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Řidičáky bez papírových fotek a kdekoli
Po žadatelích o vydání občanského průkazu či pasu se konečně dočkají i motoristé. 
Agenda řidičských průkazů dozná od července řady změn. Těmi nejpodstatnějšími jsou, 
že už žadatelé nebudou muset výlučně  na »svůj« úřad v místě bydliště, ale náležitosti 
vyřídí ve kterékoli obci s rozšířenou působností. Také už nebude nutné nosit s sebou 
k přepážce klasickou papírovou fotku.   

Možnost vyřídit si řidičák na 
libovolné »větší« radnici má jen 
jedno drobné »ale«. Kde si člověk 
o řidičák požádá, tam si ho musí 
i vyzvednout. Týká se to klasic-
kých průkazů i těch mezinárod-
ních. Ty však mají stále podobu 
papírové knížečky, do které nelze 
digitální fotku natisknout. K žá-
dostem o mezinárodním řidičáky 
proto bude třeba jako dosud do-
dat klasickou fotografi i. Ke stan-

dardním řidi-
čákům už ne. 
„V případě fo-
tek si nejprve »sáhneme« do regis-
trů, zda už v nich digitální snímek 
není. Například z vyřizování ob-
čanského průkazu. Pokud ano 
a podoba žadatele se nebude ně-
jak výrazně lišit, použijeme ji. 
V opačném případě pořídí fotku 
přímo pracovník u přepážky,“ 
ozřejmil vedoucí odboru dopra-

vy Pavel Va-
vrečka. Upo-
zornil také, že 

kvůli digitalizaci a zavádění 
nového systému bude agenda 
řidičských průkazů ve čtvrtek 28. 
a v pátek 29. června mimo pro-
voz.

Nově vydávané řidičáky se od 
července také mírně změní. Zmizí 
z nich totiž údaj o trvalém bydliš-
ti, takže už šoféři při stěhování 

nebudou muset novou adresu 
hlásit. Další změnou, ne už tak 
vítanou, je zvýšení poplatků. Ža-
datel, který si jde pro svůj první 
průkaz v životě nebo si rozšiřuje 
skupiny, zaplatí místo současné 
padesátikoruny rovné dvě stovky. 
„Poplatek se netýká výměny prů-
kazu, kterému končí platnost. Ta 
je zdarma. Mimochodem  řada 
motoristů zapomíná, že i řidičské 
průkazy mají dobu platnosti,“ 
upozornil Vavrečka.

Na výrobu nového průkazu se 
vztahuje dvacetidenní lhůta, ale 
obvykle je řidičák hotový i dříve. 
Kdo extrémně spěchá, může vy-
užít zkrácenou pětidenní lhůtu 
»Blesk«. Ta je ovšem za příplatek, 
od července za 700 korun.

Pavel ČEMPĚL

NOVINKY

Lidé nemuseli za uměním, navštívilo je samo

Když mladí umělci vyrazí do ulic. Druhým rokem se v celém Česku konala akce 
»ZUŠ Open«, během níž se ve veřejném prostoru mimo kamenné budovy prezen-
tují základní umělecké školy. V republice jich působí 492 a navštěvuje je přes 250 
tisíc žáků. K celostátní akci se 24. května připojila také bohumínská »zuška«.

Bohumínská základní umělecká škola v sou-
časnosti nabízí čtyři obory – hudební, výtvar-
ný, literárně-dramatický, taneční. Jejich ny-
nější žáci i bývalí úspěšní absolventi se 
v rámci republikového happeningu představili 
na náměstí T. G. Masaryka. Na pódiu hráli 
divadlo, zpívali a muzicírovali. Před diváky 
předstoupilo například pět sborů ZUŠ, mimo 
jiné Bohumínek nebo folklórní Hudci, kteří 
mají v repertoáru zejména slezské písně.

Cílem akce je dostat umění mezi lidi. 
A také je do dění zapojit. Na náměstí proto 
fungovaly tvůrčí dílny. Děti v nich mohly vyrá-
bět náramky, placky a také malovat, či se 
»nechat pomalovat«.

Historie bohumínské ZUŠ se začala psát 
v roce 1926, kdy vznikla Hudební škola Ma-
tice slezské. Jak název napovídá, šlo o školu 

čistě hudební. Tento obor se mimochodem 
i v dnešní době těší největší popularitě. V 60. 

letech přišla éra »Lidušek«, čili lidových škol 
umění, která do Bohumína přinesla také nové 
obory. Na další změnu názvu si organizace 
počkala do počátku 90. let. Coby základní 
umělecká škola působí dodnes se zázemím 
v Žižkově a částečně Nerudově ulici. Aktuálně 
ji navštěvuje 375 dětí.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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radit! Proto jsem také dlouhodo-
bě poukazoval a řešil i »vstupní 
brány« do našeho města, kterými 
návštěvník – turista – musí ne-
pochybně projet. Sami asi víte, 
jak dlouhodobě nebyla řešena 
například lokalita Drátoven, tedy 
jedna z příjezdových lokalit od 
krajského města (mnohým také 
známá jako »teppich strasse«). 
Dnes se konečně ledy hnuly a po 
dlouhých letech dochází ke změ-
nám i tam. Věřím, že se tak bude 
dít i po podzimních volbách.

  Kamila Smigová: Jeden 
den k tomu, abyste poznali mož-
nosti našeho města, nestačí, to se 
zkrátka nedá stihnout. Řekněme, 
že je těch dnů víc, a tak směle mů-
žeme s dětmi vyrazit do Hobby-
parku, zavítat na farmu, pak do 
Bosporu a aquacentra, podívat se 
na Bohumín z Penzionu ve věži. 
Anebo se jen tak projít parkem, 
který miluji, zastavit se u voliéry 
s okrasným ptactvem, o prázdni-
nách zavítat do letního kina. 
Cyklistům doporučím projet 
městem a jeho částmi křížem 
krážem a nevynechat soutok 
Odry s Olší, to je magické místo, 
novou rozhlednu v meandrech 
nebo poutní místo ve Starém Bo-
humíně. Tak bych mohla pokra-
čovat, protože v našem městě je 
mnoho koutů, kde stojí za to se 
zastavit a vnímat místo, jeho his-
torii a příběh. Právě proto mám 
ráda Bohumín a také lidi v něm. 
Ano, jsou věci, které bych změnila. 
Například mě mrzí, jak nejen kvů-
li ubytovnám vypadá pěší zóna. 
Ale politiku státu asi těžko ovliv-
ním, Praha je daleko. Dnes je mód-
ní brblání, ovšem je to řešení? 
Spolek Maryška, kde působím, se 
od počátku snaží naslouchat li-
dem, kteří mají nápady a chuť 
zhostit se nevšedních počinů. 
Proto jsem neváhala ani minutu, 
když mě přizvaly ke spolupráci 
ženy usilující o obnovení bohu-
mínského kroje. Je v něm kus 
tradice. A kus tradice města na 
soutoku si v sobě nese každý Bo-
humíňák. Letos si připomínáme 
100. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky, jejíž počátky na 
Bohumínsku ukazuje aktuální 
výstava v Salonu Maryška. Ráda 
vás uvidím.  (red)

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

 Martin Schubert, absol-
vent vysoké školy ekonomického 
zaměření, zasedá v lavici komu-
nálního politika poprvé. Zvolen 
byl v roce 2014 za hnutí Nezávislí. 
Je členem kontrolního výboru 
a členem sociální komise. Aktu-
álně se věnuje manažerské práci 
v oblasti hotelnictví, turismu 
a souvisejících služeb. Mezi jeho 
záliby patří rekreační sport, ke 
kterému vede rovněž své dvě děti, 
nebo také divadlo, které pravi-
delně s rodinou a přáteli navště-
vuje.

Kamila Smigová je opakovaně 
volena členkou zastupitelstva za 
ČSSD od roku 1998. Nezprone-
věřila se svému uměleckému 
vzdělání a celý její profesní život 
byl spojen s kulturou. Krátce po 
škole pracovala ve výstavnictví, 
poté byla pedagogem v domě 
dětí a mládeže. Spoluzaložila 
spolek Maryška, který podporuje 
umění, návrat bohumínského 
kroje, tradice, řemesla, Slezsko 
i místní kuchyni. Předsedá komi-
si kultury, je reprezentantkou 
družebních vztahů našeho města 
s polskými partnery. Volný čas 
ráda tráví se svou vnučkou Karo-
línkou, která pro ni už začíná být 
zdrojem dalších nových tvůrčích 
nápadů.
Oko: Blíží se doba dovolených, 

jaké aktivity byste doporučili 

svým známým při jednodenní 

návštěvě našeho města? 

Martin Schubert: Asi bych za-
čal tím, že toto není vůbec jedno-
duchá otázka. Ne proto, že by 
v Bohumíně nebylo návštěvní-
kům co nabídnout, ale právě na-
opak. Jsem přesvědčen, že naše 
město má před sebou ještě ob-
rovský a doposud nevyužitý roz-

vojový turistický potenciál, ze-
jména kolem Kališova jezera. 
Mnohým se může zdát, že Bohu-
mín je jen městem továren nebo 
přetížené nákladní dopravy. Pro 
mně však je Bohumín také atrak-
tivním místem, zajímavým nejen 
z pohledu přírodních památek 
a zajímavostí (Hraniční meandry 
Odry nebo například Kališovo 
a Vrbické jezero a okolí), ale také 
je zajímavý i z pohledu historic-
kého (Starý Bohumín). Pro ty 
známé, kteří by spíše preferovali 
zábavu a městské rekreační akti-
vity, bych jednoznačně doporučil 
lokalitu městského parku, kde je 
dnes soustředěno obrovské spor-
tovní a další vyžití, včetně odde-
chových aktivit. Závěrem si do-
volím ještě jednu poznámku 
k tématu. Ano, Bohumín má co 
nabídnout. Ale pokud chceme, 
aby návštěvníci, a to nejen ti zná-
mí, ale i ostatní, dojeli s dobrými 
pocity až na samotné místo, pak 
musíme naše město zvelebovat 
nejen na těch místech návštěvy, 
ale také jako celek, včetně »vstup- 
ních bran« do Bohumína. Příjezd 
do města nesmí návštěvníka od-

PRÁCE

V životě máme někdy to štěstí, 

že potkáme nezištného, dob-

rého člověka, se kterým nemu-

síme vždycky souhlasit, ale 

vždy budeme vědět, že to, co 

říká, myslí upřímně, bez ja-

kýchkoliv postranních úmyslů.  

Takového člověka musíte mít 

lidsky rádi.

Takovým člověkem byl pro mne 
vždy Arnošt Suchý. Dvacet let 
jsem jej potkával na jednáních 
městského zastupitelstva, kde 
působil jako zastupitel za KSČM. 
Byl v zastupitelstvu i předtím, 
a to jsem jej pamatoval jako teh-
dejší vedoucí fi nančního odboru. 
Ať kandidoval z jakéhokoliv mís-
ta kandidátky, občané jej vždy 
preferenčními hlasy zvolili. Vě-
děli totiž, že je aktivní, že si vždy 
pečlivě nastuduje materiály a že 
bude vždy hlasovat pro to, co 
bude pro Bohumíňáky považo-
vat za nejlepší.
Prakticky jedinou věcí, kdy jsem 
jej nepřesvědčil, bylo hlasování 
o stavbě bazénu. Měl obavy 
z vysokých nákladů, byl zkrátka 
zodpovědný. A měl pak radost 
z toho, když se vše podařilo a měs-
to investici v pohodě zvládlo. 
Pracoval v mnoha komisích, zají-
mal se o vše, co s městem souvi-
selo. Často se stavil na konzulta-
ce a někdy jen tak, aby se přišel 
pochlubit úlovky z rybaření či 
houbaření. 
Uměl vyprávět krásné rybářské 
vtipy. Během povodní v roce 
1997 jsem jej potkal nedaleko 
stržené Antošovické lávky. Bro-
dili jsme se po pás ve vodě a on 
s úsměvem poznamenal: „Mně to 
nevadí, já jsem pořád Suchý.“
Vždy mluvil s pýchou o svých 
dětech. Ty jsou dnes dospělé 
a určitě jim otec bude chybět. 
Stejně jako bude chybět nám 
všem, kteří jsme jej poznali.
Milý Arnošte, posílám ti tam na-
horu pozdrav od tvých bývalých 
kolegů a přátel. 

Petr VÍCHA, starosta města

Odešel 
skvělý 
člověk

Volební kampaň na stránkách Oka
Městská rada schválila pravidla volební kampaně v bohumínském Oku pro 

podzimní komunální volby. Ty letos proběhnou 5. a 6. října. Komunální vol-

by jsou jedinou výjimkou, kdy lze tiskoviny daných obcí využívat v rámci 

předvolební kampaně. V případě jiných voleb to možné není. 

Volební strany, zaregistrované pro volby do zastupitelstva města Bohumína, letos 
mohou pro svou volební kampaň využít zdarma v Oku maximálně jednu třetinu 
strany, a to pouze jednou. Buď v čísle 16 (vychází 13. září, uzávěrka 5. září.) nebo 
17 (vychází 27. září, uzávěrka 19. září). V uvedených číslech (16 a 17) nebude platit 
Statut bohumínských městských novin Oko. Strany a hnutí, které působí ve stávají- 
cím zastupitelstvu, tedy nebudou moci zveřejňovat bezplatně své příspěvky. Naopak 
všechny politické subjekty, současné i kandidující, mohou využít prostor v měst-
ských novinách Oko formou placené inzerce podle standardního ceníku.  (red)

Učitelské místo
ZŠ Skřečoň hledá učitele/ku prvního 

stupně. Nabízí práci na plný pracovní 

úvazek v příjemném prostředí rodin-

ného typu. Mladší pracovní kolektiv 
a možnost samostatné tvůrčí práce. Po-
žaduje magisterské vzdělání s odpovída-
jící odbornou kvalifi kací, bezúhonnost, 
dobrou znalost práce na počítači, aktivní 
znalost angličtiny výhodou. Nástup od 
27. srpna, kontaktní e-mail zs-skrecon@
mubo.cz,  596 033 045, 731 130 705.
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Lákadlem dražby 
nálezů bude auto
Po bezmála čtyřech letech město opět při-

pravilo dražbu ztrát a nálezů. Proběhne 27. 

června v 15.30 hodin na nádvoří radnice. 

K mání bude na osmdesát předmětů, které 

si zájemci mohou prohlédnout čtvrt hodiny 

před začátkem dražby.

V minulosti se dražby nalezených věcí konaly 
každoročně a těšily se velkému zájmu. Novela 
občanského zákoníku ale prodloužila povinnost 
obcí uchovávat nálezy ze šesti měsíců na tři roky. 
Proto ta delší odmlka. Nyní budou mít zájemci 
opět možnost pořídit za pár korun ztracené 
a bezprizorní předměty. Jízdní kola, batohy, ob-
lečení, peněženky, knihy, sportovní náčiní či elek-
tronickou čtečku knih. Skutečnou perlou aukce 
ovšem bude osobní auto. Staré stříbrné SUV (spor-
tovně-užitkové vozidlo) Kia Sportage se v roce 
2015 našlo zapadlé na hliněné cestě u Záblatského 
rybníka. Bylo zamčené a nikdo se k němu nehlásil, 
ani jej nepostrádal. Policie ho proto předala jako 
nález radnici.
Vůz s vyvolávací cenou pouhých několika tisíc 
bude bezesporu velkým lákadlem dražby, ovšem 
nadšení případných zájemců je třeba předem 
mírnit. K SUV s anglickým pravostranným říze-
ním neexistují žádné doklady, takže jej nelze 
použít v silničním provozu. Maximálně na ná-
hradní díly.
Bližší informace k dražbě všech položek získají 
zájemci v kanceláři 203 hlavní budovy městské-
ho úřadu nebo na čísle  596 092 129. Prohlídka 
osobního automobilu je možná po telefonické 
dohodě nejpozději do 25. června.  (tch)

Komfortní příjezd ke garážím
Obytný dům v uplynulých letech zateplený, dostal novou fasádu, vchody, 
garážová vrata. K nim ale dosud vedla příjezdová cesta z drolících se starých 
betonů. I těm však nyní odzvonilo. Město nechalo vjezdy ke garážím v ulici 
Osvoboditelů nově vydláždit.

Rekonstrukce, která proběhla na přelomu 
května a června, se týkala vjezdů ke dvanácti 

garážím. Ty dostaly nový povrch v podobě 
zatravňovací dlažby. „Obnova stejnou techno-
logií čeká také příjezdy k nízkému paneláku 
v Čáslavské ulici. V tomto případě půjde o čtr-
náct vjezdů,“ informoval Roman Pak z měst-
ského odboru životního prostředí a služeb s tím, 
že práce tady proběhnou zřejmě v červenci. 
Město za obě modernizace zaplatí téměř 1,2 
milionu.  (tch)
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Starobohumínská smuteční 
síň z poloviny osmdesátých 
let prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí. Obehnalo ji 
lešení, řemeslníci opravují 
a zateplují střechu a po ní 
přijde na řadu i fasáda. 
V plánu je také úprava 
veřejného prostoru před 
síní. Práce probíhají za 
provozu, ovšem ten je 
částečně omezen. Koná se 
pouze jeden obřad denně.

Rekonstrukce 
budovy provoz 
samotné obřad-
ní  s í tě  zčás t i 
omezila. Komp-
likace pak navíc 
způsobily silné 
přívalové deště 
počátkem červ-
na. Intenzivní 
lijáky opakovaně 
udeřily v tu nej-
n e v h o d n ě j š í 
chvíli. Když na 
nově zateplenou 
střechu ještě fir-
ma nestihla položit fi nální kryti-
nu. I přes dešťová opatření si 
voda našla cestu do útrob budo-
vy a vytopila chodby, sklady 
a administrativní zázemí po-
hřební služby. Ušetřen byl na-

Rekonstrukce síně: Pouze jeden obřad denně

štěstí hlavní sál, ve kterém probí-
hají obřady.

„Budovu rekonstruujeme za 
provozu a věděli jsme, že to s se-
bou přináší riziko zatečení v pří-
padě špatného počasí, protože se 

střecha odkrývá až na nosný pa-
nel,“ uvedl Jan Hock z odboru 
rozvoje a investic radnice. Aby 
práce nenabíraly zbytečný skluz 
a síň byla co nejdříve pod stře-
chou, dohodla se radnice s po-
hřební službou, že budou obřady 
probíhat pouze v době přestáv-
ky stavební fi rmy. Poslední roz-

loučení se tak bude až do odvolá-
ní konat vždy pouze jedno denně, 
a to v 10 hodin dopoledne.

Do konce června by měli řeme-
slníci dokončit opravu střechy, 

poté se pustí do nové provětrávané 
fasády. Jejím základem je rošt s te- 
pelnou izolací, na který se při-
pevní cementovláknité desky. 
Montovaný plášť je prodyšný 
a nenáročný na údržbu.

V rámci oprav se zkulturnění 
dočká i prostranství před obřadní 
síní. Dostane nový povrch, při-
budou zde lavičky a vysadí se 
i nová zeleň. Rekonstrukce potrvá 
do konce prázdnin a radnice za 
ni zaplatí 8,5 milionu. 

Lucie BALCAROVÁ

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

břad denně.



  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

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. Štefánikova 414, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, základní a mateř-
ské 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+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 60, I. kategorie, 11. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům, plastová okna, balkon, 
parkoviště. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,86 m2, celková plo-
cha bytu 68,43 m2. Prohlídka 18.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 19.6. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
20.6. v 15.45 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.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
939, číslo bytu 5, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití a vlakové nádraží. 
Byt s ústředním topením. V bytě 
byla provedena generální oprava 
elektroinstalace, vyměněny byto-
vé dveře, podlahové krytiny a zre-
konstruovaná koupelna s vanou. 
Plocha pro výpočet nájemného 
50,71 m2, celková plocha bytu 
50,71 m2. Prohlídka 18.6. v 15.15–
15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 20.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 321, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v Pudlově s centrálním vytá-
pěním a plastovými okny. Mož-
nost parkování u domu. Byt se 
zděným bytovým jádrem. Plocha 
pro výpočet nájemného 53,80 m2, 
celková plocha bytu 56,30 m2. 
Prohlídka 20.6. ve 14.45–15.00 

hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 20.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 520, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům ve Skřečoni se zatep-
lenými štítovými stěnami. Mož-
nost parkování u domu. Byt s bal-
konem je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,17 m2, 
celková plocha bytu 61,63 m2. Pro-
hlídka 19.6. v 9.00–9.15 hodin a 
20.6. ve 14.30–14.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 22, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití, vlakové nádraží 
a dětský koutek. Možnost parko-
vání u domu. V bytě jsou nové 
podlahové krytiny, nové bytové 
dveře, zrekonstruovaná koupelna 
a WC. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 66,97 m2, 
celková plocha bytu 68,64 m2. Pro-
hlídka 20.6. v 15.15–15.30 hodin a 
21.6. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží a dětský 
koutek. Možnost parkování u do-
mu. V bytě jsou nové podlahové 
krytiny a nové bytové dveře. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plo-
cha bytu 29,80 m2. Prohlídka 20.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 21.6. v 9.30 
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
25.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 557, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům ve Skřečoni, mož-
nost parkování u domu. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,40 m2, cel-
ková plocha bytu 60,00 m2. Pro-
hlídka 19.6. v 9.30–9.45 hodin a 
20.6. v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 983, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cent-
ru města, v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt s výklenkem 
v pokoji. V bytě je kuchyňská linka 
se sporákem, pokoje jsou neprů-
chozí. Plocha pro výpočet nájem-
ného 56,20 m2, celková plocha 
bytu 58,40 m2. Prohlídka 25.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 26.6. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
27.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 2. nad-

zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
vlakové nádraží, kulturní vyžití 
a dětský koutek. Možnost parko-
vání u domu. V bytě jsou nové 
podlahové krytiny, nové bytové 
dveře a zrekonstruovaná koupelna 
a WC. Plocha pro výpočet nájem-
ného 58,68 m2, celková plocha 
bytu 58,68 m2. Prohlídka 25.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 26.6. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
27.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 922, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží a dětský 
koutek. V bytě jsou nové podla-
hové krytiny a nové bytové dveře. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,50 m2, celková plocha bytu 
54,50 m2. Prohlídka 25.6. v 15.15–
15.30 hodin a 26.6. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 27.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 106, I. kategorie, 3. 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 26.6. 
v 9.30–9.45 hodin a 27.6. v 15.00–
15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
27.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 320, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrál-
ním vytápěním a plastovými 
okny v Pudlově. Možnost parko-
vání u domu. V bytě je zděné by-
tové jádro. Plocha pro výpočet 
nájemného 55,00 m2, celková plo-
cha bytu 55,00 m2. Prohlídka 20.6. 
ve 14.45–15.00 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 27.6. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 464, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti vlakového a au-
tobusového nádraží. Byt s ústřed-
ním topením a plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
36,30 m2, celková plocha bytu 
36,30 m2. Prohlídka 25.6. v 16.15–
16.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 2.7. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 66, I. kategorie, 12. 
nadzemní podlaží. Celkově zatep-
lený věžový dům poblíž super-
marketu Penny. Možnost parko-
vání u domu. Byt s balkonem je 
po rekonstrukci. Plocha pro výpo-

čet nájemného 66,98 m2, celková 
plocha bytu 68,65 m2. Prohlídka 
26.6. v 8.30–8.45 hodin a 27.6. ve 
14.30–14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 2.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 54, I. kategorie, 10. 
nadzemní podlaží. Panelový vě-
žový dům je celkově zateplený. 
V domě je domovník provádějící 
úklidovou činnost. Poblíž domu 
se nachází Penny market. Mož-
nost parkování u domu. Byt s bal-
konem je po celkové rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
67,73 m2, celková plocha bytu 
70,15 m2. Prohlídka 26.6. v 8.45–
9.00 hodin a 27.6. ve 14.45–15.00 
hodin. Licitace bytu se koná 2.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba s plas-
tovými okny se nachází naproti 
tržišti. Dům je napojen na centrál-
ní zásobování teplem. V blízkosti 
domu je Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Plocha pro 
výpočet nájemného 31,94 m2, cel-
ková plocha bytu 32,98 m2. Pro-
hlídka 25.6. v 15.45–16.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
2.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba s plas-
tovými okny se nachází naproti 
tržišti. Dům je napojen na centrál- 
ní zásobování teplem. V blízkosti 
domu je Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,80 m2, cel-
ková plocha bytu 44,80 m2. Pro-
hlídka 25.6. v 15.45–16.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
2.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný dům 
s výtahem a uzavřenou zahradou 
ve Vrbici. Možnost parkování 
u domu. Byt s kuchyňskou linkou 
a el. sporákem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 51,83 m2, celková 
plocha bytu 51,83 m2. Prohlídka 
2.7. v 15.00–15.15 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 11.7. v 
16.45 hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze zájemci s omeze-
nou schopností pohybu či orien-
tace (tj. zejména osoby postižené 
pohybově, zrakově, sluchově, 
mentálně či osoby pokročilého 
věku), kteří si do 9.7. podají při-
hlášku (majetkový odbor, budova 
B, kancelář 207) .

 Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů



  Z  B O H U M Í N A  A  O KO L Í   ·   A K T UA L I T YČÍSLO 12 / 2018 5

Přírodní mlato nahradila dlažba
Projekt revitalizace Rafi nérského lesíku před lety pracoval s myšlenkou, aby byly nové 
prvky blízké přírodě. Čas ale ukázal, že ne vždy je takové řešení praktické. Mlatové 
chodníky se například za deště měnily v bahnitou stezku. Páteřní část chodníku 
proto nyní dostává povrch z klasické zámkové dlažby, za který město zaplatí 600 tisíc.

Vodácká sezona 
na Odře startuje
Vodácká sezona v Bohumíně od-

startuje 30. června tradičním 

odemykáním meandrů Odry. 

Sraz je od 9.30 hodin u starého 

hraničního mostu ve Starém 

Bohumíně, na vodu se vyplouvá 

v 10 hodin. 

Nejprve si ale musí vodáci vyzved-
nout lodě z půjčovny ve dvoře Pod 
Zeleným dubem. Ceny zůstávají 
stejné jako v minulých letech, sto-
koruna za kanoi, dvě stovky za raft. 
Plavidla z městské půjčovny si je 
možné rezervovat do 27. června na 
adrese karwaczykova.martina@
mubo.cz, nebo na čísle  596 092 
111. Akci lze absolvovat také ve 
vlastních lodích. Účastníky prvního 
letošního sjezdu čeká 6,7 kilometru 
dlouhá plavba do Zabełkova, kde 
bude připraveno občerstvení. 
Odemčením Odry začne fungovat 
také městská půjčovna lodí. Bližší 
informace k provozu a rezervaci 
lodí jsou k dispozici na stránkách 
www.bohumin.cz v sekci Volný čas. 

(red)

Změny při vydávání 
osobních dokladů 
Od července se začnou vydávat už 

jen občanské průkazy se strojově 

čitelnými údaji a čipem. Ty mají 

usnadnit jednání s úřady, banka-

mi i se soukromými subjekty. 

Umožní také vzdálené prokazo-

vání totožnosti, například elek-

tronická podání na internetových 

portálech správy sociálního za-

bezpečení, nemocenského pojiš-

tění či fi nanční správy. 

Dosud vydané občanské průkazy 
zůstávají nadále v platnosti, nejde 
tedy o plošnou výměnu. Doklady 
bez strojově čitelných údajů, takzva-
né rychloobčanky, se budou vysta-
vovat pouze v průběhu voleb, nikoli 
v případě ztráty, odcizení, poškození 
či zničení, jak tomu bylo doposud.
O občanský průkaz s čipem bude 
možné nově zažádat ve zkrácených 
lhůtách. Do čtyřiadvaceti hodin 
v obci s rozšířenou působností nebo 
na Ministerstvu vnitra, ale s převze-
tím pouze na ministerstvu. Správní 
poplatek bude v tomto případě činit 
tisíc korun (děti pět set). Dále bude 
možné požádat i převzít doklad na 
obecním úřadě s rozšířenou působ-
ností ve lhůtě do pěti pracovních 
dnů za poplatek pět set korun (děti 
tři sta). 
Stejné zkrácené lhůty, místa podání 
žádostí i vyzvednutí budou od čer-
vence platit i u cestovních dokladů. 
Liší se pouze výše poplatků. Za pas 
do jednoho pracovního dne žadatel 
zaplatí šest tisíc (děti dva tisíce), do 
pěti dnů tři tisíce korun (děti tisíc).
Poplatky za průkazy a pasy vydávané 
ve standardní třicetidenní lhůtě se 
nemění.

Karin CHLEBCOVÁ, 
právní a živnostenský odbor

AKTUÁLNĚ

Opatrně u soutoku Odry s Olší, utrhl se břeh
Na kopytovském »mysu«, výběžku pevniny u soutoku 

Odry s Olší by měli být turisté obezřetní. Po přívalo-

vých deštích tady rozvodněná Olše vymlela a strhla 

část břehu. Povodí Odry přislíbilo, že nebezpečný 

úsek opraví.

Proud poškodil asi šedesátimetrovou část břehu, ze kte-
rého se vysypaly kusy betonu. Snad nedokonalý pokus 
o zpevnění, snad pozůstatek návozu skládky v minulém 
století, těžko říct. Každopádně Povodí Odry oznámilo, že 

betonové prefabrikáty odstraní. Natržený břeh následně 
dosype zeminou a zpevní jej více než dvoumetrákovými 
lomovými kameny. 
Udržovací práce by měly probíhat v době nízkých průto-
ků v období od července do září. Jakmile se vodohospo-
dáři pustí do opravy a k místu dorazí těžká technika, 
cyklisté i pěší budou mít na výběžek vstup zakázán. Už 
nyní by ale u soutoku, ke kterému vede turistická trasa, 
měli být velmi opatrní. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Obměna se týká hlavního, 180 
metrů dlouhého úseku mezi síd-
lištěm v ulici Svat. Čecha a ulicí 
9. května. Jde o nejvytíženější 
část, protože ji lidé využívají 
k cestě do Kaufl andu. 

Nový chodník má nadstan-
dardní parametry, je tři metry 
široký. „Díky tomu jej budou moci 
společně využívat pěší i cyklisté,“ 
vysvětlil Roman Pak z radniční-
ho odboru životního prostředí 
a služeb. Nepůjde o vyhrazenou 

cyklostezku, ale o společnou ko-
munikaci. Proto její část netvoří 
vymezená »cyklistická« stezka 
v červené barvě, ale má povrch 
jednolitý. Pěší i jezdci na bi-
cyklech se tady musí vzájemně 
respektovat a neohrožovat se. Jde 
o stejné řešení jako ve Štefániko-
vě ulice podél městského parku. 
Tam dříve vyhrazený pruh pro 
cyklisty byl, ovšem pouze jedno- 
směrný a jezdci tam zmatkovali. 
Město proto nechalo barevný po-
vrch chodníku sjednotit a nyní 
funguje rovněž jako společná ko-
munikace pěších a cyklistů. 

(tch)

Páteřní mlatový chodník v Rafi nérském 
lesíku dostává nový povrch. Město ne-
chalo plochu o rozloze 550 metrů čtve-
rečních vydláždit. Foto: Pavel Čempěl
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STALO SE

Příroda Bohumínska – houby (220)

Křemenáč krvavý
(Leccinum aurantiacum)

V České republice roste všech šest 
evropských druhů křemenáčů. 
Dalšími druhy jsou křemenáč bře-
zový, osikový, borový, smrkový 
a bělostný. Jak napovídá většina 
jejich názvů, nalézáme je výhrad-
ně jen pod určitými druhy dřevin.
Křemenáč krvavý má klobouk 5 až 18 
centimetrů široký, červenooranžový, 
červenohnědý, červenorezavý nebo 
i sytě červený. Třeň je 8 až 22 centi-
metrů vysoký a 2 až 4 centimetrů 
široký, válcovitý, u mladých plodnic 
někdy břichatý. Na jeho načervena-
lém nebo narezavělém povrchu je 
pokrytý červenohnědými, hnědými 
nebo hnědočernými šupinkami – tím 
se liší od ostatních druhů křemenáčů.
Křemenáč krvavý roste v listnatých 
lesích pod duby, vzácně i pod osi-
kami. Preferuje jílovité vápencové 
podloží, proto je na Bohumínsku 
velmi vzácný. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Čas letí...
Letos to bude neuvěřitelných 

15 let, kdy zemřel bývalý ředitel 

bohumínského gymnázia Vladi-

mír Pekara. 

Byl nekonfliktní, přátelský vztah 
měl jak ke kolegům i správním za-
městnancům, tak ke studentům. 
Miloval sport všeho druhu, ale jeho 
láskou byl volejbal. Ve funkci ředi-
tele gymnázia zažil v roce 1997 niči-
vou povodeň a osobně se s kolegy 
během tehdejších prázdnin podílel 
na likvidaci škod. Následně pak 
na renovaci poškozených prostorů 
a venkovního areálu. Jeho náhlá 
smrt v roce 2003 nás všechny zasko-
čila. Letos v červnu by oslavil 70 let. 
Vláďo, díky, že jsme s tebou mohli 
spolupracovat. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou vzpomínku. Za 
kolektiv tehdejších i současných 
zaměstnanců 

Drahomíra BAJNAROVÁ

Místo šampaňského se křtilo bublifukem

Protože se kniha jmenuje O Mýdlence, autorka, děti a učitelky ji pokřtily bublifukem  Foto: Pavel Čempěl

Během křtu proběhlo také slavnostní vyřazení předškoláků.

Originálně pojala bohumínská Fit školka vyřazení předškoláků, kteří se s mateřinkou 
loučí a po prázdninách na ně čekají školní lavice. Vyřazení proběhlo 4. června ve velké 
zasedačce na radnici a jeho součástí byl křest nové pohádkové knihy. Její autorkou 
je Helena Červenková, která se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem a společně 
s dalšími členy místního seniorklubu chodila do Fit školky předčítat.

„Během čtenářského projektu 
jsme se dozvěděli, že má paní He-
lena v šuplíku knihu pohádek. 
Začali jsme je číst, příběhy nás 
nadchly a rozhodli jsme se je vy-
dat,“ uvedla vedoucí mateřinky 
Vilma Valentová. Děti po přečte-
ní každé z devětatřiceti kapitol, 
samostatných příběhů, začaly 
malovat obrázky. A tak vznikly 
ilustrace knihy O Mýdlence, které 
jsou záměrně černobílé, aby si je 
malí čtenáři podobně jako oma-
lovánku mohli vybarvit.

Proces přípravy knihy byl pro 
předškoláky současně ideální 
příležitostí sledovat, jak taková 
publikace vzniká. Navštívili gra-
fi cké studio nebo tiskárnu. Finální 
»výrobek« pak obdrželi během 
vyřazení. „Knihu jsme vydali v ná-
kladu dvou set kusů, ale nebude 
ve volném prodeji. Budeme ji při 

výjimečných příležitostech rozdá-
vat jako dárky,“ dodala Valentová 
s tím, že už vzniká i polský pře-
klad publikace. Škola jej chce 

využít mimo jiné během »Čtení 
na pomezí«, které na podzim 
plánuje společně s polskou dru-
žební mateřinkou.  (tch)

Policisté dopadli 
trojici recidivistů
Během zásahu, při kterém asistoval 
i policejní vrtulník, kriminálka 3. červ-
na zatkla trojici recidivistů (36, 38, 39). 
Právě kradli šest set metrů měděných 
lan v hodnotě dvou set tisíc na želez-
niční trati mezi Dětmarovicemi a Kar-
vinou. V průběhu vyšetřování se uká-
zalo, že deliktů mají na svědomí 
mnohem více.
Dva starší zločinci, z nichž jeden už 
byl ve vězení osmkrát a druhý dva-
náctkrát, loni v září vykradli také ŽDB 
Drátovnu v Pudlově. Vloupali se do 
administrativní budovy a prohledali 
asi desítku kanceláři. „Rozbíjeli, bourali, 

vytrhávali nebo páčili. Každou překáž-
ku, která jim stála v cestě, násilně pře-
konali. S sebou si odnesli notebooky, 
peníze a valuty. Poškozené společnosti 
způsobili škodu přesahující půl milio-
nu,“ informovala policejní mluvčí Zla-
tuše Viačková s tím, že v kompletní 
trojici pak zloději letos v březnu a květ- 
nu kradli další kabely na železnici. 
Jednou za devadesát, podruhé za sto 
dvacet tisíc. Dva starší kriminálníci 
skončili ve vazbě a hrozí jim až osmi-
letý trest. Jejich mladší komplic, který 
může strávit za mřížemi až pět let, je 
stíhán na svobodě. 

Hasiči objevili tělo
Profesionální i dobrovolní hasiči zasa-
hovali dopoledne 2. června v bytě 
v Jateční ulici. Do bytu, v němž se 
vznítil hrnec na sporáku, se dostali po 

žebříku. Hrnec zalili vodou a sporák 
vypnuli. V bytě však bohužel objevili 
člověka bez známek života. Přestože 
se pokusili o resuscitaci, přivolaný 
lékař konstatoval smrt. S největší 
pravděpodobností s požárem nesou-
visela. Případ si převzala policie.

Granát byl naštěstí 
nefunkční
Pracovník sběrny v Bezručově ulici 
objevil 31. května mezi šrotem muni-
ci. Policie pak nechala z bezpečnost-
ních důvodů vypnout stojany a vykli-
dit sousední benzinovou pumpu. 
Uzavřela také příjezdovou cestu. Při-
volaný pyrotechnik zjistil, že jde 
o minometný granát ráže 82 milime-
trů. Granát byl naštěstí nefunkční.

(red)
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Přehlídka sborů Veselé zpívání
V pátek 18. května se Sluníčkový sbor Masarykovy školy zúčastnil krajské pěvecké přehlídky. 
Pod názvem Veselé zpívání se její 23. ročník konal ve Středisku volného času Ostrava. 

Na přehlídce vystoupilo pět 
pěveckých těles z Ostravy a okolí. 
Jejich repertoár byl různorodý, od 
vážné hudby přes lidovou až k po-
pulární. Zpívalo se česky, anglic-
ky, rusky i svahilsky. Bohumínský 
sbor se přehlídky účastnil podru-
hé. Loni s pásmem Afrika, letos se 
prezentoval Cestou Evropou. 

V duchu Veselého zpívání ne-
panovala mezi skupinami rivalita, 
ale pohoda a snaha navázat nová 
přátelství. Na závěr si všichni spo-
lečně se sbormistry zazpívali 
píseň z pohádky Kouzla králů. 
Odměnou pak pro všechny byl 
koncert dětské skupiny Docela ze 
Vsetína. 

Každý sbor si odvezl originální 
plaketu a každý účastník medaili 
a diplom se slavíkem. Všech čty-
řiadvacet zpěváků Masarykovy 
školy si netradiční dopoledne 
skvěle užilo a těší se na další roč-
ník přehlídky. 

Marcela SUCHÁNKOVÁ, 
sbormistryně

DDM hledá vedoucí
Dům dětí a mládeže Bohumín hledá 
pro příští školní rok kvalifi kované pe-
dagogy volného času (sport, tanec, 
technika, jazyky, estetika, společen-
ské vědy a další). Externisty – vedoucí 
kroužků - s úvazkem jedné až osmi 
hodin týdně v odpoledních hodinách. 
Podmínkou je střední vzdělání, bez-
úhonnost a nadšení pro práci s dětmi. 
Nástup od září. Více informací na 
vesely.ondrej@ddmbohumin.cz,  
603 448 235. Detaily na stránkách www. 
ddmbohumin.cz v sekci Aktuality.

Počátkem června se změnilo 

vedení Bohumínské městské 

nemocnice. Dosavadní člen 

představenstva Svatopluk 

Němeček si vyměnil pozici 

s končícím předsedou Igorem 

Bruzlem, jenž se znovu bude 

naplno věnovat práci mís-

tostarosty Bohumína. 

Novou členkou vedení se stala 
někdejší šéfka krajského zdra-
votnického odboru a později 
personální náměstkyně porub-
ské fakultní nemocnice Petra 
Tomanová, která bude zastávat 
post místopředsedkyně předsta-
venstva.
„Šlo o logický krok. Když Svatopluk 
Němeček skončil po třinácti letech 
v čele fakultky, byl jsem rád, že při-
šel pomoci bohumínské nemocnici. 
Jeho zkušenosti přijdou vhod nejen 
při řízení a směřování nemocnice, 
ale rovněž při vyjednávání o no-
vých smlouvách s pojišťovnami,“ 
konstatoval Igor Bruzl, který bude 
i dále působit v pozici člena před-
stavenstva, a dodal: „Těší mě, že 
se rozjíždí nové ošetřovatelské od-
dělení, které vylepší ekonomiku, 
a také že se povedla restrukturali-
zace laboratoří. Práce je pořád 
nad hlavu, chtít však musí nejen 
vedení, ale i zaměstnanci. Může-
me mluvit o štěstí, že máme za 
zády skvěle hospodařící město, 
které nám po těžkém loňském 
roce ekonomicky ohromně po-
mohlo. Většina zastupitelů o zá-
chranu nemocnice opravdu stojí.“
Svatopluk Němeček po příchodu 
do Bohumína, kde v roli ředitele 
nemocnice působil už v letech 
2002 až 2005, oprášil také lékař-
ský plášť. Setkat se s ním mohou 
pacienti na následných lůžkách. 
„Potřebovali jsme rozšířit tým, tak 
jsem vyrazil pomoci. Je to pro mě 
zajímavý návrat do bílého, ale 
práce s pacienty je fajn,“ prohlásil 
nový předseda představenstva, 
který si do Bohumína přivedl 
také dlouholetou spolupracovni-
ci z Poruby Petru Tomanovou. 
„Potěšilo mě, že do toho jde. Je to 
člověk, na kterého jsem se mohl 
vždycky absolutně spolehnout. 
Vím, že pro management našeho 
špitálu bude významnou posilou,“ 
dodal Svatopluk Němeček. (bir)

Staronový ředitel 
v čele nemocnice

Hravou formou do světa financí

„Už několik let školy propagují 
takzvanou finanční gramotnost 
a pořádají v ní soutěže. Dosud se 
vždy týkaly žáků druhého stupně, 
ovšem my jsme si řekli, že zkusíme 
zapojit i ty menší,“ prozradila Li-
buše Röselová, spoluorganizátorka 
a učitelka ZŠ ČSA. Hra tak cílila 
na žáky druhých až pátých tříd. 
Z každé třídy soutěžily dvě děti, 
které vytvořily osmičlenný školní 
tým. „Není to soutěžení jednotliv-
ců. Úkoly jsou sice odstupňovány 
podle věku, ale děti pracují jako 
skupiny,“ dodala Röselová.

Každá škola dostala na začátku 
vklad, který si uložila k přítom-

nému bankéři. Plněním úkolů 
s finanční tématikou pak týmy 
získávaly body, které se opět pře-

počítávaly na peníze. Děti si tak 
mohly vyzkoušet třeba nakupo-
vaní ve čtyřech »obchodech«, ale 

»I my malí rozumíme penězům«. Pod tímto názvem se 24. května konal druhý ročník 
celoměstské hry ze světa fi nancí. Co je banka, peníze, spoření, úroky? Čtyřicítka dětí 
z pěti bohumínských škol plnila v tělocvičně ZŠ ČSA úkoly a hravou formou se učila 
hospodařit. Cílem bylo nastřádat co nejvíce prostředků na vytoužené »prázdniny snů«. 

především si musely naspořit na 
dovolenou. To byl hlavní cíl. „Na 
závěr soutěžící dostali katalogy 
cestovních kanceláří a mohli si 
vybírat exotické destinace nebo 
i cestu kolem světa. To se jim vel-
mi líbilo. Samozřejmě i při tom 
museli kalkulovat s nastřádanými 
penězi a spravedlivě si je v týmu 
rozdělit,“ uvedla Libuše Röselová.

Celoměstská hra sice měla svého 
»vítěze«, který nastřádal nejvíce, 
ale o prvenství vlastně vůbec nešlo. 
Důležité bylo, aby se děti zábavnou 
formou něco nového dozvěděly. 
Každá škola dostala nakonec hry, 
které souvisí s fi nanční gramot-
ností, děti pak sladkost a dárečky. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Foto: Masarykova ZŠFoto: Masarykova ZŠ
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Všechny kurty Gymnázia Františka Živného obsadili 29. května mladí 
hráči odbíjené.  Foto: Pavel Čempěl

Z dívčích týmů se nakonec 
z celkového vítězství rado-

valy Karkulky (gymnázium), 
druhé bylo družstvo Niky (ZŠ 

ČSA), třetí Moudré sovy (ZŠ 
ČSA). V chlapecké sekci vybojo-
val první místo tým JBMNT 
(gymnázium), stříbrní byli Be-
nešovníci (ZŠ Beneše), bronzoví 
Satani (ZŠ Beneše).

„Velké díky zaslouží tělocvikáři 

zúčastněných škol, kteří motivovali 
žáky k účasti. Byla opravdu hojná. 
Děkuji rozhodčím z řad našich žáků 
a učitelům gymnázia, kteří se starali 
o hladký průběh turnaje,“ vyzdvihla 
Jana Nováková s tím, že by ráda při-
vedla k odbíjené další nadšence. Mož-
nost budou mít ve volejbalovém 
kroužku pro žáky pátých až sed-
mých tříd, který povede od září pod 
hlavičkou DDM Bohumín. (red)

Hasičské zápolení na pláži Kališoku
Zatímco se v Kališově jezeře čachtali plavci a další návštěv-
níci chytali na pláži bronz, pár kroků od nich potili krev 
hasiči. V atraktivním prostředí v Šunychlu proběhla 26. 
května hasičská soutěž. V požárním útoku poměřily rych-
lost a souhru sbory bohumínské i ty přespolní. Na soutěž 
do Šunychlu, kterou pořádal místní sbor dobrovolných 

hasičů, se sjelo sedm mužských a čtyři ženské týmy. Čeka-
la je královská požární disciplína. Zprovoznit čerpadlo, 
doběhnout s hadicemi na metu a zasáhnout proudem 
vody terč zvládli v mužské kategorii nejrychleji hasiči 
z Vrbice. V ženské kategorii vybojovaly prvenství Rychval-
ďanky.  (tch)

 Ztracené hodinky
27. května mezi 10 a 11 hodinou jsem 
v Masarykově ulici na cestě od katolické-
ho kostela ke křižovatce se Štefánikovou 
ulicí ztratila dámské zlaté hodinky. Prosím 
poctivého nálezce o vrácení, případně 
o informaci na číslo  739 027 046. 
Odměním.  Drahomíra

Keramická popelnice za třídění odpadu
Slušnou výstavku si už může Bohumín udělat z malých keramických popelnic. I letos město 
tuto cenu za třídění odpadu získalo. Poprvé v historii se navíc Bohumín probojoval do 
celostátního fi nále soutěže O křišťálovou popelnici.

Bohumín získal už čtvrtou symbolickou minipo-
pelnici v řadě za druhé místo v kategorii měst nad 
patnáct tisíc obyvatel v Moravskoslezském kraji. Vděčí 
za to pozitivnímu přístupu obyvatel i dlouhodobé 
podpoře ekologických opatření. „Pro většinu Bohu-
míňáků je naštěstí třídění plastu, skla, papíru samozřej-
mostí. Svědčí o tom každoroční nárůst komodit, který 

se podaří vyseparovat. Všem obyvatelům, kteří se na 
tom svým zodpovědným přístupem podílejí, děkujeme,“ 
uvedl starosta Petr Vícha. Jak podotkl, loni se ve městě 
vytřídilo 918 tun papíru, plastu a skla, o rok dříve 908 
tun a v roce 2015 to bylo 898 tun. Za druhé místo 
obdrží město třicet tisíc, které věnuje na ekologickou 
výchovu.  (balu)

 Díky sponzorům
Domov Jistoty Bohumín děkuje za věcný 
sponzorský dar fi rmě Těšínské jatky a za 
fi nanční dary fi rmám Dřevostavby Sittek 
a Hospůdka u Dády na zajištění občerst-
vení a organizaci zahradní slavnosti pro 
klienty a jejich rodinné příslušníky. Děku-
jeme za přízeň, kterou jste svými dary 
projevili uživatelům sociální služby Do-
mova Jistoty, za úsměvy a radost v jejich 
tvářích z příjemně prožitého dne.

Jiřina ZDRAŽILOVÁ, 
ředitelka DJ Bohumín

Slunce a volejbalový míč nad hlavou
Hřiště gymnázia vytvořila 29. května zázemní pro konání 
třetího ročníku turnaje v minivolejbalu. Zájem o něj byl 
tentokrát mimořádný. Čtyři bohumínské školy postavily 
deset dívčích a třináct chlapeckých družstev. Na kurtech se 
tak utkalo více než sedmdesát žáků šestých a sedmých tříd.

Tříčlenné týmy gymnázia, ZŠ 
ČSA, Masarykovy a Benešovy 
školy bojovaly nejprve ve skupi-
nách. Pak se vyřazovacími boji 
prokousávaly »pavoukem« do semi-
fi nále a fi nále. „Jednotlivé zápasy 
se nehrály na nutnost dosažení urči-
tého počtu bodů, ale na čas. Každý 

duel trval osm minut,“ ozřejmila 
Jana Nováková, hlavní rozhodčí 
a předsedkyně školního sportov-
ního klubu gymnázia, který turnaj 
pořádal. Dodala, že v půli hracího 

limitu si družstva vyměnila strany. 
Jedině tak bylo možné v parném 
slunečném dni, kdy vždy na jednu 
stranu hřiště pálily ostré paprsky, 
zajistit regulérnost zápasů.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Bohumínští tanečníci přivezli hromadu medailí
Tanečníci bohumínského souboru Radost 
& Impuls vybojovali na mistrovství České 
republiky v jazz, modern a show dance 
v Praze neuvěřitelných šestadvacet 
zlatých, sedmnáct stříbrných a šest 
bronzových medailí. 

Na výstaviště v Praze-Holešovicích se 
od 24. května sjížděly stovky tanečníků 
z mnoha klubů z celé republiky. Přijeli bojovat 
v kategoriích mini, dětí, juniorů i v hlavní vě-
kové kategorii o tituly mistrů a o postupy do 
velkého fi nále, kam se v každé věkové katego-
rii dostalo vždy jen deset nejlepších formací. 

„Vyslali jsme na mistrovství 70 jednotek – for-
mací a malých skupin, duet a sólistů. Secvičit 
tolik choreografi í není vůbec jednoduché. Trenéři, 
tanečníci i rodiče mají za sebou několik velmi 
náročných týdnů. O to více si vážíme každého 
dosaženého umístění. Prvenství nás 
samozřejmě těší nejvíce, ale radost 
nám udělali i tanečníci, kteří sice ne-
vybojovali medaile, ale ve velké kon-
kurenci se dostali do semifi nálových 
a fi nálových kol,“ uvedla hlavní tre-
nérka a choreografk a Lenka Krčová.

Nejúspěšnějšími zástupci bohu-
mínského souboru byli tanečníci 
v hlavní věkové kategorii, kteří 
vybojovali jedenáct zlatých medai-
lí, tři stříbrné a dvě bramborové. 
V sólech a duetech se nejvíce dařilo 
Janě Tomaštíkové, Ivě Skupníkové, 
Kateřině Vilčkové a Kamile Har-

Vítězná choreografi e Femme Fatale. Foto: Radost & Impuls

votové. Úspěšní však byli i další. 
Junioři získali šest zlatých, pět stří-
brných, čtyři bronzové medaile 
a spoustu fi nálových umístění. Nej-
úspěšnější v této věkové kategorii 
v sólech a duetech byli Elen Šnob-
lová, Pavla Galočová, Tomáš Opic, 
Tereza Vilčková a Pavlína Suchán-

ková. Děti si následně vytančily 
devět zlatých cen, devět stříbrných, 
dvě bronzové a spoustu fi nálových 
umístění. V této kategorii se sóly 
a duety sbírali medaile Lucie Be-
zecná, Václav Zembinský, Karolína 
Sidžinová, Silvie Kseničová, Adéla 
Beňková a Bára Hatlapatková. 

Kromě těchto úspěchů se mo-
dern dance formaci a juniorské 
show dance formaci podařilo po-
stoupit do nedělního velkého fi ná-
le. Tam sice nezvítězily, ale byly 
mezi nejlepšími deseti formacemi 
České republiky! 

Ilona PALIČKOVÁ, Radost & Impuls

Závodili malí atleti ze sedmi školek
AMIS neboli Atletické minisoutěžení má za 
sebou úspěšný 14. ročník. Akce, na kterou 
vysílají své reprezentanty jednotlivé mateřské 
školy, se těší velké oblibě. Letos bojovala 
o ceny, sladkosti a poháry stovka děvčat 
a chlapců ze sedmi mateřinek. Jejich 
spolužáci pak vytvořili diváckou kulisu.

Závodů těch nejmenších atletů se zúčastnila de-
setičlenná družstva, ve kterých měli stejné početní 
zastoupení chlapci i dívky. Jednotlivé týmy soutěžily 
ve štafetovém běhu a v hodu tenisovým míčkem. 
U hodů se sčítaly dosažené výsledky všech deseti členů 

družstva. Po zhodnocení obou disciplin zvítězila 
Skřečoň, druhá byla Nerudova a třetí Fit školka.

Z každé mateřinky pak dvě děvčata a dva chlapci 
soutěžili ve skoku z místa a v běhu na překážkové 
dráze. Ve skoku si z dívek vedla nejlépe Natálie 
Miklošová (Rafi nérský lesík) a mezi chlapci se o prv-
ní místo podělili Matěj Kroščen a Matyáš Damek (Fit 
školka). Šedesátimetrový běh přes překážky zvládli 
nejrychleji Veronika Hertvíková (Skřečoň) a Matyáš 
Damek (Fit školka).

Malým sportovcům přálo štěstí i počasí. Závodili za 
krásného slunečného počasí, které však po akci vystřídal 
přívalový liják a krupobití. Akci tradičně pořádal 
Atletický klub Bohumín spolu s DDM a ZŠ ČSA. (red)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Pod vedením zkušeného Petra Víchy již byla sestavena 

kandidátka bohumínské ČSSD pro podzimní komunální volby. 

Osvědčený tým kandidátů do zastupitelstva doplnila řada 

nových jmen převážně z řad nestraníků. Na kandidátce nás 

těší nové mladé tváře a také ženy. 

„Věříme, že při rozhodování většiny bo-
humínských voličů v komunálních vol-
bách bude rozhodovat kvalitní kandidát-
ka a volební program. Navazujeme na 
úspěšné programové priority z minulých 
více než dvaceti let. Máme stále dostatek 
nápadů, aby náš program byl atraktivní, 
přitom neslibujeme nesplnitelné věci. Náš 
program je postaven na několika základ-
ních pilířích. Chceme budovat moderní 
město, kde se budeme cítit bezpečně. Bo-
humín musí být městem jistoty, ale také 
svěžím a zábavným místem k životu“, uvedl 

lídr kandidátky Petr Vícha.
„Volební program respektuje názory 

Bohumíňáků na směřování našeho města. 
Cenné jsou pro nás poznatky ze setkání s 
občany v městských částech a výsledky 
ankety o velkých investicích ve městě. Čer-
páme z každodenní komunikace s občany 
a sledujeme příklady dobré praxe a smě-
řování moderních měst naší velikosti“, řekl 
současný místostarosta a předseda bo-
humínské sociální demokracie Igor Bruzl.

Součástí volebního programu jsou 
velké investice, které naši občané pova-

žují pro rozvoj města za prioritní. Proto 
již nyní probíhají přípravy na vznik mo-
derního dopravního terminálu a pře-
budování veřejného přednádražního 
prostoru. První studie počítá se vznikem 
okružní křižovatky na spojnici ulice Ma-
sarykovy a Adama Mickiewicze. Autobu-
sy by tak nemusely projíždět ulicí 9. 
května. Předpokládá se sloučení vlako-
vého a autobusového nádraží. Prostor 
stávajícího autobusového nádraží může 
být využit jako záchytné parkoviště 
s novými průběžnými zastávkami v nově 
vytvořených zálivech podél ulice 9. květ-
na. U vlakového nádraží bude pama-
továno na krátkodobé parkování a také 
na cyklisty, kteří by mohli získat až 
70 parkovacích míst v bezpečných cyk-
loboxech. 

Bohumíňáci preferují také investice 
do volnočasového využití a rozšíření ze-
leně ve městě. Probíhá příprava na do-
končení okruhu kolem Vrbického jezera 
pro cyklisty a in-line bruslaře a vznik 
zázemí pro obnovu přírodního koupání 
a nehlučné vodní sporty ve Vrbici. U Ka-
lišoku se počítá s vybudováním sociální-
ho zázemí, plovoucích mol a také s roz-
šířením parkovacích míst. V lokalitě mezi 
skřečoňským přivaděčem (ulicí Za Věží) 
a Novou Vsí vzniká projekt na vznik 
lesoparku formou přírodě blízkých opat-
ření, kde kromě terénních úprav se vzni-
kem vyhlídek i tůní bude vysázeno přes 
2 500 stromů a téměř 1 500 keřů. 

Program pamatuje také na všechny 
důležité aspekty běžného života, řešení 
problémů v jednotlivých městských čás-
tech a také na rozvoj bydlení. Kromě pří-
pravy plochy pro rodinné bydlení v loka-
litě Petra Cingra s relaxačním parčíkem 
plánujeme také kompletní modernizací 
domů v tzv. Červené kolonii v Okružní 
ulici při zachování původního rázu cihlo-
vých objektů.

Lumír MACURA, místostarosta 
MO ČSSD Bohumín
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Osmadvacet zastavení na atle-

tických kolbištích v Česku, 

Slovensku a Polsku. Pak čtyři 

krajská finále a ostravské su-

perfi nále. Taková byla letošní 

Čokoládová tretra, oblíbený 

běžecký závod pro děti do jede- 

nácti let. Ve čtvrtek 31. května 

zavítal také do Bohumína.

Bohumínské základní kolo Čokolá-
dové tretry na atletickém oválu 
u školy ČSA si letos nenechalo ujít 
218 běžců. Závodit mohli, třeba 
v doprovodu rodičů, i několikamě-
síční caparti. Pro ty nejmenší při-
pravili organizátoři trati dlouhé 
třicet nebo šedesát metrů. Skuteč-
ně do tuhého pak šlo na tratích od 
sta do tří set metrů, na nichž se 
utkaly děti od šesti do jedenácti 
let. Ty si totiž svými časy mohly za-
jistit postup do ostravského fi nále. 

(red)

Záblatí zažilo triumfální postup fotbalistů
Fotbalisté Slovanu Záblatí 
zažívají opojné pocity 
velkého vítězství. Tým 
pod trenérskou taktovkou 
Daniela Mucka a Lukáše 
Pluty suverénně ovládl 
okresní přebor a už čtyři 
kola před koncem soutěže 
mohl slavit postup do I. B 
třídy.

Slovan si po devíti vítězstvích 
a dvou porážkách z podzimu 
hýčkal dvoubodový náskok. Ve 
druhé polovině sezony pak nasa-
dil tempo, kterému už nikdo ne-
stačil. „Kdo si počká, ten se dočká. 
Počkali jsme si deset let a díky 
práci našich fotbalistů i celého vý-
boru se nám to povedlo. Tým je za 
celou éru nejlépe poskládaný, na 
jeho hru se dá dívat, protože ne-
hraje nakopávanou, ale fotbal. Za 
pětadvacet let ve vedení klubu 
jsem zažil čtyři postupy, ale tento 
byl nejtriumfálnější,“ prohlásil 
předseda klubu Jan Gříbek.

Vedle klíčových osobností, 
brankáře Richarda Goje, obránce 
a kapitána Daniela Bratovanova, 
tvůrce hry Lucase Waleckého či 
střelců Luboše Pilcha s Michalem 
Šindlerem, měl značný podíl na 
úspěchu také univerzál Dušan 

Socha. Ten před rokem pomohl 
Bosporu Bohumín k vítězství 
v krajském přeboru a v zimě se po 
dvanácti letech do Záblatí vrátil. 
„Předváděli jsme celou dobu kva-
litní výkony a na jaře soupeře do-
slova válcujeme. Bonbonkem pak 
byl domácí zápas proti druhým 
Bludovicím, který jsme otočili 
z 0:2 na 3:2 a ukázali tak svou 
sílu. Jsem rád, že jsem mohl k vy-
touženému postupu pomoci,“ 
uvedl Dušan Socha, který nechtěl 
vyzdvihovat jednotlivce v týmu, 
ale jedno jméno přece jen uvedl 
- Jana Gříbka. „Moc děkujeme 

dlouholetému předsedovi. Ta I. B 
třída je vykopaná pro něj. Jsme 
především partou, kterou by nám 
mohl každý závidět. Tohle není 
tým, ale velká rodina, která se stará 
o to, aby byl na vesnici fotbalový 
život,“ dodal Socha, který se stane 
novým předsedou klubu. Jan Gří-
bek totiž potvrdil, že v jeho čele 
končí. „Letošní úspěch je završe-
ním mé funkcionářské dráhy před-
sedy Slovanu. Dušanovi ho budu 
předávat v dobré kondici, se dvě-
ma mládežnickými týmy a áčkem 
v I. B třídě,“ uzavřel Gříbek.

David HEKELE

Slovan Záblatí slaví postup do I. B třídy. 
Foto: FK Slovan Záblatí

V květnovém utkání 
záblatští nasázeli 

soupeřům z Havířova 
šest branek. 

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Ondřej Veselý

Čokoládová 
tretra 

v Bohumíně



  S P O R T   ·   I N Z E R C EČÍSLO 12 / 2018 11

Třiačtyřicet družstev, 538 
účastnic. Mladé házenkářky 
z Česka a Slovenska se 
sjely poslední květnový 
víkend do Kunovic na 
Uherskohradišťsku na 
21. ročník turnaje ITS Cup. 
Odehrály 164 utkání 
v kategorii mini, mladších 
a starších žaček. Na hřištích 
se představila také děvčata 
z Bohumína.

Turnaj probíhal od 25. do 27. 
května na venkovním hřišti so-
kolského areálu, ve sportovní 
a tenisové hale. „Odehráli jsme 

Hledáme zaměstnance, nabízíme služby
Gesomont s.r.o. působící na trhu již od roku 1995, hledá do svého středu ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE, MONTÉRY 
na HPP. Nástup možný okamžitě, místo výkonu práce Rychvald.  

Agentura práce Gesomont s.r.o., nabízí tyto pracovní pozice: 
LANAŘ, TAŽEC, PATENTOVAČ NA LINCE – místo výkonu práce Bohumín.
MANIPULAČNÍ DĚLNÍK – místo výkonu práce: Ostrava – Hrabová. 
BRUSIČI, SVÁŘEČI – místo výkonu práce Ostrava – Kunčice. 
Pro více informací o těchto pozicích kontaktujte personální oddělení:  725 942 302.

BROUŠENÍ 
A FRÉZOVÁNÍ:
Přímo u nás na pobočce 
v Rychvaldu Vám zajis  me 
broušení a frézování: 
Brousíme řetězy, pilové kotouče, 
nože (kuchyňské, řeznické, kera-
mické), nůžky, nůžky na trávu, 
zahradní nůžky, vrtáky, frézy, 
zastřihovací strojky, speciální 
nože např.: do dr  čky plastů 
a mnoho dalších.
BRUSKA MAGNETKA, 
BROUŠENÍ NA KULATO. 

Kontakt:  596 014 818

Crossfit Games 
Bohumín
V Bohumíně se 18. a 19. května 

konaly crossfi tové hry pro mlá-

dež. Tříčlenná družstva čekal 

mimo jiné běh do schodů v Pen-

zionu ve věži, plavání v aqua-

centru, dřepy s činkami i bez 

nich, vzpírání a další speciální 

crossfi tové cviky. Vše samozřej-

mě na čas. 

Vítězství na hrách vybojovalo 
družstvo Sokolu Moravská Ostra-
va, druhé místo obsadil tým z Ma-
ďarska a na třetí příčce se umístil 
domácí SK CWG Bohumín ve slo-
žení Lipowská, Tartainy, Thérová. 
Nejlepším a zároveň i nejvšestran-
nějším závodníkem byla Karolína 
Kozlová z Ostravy.
Výbor SK CWG Bohumín děkuje 
všem závodníkům i organizátorům 
a Střední škole Bohumín, která po-
skytla zázemí. Poděkování zároveň 
patří sponzorům, kterými byli 
město Bohumín, UniCredit Bank, 
Komfort agentura práce, firmy 
Demonstav a Bonatrans.

SK CWG Bohumín, 
crossfi tový klub

Mezinárodní den jógy
Vyznavači jógy oslaví 20. června společ-
ně její mezinárodní den. Zacvičit si 108 
pozdravů slunci mohou na školním dvo-
ře bohumínského gymnázia od 17.30 
hodin. Vstup je zdarma. Akci pořádá 
Aerobic club Bohumín.

Házenkářky na prestižním klání

velmi vyrovnané zápasy a nasbí-
rali mnoho zkušeností, které využi-

jeme v dalších letech, abychom moh-
li konkurovat předním týmům. Po-
chvala patří všem trenérům, ale 
hlavně hráčkám, které podávaly 
výkony nad rámec svých možností, 
ať už měly osm či patnáct let,“ 
zhodnotil účast Jaroslav Kalous, 
předseda házenkářského klubu 
1. SC Bohumín '98. 

Po třech dnech dramatických 
bojů mohli pořadatelé vyhlásit 
konečná pořadí družstev. V kate-
gorii mini bylo nejlepší družstvo 
Lázní Kynžvart, v kategorii mlad- 
ších žaček zvítězila děvčata ze 
Zlína a nejprestižnější skupinu 
turnaje ITS Cup ovládl tým do-
mácích Kunovic.  (red)

Foto: 1. SC Bohumín '98
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VZPOMÍNKY

Odešel, ale v srdcích žije dál.

20. června uplyne 20 let 
od úmrtí mého manžela, 

pana Jaromíra MOJŽÍŠKA.


Vzpomíná manželka Jarmila 

s celou rodinou.

Oznamuje přátelům a známým, 
že 29. května po dlouhé a těžké nemoci zemřela

paní Zdenka BOCHENKOVÁ.

Zároveň děkujeme za příkladnou péči 
personálu Domova Cesmína, 
kde strávila poslední tři roky. 

Dcera s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat. 

13. června jsme si připomněli 
nedožitých 73 let našeho tatínka, 

pana Antonína KADLECE. 
Zároveň jsme 5. ledna vzpomněli 

5. smutné výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají dcera Drahomíra 

s manželem Jiřím, vnučky Martina s přítelem Adamem, Veronika 
s přítelem Jakubem, bratr Josef s manželkou a sestra Anna s manželem. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

21. června si připomeneme 
nedožité 70. narozeniny 

paní Heleny WIRTHOVÉ.


S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

maminka Helena, dcera Patricie, vnuk Jirka, 
bratr a neteř s rodinami.

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál. 

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

19. června uplyne rok od úmrtí 

pana Alojze GAJDOŠE.
S úctou a láskou vzpomínají

a nikdy nezapomenou manželka Anna, 
synové Dušan, Roman s manželkami, 

vnuci Tomáš, Jakub, Marek a Vendulka, 
rodina Zeisbergrova, Světlíkova, Hrčkulakova a Bednarzova.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy tvoje srdce. 

Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš. 

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

26. června uplyne 16 let od doby, 
kdy nás navždy opustil můj manžel, 

pan Vladislav VODECKÝ.
Zároveň 13. července vzpomeneme 

jeho nedožité 85. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jaroslava.

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

13. června jsme vzpomněli 6. smutné výročí 
tragického úmrtí našeho milovaného syna, 

vnuka a bratra 

Vojtěcha SOSNY.


Zároveň jsme si 29. března připomněli 
jeho nedožité 22. narozeniny.

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

Dík za to, čím jsi pro nás byla, 

za každý den, který jsi pro nás žila.

21. června vzpomeneme 15. výročí úmrtí 

paní Anežky PIPERKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Mirka a Dagmar s rodinou, 
vnoučata Alena, Milan a Svatava s rodinami 
a pravnoučata Michal, Lucinka a Tomášek.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

7. června jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí 
naší milované maminky, 

paní Adelajdy POHLUDKOVÉ.
Také 10. srpna vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 

našeho drahého tatínka, 

pana Josefa POHLUDKY.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcera Halina a Barbora s rodinami.

Naše milovaná maminka a babička, 

paní Vlasta KOLCZAKOVÁ
z Kopytova

by se 14. června dožila 85 let.
16. října uplynou smutné tři roky, 

kdy nás po dlouhé nemoci opustila. 
30. dubna jsme vzpomněli nedožitých 86 let 

našeho tatínka a dědečka, 

pana Otakara KOLCZAKA
a 8. května smutných 23 let od jeho náhlého úmrtí.
Vzpomínáme s bolestí v srdci. Zarmoucená rodina.
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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

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.bohumin.cz, sekce zpravodajství

/městské noviny Oko.

KRÁTCE

 ●Originály fotografi í do společenské kroniky si vyzvedávejte v infocentru (poda-
telně) městského úřadu. Lze si zde vyzvednout zpětně i fotky z minulých let.

 ●Příspěvky do společenské kroniky je možné zasílat také elektronickou poštou na 
adresu oko@mubo.cz. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostním převodem.

REALITY

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

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

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

 ● Prodám dr byt 0+1 v ulici 
Svat. Čecha po rekonstrukci kou-
pelny. Cenu nabídněte. 736 
713 773.

 ● Prodám rodinný dům v Bo-
humíně. Ihned volný.  605 250 
894.

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

 ● Prodám garáž za Kaufl andem 
u hl. cesty. Cena 68 000 Kč. 
604 700 538.

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

 ● Pronajmu garáž za Partyzá-
nem. 775 214 639.

 ● Reality Kovalský – hledáme 
schopné lidi pro posílení našeho 
týmu. 602 505 717, p. Zachar.

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ

18. června oslaví 70. narozeniny a svátek 

pan Milan LIPKA.
Hodně zdraví, štěstí a životního elánu 

přeje manželka Marie, 
syn Robert s manželkou Janou, 

dcera Ivana s manželem Pavlem, 
vnuci Pavel, Tomáš, Prokůpek a Mikulášek 

posílají dědovi velkou pusu.

26. června oslaví 
85. narozeniny 

paní Marie PŘIBILOVÁ.


Zároveň si připomeneme, 

když v září před 40 lety 
po těžkém úrazu hlavy a nohy 

málem odešla navždy. 
Díky dobrým doktorům a našemu zdravotnictví, i přes pouhou 

15procentní naději na přežití 
a bez drahého přístrojového vybavení 
je s námi dodnes a v dobré pohodě. 

Díky také celé rodině, zvlášť synovi Dušanovi a snaše Magdě 
za péči, kterou jí věnují a vždy s veselou myslí vše zvládají.

Hodně zdraví, štěstí, pohody a Božího požehnání do dalších let 
ze srdce přeje celá rodina.

Své »ano« 
si řekli
Martin Urbančík a Gabriela 
Cedivodová, oba z Bohumína

Michal Vilšer z Ostravy a Sandra 
Nociarová z Bohumína
Ján Vincent a Kateřina Sněhotová, 
oba z Bohumína 

(mat)

PRÁCE

 ● Restaurace a penzion Lutena. 
Máme pro tebe místo! Servírky 
a také rozvoz jídel. Více info na 
778 542 512.

RŮZNÉ

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

 ● Prodám válendu s úložným 
prostorem. Dále prodám staro-
žitný psací stroj (oprava nutná). 
Levně.  604 180 713.

 ● Prodám unimobuňku s elekt-
rický rozvaděč. I jednotlivě. Stav-
ba ukončena.  605 250 894.
SLUŽBY

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

Antinikotinová biorezonanční terapie 

BICOM Optima

Tomáš Pazdera, Husova 309, 

735 81 Bohumín

e-mail: pazderait@seznam.cz

Objednávky na tel.: 734 269

V této ordinaci se můžete zeptat 
na biorezonanční metodu BICOM

PŘESTAT KOUŘIT ...ALE JAK?

JE TU ŠANCE - BIOREZONANCE
 Vysoká úspěšnost  Jednorázový 
zákrok eliminující potřebu kouření 
 Metoda bez léků, bez vedlejších 
účinků  Efektivní i na e-cigarety

Úspěšná operace
Děkuji za úspěšně vykonanou operaci 
na chirurgickém oddělení Bohumínské 
městské nemocnice pod vedením pri-
máře Bogdana Macheje a jeho týmu lé-
kařů a sester. Uznání si zaslouží i zdra-
votní personál oddělení JIP za velmi 
příkladnou péči. Jiří JANÍK

Poděkování za péči
Děkuji celému sesterskému týmu inter-
ního oddělení bohumínské nemocnice 
v čele s primářem Miroslavem Goldma-
nnem za jejich obětavou a odbornou 
péči, lékařce Martině Dlouhé a také  
ošetřovateli Andreji a všem uklízečkám.

Zdenka KOSINSKA
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Elektrárna Dětmarovice 
opět po roce otevřela 
své brány. Den otevřených 
dveří nabídl lidem 2. června 
nejen unikátní exkurze, 
ale také možnost podpořit 
dobrou věc. Pro děti z Orlové 
a Bohumína vyšlapali 
dobrovolníci na charitativ-
ních Oranžových kolech 
Nadace ČEZ přes sto tisíc. 

Oranžovými koly se rozumí 
stacionární bicykly s technologií 
na principu dynama. Cyklista 
šlape a vyrábí energii, kterou or-
ganizátoři přepočítají na peníze. 
Ty následně věnují zúčastněným 

POZVÁNKA Dobrovolníci šlapali pro DDM a hasiče

Starostové Bohumína a Orlové Petr Vícha a Tomáš Kuča podpořili na kolech 
organizace svých měst.  Foto: Vladislav Sobol

Den otevřených dveří v EDĚ se tradičně snoubí s Mezinárodním dnem dětí. 

organizacím, přičemž si dobro-
volníci mohou zvolit, pro kterou 
z nich budou šlapat. Bohumín-
skému domu dětí a mládeže ten-
tokrát svým výkonem získali 52 
689 korun, za které DDM nakou-
pí figuríny k tréninku fotbalu 
nebo házené. „Nafukovací fi guríny 
jsou skvělá věc, děti využijí plný 
čas k tréninku a trenéři si mohou 

připravit nová a ještě zábavnější 
cvičení,“ poděkoval ředitel DDM 
Bohumín Ondřej Veselý.

Sbor dobrovolných hasičů Or-
lová-Poruba dostane od Nadace 
ČEZ ještě o tisícovku více. Vyšla-
panou částku 53 763 korun sbor 
použije na nákup sportovního 
nářadí, dresů, přileb a opasků 
pro sportovní soutěže. 

Do charitativního šlapání 
se letos zapojili také starostové 
obou měst. Petr Vícha z Bohumí-
na i Tomáš Kuča z Orlové se ne-
nechali zahanbit a vyšlapali pro 
organizace ze svých měst rekord-
ní částky.

Provozy Elektrárny Dětmaro-
vice si během dne otevřených 
dveří prohlédlo na 600 návštěv-
níků, o polovinu více než před 
rokem. Lidé se zajímali hlavně 
o budoucnost elektrárny po loň-
ském požáru absorbéru. Účastní-
ci exkurzí se přesvědčili, že díky 
novým investicím do výrobních 
procesů i ekologie je elektrárna 
připravená dodávat elektřinu do 
distribuční sítě i teplo do Orlové 
a Bohumína minimálně příštích 
dvacet let. Perspektivu rozšiřují 
další zájemci, například společ-
nost NWT, do jejíž dolnolutyň-
ské pěstírny rajčat bude elektrár-
na od podzimu dodávat teplo 
i elektřinu.

Vladislav SOBOL, 
mluvčí Skupiny ČEZ

Mezinárodní spolupráce studentů gymnázií
Gymnázium Františka Živného pokra-
čuje v plodné spolupráci s družební 
polskou školou, kterou je II Liceum 
Mikołaja Kopernika v Cieszynie.

V pondělí 28. května se na bohumínském 
gymnáziu opět uskutečnilo setkání českých 
a polských studentů, jejichž spolupráce se 
týká přírodních věd, především biologie 
a chemie. Tématem letošního experimentová-
ní bylo »Od makra k mikru«. 

Smíšené česko-polské týmy se v biologické 
laboratoři věnovaly mikroskopickém pozoro-
vání příčných řezů listů a mitóze – dělení bu-
něčného jádra. V chemické laboratoři další 
společné skupiny zkusily provést izolaci rost-
linné DNA. Celé dopolední bádání vyvrcholilo 
přípravou referátů a v závěrečných prezenta-
cích studenti seznámili přítomné s výsledky 
vlastních experimentů. Všechny skupiny se do 
práce velmi aktivně zapojily a jejich úspěšnost 
dokazovaly i názorné praktické ukázky.

Na závěr obdrželi účastníci pracovního do-
poledne drobné upomínkové předměty. Všich-
ni se rozcházeli s pocitem příjemně stráveného 
času a bohatší o nové poznatky a zkušenosti, 
což potvrdilo i velmi pozitivní hodnocení ze 
strany polských hostů.

Setkání tohoto druhu zcela určitě podporu-
je prohlubování vztahu mladé generace k pří-

rodním vědám, současně se podílí na rozvoji 
efektivní kolektivní práce a zaměřuje se i na 
zdokonalování vzájemné komunikace.

Všem zúčastněným přejeme hodně chuti 
a elánu do dalšího experimentování a oceňu-
jeme jejich profesionální přístup při plnění 
zadaných úkolů.

Ludmila HRBÁČOVÁ

Foto: Jana PastuchováFoto: Jana Pastuchová

Matematický úspěch
Výuka matematiky podle profesora Hej-
ného probíhá na ZŠ ČSA třetím rokem 
a přináší ovoce. Škola se každoročně 
zapojuje do celorepublikové soutěže 
Matematický klokan a letošní ročník byl 
mimořádně úspěšný. Žákyně třetí třídy 
Lucie Kupczynová vybojovala v celostát-
ním kole prvenství. Zvítězila v kategorii 
žáků druhých a třetích tříd. 
Matematika podle profesora Hejného 
přispívá k rozvoji logického myšlení 
žáků a k jejich samostatnosti při řešení 
nestandardních úloh. 
Lucce i ostatním úspěšným řešitelům 
gratulujeme a přejeme jim hodně úspě-
chů i v dalších letech.

Vlasta WROŽYNOVÁ, vyučující

Návštěva od sousedů  
Žáci Základní školy č.13 v polských Gliwi- 
cích se svými pedagogy 14. května na-
vštívili školu Slezské diakonie v Bohumí-
ně. Polské děti si připravily divadelní 
vystoupení v podobě ekologické verze 
pohádky O perníkové chaloupce. Jejich 
učitelé si měli možnost prohlédnout jed-
nak výukovou místnost ve středisku 
Salome, kde probíhají terapie O.T.A. 
(Open Therapy of Autism) pro žáky s au-
tismem, jednak ukázkovou hodinu 
v místnosti Snoezelen, jejímž tématem 
bylo pěstování, příprava a konzumace 
kávy. Den se velice vydařil a těšíme se na 
další vzájemnou spolupráci se školou 
z Gliwic. Maria GALUSZKOVÁ

Hasiči v Záblatí 
slaví 125 let
V areálu Sokola Záblatí proběhnou 
23. června od 9 hodin oslavy 125. 
výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů Záblatí. Na programu 
bude přehlídka hasičské techniky, 
dynamické ukázky zásahů složek 
záchranného systému, výstavka 
z historie sboru. Občerstvení zajiš-
těno. V 15 hodin startuje druhý 
ročník Memoriálu Lukáše Blahovce 
v požárním sportu. 
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ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: Kde je vůle, tam je i způsob.

KAM V BOHUMÍNĚ? 

 ● 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
 ● 20.6. v 9 –19 hodin KNIHA 

DO ULIC. Dopoledne budou 
dobrovolníci číst pohádky ve 
školách; od 14 hodin hry, téma-
tické dílny na náměstí T. G. Ma-
saryka; od 18 hodin scénické 
čtení Lukáše Hejlíka na náměstí 
Svobody. Celý den velký anti-
kvariát na náměstí TGM.

 ● 27.6. v 8–16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. 
V 15.30 hodin losování tomboly. 
Nám. T. G. Masaryka.

 ● 1.7. od 15 hodin ROZTÁČÍME 
KOLOTOČ. Zahajovací show 
Prázdninového kolotoče. Děti 
se mohou zaregistrovat, dosta-

nou průkazku kolotočáře s vlast-
ním identifi kačním kódem a ná- 
ramkem. Náměstí T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

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

 ● 16.6. v 19 hodin AVENGERS: 
INFINITY WAR. USA (Komiks / 
Akční), 2018, dabing, od 12 let, 
155 minut, 100 Kč.

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

 ● 20.6. v 9 hodin ČERTOVINY. 
Česko (Pohádka), 2018, 101 mi-
nut, 50 Kč (FK pro seniory).

 ● 21.6. ve 20 hodin, 22.6., 23.6., 
24.6. v 19 hodin  JURSKÝ SVĚT: 
ZÁNIK ŘÍŠE. USA (Dobrodružný 
/ Akční), od 12 let, 130 minut. 
21.6. ve 3D  s dabingem za 
150 Kč; 22.6. ve 2D s titulky za 
130 Kč, 23.6. a 24.6. ve 2D s da-
bingem za 130 Kč.

 ● 28.6. a 29.6. v 19 hodin SICA-
RIO 2: SOLDATO. USA (Thriller / 
Akční), 2018, titulky, od 15 let, 
122 minut, 110 Kč.

 ● 30.6. a 1.7. v 19 hodin LÁSKA 
BEZ BARIÉR. Francie (Komedie), 
2018, titulky, od 12 let, 107 mi-
nut, 110 Kč.

PRO DĚTI

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

 ● 24.6. v 10 hodin PŘÍŠERKY 
Z VESMÍRU. Animovaný fi lm pro 
děti, Německo, 2018, dabing, 90 
minut, 120 Kč.

 ● 29.6. v 11 hodin a 30.6. v 16 
hodin MY LITTLE PONY FILM. 
Animovaný fi lm pro děti, USA, 
2017, dabing, 99 minut, 50 Kč.

 ● 29.6. v 16 hodin a 30.6. v 10 
hodin MAXINOŽKA. Animovaný 
fi lm pro děti, Francie, 2017, da-
bing, 50 Kč.

DIVADLO

 ● 18.6. až 24.6. DIVADELNÍ FES-
TIVAL NA NÁMĚSTÍ. Nám. Svo-
body ve St. 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. v16.15 hod. BAREVNÁ 
KRÁLOVSTVÍ (L. Semančíková)

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 14.6. a 15.6. ve 13–17 hodin 
VĚJÍŘ. Výtvarná dílna. Dětské 
odd. a knihovna Skřečoň. 15.6. 
také v knihovně 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.

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

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

OSTATNÍ AKCE

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

 ● 14.6. a 21.6. v 16 hodin DE-
CHOVKOVÉ ČTVRTKY. Prome-
nádní koncerty s Bohumínskou 
dechovkou. 14.6. na náměstí 
v Novém Bohumíně, 21.6. na 
náměstí ve Starém Bohumíně.

 ● 23.6. v 9 hodin 125 LET SDH 
ZÁBLATÍ. Oslavy založení hasič-
ského sboru, od 15 hodin sou-
těž v požárním sportu. Sokolský 
areál Záblatí.

SPORT

 ● 20.6. v 17.30 hodin MEZINÁ-
RODNÍ DEN JÓGY. Tři hodiny 
společného cvičení, dvůr gym-
názia, vstup zdarma.

FOTBAL

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

 ● 16.6. v 17 hodin SLOVAN ZÁ-
BLATÍ – VIKTORIE BOHUMÍN. 
Muži, okresní přebor, hřiště Zá-
blatí.

 ● 17.6. v 17.30 hodin FK BOS- 
POR – FK JESENÍK. Muži, divize, 
hřiště za parkem.

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

(Dokončení na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 14.6. do1.7.

POMŮCKA: ATYS, EAR, LO, SOROK.

Programy také na www.
bohumin.cz a www.

k3bohumin.cz
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(Dokončení ze str. 15)

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

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 nedě-
li od 18 hod., www.aerobikbohumin.net.

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 BOHUMÍNĚCizí jazyky žákům nejsou cizí
24. a 25. květen se v Základní škole ve Skřečoni nesl v duchu projektu, jehož hlavním 
mottem by mohlo být »Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.« Žáci druhého stupně se 
rozdělili do skupin, přičemž každá představovala jednu zemi. Japonsko, Řecko, Francii, 
Itálii, Polsko a Španělsko.

Žáci nejprve pracovali ve tří-
dách a také připravovali v ku-
chyňce tradiční pokrmy. Mohli 

jsme tak na chodbách skřečoňské 
školy potkat gejši, zápasníky 
sumo, řecké bohy, francouzské 

modelky, španělské tanečnice 
a podobně. Z kuchyně vonělo 
jídlo a ze tříd se ozýval pracovní 
ruch a hudba. 

Následujícího dne vypukla 
prezentace v tělocvičně před od-
bornou porotou.  Už první sku-
pina – Španělsko – nasadila 
vysokou laťku. Postupně se před-
vedly všechny země, které vždy 
pomocí barevných plakátů před-
stavily reálie, zajímavosti a jazyk 
dané země. Tančilo se a zpívalo, 
hrálo se divadlo, jedlo se a pilo. 
Dokonce jsme si zasoutěžili o su-
šenky štěstí při vyplňování testu 
o Japonsku.

Vítězství vybojovala skupina, 
která prezentovala Řecko. Nebylo 
to lehké rozhodování, ale byli nej-
lepší a volné vstupenky do kina si 
Řekové rozhodně zaslouží.

Hana HAJDOVÁ, učitelka

Stužky ze starobohumínské májky na památku
Starobohumíňáci pořádali 26. května každoroční zábavu na náměstí Svobody. Tradiční 
kácení máje přilákalo do pártystanů několik desítek místních i návštěvníků z dalších koutů 
Bohumína. Vychutnat si mohli domácí koláčky, klobásky z grilu, osvěžit se žejdlíkem točeného.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Venkovní mše a přístupná kaple
Místo původního náboženského významu evokuje dnešní 
generaci slovo »pouť« hlavně zábavu s kolotoči, lochneskami 
a cukrovou vatou. V Záblatí se ale drží tradic a během 
poutní neděle se tady koná mše. Když to počasí dovolí, 
tak pod širým nebem. Letos 27. května věřícím přálo.

Mše je stejně jako záblatská 
kaple zasvěcena sv. Janu Nepo-
muckému. Na prostranství vedle 
pošty se sešla asi padesátka míst-
ních. Promluvil k nim Petr Smo-
lek, administrátor rychvaldské 
římskokatolické farnosti, pod 
kterou Záblatí spadá. Program 
zpestřilo hudební vystoupení 
rychvaldské scholy. Farníci také 
připravili pro příchozí pohoštění 
v podobě domácích koláčů.

V záblatské kapli se věřící 
scházejí pravidelně, ale jen v úz-
kém kruhu. Poutní neděle je tak 
jedinou příležitostí v roce, kdy 
kapli může navštívit a prohléd-
nou si ji také veřejnost. V uplynu-
lých letech prošla rekonstrukcí. 
Problémy s vlhnoucím zdivem 
řešila chemická injektáž, kaple 
má nové omítky, elektroinstalaci, 
kovanou mříž i mobiliář.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Florbalový trenér
Florbalový klub 1. SC Bohumín '98 
hledá pro sezonu 2018/2019 trenéry 
a asistenty pro tým přípravky, žáků, 
juniorů a mužů. Tréninky každé kate-
gorie dvakrát týdně ve sportovní 
hale (září-květen), soutěžní utkání 
jednou za měsíc (říjen-duben). Výho-
dou trenérský kurz, případně jiná 
sportovní zkušenost. Nástup od září. 
Info na sekretar@fl orbalbohumin.cz, 
 603 448 235, www.fl orbalbohumin.cz

Ke společenskému setkání 
a posezení s přáteli vyhrávalo 
hudební duo, takže si milovní-
ci tance mohli také »skočit«. 
Krátce před soumrakem do-
šlo i na samotnou májku. Tu 
nikdo ze škodolibých pře-
spoláků tajně neporazil ani 
nepřipravil o špici, jak kdysi 
bývalo zvykem, a tak se ká-
cení nazdobené břízky mohli 
chopit domácí. O stužky na 
památku se pak podělily 
místní děti.  (red)


