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Vyčištěná, opravená, dozděná
Další stavba z červených 
neomítaných cihel, tak 
typických pro Bohumín, 
prokoukla. Ve Skřečoni 
skončila rekonstrukce 
kaple na zdejším hřbitově. 
Týkala se výhradně 
exteriéru a město za ni 
zaplatilo půl milionu.

Fasáda prošla v uplynulých 
týdnech kompletní očistou. Firma 
také nahradila poškozené nebo 
chybějící kusy cihel a nakonec je 
nově vyspárovala. Renovace se 
dočkala také okna a vstupní dveře. 
Zcela nové a stylové jsou boční 
dveře ze strany od hřbitova, kde 
byly dosud za mříží nevkusné 

umakartové. Při jejich výměně se 
ovšem vyskytla menší komplikace. 
„Část zdi nad zárubní upadla. Ne-
chali jsme ji znovu dozdít klinker-
kami, aby nová část ladila s okolní 
fasádou,“ uvedl Marek Sobaniec 
z městského majetkového odbo-
ru. Dodal, že nakonec dostala 
kaplička, která pochází z roku 
1905, také nové oplechování 
střechy a věžičky.

Kaple je díky rekonstrukci opět 
důstojnou dominantou skřečoň-
ského hřbitova. Má pouze jednu 
»kosmetickou« vadu. Při povod-
ni v roce 1997 se ocitla pod vo-
dou a vlivem řádění živlu praskla 
zadní zeď. Trhlina se ale dále ne-
rozšiřovala a na statiku objektu 
neměla vliv. Zadní stěna je proto 
dnes jako jediná omítnutá, aby 
fasáda trhlinu zakryla. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Mistrovské tahy na šachovnicích obletěly svět

Hotel Pod Zeleným dubem se zbarvil do černé a bílé. Od 20. do 27. května hostil první ročník 
mezinárodního šachového festivalu »Open Bohumín«. Otevřeného turnaje se mohl zúčastnit 
každý zapálený hráč, a tak se u jedné šachovnice potkávaly školou povinné děti s velmistry. 
Prestižní mítink navíc zpestřil turnaj v bleskovém šachu, Memoriál Ivana Jankovce.

Turnaj, který zahajoval nadšený 
šachista, starosta Petr Vícha, se 
hned při své premiéře v Bohumí-
ně blýskl hvězdným obsazením. 
Zahrát si přijeli dva velmistři 
z Ukrajiny a jeden z Česka. Mezi-
národní velmistr je přitom nejvyšší 
šachovou třídou, pak už je pouze 
mistr světa. Dále byli na soupisce 
Fide mistři či kandidáti mistra. 
Celkem usedlo ke stolům 76 hráčů 
z Česka, Polska, Německa, Rakous- 
ka, Švédska, Ruska a Ukrajiny.

Šachy jsou jedním z mála sportů, 
v nichž se mohou střetnout zá-

stupci několika generací. V Bohu-
míně to byly děti od sedmi let, 
zatímco nejstaršímu z ve-
teránů bylo dvaaosmde-
sát. „Mládež díky tomu 
získává zkušenosti. Je 
to pro ně zážitek, když 
dokáží remizovat nebo 
i porazit staršího sou-
peře. Ale i když pro-
hrají, s trenéry pak 
partii rozebírají a poučí 
se z chyb,“ sdělil ředitel 
festivalu Jiří Novák z SK 
Slavia Orlová, který akci 

společně se Šachovou školou Bo-
humín pořádal.

Otevřený turnaj se hrál na 
osm kol s tím, že účast-

níci absolvovali pouze 
jedno denně. Kola totiž 
byla časově náročná 
a jedna partie trvala 
čtyři až pět hodin. 
Hodnocení pak pro-
bíhalo švýcarským, 
počítačem řízeným 

systémem. „O vítězi roz- 
hodoval počet získaných 

bodů. Při jejich rovnosti 

jsme přistupovali k pomocnému hod-
nocení. Do něj se započítávaly i bo- 
dy poražených soupeřů,“ ozřejmil 
Novák a dodal, že zpestřením mimo 
program byl sobotní turnaj »Blitz«. 
Blesková hra pro zábavu, kdy jedna 
partie zabrala jen pět minut.

Královskou hrou žil hotel Pod 
Zeleným dubem celý týden a řada 
účastníků tady také bydlela. Orga-
nizátoři se tak museli popasovat 
s požadavky některých vzácných 
hostů. Samotný festival měl vyso-
kou úroveň a pyšnil se zajímavou 
vychytávkou. Dvacet digitálních 
šachovnic bylo propojených s po-
čítačem a internetem. Průběh hry 
tak mohli milovníci šachů sledo-
vat v přímém přenosu na celém 
světě.  Pavel ČEMPĚL
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generaci lidí v Bohumíně a milu-
je vodní sporty, zejména se věnuje 
kiteboardingu (kite surfingu), 
což je jízda na speciálním prkně 
po vodní hladině s využitím taž-
ného draka.
Oko: Jaké argumenty byste 

použil při přesvědčování 

mladých lidí, aby vstoupili 

do komunální politiky?

Josef Plášil: Hlavním argu-
mentem pro vstup do komunální 
politiky je možnost aktivně ovliv- 
ňovat dění v obci. Snažit se uplat-
nit své myšlenky a postoje ve 
prospěch rozvoje obce. Doba se 
rychle mění, přichází nová tech-
nika, počítače a roboti, ke které 
mají mladí blíž, než my dříve 
narození. Starat se jen o sebe je 
určitě pohodlnější, ale práce pro 
obec přináší radost a další roz-

Znáte své zastupitele?
Čtyřleté volební období fi nišuje, na podzim se budou konat 
nové komunální volby. V krátkých vstupech nyní postupně 
stávající členy městského zastupitelstva přiblížíme. 

MINIROZHOVOR

 Josef Plášil patří k zakláda-
jícím členům ČSSD v Bohumíně 
a jejím reprezentantem v zastupi-
telstvu je od roku 1998. Býval 
členem rady a dvě volební obdo-
bí zastával post místostarosty. 
Absolvent energetického oboru 
na Vysoké škole strojní a elektro-
technické v Plzni uplatnil své 
vzdělání nejen jako ředitel závo-
du Energetika v ŽDB, ale posléze 
i ve vedení města, například při 
realizaci centrálního zásobování 
teplem domů v Bohumíně. Ctí 
zdravý životní styl a ekologii, 

proto mu vyhovuje předsednictví  
v komisi životního prostředí. 
Jako člen je zapojen do činnosti 
kontrolního výboru. Má hudební 
vlohy, hrával v kapele, rád si pře-
čte dobrou knihu, zejména od-
bornou literaturu či detektivku.



 Jan Sedláček byl do měst-
ského zastupitelstva zvolen v ro- 
ce 2014 za hnutí ANO 2011 a stá-
vající volební období je jeho prv-
ní zkušeností v komunální sféře. 
V letech 2013 až 2017 byl za hnutí 
ANO 2011 také poslancem Parla- 
mentu ČR. Za svou práci ve sně-
movně byl oceněn platformou 
Rekonstrukce státu díky prosazo-
vání protikorupčních zákonů jako 
například registr smluv. V sou-
časné době je hrdým otcem dvou 
malých dětí, což je i důvod, proč 
ve vysoké politice nepokračuje. 
Aktivně podniká, vede tři menší 
společnosti. Jako předseda bez-
pečnostní komise se zasadil o rea-
lizaci projektu asistentů prevence 
kriminality. Momentálně je před-
sedou komise pro územní rozvoj, 
podnikání a zaměstnanost a kraj-
ským místopředsedou hnutí 
ANO 2011. Podporuje mladou 

měr do života. Samozřejmě mož-
nost vyjádřit svůj názor má každý 
občan. Ale zastupitel nebo člen 
výborů a komisí má přístup k in-
formacím, které mu umožní bez-
prostředně a fundovaně uplatňo-
vat v diskuzi svůj názor. Ze své 
zkušenosti mohu říci, že nezane-
dbatelným přínosem je práce 
v kolektivu podobně smýšlejících 
lidí, kde je možno získat nové 
dobré přátele.

Jan Sedláček: Snažil bych se, 
a také to dělám, mladým lidem 
vysvětlit, že je to primárně jejich 
budoucnost a prostředí, ve kte-
rém žijí. Postoj, že nejde nic udě-
lat a nic změnit a mladé nikdo 
neposlouchá, je irelevantní. Dnes 
je například v Poslanecké sně-
movně nejvíce mladých těsně nad 
jednadvacet let (hranice věku pro 
získání poslaneckého mandátu) 
od vzniku Československa, tedy 
za dobu téměř sta let. Mladí lidé 
dnes běžně zakládají úspěšné fi r-
my, působí na globálních trzích 
a díky tomu, jak se svět rychle 
mění, jsou často nejen v oblasti 
technologií o krok popředu. 
Ovlivňování směru, kam v ko-
munální politice půjdeme, je jed-
nou ze základních odpovědností, 
které by se měli mladí lidé také 
zhostit. A myslím si, že se to 
i částečně děje.  (red)

Finanční 
způsobilost 
dopravců

Podnikatelé, kteří provozují 

»velkou« silniční dopravu vozi-

dly či soupravami nad 3,5 tuny, 

mají ze zákona povinnost pro-

kázat trvání finanční způsobi-

losti. Tou se rozumí schopnost 

v průběhu ročního účetního ob-

dobí vždy dostát svým fi nanč-

ním závazkům. 

Finanční způsobilost se proka-
zuje ověřenou účetní závěrkou, 
pojištěním či bankovní zárukou 
pro letošní rok nejpozději do 31. 
července (při žádosti o prodlouže-
ní do 31. srpna ) příslušnému do-
pravnímu úřadu podle sídla. Pro 
zdejší podnikatele je to odbor 
dopravy a chytrého regionu kraj-
ského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Pokud podnikatel trvání 
fi nanční způsobilosti ve stanove-
né lhůtě neprokáže, podá krajský 
úřad návrh na zrušení nebo změ-
nu rozsahu koncese. 

Bližší informace lze získat na 
kterémkoli živnostenském či kraj-
ském dopravním úřadu.

Aneta FERFECKÁ, 
živnostenský úřad

PARAGRAFY Šanony stranou, dnes se šlape do pedálů
Některé věci není vhodné hodnotit od stolu, to se musí 
vidět. A tak vedení města s vedoucími úředníky radnice 
pořádají jednou ročně společný cyklovýjezd do terénu. 
Praktikují to už jednadvacet let.

Průběh městských i soukro-
mých investic a oprav, zamýšlené 
projekty, navrhovaná řešení pří-
padných problémů. Letos ujel 
peloton asi patnáct kilometrů, 
kde na ně čekalo pětadvacet za-
stavení. Nejvíce času věnovali 
úředníci prohlídce dřívějšího 

učiliště v Masarykově ulici, které 
prochází proměnou na zázemí 
Centra sociálních služeb. Důklad-
ně se seznámili také s rekonstrukcí 
bývalé myslivny ve Starém Bohu-
míně, které dává soukromý inves-
tor podobu prodejny a servisu lyží 
doplněnou o bytové jednotky.

„Jezdili bychom do terénu i častě-
ji. Vždy je lepší konkrétní věci vidět 
na vlastní oči,“ prohlásil místosta-
rosta a autor letošní trasy Lumír 
Macura. Krom zmíněných zastá-
vek omrkla cyklovýprava mimo 
jiné inovovaný atletický ovál u ZŠ 
ČSA, výsadby izolační zeleně, pro-
bíhající opravy komunikací, re-
konstrukci smuteční síně, lokalitu 
Na Panském, kde se chystá výstavba 
cyklotrasy, nebo skřečoňský Gli-
ňoč a projekt zdejších tůní.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Na pomezí Šunychlu 
a Kopytova vzniká 
u čističky odpadních 
vod nová odstavná plo-
cha pro asi dvacet aut.

Foto: Pavel Čempěl

Plácek u čističky pro motorizované plavce
Díky nebývale teplému jaru je sezona u Kališova jezera v plném proudu. Už nyní bývá 
soukromé panelové parkoviště plné a s blížícím se létem doprava ještě zhoustne. Alespoň 
částečně by problematické situaci s parkováním turistů mohla ulevit nová odstavná 
plocha. Vyrůstá u místní čističky odpadních vod a město na ni vyčlenilo 300 tisíc.

Provizorní parkoviště vzniká 
na prostranství, které sloužilo 
jako deponie odtěžené zeminy 
při stavbě dálnice. Zbylou hlínu 
bylo nejprve třeba přemístit na 
vzdálenější »hromadu«, plochu 
srovnat a připravit na její zpev-
nění. „Povrch odstavné plochy, 
která má 280 metrů čtverečních, 
tvoří zhutněný betonový recy-
klát,“ uvedl Roman Pak z měst-
ského odboru životního prostředí 
a služeb. Protože jde o dočasné 
řešení, nemá plácek podél příjez-
dové cesty obrubníky. 

Na novou plochu se vejde 
zhruba dvacítka aut. Není to 
mnoho, ale až v se-
zoně nastane v okolí 
jezera kalamitní do-
pravní situace, přijde 
parking u čističky 
jistě vhod. Na par-

koviště s dostatečnou kapacitou 
a ideální polohou nedaleko pláže 
si musí motorizovaní milovníci 
relaxace u vody ještě chvíli počkat. 
Městu se loni podařilo získat 
strategicky výhodnou parcelu 
o rozloze více než šesti tisíc metrů 
čtverečních. Háček byl ale v tom, 

že k ní nevedla příjezdová cesta. 
Řešení se naštěstí našlo a město 
získalo přístup díky směně při-
lehlého pozemku. Transakci na 
jaře schválili zastupitelé. Nějaký 
čas ale ještě zabere administra-
tiva a projektování nového par-
koviště.  (tch)

Zasedání městského 
zastupitelstva
V pondělí 11. června ve 14 hodin se 
ve velké zasedací síni radnice usku-
teční zasedání zastupitelstva města. 
Zasedání je veřejné a vysílá jej v pří-
mém přenosu TIK. Program jednání 
bohumínských zastupitelů najdete na 
stránkách www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Úřední deska, nebo 
v městských vývěskách.  (red)

POZVÁNKA

Další etapa zateplování a nových fasád
Město je největším vlastníkem bytových domů v Bohumíně 
a každoročně do jejich oprav a modernizací investuje 
nemalé částky. Trendem posledních let se staly hromadné 
rekonstrukce a zateplení. Nejprve to byly věžáky, následovaly 
nižší panelové domy a nyní došlo i na starší zástavbu. Letos 
projdou obnovou domy prvorepublikové i ty ještě starší. 
Na několika místech v centru už jsou práce v plném proudu.

 ●  Tyršova 812-814, Studentská 
815 
Zpod lešení už se vyloupla část 

nové fasády obytného bloku u Ku-
želny. Fasáda je nově zateplená, 
následovat bude výměna střešní 
krytiny a obnovy se dočkají také 
vstupní dveře se zvonkovými 
tably. Rekonstrukce si vyžádá 9,2 

milionu a harmonogram prací 
počítá s dokončením v srpnu.

 ● Kostelní 312, 328
Rohový dům naproti katolic-

kému kostelu čeká celkové zatep-
lení a výměna střechy. Balkony 
dostanou novou dlažbu a jinak 
budou řešeny vstupní dveře, kte-
ré neodpovídaly normám. Dveře 

Novou podobu dostává obytný blok na křižovatce Tyršovy a Štefánikovy ulice. 

Probíhající oprava domu, do kterého se vstupuje z malého dvorku v Kostelní 
ulici. V něm už po dokončení nebudou parkovat auta.  Foto: Pavel Čempěl

se rozšíří s tím, že se poštovní 
schránky, které zde zabíraly mís-
to, přemístí jinam. Náklady činí 
4,3 milionu a obnova má skončit 
rovněž v srpnu. Obyvatelé se na 
schůzce také dohodli, že už se 
v malém dvorku nebude parkovat 
a že i tato plocha projde úpravami.

 ● 9. května 592
Oprava fasády, náklady 1,4 mi-

lionu, termín květen–srpen.
 ● Studentská 156, 302
Zateplení dvorní strany domů, 

oprava uličních fasád, výměna 

střechy. Náklady 4 miliony, ter-
mín květen–srpen.

 ●  Náměstí T. G. 
Masaryka 226 
Zateplení dvorní strany domů, 

oprava uličních fasád se zachová-
ním štukových prvků, výměna 
střechy. Náklady 7 milionů, ter-
mín červen–září.

 ● Bezručova 542 
Zateplení štítů, oprava fasády. 

Předpokládané náklady 1,8 mili-
onu, termín červenec–září. 

(red)
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty: 

 ● Byt 1+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 16, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola a školka. Dům s výtahem. 
V bytě je ústřední topení a ku-
chyňská linka. Plocha pro výpo-
čet nájemného 43,29 m2, celková 
plocha bytu 43,29 m2. Prohlídka 
4.6. ve 14.45–15.00 hodin.Opako-
vaná licitace bytu se koná 4.6. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům poblíž školky, školy a super-
marketu. Možnost parkování u do-
mu. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 35,93 m2, celková plocha bytu 
35,93 m2. Prohlídka 5.6. v 15.30–
15.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 11.6. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Trnková 304, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrál-
ním vytápěním v Pudlově. Mož-
nost parkování u domy. V bytě je 
zděné bytové jádro. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,45 m2, cel-
ková plocha bytu 57,45 m2. Pro-
hlídka 4.6. v 15.45–16.00 hodin 
a 5.6. v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1056, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti centra města, 
střediska zdravotnických služeb, 
mateřské a základní školy. K bytu 
náleží možnost využití sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet nájem-
ného 65,57 m2, celková plocha 
bytu 67,37 m2. Prohlídka 6.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 7.6. v 10.30 
–10.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Věžový dům, je po 
částečné rekonstrukci (okna, bal-
kony, střecha, zateplení, výtahy). 
V blízkosti domu je dětské hřiště, 
autobusové stanoviště, Kaufl and, 
Penny market, mateřská a základ-
ní škola. Dům s funkcí domovníka. 

Plocha pro výpočet nájemného 
62,30 m2, celková plocha bytu 
64,00 m2. Prohlídka 6.6. v 15.45–
16.00 hodin a 7.6. v 11.15–11.30 
hodin. Licitace bytu se koná 11.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 949, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v blízkosti parku, centra 
města, dětského koutku a nákup-
ního centra. Byt s balkonem je po 
rekonstrukci. V bytě jsou nové 
elektro rozvody, PVC, vstupní 
a bytové dveře. Koupelna se spr-
chovým koutem. Plocha pro výpo- 
čet nájemného 51,76 m2, celková 
plocha bytu 54,22 m2. Prohlídka 
4.6. v 15.30–15.45 hodin a 5.6. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 811, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům za parkem v klidové zóně. 
V blízkosti domu je sportovní 
centrum Bospor. V bytě je spr-
chový kout. Plocha pro výpočet 
nájemného 45,85 m2, celková plo-
cha bytu 45,85 m2. Prohlídka 6.6. 
v 15.15–15.30 hodin a 7.6. v 9.30
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
11.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 56, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 11.6. v 15.45–
16.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 13.6. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního a nákup-
ního střediska. Možnost parkování 
u domu. V bytě je nová koupelna 
se sprchovým koutem. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 39,44 m2, celková plocha 
bytu 41,09 m2. Prohlídka 11.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 12.6. 
v 9.30–9.45 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 13.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 364, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům v níz-
ké zástavbě v klidné části města. 
V blízkosti domu je park, nákup-
ní středisko, pošta a dětský lékař. 
Možnost parkování u domu. Byt se 
zděným bytovým jádrem. V bytě 
byla provedena generální oprava 
elektroinstalace. V kuchyni je no-
vý kombinovaný sporák. Plocha 
pro výpočet nájemného 72,20 m2, 
celková plocha bytu 73,20 m2. Pro-
hlídka 11.6. v 15.00–15.15 hodin a 
12.6. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Poblíž domu 
jsou nákupní možnosti, škola, 
školka a dětské hřiště. Možnost 
parkování u domu. V bytě byla 
provedena rekonstrukce koupel-
ny, WC a dodány nové krytiny 
a pokojové dveře. Plocha pro vý-
počet nájemného 60,76 m2, celko-
vá plocha bytu 60,76 m2. Prohlíd-
ka 11.6. ve 14.45–15.00 hodin 
a 12.6. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Panelový věžový dům 
s plastovými okny v Záblatí. Dům 
byt celkově rekonstruován, včetně 
zateplení a rekonstrukce výtahů. 
Možnost parkování u domu. Po-
blíž je prodejna potravin a školka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
33,05 m2, celková plocha bytu 
33,05 m2. Prohlídka 11.6. v 15.15
–15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 13.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 57, I. kategorie, 10. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům. Letos proběhne rekon-
strukce společných prostor. Mož-
nost parkování u domu. Byt s plas- 
tovými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 66,86 m2, 
celková plocha bytu 68,43 m2. 
Prohlídka 11.6. v 15.45–16.00 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 13.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1079, 
číslo bytu 19, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Celkově zateplený 
panelový dům s výtahem v centru 
města. Možnost parkování u domu. 
Byt s balkonem je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,95 m2, celková plo-
cha bytu 61,20 m2. Prohlídka 12.6. 
v 8.30–8.45 hodin a 13.6. ve 
14.30–14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 5. nad-

zemní podlaží. Celkově zateplený 
panelový dům v centru města. Dům 
s výtahem. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 57,00 m2, celko-
vá plocha bytu 57,70 m2. Prohlídka 
12.6. v 8.45–9.00 hodin a 13.6. ve 
14.45–15.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 41, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Mož-
nost parkování u domu. Byt s bal-
konem a plastovými okny. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,90 m2, 
celková plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 11.6. v 16.00–16.15 hodin 
a 12.6. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Štefánikova 414, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
poblíž parku, základní a mateřské 
školy. V bytě je ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,98 m2, celková plocha bytu 
38,98 m2. Prohlídka 18.6. ve 14.30–
14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 18.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1153, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateple-
ný dům s plastovými okny se na-
chází poblíž marketu. Možnost 
parkování u domu. K bytu náleží 
2 balkony. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,41 m2, celková plocha 
bytu 52,80 m2. Prohlídka 18.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 19.6. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 20.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. V loňském roce zateple-
ný dům. U domu je zrenovovaný 
park, v blízkosti školka, nákupní 
centra Kaufl and a Albert. Byt je 
po celkové rekonstrukci včetně 
lodžie, má prostornou koupelnu 
s vanou. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,26 m2, celková plocha 
bytu 54,08 m2. Prohlídka 18.6. ve 
14.45–15.00 hodin a 19.6. v 9.15
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
20.6. v 16.15 hodin.

Bližší informace na majetkovém 
odboru, č. dv. B207 (vedlejší budo-
va MěÚ),  596 092 199, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

 Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

Městské nebytové prostory k pronájmu
  Náměstí Svobody 7, Starý Bohumín 

Plocha 48,26 m2, cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok. Bývalá pobočka pošty na 
náměstí ve Starém Bohumíně. Lukrativní prostor s výklady. Bezbariérový 
přístup, výborná dopravní dostupnost. Možnost parkování přímo u domu.
  Nádražní 465, Nový Bohumín 

Plocha 98,46 m2, cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok. Část bývalé prodejny potravin 
u městské tržnice. Lukrativní prostor s výklady v centru města. Zásobování 
z rampy ze dvora – výborná dopravní dostupnost. Lokalita s vysokým pohy-
bem obyvatel.
Zájemci mohou kontaktovat majetkový odbor v budově »B« městského úřadu, 
kancelář B107 v přízemí,  596 092 212, e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz.
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Hasičská cisterna v novém a s bonusy
Barča je jako znovuzrozená. Tatrovácká cisterna, která 
slouží dobrovolným hasičům v Šunychlu, kde také získala 
důvěrné pojmenování, prošla kompletní přestavbou za 2,4 
milionu. V prostoru za kabinou nezůstal kámen na kameni, 
přesněji plech na plechu. Zásahový vůz má kompletně 
novou požární nástavbu včetně pomocného rámu. 

Vůz už po téměř dvaceti letech 
služby generálku potřeboval. Ne-
zůstalo ale jen u klasické rekon-
strukce. Zhotovením nové nástav-
by se zvětšil objem nádrže z 2,5 na 
4 kubíky a přibyla řada vychytá-
vek. Například nový osvětlovací 
stožár nemá díky sedmimetrové 
výšce v Bohumíně konkurenci, na 
ostatních vozech jsou pětimetro-
vé. A systém, který hlídá tlak 
v pneumatikách a sám automatic-
ky dofoukává, je u dobrovolných 
sborů úplnou raritou, mívají ho 
většinou jen profesionální.

„Nové jsou v nástavbě také všech- 
ny rozvody, systém uložení technic-
kých prostředků, výstražné zařízení 
nebo boční ledkové osvětlení,“ vy-
jmenovala vedoucí organizačního 
odboru radnice Miroslava Šmídová. 
Dodala, že polská firma odvedla 
nadstandardní práci, když napří-

klad zavedla do kabiny všechna 
čidla a měřiče v digitální podobě. 
Třešničkou pak byla výměna 
některých karosářských prvků ka-
biny a její nástřik.

Barča původně od roku 1999 
sloužila bohumínské profesionální 

jednotce. Po deseti letech ji kraj 
»převelel« do Havířova a po dalších 
pěti se vrátila »domů«, koupilo ji 
město Bohumín. Tatra 815 tady 
nahradila ve vozovém parku šu-
nychleských hasičů vysloužilou 
škodovku.  (tch)

Šunychelská cisterna »Barča« je po 
kompletní přestavbě jako nová. 

Foto: Pavel Čempěl

Cyklisté bezpečně zaparkují před nádražím

Dodavatel cykloboxů zkompletoval 18. května dvanáct celokovových kójí před 
nádražím. Sloužit veřejnosti začaly okamžitě. Foto: Pavel Čempěl

Tahat s sebou masivní lana a řetězy není praktické. Nyní 
stačí, aby měl cyklista v kapse dvacetikorunu. Před 
vlakovým nádražím začalo sloužit dvanáct nových 
cykloboxů. Aktuálně jich ve městě funguje šestatřicet, 
ovšem do konce roku by se měl jejich počet zdvojnásobit.

Nové celokovové boxy najdou 
cyklisté před nádražím »u ho-
din«. Jedna kóje je přizpůsobena 
jednomu bicyklu, ale bez problé-
mu se k němu vejde další dětský, 
při troše šikovnosti i druhý do-
spělácký. Pouze při parkování 
nadměrných velocipédů musí 
uživatelé postupovat podle návo-
du na dveřích. Zámek funguje na 
dvacetikorunu podobně jako 

žetony nákupních vozíků. Při vy-
zvednutí kola vypadne mince 
zpět. Maximální úložní doba je 
čtyřiadvacet hodin. Pokud cyklis- 
ta ztratí od boxu klíč, musí kon-
taktovat strážníky, kteří mají 
univerzální. Za manipulační po-
platek 200 korun kóji nouzově 
otevřou. Pokud samozřejmě 
oznamovatel přesně popíše, jaké 
kolo se uvnitř nachází.

Za nové boxy zaplatilo město 
430 tisíc a jejich umístění vybrala 
bohumínská cykloskupina. V potaz 
musela brát vlastnictví pozemků, 
připomínky památkářů a také 
bezpečnost. U hodin jsou kóje 
pod dohledem kamerového systé-
mu. I tak jde ale o řešení dočasné. 
„Plánujeme komplexní proměnu 
prostoru před vlakovým nádražím. 
Studie řeší zcela nové uspořádání 
dopravy, vybudování autobusového 
terminálu či míst pro vozidla taxi-
služby. S umístěním cykloboxů pro 
více než sedmdesát kol počítá stu-

die v parčíku za trafi kou,“ uvedl 
místostarosta Lumír Macura s tím, 
že současné cykloboxy pak na-
jdou využití v jiné části města.

První »garáže« pro cyklisty se 
v Bohumíně objevily před dvěma 
roky u sportovní haly. Loni přiby-
ly další u aquacentra a náměstí ve 
Starém Bohumíně. Ještě letos by 
se dalších třicet cykloboxů mělo 
objevit také u Kališova a Vrbické-
ho jezera. Kromě nich radnice 
pořídí také uzamykatelné stojany 
na kola do městských částí Bohu-
mína.  (tch, balu)
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Před čtyřmi lety otevřelo v dřívějším domě služeb na 
náměstí Budoucnosti své brány vojenské muzeum. Od té 
doby, řečeno armádní terminologií, takticky obsadilo další 
území. Výstavní plocha se rozrostla o další tři místnosti 
a výrazně se zvýšil počet exponátů. Nově mezi nimi 
nechybí ani ty interaktivní, které si mohou návštěvníci, 
zejména děti, osahat a prolézt.

Muzeum zřídil a provozuje spo-
lek Vojenská technika Ironclad. 
Nově v expozici vybudoval na-
příklad kopii lehkého bunkru, 
takzvaného řopíku. Je z omítnu-
tého polystyrénu, ale s poctivou 
výdřevou a výbavou. Dalším lákad-
lem je kompletní kabina vojenské 

vétřiesky. Dostat do patra úzkými 
dveřmi kabinu náklaďáku byl oprav-
du kumšt. „Museli jsme ji rozříz-
nout, po dílech vynosit a v míst-
nosti opět svařit,“ vysvětlil před-
seda spolku Lukáš Krenžolek. 
Přestože výroba těchto pragovek 
skončila před třiceti lety, kabina 

Zavřená knihovna? Je tu bibliobox!
S užitečnou novinkou přišla bohumínská knihovna. Před vchodem ve Vrch-

lického ulici přibyl speciální box na vrácení vypůjčených knih. Ten využijí 

čtenáři v době, kdy má knihovna zavřeno. 

„Snažili jsme se vyjít vstříc čtenářům, kteří chtějí vrátit knihy v době polední pauzy 
mezi dvanáctou a jednou hodinou nebo po skončení provozní doby. Teď už nebude 
jejich cesta do knihovny zbytečná. Zapůjčené tituly ze čtenářova konta odepíšeme 
následující pracovní den. Upomínky za pozdní vrácení se tím ovšem nepromíjejí, 
pouze se opozdilému čtenáři zastaví penále, a to den poté kdy knihu do biblioschránky 
vrátí. Poplatek pak uhradí při své příští návštěvě knihovny,“ vylíčila vedoucí knihovny 
Magdaléna Fedorowiczová.
Červený bibliobox slouží k vrácení knih a časopisů ze všech poboček knihovny, 
tedy nejen z té v centru, ale také v městských částech. Ovšem pouze knih 
a tiskovin. Vypůjčená cédéčka, společenské hry a »kouzelné čtení«, což jsou 
interaktivní mluvící knihy pro děti, mohou lidé vrátit pouze osobně.  (balu)Havarovaný renault zůstal částí podvozku viset ze železárenského mostu. 

Zdeformované zábradlí jen zázrakem nezasáhlo kabinu.  Foto: Policie ČR

Na mostě boural opilý pirát
Alkoholem posilněný šofér (25) se v noci 10. května 
proháněl ulicemi v centru Bohumína. Podezřelý vůz, který 
opakovaně překračoval povolenou rychlost, se strážníci 
pokusili zastavit. Pirát ale ještě zrychlil a začal prchat.

STALO SE
Bohumínští strážníci se obvykle 
do honiček nezapojují. Šoférovi, 
který riskantní rychlou jízdou 
ohrožoval ostatní účastníky v cen-
tru města, se ovšem snažili v dal-
ších eskapádách zabránit. Proná-
sledování nakonec nebylo dlouhé. 
Řidič totiž nezvládl průjezd kru-
hovým objezdem u Penny mar-
ketu, dostal smyk a napasoval 
vůz do klandru na železárenském 
mostě. Trubky uraženého zábradlí 

přitom projely kapotou jako nůž 
máslem a zastavily se jen pár cen- 
timetrů od čelního skla v místě 
řidiče. Ten proto jen zázrakem 
vyvázl bez vážnějšího zranění. 
Do smíchu mu přesto nebude. 
Policisté mu naměřili v krvi 1,6 
promile alkoholu. Čelí proto 
trestnímu stíhání a navíc musí 
uhradit způsobenou škodu. (tch)

Do muzea dostali vojenský bunkr i náklaďák

byla zcela nová. Spolek ji sehnal 
ze skladu náhradních dílů.

Bohumínské muzeum je unikát-
ní nejen v rámci kraje, ale celého 
Česka. I proto ho navštěvují zá-
jemci ze všech koutů země. Pro-
hlédnout si mohou historické 
i aktuální mundůry, části výstroje 
i zbraně. Součástí je také projekce 
videoklipů s armádní tématikou.

„V nedávné době jsme expozici 
rozšířili i o sekci současné Armády 
ČR, policie a zdravotníky. Počet 
fi gurín v různých uniformách či 
stejnokrojích už překročil šedesát-

ku,“ dodal Krenžolek.
Muzeum navštěvují ve všední 

dny hlavně organizované skupiny 
a školní exkurze. Veřejnosti je 
výstava přístupná každou sobotu 
od 14 do 17 hodin, po předchozí 
domluvě i v jinou dobu. Na expo-
zici dále navazuje areál v Oderské 
ulici ve Starém Bohumíně s těž-
kou vojenskou technikou jako je 
obrněný transportér nebo vyproš-
ťovací tank. V tomto »muzeu« 
funkčních kolosů si zájemci mo-
hou vychutnat i projížďky.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Vojenské muzeum funguje v bývalém domě služeb a tvoří jej technika, výstroj 
i výstroj. Některé exponáty si mohou návštěvníci i osahat.
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STALO SE

Více péče 
o absolventy 
střední školy
Maturitní období sice skončilo, 

ale starost o absolventy Střední 

školy Bohumín nekončí. Nově 

zřízená funkce kariérového po-

radce provedla mnohé absolven-

ty i rodiče nabídkami vysokých 

škol a zaměstnavatelů. Většina 

z nich už je o své blízké budouc-

nosti rozhodnuta. 

Hlad fi rem po řemeslnících odvádí 
mnohé absolventy na zkušenou do 
zahraničí i k místním fi rmám. Časté 
kontakty a návštěvy zaměstnavatelů 
v období končícího školního roku 
dávají jasně najevo, že je obrovský 
zájem o žáky napříč všemi obory.  
Najít uplatnění pro své dítě přichá-
zí řešit řada rodičů, kterým se škola 
snaží vyjít vstříc. Žáci mají přístup 
k nově zřízenému odkazu na soci-
álních sítích, kde je k dispozici na-
bídka škol i fi rem z regionu.
Střední škola se snaží předejít také 
případnému školnímu neúspěchu 
svých žáků, věnuje jim v rámci celo-
státního projektu více času. O do-
učování převážně maturitních 
předmětů je velký zájem. V odpo-
ledních hodinách si mnoho žáků 
upevňuje znalosti z anglického 
i českého jazyka a matematiky pod 
vedením zkušených pedagogů.

Pavlína BLAŽKOVÁ, SŠ Bohumín

Pád z kola
Záchranka zasahovala v neděli 20. květ-
na u těžce zraněné mladé cyklistky po-
blíž soutoku Odry s Olší v Kopytově. 
Patnáctiletá cyklistka havarovala na 
štěrkové cestě tak nešťastně, že si způ-
sobila vážné poranění hlavy, přestože 
měla ochrannou přilbu. Lékař na místě 
konstatoval poruchu vědomí a stav 
ohrožující život. Do nemocnice musel 
dívku transportovat vrtulník.

Podroušený na skútru
Policie začala 24. května vyšetřovat ne-
hodu skútru v Mládežnické ulici ve Skře-
čoni. Motocyklista (53) jel na stroji více 
než nejistě. Motal se tak neobratně, až 
narazil do zaparkovaného citroënu 
a sám se svalil na silnici. Není se čemu 
divit, dechová zkouška u něj prokázala 
1,7 promile. Policisté odvezli hříšníka 
k ošetření do nemocnice a následně na 
záchytku. Trestní stíhání jej nemine.

Drogový dealer
Ve vazbě v uplynulých dnech skončil 
drogový dealer (33) z Bohumína. Prodá-
val pervitin a marihuanu. Policie u něj při 
domovní prohlídce zajistila pomůcky 
k distribuci narkotik i fi nanční hotovost. 
Na jeho odhalení se podíleli kriminalisté 
ze specializovaného týmu Toxi. Překup-
ník si vyslechl obvinění, s vyšetřovateli 
ale odmítá spolupracovat.  (red)

Úspěšní mladí plavci s vydatnou podporou
Jarní meziokresní přebory, které hostila 18. a 19. května Karviná, zastihly reprezentanty 
Plaveckého klubu Bohumín ve velmi dobrém rozpoložení. Osmatřicet plavců tradičně 
doprovázel nejhlasitější a nejpočetnější tábor fanoušků. 

Výprava se skládala jednak z protřelých závodníků, 
pro které jsou karvinské závody běžnou rutinou, ale 
rovněž z plavců, kteří na závody vyjíždí zřídka, pří-
padně se jich účastnili vůbec po-
prvé. Právě v této skupince bylo 
cítit největší napětí a očekávání, 
stejně jako nadšení, pocit zadostiučiní. Ale tu a tam 
i smutek, podle toho jak se jim ten který start vydařil. 
Jelikož si takřka všichni vylepšili svá osobní maxima, 
převládaly přece jen emoce veskrze pozitivní.

Zkušenější plavci, pro něž jsou meziokresní pře-
bory prvním krokem na cestě k mistrovstvím a po-
hárům republiky, jela do Karviné s jasně vytyčenými 
cíli. Od prvního okamžiku se zlepšenými osobními 
rekordy potvrzovalo, že dřina posledních měsíců 
bude odměněna. Deset bohumínských plavců do-
kázalo vystoupat na pomyslný nejvyšší stupínek. 
Samuel Hübscher, Julie Kalvarová a Karel Babicz 

v početné konkurenci nenašli přemožitele ani v jednom 
ze svých devíti, respektive osmi startů. Dorostenky 
Adéla Morská a Tereza Plutová opanovaly oba své star-

ty. Anička Kohanová, Andrejka 
Czerná, Klára Nováková, Klárka 
Macurová a Kuba Gryc získali 

vedle prvních míst i druhé či třetí příčky. Diplomy 
za umístění na stupních vítězů obdrželi rovněž Mi-
chal Matoušek, Lukáš Orlík, David Pálka, Ondra 
Kyjonka, Kamil Rutar, poprvé v kariéře Adélka Klo-
sínská a díky opravdu velké a hlasité podpoře svého 
otce i Richard Drobík. Míšovi Peclovi a Dominiku 
Kuderovi uniklo vytoužené pódium o jedinou příčku.

Další možnost navázat na úspěšné karvinské 
vystoupení budou mít bohumínští závodníci po-
čátkem června na krajských přeborech mladších 
i starších žáků.

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

Sálem zněly impozantní nástroje

Do Bohumína zavítali mladí hráči na violoncello a kontrabas. Poprvé se zde konala krajská přehlídka základních 
uměleckých škol.  Foto: Pavel Čempěl

Nástroj větší než hudebník. V případě dětí, 
které se učí hře na violoncello či kontrabas, 
nic výjimečného. Krajskou přehlídku 
nejtalentovanějších žáků základních 
uměleckých škol, kteří si zvolili právě tyto 
nástroje, pořádala 16. května ZUŠ Bohumín.

Krajský koncert dosud pořádala vždy ostravská 
Janáčkova konzervatoř, letos se premiérově konal
v Bohumíně. Koncertní sál místní ZUŠ má totiž výji- 
mečnou akustiku a vystoupením hráčů na zmíně-
ných nástrojích ideálně vyhovuje. Nešlo o soutěž, 
ale o přehlídku nejtalentovanějších žáků, na které se 
představilo patnáct mladých hudebníků. Bohumín 
zastupovaly dvě violoncellistky Michaela Zapletalová 
a Eliška Nowaková.

Výuce hry na tyto proporčně výrazné nástroje se 
věnuje málokterá »zuška«. Bohumínská má ale tu 
přednost, že zde violoncello vyučuje Vlasta Hanous-
ková, která společně s manželem Jiřím, koncertním 
mistrem, působí v Janáčkově fi lharmonii. „Bohu-
mínská rodačka je pro případné zájemce velkým 
lákadlem a navíc umí oslovit děti i rodiče,“ vyzdvihla 

zástupkyně ředitelky školy Radmila Danišová. Aktu-
álně se v Bohumíně violoncellu věnují čtyři žákyně. 
Dvě bývalé absolventky navíc ve studiu pokračují 
na Janáčkově konzervatoři. (tch)

SPORT
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Návštěvníci výstavy se vydají zpět v čase
Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918, hospodářskou krizi 
30. let, opevnění hranic, mobilizaci 1938. Tyto a další milníky první republiky 
mapuje výstava »Bunkry – němí strážci hranic«. Připravil ji Klub vojenské 
historie Bohumín ve spolupráci se spolkem Maryška a městem.

Expozice připomíná sté výročí vzniku Čes-
koslovenska a 80 let od všeobecné mobilizace. 
K vidění je řada sbírkových předmětů, knih, 
fotografi í a dalších dokumentů. Ty mapují život 
za první republiky a napjatá 30. léta. „Návštěv-
níci se dovědí, co vedlo k výstavbě pohraničního 
opevnění, seznámí se s lehkým a těžkým opev-
něním i konkrétními bunkry na Bohumínsku,“ 
nastínil Michal Hejda z Klubu vojenské histo-
rie Bohumín. 

Mezi vystavenými dokumenty zaujmou na-
příklad potravinové lístky, které kvůli špatné 
ekonomické situaci fungovaly v rámci přídělo-
vého systému až do roku 1921. Vojenskou his-
torii připomíná třeba polní lopatka, bodák, 
dobový vojenský kufr a vystavené uniformy. 

Na návštěvníky čeká také řídící uči-
tel školy s chotí a dcerou. Diorama 
dobově oblečených fi gurín v deko-
raci s prvorepublikovým nábytkem 
a doplňky. „Rodina se zrovna chystá 
na náměstí, protože je 6. července 
1930 a do Bohumína přijíždí prezi-
dent T. G. Masaryk. Touto nevšední 
cestou jsme chtěli historickou sku-
tečnost připomenout,“ objasnila 
Kamila Smigová, předsedkyně 
spolku Maryška.

Výstava je v Salonu Maryška 
na náměstí T. G. Masaryka k vidě-
ní do 10. července, a to vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.  (luk)

Dobové exponáty i dekorace vrátí návštěvníky do minulého století.  Foto: Pavel Čempěl a Lukáš Kania

Slalom mezi provazy deště
Kdepak křest ohněm, účastníci okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů byli 
mokří až za ušima. Od roku 2012 probíhá v Bohumíně díky ideálnímu zázemí moderního 
dopravního hřiště v Hobbyparku. Na něm se kromě domácích družstev sešly 17. května 
také týmy z Havířova, Karviné, Českého Těšína a Orlové.

Každé z měst vyslalo do soutěže dvě čtyřčlenná 
družstva, takže o postup do krajského kola bojovalo 
čtyřicet mladých cyklistů. Čekal je test z dopravních 
předpisů, zdravovědný kvíz, jízda zručnosti a jízda 
podle pravidel silničního provozu. Poslední dvě dis-
ciplíny probíhají pod širým nebem, a to se tentokrát 
netvářilo vůbec přívětivě. „Chtěli jsme kvůli dešti start 
posunout, ale děcka sama řekla – pojďme jezdit,“ 
komentoval odhodlání mladých závodníků vedoucí 
bohumínského odboru dopravy Pavel Vavrečka. 
Nakonec se ukázalo, že by posunutí času nic neřešilo, 

protože proudy vody postupně ještě zesílily. Nejen 
závodníci, ale i rozhodčí a organizátoři tak byli nako-
nec promočení až do spodního prádla.

Do okresního kola postoupili vítězové kol měst-
ských. To bohumínské proběhlo o týden dříve 
a v mladší i starší kategorii obstála nejlépe Masary-
kova škola. V okresním už je ale zručnost za řidítky 
a potřebné znalosti na nejvyšší stupínek nevynesly. 
Mladší tým Masaryčky skončil třetí (zvítězil Ha-
vířov), starší obsadil druhou příčku za Českým 
Těšínem.  (tch)

Letošní ročník se jel za extremních podmínek. Pořadatelé zachovali všechny disciplíny, pouze u jízdy zručnosti zrušili kvůli 
bezpečnosti překonání zubaté lavice.  Foto: Pavel Čempěl
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Obout pohorky a směle na pochod

 Skalní turisté stále vyrážejí po svých, v posledních letech ale začínají převažo-
vat cyklisté.  Relax po výšlapu v hasičském areálu Na Valech v Nové Vsi. 

Z Bohumína do Bohumína. Už obdivuhodných čtyřiačtyřicet 
let se pod tímto názvem koná turistický pochod a cyklojízda. 
Na jarní výšlap a výjezd, který organizuje odbor Klubu 
českých turistů Tramp Bohumín, se zájemci vydali v sobotu 
19. května .

Účastníci si mohli vybrat z tras, 
které měřily 20, 40 a 50 kilometrů. 
Jak už název napovídá, museli 
překročit hranice města, aby se do 
něj opět mohli vrátit. A tak se tu-
risté vydali přes Antošovice, Kob-
lov, Petřkovice, Třebovice, Ples-
nou až do Děhylova. A stejnou 
trasou zpět. „Máme jarní a pod-
zimní varianty, které se liší. Tento-

krát jsme mimořádně zařadili tu 
podzimní. Měli jsme totiž v plánu 
i 70kilometrovou cyklotrasu do 
Jistebníku, ale tu jsme kvůli rekon-
struované a neprůjezdné cyklostez-
ce podél Odry museli vypustit,“ 
ozřejmil Petr Chromik z Trampu 
Bohumín. Dodal, že v průběhu let 
se k původně pěšímu pochodu 
přidávalo stále více cyklistů. Dnes 
už vyloženě dominují, až osmde-
sát procent účastníků sází právě 
na bicykly.

Poznávat krásy Bohumína 
a jeho okolí se letos vypravilo 153 

turistů, z toho dvaatřicet dětí. 
Nejvzdálenější účastník přijel až 
z Popradu, titul nejstaršího si spo-
lehlivě ohlídal 82letý všestranný 
sportovní »nezmar« Miloslav Šus-
ter ze Záblatí. 

Startovalo se tradičně od vlako-
vého nádraží, ovšem cíl doznal po 
mnoha letech změn. Pochod letos 
poprvé končil v Nové Vsi v hasič-
ském areálu Na Valech. „Všichni 
změnu kvitovali. Spolupráce s novo- 
veskými hasiči byla skvělá a poseze-
ní v opraveném areálu si účastníci 
pochvalovali,“ dodal Chromik. Na 
Valech čekaly na turisty diplomy, 
občerstvení, opékání buřtů, sou-
těže a hry. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Mašiny před chrámem i v ulicích
Před evangelickým kostelem opět po roce burácely motory. Silné i slabší, bez 
rozdílu kubatur. V sobotu 19. května proběhlo už poosmé žehnání motorkářům. 
Dorazila na něj více než stovka jedno(i více)stopých strojů. Mašinám i jezdcům 
se dostalo požehnání a přání pohodové sezony bez nehod a zranění.

Motorkářská akce, kterou korunovala spani-
lá jízda městem, byla součástí projektu evange-
lické fary LaViNa. Na něj zavítala také spřáte-
lená skupina z londýnské misijní organizace, 
přičemž jednomu z hostů patřilo také hlavní 
slovo na srazu nablýskaných mašin. 

Další část programu probíhala na faře. Zahr-
novala KeX klub pro mladé lidi nebo english 

evening, neboli anglický večer s pravým čajem 
a sušenkami. „Hosté z Anglie u nás byli podruhé. 
Jejich povídání je pro nás zpestřením, vyměňu-
jeme si zkušenosti. Naši mladí zase měli mož-
nost konverzovat v angličtině, aktuálně třeba 
o královské svatbě. To je motivuje, aby se více 
věnovali studiu jazyků,“ zhodnotil evangelický 
farář Roman Brzezina. Program završila nedělní 
příprava vaječiny, která se ve Slezsku smaží na 
svatodušní svátky. Příprava vaječiny se špekem 
a pažitkou v kotlíku byla pro změnu raritou 
pro anglické hosty.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
Motorkáři tradičně uspořádali sbírku do helmy a vy-
brané necelé tři tisícovky věnovali na opravu kostela. 
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Zdařilá sezona bohumínských gentlemanů

Hra gentlemanů! Kulečník si v našem městě vydobyl své místo v podobě vlastního klubu 
BC Bohumín. A ani letos jeho členové nezahálí a sbírají jednu medaili za druhou.

Počátkem roku se v Ostravě konalo Mistrovství 
České republiky v kádru 71/2 na velkém stole. 
Navzdory velké hráčské konkurenci se na něm pro-
bojoval do fi nále bohumínský zástupce Milan Ráček. 
S přehledem porazil trmického Adama Kozáka 
a připsal si tak už devátý seniorský titul své kariéry. 
Vítěz turnaje navíc předvedl v průběhu fi nálového 
zápasu gesto fair play – v šestém náběhu přiznal 
dotyk červené koule rukou.

Následovala další dvě mistrovství Česka na malém 
stole, na nichž se Milan probojoval na medailové 
pozice. V kádru 52/1 v Prostějově získal stříbro, 
medailovou kolekci pak doplnil bronzem z Trmic 
v kádru 52/2.  

Celkem dvaatřicet hráčů ze všech koutů republiky 
se sjelo do Kladna na republikový šampionát v troj-
bandu na malém stole. Bohumín měl na tomto mis-
trovství tři želízka. Neuvěřitelný osmnáctý titul 
z osmadvaceti možných si připsal zlatý Ivo Gazdoš, 
který ve fi nále porazil ostravského Radovana Hájka. 
Navíc se mu podařilo prolomit dlouho odolávající 
hranici generálního průměru dvou bodů v náběhu. 
Ivo stanovil nový český rekord – z 1,934 na 2,318! 

Oba pánové si fi nálový souboj na mistrovství zopa-
kovali také v trojbandu na velkém stole, kde si vy-
měnili stupně vítězů a Ivo Gazdoš si odvezl stříbro.

BC Bohumín a jeho extraligoví hráči se rovněž 
drží i v dlouhodobé soutěži družstev v technických 
disciplínách. Letos postoupili přes Újezdeček do 
fi nále, v němž se střetli s Ostravou. Bohužel soupeř 
prokázal silné odhodlání a bohumínské hráče zdo-
bila stříbrná medaile.

Ani Bohumín však nezůstává v pořádání mistrov-
ství pozadu. V dubnu se v prostorách klubu konalo 
jubilejní 25. mistrovství Česka v jednobandu na 
malém stole. Obsazení bylo velice kvalitní. V semi-
fi nále role favoritů potvrdili Marek Faus s Mirosla-
vem Bačou a bohumínským přenechali třetí pozici. 
Bronz pro Milana Ráčka a Mirka Andrejovského.

Nejčerstvější medaile, stříbrné, jsou z Mistrovství 
republiky družstev v trojbandu na malém stole, kte-
ré proběhlo 18. až 20. května. Tři mušketýři – Mirek 
Andrejovský, Ivo Gazdoš a Milan Ráček –bojovali 
statečně a do fi nále se dostali i přes silný Havířov. 
Až závěrečných bojích podlehli nakonec vítěznému 
Kladnu. Zuzana PALOCOVÁ

Úspěchy sklízí jednotlivci i celý tým 
BC Bohumín.  Foto: BC Bohumín

Bohumínská střední škola se 

10. května zúčastnila sedmé-

ho ročníku Mezinárodních 

řemeslných her na Střední 

odborné škole v Třinci. Také 

v letošním roce navázala na 

úspěchy minulých let, zvláště 

na první místo v kategorii 

Elektrikář získané v předcho-

zím ročníku.

Mezinárodní 
řemeslné hry

Letos se soutěže elektrikářů zú-
častnil žák teprve prvního ročníku 
Michal Lodňan. V nabité konkuren-
ci škol z Česka, Polska a Slovenska 
obsadil skvělé třetí místo.
Soutěž měla dvě části – teoretický 
test z elektrotechniky a praktické 
zapojování stykačové reverzace 
motoru. Michal Lodňan patřil mezi 
pouhé tři soutěžící, kteří úlohu 
zapojili tak, aby byla funkční.

Text a foto: Tomáš CEDIVODA

Petr Vícha lídrem pro komunální volby
Na první příčky kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva si bohumínští sociální 
demokraté zvolili totožný tým s tím, který o přízeň voličů usiloval v předchozích dvou 
volebních obdobích. Lídrem bude úřadující starosta Petr Vícha, z druhé a třetí pozice 
mu budou krýt záda současní místostarostové Lumír Macura a Igor Bruzl.

„Měli jsme kandidátku schválenu 
jako jedna z prvních organizací 
v republice a hlavně bez třenic 
a bojů, čímž se docela dost odlišu-
jeme. Už jsme si však zvykli, že 
jsme tak trochu jiná sociální de-
mokracie, prostě taková ta bohu-
mínská,“ potvrdil předseda MO 
ČSSD Bohumín Igor Bruzl a do-
plnil, že členskou základnu potě-
šila chuť Petra Víchy dál usilovat 
o post starosty: „Je velkou osob-
ností, což vnímáme při každém 
jednání se zástupci státu, kraje 
nebo vedením jiných měst. Stal se 
už značkou Bohumína.“

Rozhodně to ale neznamená, 
že by kandidátku místních sociál-

ních demokratů opět nedoplnila 
nová jména. „Těší mě, že se členy 
našeho týmu rozhodli stát i mladí 
lidé třeba do třiceti let. To je bu-
doucnost města. 
Velký dík patří 
také těm, kteří se 
v minulosti na 
práci v zastupitelstvu dlouho po-
díleli, a dneska přepouštějí svá 
místa nástupcům. Josef Plášil, Ro-
man Honysz, Marie Neudertová, 
Alfréd Michalík a další si opravdu 
zaslouží uznání za dlouhé roky 
práce v samosprávě,“ řekl lídr 
Petr Vícha.

Celkem se na kandidátce bo-
humínské sociální demokracie 

pro komunální volby, jež se 
uskuteční 5. a 6. října, objeví šest 
nových jmen. „Pět je nestraníků. 
Pro nás není podstatné, zda má 

někdo v kapse při-
hlášku do strany, 
ale to, zda se chce 
podílet na dalším 

směřování města, zda jde o osob-
nost, která hodlá prosazovat vlastní 
názor, a zároveň je týmovým hrá-
čem. Vždycky sázíme na to, aby-
chom vystupovali jako tým, který 
neusiluje o preferenční hlasy,“ po-
tvrdil bohumínský starosta Petr 
Vícha. Místní sociální demokraté 
tak znovu chtějí nabádat voliče, 
aby volili kandidátku jako celek.

POLITIKA

Zároveň očekávají, že ostatní 
subjekty budou své příznivce lá-
kat na změnu, neboť Petr Vícha 
stojí v čele města od roku 1994. 
„My zase zkusíme přesvědčit naše 
voliče, že my jsme změnou Bohu-
mína, i když se naše kandidátka 
nemění vždy od základu, ale při-
rozenou cestou a postupně. Máme 
za to, že naše město se mění, 
a k lepšímu. Vím, že přesvědčit 
o tom občany nebude vůbec snadné, 
ale jdeme do toho, protože elánu 
a chuti do práce máme na rozdá-
vání. Chceme prostě Bohumín 
měnit dál, ve spolupráci s lidmi, 
kteří tady žijí,“ dodal Petr Vícha, 
jenž bude zároveň usilovat také 
o druhou obhajobu senátního 
mandátu ve volebním okrsku 74.

Aleš DROBEK, 
místopředseda MO ČSSD Bohumín
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Bohumínský zimní stadion zažil 12. května atmosféru 
kulturistického klání. Bohumínský oddíl Fitnesscentrum 
Šembi, který spadá pod Studio Klára, se s pověřením Svazu 
kulturistiky a fi tness chopil pořádání prestižní mládežnické 
soutěže. Stejně jako v loňského roce zorganizoval Mistrov-
ství Moravy a Slezska v kulturistice juniorů a dorostu. 

Chlapci a dívky soutěžili ve 
čtrnácti kategoriích. Soutěže se 
v Bohumíně zúčastnilo bezmála 
160 závodníků, což dokazuje 
vzrůstající zájem o mládežnickou 
kulturistiku a fi tness obecně.

Za domácí Oddíl kulturistiky 
Fitnesscentrum Šembi Bohumín 
nastoupila pětice mládežnických 
závodníků. V kategorii staršího 
dorostu do 65 kilogramů obsadil 
Ondřej Bajda druhé místo a Do-

Domácí kulturisty ozdobily medaile

Stříbrná Aneta Szurmannova (vlevo).

Ondřej Bajda (vlevo) obsadil druhý stupínek.  Foto: Ronnie.cz

minik Joskowiak šesté. Mezi ju-
niory do 77 kilogramů skončil 
třetí Lukáš Bodnár. Stříbrná 
příčka mezi juniorkami nad 164 
centimetrů patřila Anetě Szur-
manové. Její kolegyně z oddílu, 
dorostenka Markéta Durajová, 
skončila šestnáctá.

Nejlepší šestice závodníků z kaž-
dé kategorie postoupila do bojů 
v soutěži nejvyšší – mistrovství 
České republiky, které se konalo 
o týden později ve Velké Bíteši.

Bohumínský kulturistický od-
díl Fitnesscentrum Šembi děkuje 
všem závodníkům za jejich vzor-
nou reprezentaci, Studiu Klára za 
organizaci a především městu 
Bohumínu za podporu, bez které 
by akce tohoto typu nemohla 
vzniknout. Oddíl zároveň oslo-
vuje případné zájemce o tuto dis-
ciplínu, které rád přivítá ve svých 
řadách.

Roman KUČA, 
trenér oddílu Šembi

Nadějné mládí silového trojboje
V květnu se mladí nadějní závodníci Oddílu silového trojboje TJ Viktorie 
Bohumín Kateřina Skudříková a Nicolas Tóth zúčastnili dvou významných 
mezinárodních soutěží. 
Kateřina startovala na Mistrovství Evropy 
v silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů 
a žen (equipped) v Plzni. Třetím pokusem 
ve dřepu si vylepšila osobní maximum na 
170 kg. V benchpressu druhým pokusem 
zapsala 102,5 kg a při útoku na malou 
medaili v »benči« zkusila zdolat 110 kg, 
avšak neúspěšně. V mrtvém tahu si Katka 
nechala na první pokus naložit 140 kg, 
které bez problému zvládla. Při druhém 
zatáhla pěkných 150 kg. Třetí pokus na 
155 kg byl bohužel nad její síly. Celkově 
tak skončila mezi juniorkami ve váhové 

kategorii do 84 kg na čtvrtém místě. 
Druhý závodník Viktorky Nicolas Tóth se 
zúčastnil Mistrovství světa v klasickém 
RAW benchpressu dorostu, juniorů, 
mužů, žen a masters ve finském městě 
Vantaa. Nicolas prvním pokusem zdolal 
150 kg a druhým úspěšně zvládl také 
157,5 kg. Třetím pokusem se mu bohužel 
nepodařilo zdolat 162,5 kg. Celkově tak 
obsadil v konkurenci čtyř závodníků ve 
váhové kategorii dorostenců do 93 kg 
fantastické druhé místo.

Martin TUREK, předseda oddílu Kateřina Skudříková na mistrovství Evropy. Foto: Ronnie.cz

Ve vzpírárně se sešlo dvacet závod-
níků ze sedmi oddílů. Soutěžící měli tři 
pokusy a o pořadí rozhodoval takzvaný 
relativ, tedy rozdíl váhy činky a tělesné 
hmotnosti. K vidění byly zajímavé výko-
ny a několik borců překonalo osobní 
rekordy. Napjatě sledovaný byl souboj 
o absolutního vítěze mezi mladým Niko-
lasem Chalkidisem a sedmačtyřicetile-
tým Davidem Maráškem. Loni Nikolas 
velmi těsně vyhrál. Vytlačil stejně jako 
jeho soupeř 180 kilogramů, ale byl lehčí. 
Letos se Davidovi, který dostal nad 
hlavu 182,5 kilogramu, odveta podaři-
la a svého věčného rivala porazil. Roli 
sehrálo i Nikolasovo zranění, kvůli 
němuž vynechal třetí pokus. 

David Marášek vítězem memoriálu Michala Sdukose
Oddíl kulturistiky Faja Bohumín pořádal už osmý ročník Memoriálu Michala Sdukose 
v benchpressu. Klání siláků se konalo 19. května ve vzpírárně na Faji. 

V jednotlivých kategoriích zvítězili: 
Do 20 let Zdeněk Machiňák (TJ Vikto-
rie Bohumín), do 40 let Nikolas Chal-
kidis (Extrifit Powergym), do 60 let 
David Marášek (TJ Viktorie Bohumín), 
nad 60 let Rémy Krayzel (PowerGym 
Krnov). Vítězkou ženské kategorie se 
stala zkušená Renáta Mrvečková z od-
dílu Powerlift ing Raspberry Bohumín.

V divácké sekci nechyběla patronka 
soutěže Věra Sdukosová, která předala 
nejlepším závodníkům poháry a me-
daile. Zároveň věnovala cenu pro ab-
solutního vítěze. Organizátoři klání 
děkují patronce a také sponzorům, 
společnosti Bonatrans Group a městu 
Bohumínu. Závěr akce patřil tradičně 
celkovému vyhodnocení a společen-
skému posezení v restauraci U Stružků.

Vilém ŽÁK, Faja BohumínFoto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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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

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.

6. června si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší manželky, 

maminky a tety, 

paní Věry KOČAŘOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel, 

syn, sestra a celá rodina.

VZPOMÍNKY

24. května uplynuly 2 roky, 
kdy nás opustil náš bratr, švagr a strýc, 

pan Václav MELICHAŘÍK.


31. května zároveň vzpomeneme 

jeho nedožité 67. narozeniny.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu sestra Božena.

Díky za to, čím jsi pro nás byl. Za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Jak těžko je bez tebe žít, když nemá kdo poradit, potěšit.

21. května jsme si připomněli 
nedožité 61. narozeniny milovaného manžela, 

tatínka, dědečka, 

pana Rostislava SERAFINA.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami. 

30. května jsme vzpomněli 
smutné 2. výročí úmrtí 

pana Ladislava ŠEVČÍKA.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Zdeňka, 
dcery Ivona, Pavla 

a syn David s rodinami.

Naposledy jsme se rozloučili
Absolon Libor (*1954) z Nového 
Bohumína Chlebík Bohumil 
(*1947) z Nového Bohumína 
Chyliňská Evženie (*1930) z No-
vého Bohumína Hublíková 
Františka (*1923) ze Záblatí 
Karoliová Anna (*1931) z Nového 
Bohumína Kolebacz František 
(*1958) ze Skřečoně Krůček 
Vladimír (*1948) z Nového Bo-
humína Lacková Irena (*1942) 
z Bohumína Pokorný Gustav 
(*1930) z Nového Bohumína 

Rojíčková Jaroslava 
(*1933) z Nového Bo-
humína Schönwálderová Irena 
(*1941) ze Záblatí Směták 
Rudolf (*1940) z Pudlova Sto-
larczyk František (*1940) z No-
vého Bohumína Ševčík Fran-
tišek (*1928) z Nového Bohu-
mína Šoltysová Alenka (*1935) 
ze Záblatí Uhlířová Zdenka 
(*1942) z Nového Bohumína 
Vrublová Věra (*1948) ze Zá-
blatí (mat)

REALITY

 ● Prodám stav.  pozemek – 
Rychvald. 3 197 m2, 800 Kč. RK 
nevolat.  723 343 102.

 ● Reality Kovalský – prodáme 
nebo vykoupíme vaši nemovitost. 
 602 505 717, p. Zachar.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Prodám byt 2+1 v Boh.  777 
206 037.

 ● Koupím dům, chatu nebo po-
zemek. Prosím nabídněte.  608 
370 379.

 ● Pronajmu byt 2+1 v centru 
Bohumína.  736 538 409.

 ● Sháníme ke koupi byt. Nejlé-
pe 2+1, ve slušném stavu a někde 
kolem Mírové ul., kde jsou nízké 
domy. Děkuji.  605 830 129.

PRÁCE

 ● Dobrý den, hledám šikovného 
zedníka pro "nahození" omítky 
cca 6 m2. Po sundání dřevěného 
obkladu (čistá cihla). Cena:  5000 
– dohodou.   720 756 867, 
e-mail: miroslava.roskova@O2.cz.

RŮZNÉ

 ● Levné ubytování Jeseníky – 
Bělá pod Pradědem – Domašov. 
250 Kč/noc. Možno i se psem.  
603 596 375; www.ubytovanilenka 
-jeseniky.cz.
SLUŽBY

 ● Čištění koberců, sedaček, 
židlí, interiéru aut, Kärcher. 
Cena dohodou.  724 088 643. 
www.cistyautointerier.cz.

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ

28. května oslavila 

paní Žofi e FEDORČÁKOVÁ
životní jubileum 2 x 35 let.


Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, 
pevné zdraví, životní elán do dalších let.

Ze srdce přejí Kačenka, Lucinka, Michaela, 
Petr, Boženka, Petr, Danek, Tomášek, Jana, Niki, Wanda.

Své »ano« 
si řekli
Michal Přívětivý z Píště 
a Martina Kozlová z Bohumína
Martin Havran a Michaela 
Ličková, oba z Bohumína

Jiří Šmahlík a Lucie Adamčíková, 
oba z Bohumína
Vítězslav Fridrich a Andrea 
Riemerová, oba z Bohumína
Adam Hlásnik z Bohumína 
a Karolína Rychtárová z Ostravy.
 (mat)

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webu města v sekci 
inzerce.

Poděkování za péči sestřičkám z LDN II.
Velice ráda bych poděkovala celému sesterskému týmu z oddělení LDN II. 
Bohumínské městské nemocnice za jejich obětavou a odbornou péči, kterou mi 
věnovali od 5. února do 24. dubna, kdy jsem se zde zotavovala po operaci kole-
ne. Zároveň děkuji celému operačnímu týmu bohumínské chirurgie za to, že mi 
dal koleno po úrazu zase do pořádku.

Jarmila NOGOVÁ, Záblatí

Evropské dotace na dětské tábory
Díky aktivitám Místní akční skupiny (MAS) Bohumínsko se podařilo získat do-

tace na dětské příměstské tábory. Ty se ponesou v duchu dobrodružství, umění, 
plavánía zdravého životního stylu. Evropská unie na ně přispěje téměř dvěma 
miliony.

Jednou z podpořených organizací je i městská agentura K3 Bohumín. Díky 
MAS sehnala peníze na pořádání devíti příměstských táborů letech 2018 až 2020. 
Přihlašování na letošní léto už probíhá. Tábory se uskuteční v knihovně a její 
zahradě. O děti se budou starat vedoucí, instruktoři a jeden den v týdnu i profe-
sionální lektor. Rodiče uhradí pouze stravu a pitný režim. 

Se žádostí o dotaci uspěl i Plavecký klub Bohumín. Ten v letech 2018 až 2021 
uspořádá šestnáct turnusů v areálu ZŠ ČSA a v aquacentru.   (balu)
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Bohumínský seniorklub byl loni podle ocenění Krajské 
rady seniorů nejaktivnějším v kraji. Jak žijí bohumínští 
senioři letos? Zaslouží si titul, nebo usnuli na vavřínech? 
Kdepak, neusnuli, v klubu se žije naplno! Akce střídá akci 
a vybrat si může opravdu každý. 

Zájemci o poznávání zajímavos-
tí už letos stihli navštívit Slavkov, 
Ostravu, polskou Pszczynu, Vyš-
kov a chystají se do Jestřebí a na 
Brněnskou přehradu. I týdenní 
pobyty tradičně tráví spolu. Letos 
to bude Karlova Studánka, Nor-
sko, Tatry a Orlické hory. Někteří 
se vrátí do starých časů na táboře 
v Horní Bečvě. 

Senioři si také utužují zdraví. 
Tělo si mohou protáhnout při 
kuželkách, speciálním cvičení na 
páteř, minigolfu a nově také při 
šipkách. Nenechávají zakrnět ani 
mozek a procvičují ho u křížo-
vek. V klubovně se pravidelně 
schází hráči kanasty a zázemí 
v Okružní ulici slouží i k bese-
dám, přednáškám nebo prezen-
taci fotek. Naposledy takto při-
bližovala svou cestu do Indie 
Olga Lorencová. 

V neposlední řadě se klub snaží 
i pomáhat tam, kde na to silami 
stačí. Členové sbírají víčka pro 
Marušku Kučerovou, starají se 
o knihovničku na nádraží, chodí 
číst dětem do mateřské školy 
a navštěvují klienty sociálních 

zařízení. Z akcí pořizují stovky 
fotek, které jsou k vidění na webu 
seniorbohumin.rajce.idnes.cz. 
Informace o veškerém dění jsou 
pak k dispozici na stránkách klu-
bu www.seniorklub.estranky.cz.

Hana PRÁGLOVÁ, 
předsedkyně Senior klubu 

Bohumín

Střední škola, Bohumín, p. o. 

přijme od 1. 9. 2018 
na plný úvazek
-  učitele odborného výcviku 

oboru kuchař-číšník

- speciálního pedagoga

- vedoucího školní jídelny a restauračního zařízení 
– znalost platné legislativy o školním stravování, ŘP sk. B
(Podle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
platové zařazení dle NV 341/2017 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů)

Více informací: 

e-mail: jkonvicka @sosboh.cz

 731134 095

 EasyGO na letišti
Chystáte se vycestovat letecky 

z Prahy a chcete si zjednodušit prů-
chod hraniční kontrolou? Můžete 
využít EasyGO – systém samoobsluž-
ného odbavení cestujících, který po-
mocí biometrických bran umožňuje 
snadný a rychlý průchod hraniční 
kontrolou. Funguje na prvním termi-
nálu Letiště Václava Havla Praha. 
Využít jej mohou všichni zletilí držite-
lé nového typu cestovního dokladu 
s elektronickým čipem. Pokud systém 
detekuje nesrovnalosti, upozorní 
cestujícího pomocí piktogramů na 
nutnost standardní kontroly policis-
tou. Bližší informace na stránkách 
www.abceasygo.cz  (pel)

  Pohyb na čerstvém vzduchu v areálu adventure golfu. V dubnu vyrazili 
bohumínští senioři do polské Pszczyny.  Foto: Hana Práglová

Senioři z Bohumína na vavřínech neusnuli
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Příroda Bohumínska – motýli (219)

Běločárník bukový
(Campaea margaritaria)

Běločárník bukový je nočním motý-
lem z čeledi píďalkovitých, kterých 
se ve střední Evropě vyskytuje asi 
510 druhů. Jejich housenky jsou 
známé svým takzvaným píďalkovi-
tým pohybem, při kterém štíhlé tělo 
vyklenují do vysokého oblouku.
Běločárník bukový je v Česku rozšířen 
v lesnatých oblastech od nížin až do 
podhůří. Obývá smíšené a listnaté 
lesy, lesostepi, zahrady a parky. Motý-
li s rozpětím křídel až 50 milimetrů se 
ve dne ukrývají v korunách stromů 
nebo v křovinném podrostu. Hou-
senky sedí s tělem těsně přimknutým 
k větvičkám, které svým tvarem 
a zbarvením dokonale napodobují. 
Živí se listím buků, dubů, habrů, bříz, 
jív nebo švestek a po přezimování se 
kuklí v listovém opadu na povrchu 
půdy. Čerstvě vylíhlé motýly nalezne-
me v trávě, kde si suší křídla. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Krajská soutěž jazykově nadaných školáků
Ve středu 16. května se v Havířově konal 15. ročník jazykové 
soutěže s názvem Jazyky hrou. Tradiční soutěž, otevřená 
soutěžícím ze základních škol a gymnázií z celého Morav-
skoslezského kraje, přilákala letos takřka devadesát 
soutěžních dvojic. Soutěžící měli možnost zápolit v jazyce 
anglickém, německém, ruském a francouzském. 

Bohumínská škola ČSA vyslala 
své reprezentanty obhajovat dvě 
loňská medailová umístění do tří 
jazykových mutací. V ruském 
jazyce se ziskem bronzové příčky 
zaskvěl pár Klára Rafaiová a Da-
vid Harvot. Nově složená dvojice 
navázala na loňské stříbro svých 
starších spolužáků. Zopakování 
loňského úspěchu je nejlepší vizit-
kou učitelky Evy Mžikové, která 
má ve škole ruský jazyk na starosti. 

Karolína Wagnerová a Klára 
Olahová se poměřily s konkurencí 
v jazyce německém. Jejich deváté 
místo lze rovněž hodnotit pozi-
tivně. V angličtině ale letos Bo-
humíňáci na nejvyšší umístění 
a obhajobu loňského bronzu mu-
seli zapomenout. Ne snad proto, 
že by letošní dvojice nedosahovala 
kvalit loňských spolužáků. Bohu-
žel nedosáhla jejich zodpověd-

nosti. Jakub Wodecki se musel 
s přesilou dvojic poprat sám, pro-
tože jeho parťák na sraz nedorazil. 
Za dané situace tak nemohl na 
nejvyšší příčky pomýšlet. Ome-
zený časový limit pro řešení jed-
notlivých úkolů nedává jinou 
možnost, než si je mezi sebou ve 

dvojici rozdělit. A toho osamoce-
ný jedinec pochopitelně schopen 
není. Přesto Jakub bodově příliš 
nezaostal za mnohými páry, při-
čemž jeden z nich dokázal do-
konce porazit. 

Všem zúčastněným žákům 
gratulujeme a děkujeme za kva-
litní reprezentaci základní školy 
ČSA. Velký dík patří rovněž vyu-
čujícím Evě Mžikové, Martině 
Sabelové, Zuzaně Sternadlové 
a René Wodeckému, kteří mají 
výuku jazyků na druhém stupni 
na starosti.  (aku)

Výprava jazykově vybavených žáků 
ZŠ ČSA, z nichž si David Harvot a Klára 
Rafaiová vezou z Havířova ocenění 
za třetí místo.  Foto: René Wodecki

Koupíš kvítek, přispěješ na dobrou věc
Středa 16. května se nesla ve žluté barvě. Proběhla celostátní sbírka Český den 
proti rakovině aneb »Květinový den«. Symbolem akce je totiž tradičně květ 
měsíčku lékařského, jehož koupí lidé přispívají na výzkum, přístrojové vybavení 
onkologických pracovišť a zlepšení života pacientů. V Bohumíně a okolí sbírku 
už šestým rokem organizoval spolek Pro-fi t 12.

Ač už má sbírka v Bohumíně za sebou ně-
kolik ročníků, letos poprvé měli organizátoři 
své stanoviště na hlavní třídě před nákupním 
střediskem Centrum. Kromě prodejního stánku 
zajistili na pěší zóně také doprovodný pro-

gram, soutěže pro děti, vystoupení mažoretek. 
Samotné kvítky měsíčku nabízela lidem více 
než stovka prodejců, zejména studentů, členů 
spolku a dobrovolníků. K vidění byli nejen 
v ulicích, zavítali také do škol, na úřady, do 

podniků. Setkat se s nimi mohli například 
pacienti v bohumínské nemocnici, ovšem 
prodejci kvítků pod hlavičkou Pro-fi tu 12 pů-
sobili i za hranicemi města. Například v Šilhe-
řovicích, dětmarovické elektrárně nebo v auto-
mobilce v Nošovicích, kde prodejci udali na 
dvanáct set květinek. Celkově si místní dárci 
koupili více než šest tisíc symbolů v podobě 
měsíčku lékařského. Na dobrou věc tak při-
spěli částkou přesahující 140 tisíc korun. (tch)

S prodejci kvítků se mohli setkat také pacienti 
v Bohumínské městské nemocnici. Foto: Pro-fi t 12

Pro-fi t 12 poprvé rozprostřel svůj stánek v ulicích, přímo na hlavní třídě.  Foto: Pavel Čempěl
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Z MOUDROSTÍ STARÝCH ARABŮ: Kdo jí zdarma, nebude syt.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 3.6. od 14 hodin INDIÁNSKÝ 

DĚTSKÝ DEN. Soutěže a tvůrčí 
dílny, indiánská vesnička, dřevě-
né kolotoče, stolní hry, nástřik 
tetovaček, malování na obličej, 
skákací hrady, autíčka, trampo-
líny. Hobbypark, 30 Kč.

PROGRAM NA PODIU
14.30 – 16.00 Indiánská show 
Lucie Semančíkové
16.30 – 18.30 Kačenka to 
s indiány umí
 ● 9.6. od 14 hodin DOPRAVNÍ 

ODPOLEDNE v Hobbyparku. 
Divadlo Úsměv s pohádkou, 
soutěžemi a písničkami s do-
pravní tematikou. Dále tvůrčí 
dílny, úkoly, stanoviště první 
pomoci, skákací hrady, dřevěné 
stolní hry, nástřik tetovaček, 
malování na obličej či tvarování 
balónku a další. 

 ● 16.6. od 14 hodin MĚSTSKÉ 
SLAVNOSTI. Stánky s občerstve-
ním, animátorka pro děti, teto-
vačky, malování na obličej, kre-
ativní dílny, stan se 3D realitou, 
kolotoče, skákací hrady, tram-
políny. Hobbypark, 50 Kč.

PROGRAM NA PODIU
14.00 Vlasta Horváth
15.30 Oceán
17.00 Láďa Křížek
18.45 Petra Janů
20.00 Yo Yo Band
21.30 Verona
 ● 6.6. v 8–16 hodin SLEZSKÝ 

RYNEK. Potraviny a produkty 

regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. 
V 15.30 hodin losování tomboly. 
Náměstí T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 31.5., 1.6., 2.6. a 14.6. v 19 ho-
din TEAMBUILDING. Film Česko 
(Komedie), 2018, od 15 let, 83 
minut,120 Kč.

 ● 3.6. v 19 hodin DÁMSKÝ 
KLUB. Film USA (Komedie), 
2018, titulky, od 12 let, 103 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 7.6. v 19 hodin BACKSTAGE. 
Film Česko-Slovensko, (Taneč-
ní), 2018, od 12 let, 90 minut, 
120 Kč.

 ● 8.6. v 19 hodin DEBBIE A JEJÍ 
PARŤAČKY. Film USA (Krimi), 
2018, titulky, od 12 let, 100 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 9.6. v 19 hodin PROFESOŘI 
ZLOČINU. Film Itálie (Komedie), 
2014, titulky, od 12 let, 100 mi-
nut, 90 Kč.

 ● 10.6. v 19 hodin GHOST STO-
RIES. Film Velká Británie (Myste-
riózní), 2017, titulky, od 12 let, 
98 minut, 110 Kč.

 ● 15.6. v 19 hodin ESCOBAR. 
Film Španělsko (Životopisný), 
2017, titulky, od 15 let, 123 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 16.6. v 19 hodin AVENGERS: 
INFINITY WAR. Film USA (Ko-

miks / Akční), 2018, dabing, od 
12 let, 155 minut, 100 Kč.

 ● 17.6. v 19 hodin SOLO: STAR 
WARS STORY. Film USA (Sci-fi ), 
2018, dabing, přístupný, 135 
minut, 120 Kč, děti 100 Kč.

PRO DĚTI

 ● 1.6. v 16 hodin V HUSÍ KŮŽI. 
Animovaný fi lm pro děti, USA, 
2018, dabing, 120 Kč, děti 60 Kč.

 ● 3.6. v 10 hodin NEUVĚŘITEL-
NÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠ-
CE. Animovaný film pro děti, 
Dánsko, 2017, dabing, 90 Kč.

 ● 8.6. v 16 hodin PAT A MAT 
ZNOVU V AKCI. Loutkový film, 
Česko, 2018, 120 Kč

 ● 9.6. v 10 hodin MAXINOŽKA. 
Animovaný fi lm pro děti, Fran-
cie, 2017, dabing, 50 Kč.

 ● 10.6. v 16 hodin VELKÁ OŘÍŠ-
KOVÁ LOUPEŽ 2. Animovaný 
fi lm pro děti, USA, 2017, dabing, 
50 Kč

 ● 17.6. v 10 hodin PERNÍKOVÁ 
CHALOUPKA. Divadlo pro děti, 
hraje divadlo Harlekýn Karviná. 
Sál kina, 80 Kč.

DIVADLO

 ● 4.6. v 19 hodin (NE)PRODEJ-
NÉ MANŽELKY. Lechtivá kome-
die, hraje Divadlo Devítka. Sál 
kina, 150 Kč.

 ● 8.6. až 24.6. DIVADELNÍ FES-
TIVAL NA NÁMĚSTÍ. Náměstí 
Svobody ve Starém Bohumíně, 
vstup zdarma.

18.6. v 19.30 hodin DÉŠŤ 
(Tom a Jeff ), 
18.6. ve 20.15 hodin 
WERICHOVY FORBÍNY (L. 
Szebesta, O. Holaschke)
19.6. v 16.00 hodin PLETKY 
(ZUŠ Bohumín)
19.6. v 16.30 hodin PAN 
SMRAĎOCH (ZUŠ Bohumín) 
19.6. v 19.30 hodin DÍVČÍ 
VÁLKA (Lordi)
20.6. v 19.30 hodin PŘÍBĚH 
STARÉ LENOŠKY (Skřítek 
Havířov)
21.6. v 19.30 hodin 
PRINCEZNA OD ŠKUŤOKU 
(ochotníci DDM Rychvald)
23.6. v 19.30 hodin 
DIVADELNÍ PÍSNIČKY 
(Divadlo Sympatie)
24.6. ve 14.00 hodin 
POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI 
(Divadelní spolek 
Dobroslavice)
24.6. v 15.30 hod. ACH, TA 
KROPENATÁ (L. Semančíková)
24.6. v 16.15 hod. BAREVNÁ 
KRÁLOVSTVÍ (L. Semančíková)

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 4.6. až 8.6. (mimo středu) ve 
13–17 hodin KNIHY VÁCLAVA 
ČTVRTKA. Čítárna a tématická 
výstava knih. Dětské odd.

 ● 11.6. až 15.6. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin VĚJÍŘ. Výtvarná 
dílna. Dětské odd. a knihovna 
Skřečoň. 12.6. a 15.6. také v kni-
hovně Starý Bohumín.

 ● 18.6. až 22.6. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-

RÁBÍ... Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. Dětské odd. 
Nový Bohumín.

 ● Každý pátek od 15 hodin 
DESKOHRÁTKY. Hraní oblíbe-
ných deskových her se student-
kami gymnázia. Dětské odd.

VÝSTAVY

 ● Každou sobotu ve 14–17 
hodin VOJENSKÁ EXPOZICE. Vý-
stroj a výzbroj od ČSLA po AČR, 
komentované prohlídky. Unifor-
my, zbraně, technika. Dům slu-
žeb na nám. Budoucnosti.

HUDBA

 ● 7.6., 14.6. a 21.6. v 16 hodin 
DECHOVKOVÉ ČTVRTKY. Pro-
menádní koncerty s Bohumín-
skou dechovkou. 7.6. a 14.6.  na 
nám. v Novém Bohumíně, 21.6. 
na nám. ve Starém Bohumíně.

 ● 10.6. od 10 hodin FESTIVAL 
DECHOVÉ HUDBY. Soutěžní část 
dechových orchestrů z Česka 
i Polska. Sál kina, vstup volný.

OSTATNÍ AKCE

 ● 9.6. od 13 hodin ALPSKÝ TRA-
VERZ NAD ODROU. Jízda na 
stometrovém laně nad řekou. 
U Antošovické lávky v Pudlově, 
zdarma. Děti do 15 let v dopro-
vodu rodičů.

SPORT

FOTBAL

 ● 2.6. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– TJ INTERNACIONÁL PETROVI-
CE. Dorost, krajská soutěž sk. B, 
hřiště za parkem.

(Pokračování na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 31.5. do 17.6.

POMŮCKA: ARASON, OAR, PAPP, TENUTO, TULA.
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(Dokončení ze str. 15)

 ● 3.6. v 17 hodin FK BOSPOR – FK NOVÉ 
SADY. Muži, divize, hřiště za parkem.

 ● 7.6. v 17 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ 
– VĚŘŇOVICE. Starší přípravka (žáci), 
hřiště Záblatí.

 ● 16.6. ve 14 hodin FK BOSPOR – TJ SO-
KOL FRYČOVICE. Dorost, krajská soutěž 
sk. B, hřiště za parkem.

 ● 16.6. v 17 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ – 
VIKTORIE BOHUMÍN. Muži, okresní pře-
bor, hřiště Záblatí.

 ● 17.6. v 17.30 hodin FK BOSPOR – FK 
JESENÍK. Muži, divize, hřiště za parkem.

CVIČENÍ

 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (velká tělo-
cvična): JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí 
a středu od 19 hodin,  731 905 040, 
e-mail. m.lalice@seznam.cz, www.
aerobikbohumin.net.

 ● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE (u Bas-
tien Café): PILATES: V úterý v 18 hodin, 
na tel. objednávku  604 999 147. 
slunerc.webnode.cz. POWER STEP: V ne-
děli od 18 hodin, www.aerobikbohumin.
net.

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

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin
pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, 
www.bospor.info

víkendy a svátky:  9–21 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

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

MARYŠKA 

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

776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● Do 10.7. BUNKRY – NĚMÍ STRÁŽCI 
HRANIC. Výstava seznámí s českosloven-
ským pohraničním opevněním. 

 ● Každé úterý od 15 hodin SPOLEČNÁ 
PAMĚŤ BOHUMÍNA. Dokumentování 
vzpomínek na život na Bohumínsku 
v letech dávno minulých. 

KAM V BOHUMÍNĚ

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

Pro jednoho veteš, pro druhého skvost
Co je pro jednoho zbytečným haraburdím, může být pro jiného cenností s duší a historií. 
Na tomto principu už roky funguje Jarmark na hranici. Konal se 13. května klasicky 
na starém hraničním mostě a v prostorách bývalé celnice v Chałupkách.

Počasí jarní akci přálo, a tak dorazila více než 
stovka prodejců z Polska i Česka. A kupujících či jen 
pokukujících návštěvníků byly tisíce. Na jarmarku 
bylo k mání takřka vše. Od veteše vynesené z půd 
a kůlen, přes historický nábytek, obrazy, knihy, viny-
lové desky až po hodiny, vojenské artefakty, zkrátka 
starožitnosti všeho druhu. Letos byly početnější také 
stánky s oblečením z druhé ruky a obnošené kousky 
si mohli příchozí pořídit za pár kaček či za złotówkę.

Jarmark není jen o stánkařích pod širým nebem. 
Je také příležitostí ke společenskému setkávání. Na 
bývalém hraničním přechodu bylo možné posedět, 
dát si kafe, klobásy, koláče, které upekly členky míst-
ního spolku hospodyň. Součástí jarního jarmarku 
je každoročně také kulturní program v přilehlé zá-
mecké zahradě. Letos bylo na programu vystoupení 
vítězů přehlídky mladých talentů, dechového 
orchestru a odpoledne taneční zábava.  (tch)

Záblatím se linulo country 
a vůně špekáčků
Sokolský areál v Záblatí už zažil řadu tancovaček 
a bigbítových vystoupení. V sobotu 12. května se ale 
ze zdejšího pódia linula zcela jiná muzika. Premiéru tady 
mělo Country odpoledne pro celou rodinu.

Nový typ programu pro malé 
i velké připravila městská agen-
tura K3 ve spolupráci se záblat-
skými i bohumínskými spolky. 
Animátorky se postaraly o dětské 
country soutěže a tvůrčí dílny. 
Dospěláci mohli strávit příjemné 
odpoledne posezením pod párty 
stany a zaposlouchat se do vy-
stoupení skupin Do pohody a Fčil 
a tu. A milovníci tance si pocho-
pitelně mohli i »skočit«. Country 
je typickou muzikou k táboráku, 
který nemohl chybět a s ním také 
opékaní voňavých špekáčků. Pre-
miérové Country odpoledne 
v Záblatí si nenechalo ujít něko-
lik desítek návštěvníků.  (tch)
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