. Nakonec jsme si ješ-
tě koupili pár drobností na památku, 
usmáli se do objektivu – cvak a hurá 
domů. Byl to opět povedený výlet. A že 
pršelo? To vůbec nevadilo, protože si 
všichni – rodiče, děti, babičky, dědové 
i paní učitelka – parádně užili jednu 
červnovou sobotu. 

SRPŠ záblatské školy

Házená baví a je stále na vzestupu 
Bohumínská ženská házená udělala 
v letošním ročníku veliký skok vpřed. 
Díky skvělým tréninkovým podmínkám, 
přístupu trenérů a hlavně hráček. Družstva 
všech věkových kategorií setřásla nálepky 
začátečníků a ukázala, že se s bohumín-
skými týmy musí počítat.

Tým miniházené nastoupil po-
prvé do mistrovských utkání (ne-
hraje se na výsledky) a každým zápasem se zlepšo-
val. Trenérky i rodiče byli z herního projevu těch 
nejmenších nadšení. Proto se děti vydávají na nej-
větší turnaj miniházené v Česku, který se uskuteční 
v Liberci. Během tří dnů děti kromě hraní zažijí 
i spoustu doprovodných akcí.

Mladší žačky obsadily nádherné čtvrté místo. 
S každým týmem (kromě konečného mistra) vždy 
hrály vyrovnaná a napínavá utkání. Byla radost sle-
dovat jejich vzestup. Kromě mistrovské soutěže se 
tým účastnil házenkářského desetiboje a mnoha 
turnajů v Česku i zahraničí. Vrcholem sezony byl 
třídenní mezinárodní turnaj v Kunovicích, kde 
družstvo vybojovalo krásné páté místo hned za 
čtveřicí špičkových českých týmů.

Starší žačky absolvovaly nejtěžší sezonu v tříleté 
historii klubu. Hrály souběžně mistrovskou soutěž, 
česko-slovensko-polskou ligu a hlavně 1. celostátní 
ligu žaček. Hrát s těmi nejlepšími v Praze, Plzni, 
Pardubicích či Chebu bylo velkým zážitkem. I přes 
obrovskou zátěž (zhruba 90 utkání v sezoně) se tým 
v celorepublikové lize žaček umístil přesně v polo-
vině tabulky. Mistrovskou soutěž završily dívky 

na úžasném druhém místě s nás-
kokem sedmi bodů před třetí 
Karvinou.

Mladší dorostenky se praly s týmy ve druhé 
nejvyšší soutěži. Celkové deváté místo je pro oddíl 
v této kategorii velkým příslibem do dalších let. 
Tým žen hraje zemskou ligu, kde se hráčky potká-
vají s mnohem zkušenějšími házenkářkami. Proto 
v této kategorii hrají ženy hlavně pro zábavu a ra-
dost ze hry.

Závěrem děkuji trenérům, hráčkám i rodičům za 
jejich píli, snahu i ochotu. Věřím, že se bude házená 
v Bohumíně rozrůstat, děti se budou hrou bavit 
a jejím prostřednictvím poznávat nové kamarády. 
Děkuji také městu Bohumínu, díky kterému máme 
skvělé zázemí a tréninkové možnosti.

Jaroslav KALOUS, 
trenér, DDM Bohumín

BILANCE

Ovál v Gliňoči zdolávaly čtyřčlenné štafety
Prestižní sportovní událost hostil 
13. června areál ve skřečoňském 
Gliňoči. Zdejší ovál byl dějištěm 
dlouhých štafetových běhů, které 
mají letitou tradici. Už od roku 1978 
se tady pravidelně scházejí týmy 
žáků šestých až devátých tříd 
bohumínských škol. 

Gliňočský ovál měří 250 metrů, 
takže čtyřčlenná štafeta musí 
v jednom závodě pokořit ki-
lometrovou trať. „Startují 
samostatně jednotlivé roč-
níky a zvlášť dívčí a chla-
pecká družstva, takže 
každou školu může 
reprezentovat až osm 
týmů,“ uvedl za pořada-
tele Jaroslav Kalous 
z domu dětí a mládeže. 
Dodal, že se sčítají vý-

sledky všech závodů, které pak rozhodují 
o celkovém vítězi. 

Do letošního »předjubilejního« ročníku se 
zapojily všechny bohumínské devítiletky 
a gymnázium. Některé se však ochudily 
o možnost bojovat o stupně vítězů, protože 
v jistých třídách neměly pro sestavení týmu 
dost talentovaných sportovců, ochotných ve 
volném čase závodit za školu. Z celkového 
vítězství se letos radovala Masarykova škola, 
druhá byla ČSA a bronz patří »domácí« Skře-
čoni.

Dlouhé štafetové běhy bývaly v minulosti 
první sportovní akcí nového školního roku 
a konaly se v září. „Poslední tři ročníky nás ale 
trápil chlad a déšť, proto jsme se letos rozhodli 
poprvé přesunout akci na přelom jara a léta. 
A vyšlo to, počasí nám přálo,“ usmíval se Kalous. 

Dlouhé štafetové běhy jsou prestižní akcí. 
Kromě závodníků přicházejí i další děti, které 
své týmy povzbuzují, a klání se účastní také 
vedení škol. Příští rok, na který připadá 
40. ročník, bude akce ještě slavnostnější. (tch)

0 metrů,
musí 
ki-
í 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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VZPOMÍNKY

V našich srdcích, maminko a babičko, zůstáváš navždycky.

6. července uplynou dva smutné roky 
od rozloučení s naší milovanou maminkou, 

tchyní, babičkou a prababičkou, 

paní Věrou KIJONKOVOU 
z Bohumína.

26. července uctíme její nedožité 85. narozeniny.
Dcera Vlasta a zeť Vratislav, 

vnuci Magda a Jeník a tři pravnoučátka.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku na naši maminku.

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

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

28. června jsme vzpomněli nedožitých 70 let

pana Miroslava PŘIBYLA.


S láskou vzpomínají manželka Jana, 

dcera Marcela a vnoučata Honza a Andrea.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 

vzpomínky na tebe, maminko, budou žít dál.

23. června jsme vzpomněli 5. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka

paní Valerie PLOTICOVÁ.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Jana a Jiřina 

s rodinami.

Čas umí vše zahojit, 

ale jsou ztráty, které nepřebolí nikdy.

8. července si připomeneme 
20. výročí náhlého úmrtí 

pana Miroslava SVOBODY.


Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme!

Manželka a dcery.

Kdo tě znal, ten vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

30. června vzpomeneme 30. výročí úmrtí 
manžela a tatínka, 

pana Aleše DRLÍKA.


Vzpomínají manželka Věra 

a dcery Lucie a Hanka s rodinami.

30. června vzpomeneme 20. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Leo TOMICA
ze Záblatí.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Markéta, 
syn a dcera s rodinami.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

13. července uplyne 20 let od úmrtí 

paní Žofi e BUROVÉ
z Bohumína.


S úctou a láskou vzpomínají manžel, 

dcera s manželem, 
vnuci s rodinami a pravnuci.

Co vděkem za lásku tvou ti můžeme dát? 

Hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.

2. července vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše maminka 

Anna KARKOSZKOVÁ.


Jménem všech pozůstalých dcera Marcela, 

syn Jindřich s rodinou.

S největší láskou, kterou v srdci máme, 

stále na tebe vzpomínáme.

13. července si připomeneme smutné 10. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky,

paní Evy KOPČILOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Šárka s manželem, vnučka Jana s rodinou 
a vnuk Adam s manželkou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

1. července vzpomeneme 
12. výročí úmrtí

Zdeňka TOPIČE.


Vzpomínají manželka Jiřina 

a dcery Monika a Petra s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

13. července by se dožil 90 let 

pan Evžen OCHVAT
a zároveň jsme si 4. května připomněli 

21. výročí jeho úmrtí.


S úctou vzpomínají manželka Eva 
a dcery Alena a Magda s rodinami.

6. července vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Jana GACKA.


S láskou vzpomínají manželka Anna

a dcera s rodinou.
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MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

REALITY

 ● Koupím byt v Bohumíně.   
736 228 883.

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

 ● Prodám pěkný byt 3+1 a gar-
sonku v ulici Svat. Čecha 1075. 
Prodej možný i samostatně. Ihned 
k nastěhování.  704 142 631.

 ● 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.  602 162 899.
 ● Prodám 1+1 po celkové rekon-

strukci, v centru, nízká zástavba. 
Cena dohodou.  732 717 941.

 ● 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.
SLUŽBY

 ● 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.

 ● Prodám dvojhrob ve Starém 
Bohumíně. Levně.  603 593 945.

 ● Potřebujete se připravit na 
reparát z angličtiny nebo se pou-
ze daný jazyk naučit? Nabízím 
individuální výuku tohoto jazyka 
a to jak u sebe doma, tak i u klien-
tů. Výuka může probíhat i v srpnu 
a to za speciální cenu. Cena: od 
150 Kč/60 min.  608 761 068, 
e-mail: ajako-lipovska@seznam.cz, 
www.ajako.cz.

INZERCE

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webu města www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

5. července oslaví krásné 80. narozeniny 
naše drahá maminka a babička, 

paní Eva HNIDKOVÁ.


Do dalších let přejí všechno NEJ... 

Míra, Hela, Dan a Marek.

Devadesát není málo, prožít je snad za to stálo. 

Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami.

Ač ti těch vzpomínek stále jen přibývá, ve zdraví, v radosti život ti ubíhá. 

Do stovky chybí ti malinký kus, tak to tu s námi vydržet zkus.

28. června oslavila 90. narozeniny naše 
maminka, babička a prababička 

Olga KUZNÍKOVÁ.
Vše nejlepší, zdravíčko přeje dcera Helena, 

vnuk Tomáš s rodinou, 
vnučka Jana s rodinou a pravnuci Vašek a Jakub.

BLAHOPŘÁNÍ

 ●Řádkovou inzerci (koupě/prodej/výměna) lze podat prostřednictvím online formulá-
ře na www.bohumin.cz, sekce Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo osobně v infocentru 
radnice. Zájemci o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou či logem) volejte 731 130 672.

CHCETE ZDARMA KOTEL?
Využijte právě probíhající kotlíkovou dotaci, určenou 
jen pro 6000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu  tel. kontakt: 777 698 398

Slavnostní rozloučení
s budoucími prvňáčky

Úterý 13. června bylo pro někte-

ré děti z mateřské školy Na Pískách 

v Záblatí výjimečné. Mateřinka se 

slavnostně loučila s těmi, kteří 

v září nastoupí do prvních tříd. 

Děti si připravily pro rodiče besíd-
ku, po níž následovalo slavnostní 
vyřazení předškoláků a jejich pasová-
ní na školáky. Počasí akci přálo. Děti 
dováděly ve skákacím hradu nebo si 
opékaly párky. Také si mohly ve škol-
ní zahradě prohlédnout služební auta 
hasičů, městské a státní policie. 

Děkujeme Sboru dobrovolných 
hasičů ze Záblatí, městské policii 
a Policii ČR za spolupráci, vstřícnost 
a ochotu. Největším poděkováním 
však byly rozzářené dětské oči. 

Dana ŠÍMOVÁ, 
MŠ Na Pískách

Školní radovánky 
Blížící se konec školního roku 

oslavili žáci bohumínské školy 

Slezské diakonie 9. června. Za slun-

ného počasí proběhly tradiční 

»Radovánky«.

 Žáci si po vystoupeních před ro-
dinnými příslušníky mohli užít oblí-
bené aktivity. Soutěžili, opékali párky, 
jezdili na koni, zhlédli představení 
klauna. Setkali se také s kadeřnicemi 
bohumínské střední školy, které žáky 
i dospělé zkrášlily novými účesy 
a dočasným tetováním. Dobrou nála-
du umocnil na závěr zpěv lidových 
písní. 

Děkujeme městu Bohumínu za 
fi nanční příspěvek, díky kterému se 
mohla nádherná akce uskutečnit.

Eva ŠTELLAROVÁ

PÍŠETE NÁM

 ●Originály fotografi í do společenské 
kroniky si vyzvedávejte v infocentru 
městského úřadu. Lze si zde vyzved-
nout zpětně i fotky z minulých let.
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Letní kino v parku Petra Bezruče 

promítá za každého počasí. 

Všechny fi lmy jsou s dabingem. 

ZAČÁTEK VE 21.30 HODIN:

 ● 1.7. XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE. 
USA, 2017, přístupný od 12 let,105 min., 
80 Kč.

 ● 2.7. VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ. USA, Čína, 
2016, od 12 let,104 min., 80 Kč.

 ● 3.7. ANT-MAN. USA, 2015, od 12 let, 
117 min., 60 Kč.

 ● 4.7. ASSASSIN´S CREED. USA, 2016, od 
12 let, 115 min., 80 Kč.

 ● 5.7. JACK REACHER: NEVRACEJ SE. 
USA, 2016, od 12 let, 116 min., 60 Kč.

 ● 6.7. RYCHLE A ZBĚSILE 7. USA, 2015, 
od 12 let, 137 min., 60 Kč.

 ● 7.7. TOBRUK. Česko, 2008, od 15 let, 
102 min., 60 Kč.

 ● 8.7. FOTOGRAF. Česko, 2015, od 15 let, 
33 min., 60 Kč.

 ● 9.7. PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY. 
USA, 2017, od 15 let, 117 min., 80 Kč.

 ● 10.7. PADESÁTKA. Česko, 2015, od 12 
let, 97 min., 60 Kč.

 ● 11.7. VRÁSKY Z LÁSKY. Česko, 2012, 
přístupný, 101 min., 60 Kč.

 ● 12.7. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ. 
Česko, 2009, přístupný, 102 min., 60 Kč.

 ● 13.7. WILSONOV. Česko, 2015, pří-
stupný, 115 min., 60 Kč.

 ● 14.7. RUDÝ KAPITÁN. Slovensko, Pol-
sko, 2016, od 15 let, 115 min., 80 Kč.

 ● 15.7. BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU. Česko, 
2016, přístupný, 97 min., 100 Kč.

 ● 16.7. INSTALATÉR Z TUCHLOVIC. Čes-
ko, 2016, od 12 let, 85 min., 80 Kč. 

ZAČÁTEK VE 21.20 HODIN:

 ● 17.7. BABOVŘESKY. Česko, 2013, od 
12 let, 133 min.

 ● 18.7. LÍBÁŠ JAKO BŮH. Česko, 2009, 
přístupný, 116 min., 60 Kč. 

 ● 19.7. BABOVŘESKY 2. Česko, 2014, 
přístupný, 110 min., 60 Kč. 

 ● 20.7. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL. Česko, 2012, 
přístupný, 113 min., 60 Kč. 

 ● 21.7. POHÁDKY PRO EMU. Česko, 
2016, přístupný, 110 min., 80 Kč.

 ● 22.7. DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ. Velká 
Británie, 2016, od 15 let, 123 min., 100 
Kč.

 ● 23.7. VŠECHNO NEBO NIC. Česko, Slo-
vensko, 2017, od 12 let, 107 min., 100 Kč.

 ● 24.7. AŽ NA DŘEŇ. Makedonie, 2016, 
od 15 let, 165 min., 80 Kč.

 ● 25.7. VÝSTŘEL. Chorvatsko, 2013, od 
12 let, 76 min., 80 Kč.

 ● 26.7. LES SEBEVRAHŮ. USA, 2016, od 
15 let, 87 min., 80 Kč.

 ● 27.7. LADY MACBETH. Velká Británie, 
2016, od 15 let, 89 min., 80 Kč.

 ● 28.7. STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL 
Z OKNA A ZMIZEL. Švédsko, 2013, od 12 
let, 109 min., 80 Kč.

 ● 29.7. KRUHY. USA, 2017, od 12 let, 102 
min., 80 Kč.

 ● 30.7. TÁTA. Chorvatsko, 2011, od 12 
let, 70 min., 80 Kč.

 ● 31.7. PŘES KOSTI MRTVÝCH. Polsko, 
Česko, 2017, od 12 let, 128 min., 80 Kč.

PROGRAM PROGRAM 

LETNÍHO KINALETNÍHO KINA

Nejčastěji zněly úryvky z Harryho Pottera
Osmý ročník soutěže 
O nejlepšího čtenáře 
neznámého textu zná 
vítěze. Nejlépe se s inter-
pretací poprala deváťačka 
Eliška Jendřejková 
z Masarykovy školy. 
Nenašla konkurenci 
ve své kategorii a stala se 
i absolutní vítězkou.

Soutěž tradičně pořádala bo-
humínská knihovna pro žáky 
druhého stupně škol. Dvaadvacet 
dětí, které do soutěže nominova-
li jejich učitelé, si mohlo vybrat 
svou oblíbenou knihu a z ní četlo 
krátký úryvek. Pak si soutěžící 
vylosovali neznámý text, který 
museli přednést před tříčlennou 
porotou. 

Ta hodnotila techniku řeči a vý- 
slovnost, intonaci, originalitu 
četby či porozumění stylu autora. 
„Při volbě vlastní knihy soutěžící 
nejčastěji sahali po Harry Potterovi. 
Neznámý text vybírala knihovnice 

dětského oddělení Jana Giecková 
s ohledem na věk soutěžících,“ vy-
světlila vedoucí knihovny Mag-
daléna Fedorowiczová s tím, že 
soutěž má podpořit čtenářskou 
gramotnost. V nejmladší katego-
rii měl nejpřesvědčivější přednes 

Adam Rozbroj, mezi sedmáky 
uspěla Kateřina Koktová, kategorii 
osmých tříd ovládla Zuzana Pláš-
ková a mezi deváťáky excelovala 
Eliška Jendřejková. Zvláštní cenu 
poroty získala Valérie Vachtarčí-
ková.  (yak)

Foto: Magdaléna FedorowiczováFoto: Magdaléna Fedorowiczová

Dobrovolní hasiči ze Záblatí dětem
Že se dobrovolní hasiči v Záblatí nevěnují jen výjezdům, technice či po-

žárnímu sportu, svědčí zdařilá akce pro nejmenší. V pátek 2. června se asi 
120 dětí s doprovodem pedagogů ze tří mateřských škol v Záblatí sešlo ve 
sportovním areálu Sokola a na přilehlém hřišti FK Slovan. Hasiči pro ně 
v rámci oslav Dne dětí připravili zajímavý program. K vidění byla hasičská 
technika a svůj um předvedli místní mladí hasiči. Děti si mohly zastřílet ze 
vzduchovky, vyzkoušet hasičskou stříkačku či si prohlédnout laserovou 
střelnici. Na závěr viděly skutečný požár osobního auta včetně rychlého 
a kvalitního zásahu záblatské jednotky. Dětem i učitelům se akce velmi líbila. 
Za přípravu, organizaci a hladký průběh patří poděkování všem zúčastněným 
členům SDH Záblatí. Děkujeme také sponzorům, a sice městu Bohumínu 
a fi rmám CRU servis Karviná a The Candy Plus Sweet Faktory Petřvald.

Jiří MISIOŘ, výbor SDH Záblatí

Poučná výprava do přírody
Žije v Bohumíně orel mořský? Odpověď na tuto otázku 
a spoustu dalších zajímavostí se děti z Bezručovy školy 
dozvěděly 7. června na výletě do Hraničních meandrů 
Odry. Toto území má významnou přírodní hodnotu, 
vyskytuje se zde řada vzácných a ohrožených druhů. 
Přírodní památku přibližuje od roku 2011 naučná stezka. 

Počasí bylo nádherné, a tak žáci 
nemuseli trávit školní dopoledne 
v lavicích. Vědomosti si rozšiřova-
li v přírodě. Výpravu za poznáním 
zahájili na náměstí ve Starém Bo-
humíně. Přivítali je zde pořadatelé 
exkurze Jiří Spáčil a Vladimír Ko-
lomazník, předsedové spolků 
Hraniční meandry Odry a Racek 
Bohumín. Žáci si prohlédli infor-

mační centrum v domě Pod Zele-
ným dubem, prostudovali si mapu 
meandrů a obdivovali přírodní nále-
zy, které se našly v blízkosti řeky.

V samotných zákoutích hranič-
ních meandrů se dozvěděli, že 
jsou domovem mnoha druhů 
rostlin a živočichů. Vyskytuje se 
zde ojedinělá fl óra a fauna typická 
pro zaplavovaná území. K chráně-

ným druhům patří například bobr 
evropský. Můžeme zde pozorovat 
i vydru říční. Ve strmých březích 
Odry si staví hnízda pestře zbarve-
ný ledňáček říční a narazíme zde 
i na ohroženého dravce orla moř-
ského a včelojeda lesního. Dalšími 
významnými obyvateli tohoto úze-
mí jsou plazi, ryby a hmyz. Nej-
cennějším zástupcem bezobratlých 
je pavouk slíďák obrovský.

Získaných informací bylo mnoho 
a žáci si je na závěr zopakovali při 
společném kvízu na břehu Kališova 
jezera. Všichni byli mile překva-
peni, že i v naší průmyslové kraji-
ně, kousek od dálnice a továren, 
můžou narazit na kus krásné 
a nedotčené přírody.

Kateřina TYLEČKOVÁ

Setkání s rakouským 
velvyslancem

Gymnázium Františka Živného se 

opět zúčastnilo soutěže časopisu 

Freundschaft, která se věnuje Rakous- 

ku. Soutěžily v ní školy z Česka i Slo-

venska. V kategorii školních kolek-

tivů nakonec bohumínské gymnázi-

um obsadilo krásné druhé místo.

Všichni výherci obdrželi pozvání do 
Prahy, kde se zúčastnili prohlídky pa-
mátek, které jsou nějak spjaty s Ra-
kouskem. Vyvrcholením byla návštěva 
rakouské diplomatické rezidence 
a setkání s velvyslancem Alexandrem 
Grubmayrem. Ten krátce představil 
činnosti velvyslanectví a následně pro-
běhlo vyhlášení soutěže, rozdání di-
plomů a cen. Bohumínské gymnázium 
v soutěži a na setkání reprezentovali 
Jana Pavlištíková, Sarah Pěgřimočová, 
Daniel Vozňák a učitelka němčiny Ale-
na Linnertová. Po vyhlašování si mohli 
pohovořit s velvyslancem. Samozřej-
mě v němčině.  (red)

Foto: SDH  ZáblatíFoto: SDH  Záblatí
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 2.7. v 15 hodin ZAHÁJENÍ 

PRÁZDNINOVÉHO KOLOTOČE. 
Show s Mimoni – soutěže, scén-
ky, focení, bublinková diskotéka. 
Součástí akce je registrace do 
Prázdninového kolotoče. Nám. 
T. G. Masaryka, vstup volný.

 ● 12.7. v 9–16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit, 
prezentace lidové tvořivosti, 
hudební vystoupení. V 15.30 
hodin losování tomboly. Nám. T. 
G. Masaryka..

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 29.6. a 30.6. v 16 hodin a 2.7. 

v 10 hodin JÁ, PADOUCH 3. Ani-
movaný film USA (Rodinný / 
Komedie), 2017, dabing, pří-
stupný, 96 minut. 29.6. ve 3D 
za 140 Kč; 30.6. a 2.7. ve 2D za 
120 Kč.

 ● 29.6. a 2.7., 5.7. a 27.7. v 19 
hodin PIRÁTI Z KARIBIKU: SALA-
ZAROVA POMSTA. Film USA 
(Dobrodružný), 2017, dabing, 
přístupný, 129 minut. 29.6., 2.7. 
a 27.7. ve 2D za 100 Kč; 5.7.ve  
3D za 130 Kč.

 ● 30.6. ve 13 hodin a 16.7. v 10 
hodin AUTA 3. Animovaný fi lm 

USA (Rodinná komedie), 2017, 
dabing, přístupný, 100 minut. 
30.6. za 120 Kč; 16.7. za 100 Kč.

 ● 30.6. a 1.7. v 19 hodin TRANS-
FORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ. 
Film USA (Akční / Sci-Fi), 2017, 
přístupný, dabing, 140 minut, 
130 Kč.

 ● 6.7., 7.7. a 8.7. v 19 hodin a 9.7. 
v 16 hodin SPIDER-MAN: HO-
MECOMING. Film USA (komiks / 
Akční), 2017, dabing, přístupný, 
USA. 6.7. a 8.7. ve 2D za 120 Kč; 
7.7. a 9.7. ve 3D za 140 Kč.

 ● 9.7. v 19 hodin V UTAJENÍ. 
Film Velká Británie (Akční / Thri-
ller), 2017, titulky, přístupný od 
15 let, 98 minut, 120 Kč.

 ● 13.7. v 19 hodin OKLAMANÝ. 
Film USA (Historický / Drama), 
2017, titulky, přístupný od 12 
let, 94 minut, 110 Kč.

 ● 14.7. a 15.7. v 19 hodin VÁL-
KA O PLANETU OPIC. Film USA 
(Sci-fi  / Akční), 2017, titulky, pří-
stupný od 12 let, 143 minut. 
14.7. ve 3D za 150 Kč; 15.7. ve 
2D za 130 Kč.

 ● 16.7. v 19 hodin MILOVNÍK 
PO PŘECHODU. Film USA (Ko-
medie), 2017, titulky, přístupný 
od 12 let, 115 minut, 110 Kč.

 ● 19.7. v 9 hodin OSTRAVAK 
OSTRAVSKI. Film Česko (Kome-
die), 2016, 90 minut, 50 Kč (FK 
pro seniory).

 ● 20.7. a 21.7. v 19 hodin VALE-
RIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET. 
Film Francie, USA (Sci-fi / Ko-

miks), 2017, dabing, přístupný, 
129 minut. 20.7. ve 3D za 160 
Kč; 21.7. ve 2D za 130 Kč.

 ● 22.7. a 23.7. v 19 hodin DUN-
KERK. Film Velká Británie, Fran-
cie (Válečný), USA, 2017, titulky, 
přístupný od 12 let, 107 minut, 
120 Kč.
PRO DĚTI 

 ● 9.7. v 10 hodin PŘÍŠERKY 
POD HLADINOU. Animovaná 
komedie, Španělsko, 2017, da-
bing, 92 minut, 100 Kč.

 ● 23.7. v 10 hodin LETÍME. Ani-
movaná komedie, Německo, 
2017, dabing, 84 minut, 110 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

 ● 30.6. v 15–17 hodin DESKOV-
KY S TERKOU. Kroužek hráčů 
deskových her s vyprávěním 
příběhů, dětské oddělení.

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

 ● POPLETENÉ POHÁDKY. Inter-
aktivní hra. Děti budou pozná-
vat popletené pohádky, plnit 
úkoly, luštit křížovky, tajné šifry, 

vyrábět tematické motivy. Hra 
probíhá celý červenec ve všední 
dny v dětském oddělení v No-
vém Bohumíně a v knihovně ve 
Skřečoni; každé pondělí také 
v knihovně v Záblatí.

OSTATNÍ AKCE

 ● 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.

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.

ZVÍŘECÍ FARMA

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

POMŮCKA:
AMO, IŽA

POTI
SOON

ANGLICKY
„BRZY” OCHOZ

AUSTRAL-
SKÝ

VAČNATEC

ZNAČKA
RADIA

ODVOZ
A ZPRAC.
ODPADU

(ZKR.)

PRÁVA
ODMÍT-

NUTÍ

ŽÁBY
(ZOOLOG.)

ZHASÍNATI
CIGARETU � GRUZÍN-

SKÝ
PŘÍSTAV

KOPIE

KLÍT PŘED-
LOŽKA

ZAČÁTEK
TAJENKY

PRIMÁT
ITALSKÝ
ZÁVODNÍ
OKRUH

TIBETSKÝ
KULTOVNÍ
OBJEKT

UTRHNOUT

ZBAVITI
OSTROSTI
KORÁLOVÝ

OSTROV

� MOŘŠTÍ
PTÁCI

CIRKU-
SOVÝ

UMĚLEC

STANICE
TECHNICKÉ
KONTROLY

(ZKR.)

OJEDINĚ-
LOSTI
TITO

DUMASŮV
MUŠKETÝR
PODMÍTAT

MŘÍŽKA
UKAZOV.
ZÁJMENO

MORAVSKÉ
MĚSTO

A SICE
DOPIS BEZ
PODPISU

AMERICKÝ
RAPPER

RUSKÁ
ŘEKA

OPAK
PASIV

DOUPĚ
SIBIŘSKÁ
LIHOVINA
Z MLÉKA

DOMÁCKY
ILJA

VŮNĚ

TENKÝ
PRAMÉ-

NEK

DOMÁCKY
ADOLF

ZNAČKA
STRONCIA

SILNÉ
PROVAZY
PRKENNÝ

STROP

V ESPER.
„LÁSKA”
KLEKÁNÍ

SPZ
KOLÍNA

ZAČÁTEK
ZÁVODU
SMYČKY

UJEŽDĚNÁ
ČÁST CESTY

OBEC U
KOMÁRNA

OZN. LET.
ILJUŠIN

BĚLOVES.
KYSELKA

ODVĚTVÍ
AFRICKÝ

STÁT
IN. SKLAD.

EBENA

DENNÍ
TISK

INIC. REŽ.
LAMAČE

PYTEL KONEC
TAJENKY

PÍSMENO
ALFABETY PRAMÁTI HORSKÁ

LOUKA

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ

PEREL

Od 20.6. je v provozu srubová sauna pro 20 osob, v níž budou probíhat saunové ceremoniály: aromaterapie, peeling solí či ledovou tříští, nebo... ...omlazení pokožky medem.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 29. 6. do 30.7.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

Základna 
v novém kabátě

Turistická základna v Návsí 
u Jablunkova, na které v prů-
běhu roku tráví volný čas 
stovky dětí z Bohumína, vstu-
puje do nové sezony omlaze-
ná. Do kompletní renovace 
venkovní fasády a soklu hlav-
ní budovy, spojovací části 
a klubovny město vložilo 560 
tisíc. Starý brizolit nahradila 
tenkovrstvá silikonová omít-
ka. Fasáda má nově tmavě 
zelenou barvu.

V minulých letech Bohumín 
investoval do úprav a oprav 
interiéru objektu bohumín-
ského domu dětí a mládeže. 
Díky půdní vestavbě přibylo 
jedno obytné patro, stropy 
v mezipatrech zpevnily nové 
nosníky a v budově jsou 
nové rozvody elektřiny.

Na turistické základně 
v Návsí u Jablunkova pořádá 
DDM Fontána, který letos sla-
ví 45. výročí založení, napří-
klad jarní a letní pobytové 
tábory pro děti nebo soustře-
dění členů volnočasových 
kroužků. 

Text: Lukáš KANIA, 
foto: Michal LORENC
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Teplou bundu, deštník a šlo se do parku slavit

Pořádná porce muziky i atrakce pro děti. Hobbypark 
žil 17. června populárními městskými slavnostmi. Na 
návštěvnosti se však letos výrazně podepsalo počasí. 
Zatímco se na akci běžně baví tři tisícovky lidí, letos jich 
kvůli dešti a chladu dorazilo »jen« dvanáct set.

Na hlavním pódiu se střídali 
ostřílení hudební matadoři s mla-
dou krví. Mnohé už zlidovělé písně 
servírovala publiku valašská folk-
rocková legenda Fleret, další při-
dala ostravská rockerka Tanja. Na 
taneční vlnu naladila posluchače 
Verona, mladé zase potěšila vy-
cházející hvězdička – písničkář 
Voxel. O dobrou náladu se posta-
ral bavič a imitátor Vladimír Hron 
a hlavní hvězdou byla třicetičlenná 
skupina muzikantů Good Work, 
jejichž koncerty mají charakter 
sborových vystoupení. Skupina 

Good Work navíc využila atmo-
sféru Bohumína a natáčela zde nový 
videoklip k jedné ze svých písní.

Organizátor slavností, městská 
agentura K3, myslela i na nejmenší. 
Zabavit se mohli v dílničkách s ba-
lonky a plackami nebo fotokout-
ku. Nechyběly ani skákací hrady, 
kolotoče, autíčka, malování na obli-
čej. Děti měly na akci vstup zdarma, 
dospěláci zaplatili symbolickou 
padesátikorunu. I přes nevlídné po- 
časí se skvěle bavili a kromě mu-
ziky si vychutnali i dobroty z grilu 
nebo pivní speciály.  (red)

Šance pro každého žáka
Masarykova škola se zapojila do dvouleté-

ho projektu EU Šance pro každého žáka. Je 

určen žákům druhého stupně, kteří ve svém 

volnu nenavštěvují žádný kroužek a chtěli by 

se něco nového dozvědět a naučit. 

Žáci si mohli vybrat ze dvou kroužků – tech-
nického nebo společenského. V technickém 
chodili do dílen Střední školy Bohumín, kde roz-
víjeli svou manuální zručnost. Pracovali se dře-
vem či kovem, učili se používat různá nářadí, 
zapojovali elektrické obvody. Zjistili, že při práci 
jsou kromě přesnosti a trpělivosti zapotřebí 
i svaly a že »práce bolí«. Přesto je práce v dílnách 
natolik nadchla, že se po ukončení základní školy 
rozhodli věnovat učňovským oborům.

Ve společenském kroužku se žáci věnovali 
tématům »Životní prostředí v našem městě« 
a »Volba povolání«. Zjišťovali, jak jejich rodiny 
třídí odpad, a pak si totéž ověřili prostřednictvím 
ankety mezi občany. Navštívili městský odbor život-
ního prostředí a služeb, byli na exkurzi ve sběr-
ném dvoře a v recyklační fi rmě Toma Recycling.

V rámci zpracování druhého tématu pozvali 
absolventa domovské školy Michala Bučka, které-
mu se splnil sen a pracuje jako šéfkuchař v hotelu 
Hilton v Praze. Dozvěděli se, co musí udělat, aby se 
v budoucnu věnovali práci, kterou si vybrali.

Práci v kroužcích zakončilo 8. června v Ostravě 
-Zábřehu slavnostní setkání sedmdesáti vybra-
ných žáků ze sedmi škol Moravskoslezského 
kraje. 

Lenka PTÁKOVÁ a Věra SEDLÁKOVÁ

Knihy za kačku šly na dračku
Kniha do ulic aneb od Guttenberga ke čtečkám. Náměstí T. G. Masaryka se 21. 
června proměnilo v antikvariát. Potřetí jej uspořádala městská knihovna, která 
nabízela vyřazené, ale stále zajímavé tituly za pár korun. A ty šly na dračku, 
prodalo se jich přes dvanáct set.

„K prodeji jsme měli připraveny přes dva a půl 
tisíce publikací, které jsme už v knihovně vyřadili 
nebo nám je někdo daroval či zanechal v tašce 
před dveřmi. V průběhu antikvariátu jsme nabídku 
několikrát doplňovali,“ prozradila vedoucí bohu-
mínské knihovny Magdaléna Fedorowiczová. 

Plátěné altány, pod nimiž se prohýbaly stoly 
s knihami, navštívily asi dvě tisícovky lidí. Nej-
větší zájem byl o naučnou literaturu a beletrii 
pro dospělé. Té se prodalo nejvíce. „Rekord 

v počtu koupených děl drží manželé, kteří si jich 
pořídili pětačtyřicet. Dokonce se na místo vrátili 
hned třikrát, vždy po doplnění nabídky dalšími 
knihami,“ dodala Fedorowiczová.

Antikvariát na rynku zpestřil doprovodný 
program. Ten cílil především na děti. Seznámily 
se s ruční výrobou papíru, zkusily psát brkem, 
viděly v akci knihtisk a vytváření pečetidel. Ne-
chyběly zde také soutěže, loutková pohádka 
a veřejné čtení.  (balu)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar


