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Masarykova škola završila výjimečný školní rok, slavila úctyhodné půlkulatiny. Vzdělávání dětí se 
věnuje už 95 let. Oslavy se prolínaly celý rokem a vrcholily od 22. do 24. května. Žáci i učitelé se zapojili 
do slavnostního průvodu, uspořádali školní akademii v kině, pozvali bývalé zaměstnance i veřejnost 
na den otevřených dveří.

V duchu oslav už školní rok začal. Současní 
i bývalí žáci poslali Masaryčce pozdravy z různých 
koutů světa. Následoval Den české státnosti, kte-
rý žáci připomněli svými projekty a spojili je 
i s výročím školy. Před vánočními svátky se blýsk-
ly děti z mateřinky divadelní pohádkou, v novo-
bohumínském i starobohumínském kostele pro-
běhly vánoční koncerty.

Současně v průběhu celého školního roku pro-
bíhaly přípravy na květnovou školní akademii. 
„Jednotlivá čísla představují všechny naše aktivity. 
Sport, hudbu, výlety, karneval, vánoční jarmark 
nebo vyřazení deváťáků. Vše jsme se snažili sladit, 

aby výstupy plynule navazo-
valy a jako celek ctily hlavní 
myšlenku,“ ozřejmil ředitel školy 
Miroslav Rosík. Masary-
kovu »sluníčkovou« 
školu navštěvuje 
530 žáků a mateřin-
ky 110 dětí. Na aka-
demii se připravovaly ty 
ze starších ročníků a ze ško-
láků prakticky všichni. 
„Nacvičovali jsme kde 
a kdy se dalo. V hodinách 

hudebky, o přestávkách, ve volných hodinách. Sou-
časně třeba probíhalo několik zkoušek na různých 
místech,“ doplnila učitelka Marcela Suchánková.

Akademie se vyvedla a diváci byli nadšení. Ma-
saryčka odehrála jedno představení pro školy 
a hned tři pro rodiče a hosty. Školou povinní hu-
debníci, tanečníci a herci dokázali na jevišti »pro-
dat« talent i zápal. „Každou chvíli čteme o různých 
incidentech, konfliktech žáků s učiteli a já jsem 
velmi rád, že u nás nejen že nic takového nehrozí, 
ale jak navíc skvělé děti máme. A jejich nasazení při 
nácvicích akademie i nakonec na vystoupeních 
bylo úžasné,“ vysekl dětem pochvalu Miroslav Ro-
sík. A protože zaměstnanci nechtěli zůstat poza-
du, připravili si k výročí také jednu perličku. Na-
točili s nadsázkou pojatý videoklip, ve kterém si 
zahráli všichni z Masaryčky. Kantoři, správní za-
městnanci, kuchařky i uklízečky. (tch)

Historie »Masaryčky« se začala psát před 95 lety
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Přestože v Bohumíně od října zdražuje bydlení v městských bytech, nájemníci už teď stojí fronty, aby 
s radnicí podepsali dohodu o nové výši nájmu. Čím dříve tak učiní, tím větší sleva na ně čeká. Po třech 
týdnech od spuštění kampaně už dohodu uzavřelo šedesát procent nájemníků a radnice očekává, že si 
do konče června »plácne« s devadesáti procenty.

„Všem třem tisícům domácností, kterých se úprava 
dotkne, jsme už poslali informace o chystaných změ-
nách spolu s návrhem dohody o nové výši nájmu. Po-
kud dohodu s městem podepíší v předstihu, čekají na 
ně slevy. Záleží proto jen na nich, jak budou rychlí,“ 
sdělil místostarosta Igor Bruzl.

Radní o zvýšení nájmu rozhodli poprvé po pěti 
letech. Nájemníci budou platit místo 45,65 korun za 
metr čtvereční nově 54,78 korun. Pokud však lidé 
podepíší dohody o úpravě nájemného v předstihu, 
ušetří. Město proto zřídilo na radnici speciální kon-

zultační pracoviště. Tam se lidé dozví potřebné in-
formace a mohou zde odevzdat i podepsané doho-
dy s upraveným nájemným.

„Pokud nám nájemníci podepsanou dohodu 
o úpravě nájemného doručí do konce června, nový 
tarif pro ně začne platit až od ledna 2020. Pokud vše 
potřebné vyřídí do konce září, upravený nájem se na 
ně bude vztahovat až od letošního listopadu. Slevy se 
ovšem netýkají dlužníků. I ti ale mají šanci. Když ale své 
resty vůči městu do podpisu dohody vyrovnají, budou 
mít rovněž na zvýhodnění nárok,“ uvedl Bruzl.

Město k navýšení nájemného sahá kvůli rostou-
cím cenám stavebních prací. I v budoucnu chce totiž 
udržet kvalitní bydlení a dosavadní tempo velkých 
hromadných rekonstrukcí. Veškeré vybrané nájem-
né ve výši 140 milionů jde totiž zpět do správy, 
oprav a investic městských bytů. „Ceny stavebních 
prací bohužel rostou. A to je důvod, proč po pěti le-
tech přistupujeme k úpravám nájemného. Pokud 
chceme udržet náš vysoký standard bydlení a i v příš-
tích letech městské domy i nadále modernizovat, bez 
navýšení nájemného se bohužel neobejdeme. Stále 
však půjde o cenu únosnou a v okolí nejnižší. Našim 
nájemníkům navíc garantujeme, že další tři roky, 
tedy až do roku 2022 se nájemné zvyšovat nebude,“ 
sdělil starosta Petr Vícha. 

 Lucie BALCAROVÁ

Novou dohodu se vyplatí podepsat včas

Foto: Pavel Čempěl



  z  R A d N i C e   ·   A k t uA L i t y2 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Bohumín má nové centrum sociálních služeb pro klienty se specifickými potřebami. 
Rekonstrukce třípatrového domu trvala rok a přišla na 36 milionů, přičemž 27 mi-
lionů uhradí evropská dotace na zkvalitnění veřejných služeb z integrovaného re-
gionálního operačního programu. 

Dosud museli klienti s postižením docházet 
za sociálními službami do tří lokalit. Město jim 
proto přestavbu budovy ušilo přímo na míru. 
Zázemí zde našly sociálně terapeutické dílny, 
denní stacionář se svými programy pro lidi 
s mentálním, sluchovým, tělesným nebo kom-
binovaným postižením. „Projekt na vybudování 
nového centra sociálních služeb jsme připravo-
vali dva roky. Impulsem pro něj byla nevyužitá 
budova, kterou chtěl kraj prodat. Báli jsme se, že 
by z ní vzhledem k jejím dispozicím mohla 
vzniknout ubytovna. Proto jsme velmi rádi, že 
nám kraj vyšel vstříc a bezplatně nám ji převedl. 
My jsme díky tomu získali objekt, do něhož jsme 
mohli umístit všechny naše terénní a ambulantní 
sociální služby,“ sdělil starosta Petr Vícha.

Původně obytný dům na rohu dnešní 
Masarykovy a Štefánikovy ulice vyrostl v roce 
1907. Po přestavbě pak dlouhá léta sloužil uč-
ňovskému školství. Nyní prošel další promě-
nou a má zcela jiné vnitřní uspořádání. 
Dostal nová okna, střechu i terasu. Přibyl 
výtah, aby byl objekt bezbariérový. Vznikly 
v něm denní i společenské místnosti, tkalcov-
ská, košíkářská i keramická dílna se dvěma 
vypalovacími pecemi. Proměnou prošly také 
toalety a sprchy. Vyrostlo zde i zázemí pro 
personál. Změna se nedotkla jen interiéru, ale 
také dvora i části fasády z červených cihel. Tu 
město nechalo očistit, zahrada pak dostala 
nový plot, příjezdovou bránu, parkovací místa 
i altánek.

Našich služeb nyní využívá osmadvacet lidí se 
specifickými potřebami. V novém centru se jim 
líbí a jsou spokojení,“ potvrdila ředitelka měst-
ského Centra sociálních služeb Bohumín  
(CSSB) Anna Oršulíková. 

 Lucie BALCAROVÁ

Na podzim 2012 proběhla za parkem poslední sklizeň ovoce 
a zeleniny, kterou tady pěstovaly čtyři desítky zahrádkářů. 
Následně prošla plocha o rozloze jednoho hektaru zásadní 
proměnou a vznikla zde relaxační zóna, kterou spravuje 
městská společnost Bospor. 

Upravené zelené prostranství 
v klidné lokalitě hojně využívají 
lidé k odpočinku, pejskaři k pro-
cházkám. Děti a mládež tady tré-
nují fotbálek, frisbee, atletické 
disciplíny a další sporty. Koncem 
května na louce například závo-
dili mladí rybáři v místním kole 
soutěže Zlatá udice. Přestože 

zóna slouží, proměna ještě ne-
skončila a jedna z atrakcí teprve 
vyrůstá. A to doslova. Před čtyř-
mi lety tady zahradníci vytvořili 
základ živého bludiště. Po vyko-
líkování uliček budoucího laby-
rintu vysadili stromky, které po 
dosažení požadovaného vzrůstu 
a parkových úpravách vytvoří 

»zdi«. Atrakce bude mít rozměry 
25 krát 25 metrů a tvořit ji bude 
rovných třináct set habrů.

Do bludiště, klikatých uliček 
mezi vzrostlými dřevinami, se 
bude vcházet dvěma způsoby. 
Klasickým vstupem nebo sjez-
dem z patrové skluzavky. U zele-
ného labyrintu se navíc počítá se 
»stezkou bosých nohou«. Tu mají 
tvořit přírodní materiály jako 
dřevo nebo kameny. Chybět ne-
bude posezení a dětské atrakce.

Aby celý projekt nezhatili zlo-
ději, kteří by měli zálusk na mla-
dé stromky, labyrint je zatím pro-

vizorně oplocený. Natěšení 
zájemci o bloudění si ale musí 
ještě nějakou dobu počkat. 
Čerstvě zasazené habry měřily 
osmdesát centimetrů a podle 
prvních prognóz měly dosáh-
nout výšky dospělého muže do 
dvou let, tedy do roku 2017. 
Odhad ale nevyšel, protože 
habříkům se růst nějak nechce. 
Za čtyři roky se povytáhly jen 
o pár centimetrů. Přírodě zkrát-
ka poručit nelze, a tak nezbývá 
než čekat. Snad letošní jarní deš-
ťový příděl zafunguje u stromků 
jako živá voda. (tch)

Sociální služby pod jednou střechou

za parkem pomalinku vyrůstá bludiště

Foto: Pavel Čempěl

Den otevřených dveří
Den sociálních služeb
Opravenou budovu a nové zázemí CSSB 
si může prohlédnout i veřejnost. Den 
otevřených dveří se koná 5. června od 10 
do 16 hodin. Současně se na místě před-
staví další organizace a spolky, které 
v Bohumíně nabízejí své sociální služby.

Foto: Pavel Čempěl

2015

2019

Budoucí živý labyrint se nachází u křižovatky Janáčkovy a Družstevní ulice.
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když se v serpentinách záblatského Bagince potkají dvě auta, jejich míjení hodně 
závisí na umu řidičů. zejména když tudy projíždí velký náklaďák. V úzké Rychvald-
ské ulici jsou ale místa, kde ani šoférský fortel nestačí a jeden z vozů musí zastavit 
a pustit druhého. Město se proto dlouhodobě snaží vytěsnit z ulice tranzitní kami-
onovou dopravu. Nyní k problematice připravuje opatření obecné povahy (OOP).

Silnice, které se od záblatského rozcestí roz-
bíhají do tří stran, nebyly stavěné pro těžkou 
nákladní dopravu, přesto tu mnohatunové 
kolosy jezdí. A Bohumín, Rychvald i Dolní 
Lutyni to pochopitelně sužuje. A protože zá-
kon dává obcím v odůvodněných případech 
možnost omezit tranzitní kamionovou dopra-
vu, Bohumín ji hodlá využít. Připravuje opat-
ření obecné povahy, které upraví dopravní 

značení. Zákaz vjezdu vozidlům nad dvanáct 
tun by se měl objevit u rychvaldského Penny 
marketu a u pekárny za novou světelnou kři-
žovatkou v Dolní Lutyni. 

„V Dolní Lutyni kamiony projíždějí samot-
ným centrem obce, kde jsou obchody, školy, 
velký pohyb chodců a hlavně dětí,“ popsal ve-
doucí radničního odboru dopravy Pavel Va-
vrečka. V Rychvaldě míjejí tranzitní vozidla 

rovněž školu a obě zmíněné spojnice pak po-
kračují do Záblatí a Skřečoně, kde se velkým 
náklaďákům musí vyhýbat ostatní řidiči v os-
trých zatáčkách. Kritické jsou zejména skře-
čoňské zákruty u odboček na Mysliveckou 
a Úvozní ulici.

Bohumín už před časem zveřejnil návrh na 
vydání OOP. Moravskoslezský kraj, který má 
Rychvaldskou ulici ve správě, s ním souhlasil, 
ovšem námitky vznesl policejní dopravní in-
spektorát. Ten preferuje, aby se problematika 
tranzitní dopravy řešila komplexně v širším 
měřítku, nikoli lokálně. Připojily se také Dět-
marovice, které se obávají, že budou kamiony 
muset využívat jinou trasu a zvýší se jejich 
průjezd obcí. Vznesenými výhradami se bude 
bohumínský odbor dopravy zabývat a v OOP 
se s nimi vypořádá.  (tch)

V posledních letech je v souvislosti s klimatem na našem území nejčastěji zmiňo-
vaným pojmem »sucho«. Myšlenky na to, že je Bohumín městem na soutoku a že 
zdejší řeky v relativně nedávné době napáchaly značnou paseku, tak pomalu us-
tupovaly do pozadí. Nečekaně vydatné květnové lijáky ale výrazně zvedly hladiny 
Odry i Olše a řeky po letech opět připomněly, že s nimi musíme počítat.

Letošní jaro bylo dosud nejen nezvykle 
chladné, což nepotěšilo milovníky turistiky 
a relaxace, ale zároveň bohaté na srážky. To 
naopak uvítali zemědělci i vodohospodáři. Ale 
čeho je moc... Když se začala v jednadvacátém 
týdnu z beskydských hor valit voda do potoků 
i říček a prognózy ohlašovaly další deště, vo-
dohospodáři prozíravě otevřeli stavidla pře-
hrad a odpouštěli z nich vodu, aby vytvořili 
rezervu pro další. Vodní díla díky tomu 

v následujících dnech zachytila přívaly, které 
by jinak nebezpečně zvedly hladiny řek. 
„V době nejvyšších průtoků jsme dokázali regu-
lovat množství vypouštěné vody z přehrad až 
o polovinu,“ potvrdila mluvčí Povodí Odry 
Šárka Vlčková. 

Přehrady zabránily lokálním záplavám, přes-
to byl vzestup bohumínských řek rychlý a vý-
razný. Ještě 21. května bylo v Odře ve Starém 
Bohumíně pouze 1,75 metru vody, ale už 23. 

května se hladina vyšplhala do 4,72 metru. Na 
Odře platil první stupeň povodňové aktivity 
(SPA) a jen osmadvacet čísel chybělo do dru-
hého. Toho nakonec řeka nedosáhla. Olše na-
opak ano, druhého stupně SPA dosáhla ve 
Věřňovicích rovněž ve čtvrtek 23. května večer, 
kdy kulminovala a hladina měla 5,25 metru.

Vydatné deště zaměstnaly také profesionální 
a dobrovolné hasiče. 22. a 23. května měli 
v Moravskoslezském kraji na kontě kvůli sil-
ným srážkám 194 výjezdů. „Šlo hlavně o čerpá-
ní vody ze sklepů, garáží a dalších přízemních či 
suterénních částí rodinných domků, vedle toho 
i čištění kanalizací, propustků, větvemi zanese-
ných koryt potoků a odstraňování bahna z ko-
munikací,“ vyjmenoval mluvčí krajských hasi-
čů Petr Kůdela. Dodal, že hasiči rovněž 
monitorovali stoupání hladin některých roz-
vodněných toků. U větších řek ale nemuseli 
zasahovat. Všechny události se nakonec obešly 
bez zranění a závažných materiálních škod. 
 (tch)

Řeky se připomněly, ale naštěstí nezahrozily

Odra ve Starém Bohumíně 23. května kulminovala. Místy se i vylévala ze »základního« koryta, ale dostatečně dale-
ko od bezpečných protipovodňových valů.

Obce se snaží vytěsnit tranzitní kamiony

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Míjet se s mnohatunovými kolosy v úzkých ulicích je 
často velmi riskantní.
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. Vyvo-
lávací 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 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 94, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, má prostornou koupelnu 
s vanou. Dům je zateplený a je pro-
vedena rekonstrukce prostorných 
lodžií. U domu se nachází zrenovo-
vaný park a mateřská škola. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,39 m2, 
celková plocha bytu 54,33 m2. Pro-
hlídka 5.6. v 15.00-15.15 hodin 
a 6.6. v 10.15-10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 10.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 44, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, má prostornou koupelnu 
s vanou. Dům je zateplený a byla 
provedena rekonstrukce prostor-
ných lodžií. U domu je zrenovova-
ný park, v blízkosti je školka a ná-
kupní centra Kaufland a Albert. 
Plocha pro výpočet nájemného 
50,26 m2, celková plocha bytu 

54,08 m2. Prohlídka 5.6. v 15.15-
15.30 hodin a 6.6. v 10.30-10.45 
hodin. Licitace bytu se koná 10.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 3.6. v 14.15-
14.30 hodin a 4.6. v 8.00-8.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 10.6. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 30, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s balkonem a plastovými okny. Plo-
cha pro výpočet nájemného 66,86 
m2, celková plocha bytu 68,43 m2. 
Prohlídka 3.6. v 14.30-14.45 hodin. 

Opakovaná licitace bytu se koná 
10.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 66, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, vla-
kové nádraží a kulturní vyžití. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem a sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,78 m2, celková plocha bytu 
31,10 m2. Prohlídka 10.6. v 15.00-
15.15 hodin a 11.6. v 9.00-9.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 12.6. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 13, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,88 m2, celková plocha bytu 

31,20 m2. Prohlídka 17.6. v 14.15-
14.30 hodin a 18.6. v 8.00-8.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 19.6. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 945, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům po rekonstrukci. V blízkosti 
domu je park, centrum města, ná-
kupní středisko a autobusová za-
stávka. Byt s balkonem je po celko-
vé rekonstrukci.  Plocha pro 
výpočet nájemného 67,57 m2, cel-
ková plocha bytu 70,07 m2. Pro-
hlídka 17.6. v 15.00-15.15 hodin 
a 18.6. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.6. v 16.15 hodin.

Lenka VACHtARČÍkOVÁ,  
majetkový odbor

Centrum rodiny Bobeš se dlouhodobě věnuje ná-
hradním rodinám, kterým poskytuje doprovázení 
a služby. Pěstounské rodiny se v centru nebo na ví-
kendových pobytech pravidelně scházejí, diskutují 
a sdílejí to, co život zrovna přináší.

Adoptivním rodičům 
nyní Bobeš nabízí diskrétní 
a příjemný prostor, kde by si 
mohli popovídat a vyměňo-
vat zkušenosti s  dalšími 
osvojiteli nebo se poradit 
s odborníkem. Právě z klad-
ných ohlasů během společ-
ných akcí vzešel nápad 

uskutečnit setkání lidí, kteří 
mají obdobné životní téma, 
tedy pro osvojitele. První ne-
formální setkání se v Bobeši 
v Nerudově ulici uskuteční 
12. června od 17 hodin. Více 
informací o činnosti centra 
a kontakty na www.bobes-
centrum.cz.  (bob)

Stromy v centrech měst to mají těžké a jejich životní podmínky 
se nedají vůbec srovnat s těmi ve volné přírodě. exhalace, sucho, 
v zimě sůl z údržby, v létě žár z rozpálených dlažeb. Místo ohle-
duplnosti ze strany lidí se však najdou tací, kteří zeleni vysloveně 
ubližují. Někdy záměrně, jindy z čisté nevědomosti.

Příkladem necitlivého přístupu 
k zeleni je čerstvý případ, kdy pra-
covnice nejmenované provozovny 
před zraky kolemjdoucích slévala 
vodu z uvařených brambor přímo 
u kmene stromu. „Lidé by si měli 
uvědomit, že i strom je živý organis-
mus. Vařící voda se solí je vyloženě 
agresivní a ničí kořenový systém. 
Stačí ještě pár hrnců brambor 
a strom se z toho nemusí vzpamato-
vat,“ komentovala případ Ľubica 
Jaroňová z městského odboru život-
ního prostředí a služeb. Bohužel 
není ojedinělý, často pošetilí jedinci 
vylévají ke stromům třeba úklido-
vou vodu, opět horkou a se saponá-
ty. Většinou jde o excesy, za kterými 
je neznalost a naivita, ale  výjimkou 
není ani cílené záškodnictví. To 
když strom někomu překáží, třeba 
při výhledu z okna. Na poškozování 
dřevin přitom pamatuje zákon 
o ochraně přírody. Občanům za ta-

kový prohřešek hrozí pokuta až 
dvacet tisíc, u právnických osob se 
může vyšplhat až k milionu.

Příkladem, jak těžký život dřevi-
ny v centru mají, je alej na pěší 
zóně. Při výsadbě akátů na konci 
90. let si majitelé sítí vymínili, že 
stromy budou v betonových skru-
žích o průměru jednoho metru, aby 
kořenový systém neponičil kabeláže 
v podzemí. Kořeny stromů se v be-
tonové kleci nemohly rozrůst, přes-
to zde vydržely úctyhodných pat-
náct let. Pak ale začaly postupně 
odumírat a v roce 2013 bylo nutné 
alej obnovit. Nyní jsou zde platany, 
ale opět v původních skružích, tak-
že i jejich životnost je omezená.

„Ta událost s vařící slanou vodou 
mě opravdu rozladila. I když určitě 
nešlo o úmysl, jen nevědomost,“ 
konstatovala Jaroňová. V nejbližší 
době se proto chystá navštívit pro-
vozovny v centru a oslovit majitele, 
aby zaměstnance na problém upo-
zornili a volili při vylévání »splaš-
ků« citlivější řešení.  (tch)

Setkání adoptivních rodičů

ubližování už tak strádající zeleni

Platany na pěší zóně musí »živořit« v betonových skružích, sakury mezi silnicí 
a chodníkem to v Kostelní nemají o moc snazší.

Foto: Pavel Čempěl

Zasedání zastupitelstva
V pondělí 10. června ve 14 hodin se 
ve velké zasedací síni radnice uskuteč-
ní zasedání městského zastupitelstva. 
Na programu bude mimo jiné hospo-
daření města a návrh na úpravu roz-
počtu a tradičně majetkové záležitosti. 
Celý program je k dispozici na www.
bohumin.cz, v sekci Radnice, rubrice 
Úřední deska, nebo v městských vý-
věskách. Zasedání je veřejné a vysílá 
jej v přímém přenosu TIK.

Vedoucí odboru
Tajemnice městského úřadu vyhlašu-

je výběrové řízení na místo vedoucího 
majetkového odboru. Termín dodání 
přihlášek je do 4. června. Bližší infor-
mace, zejména požadavky na vzdělá-
ní, na www.bohumin.cz, sekce Radni-
ce, rubrika Nabídka práce.

Vedení CSSB
Městská rada vyhlašuje výběrové říze-
ní na funkci ředitele/ky Centra sociál-
ních služeb Bohumín (CSSB). Termín 
podání přihlášek je do 14. června. 
Detaily výběrového řízení na www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce.
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Asistenti prevence kriminality jsou opět o něco mobilnější. elektromobilnější. Nově 
mají k dispozici elektrokola, díky kterým se snáze dostanou do vzdálenějších lo-
kalit a zvládnou častěji kontrolovat místa ve svém rajónu.

Bicykly s elektrickou asistencí se od klasic-
kých vzhledem a vybavením nijak výrazně 
neliší. S vypnutým pohonem nebo při vybití 
baterie na nich cyklista normálně šlape. Ale 
když si pomůže elektromotorem, má to šlapání 
mnohem snazší, což ocení zejména v kopcovi-
tém terénu. Kola, která mají nyní k dispozici 
bohumínští asistenti, mají pět stupňů podpory. 
Na nejnižší, který pomáhá jezdci jen malinko, 

lze na jedno dobití urazit i přes sto kilometrů. 
Při vyšším zapojení elektromotoru se dojezd 
zkracuje, ale i na nejvyšší stupeň bicykl zvlád-
ne úctyhodných padesát kilometrů. „Asistenti 
se díky nim snáze dostanou do městských částí 
a rychleji zvládnou přesuny mezi sledovanými 
lokalitami v centru. Během směny je tak mohou 
navštěvovat opakovaně,“ popsal zástupce ředi-
tele městské policie Roman Honysz.

Od listopadu 2017 mohou pomocníci stráž-
níků působit v bohumínských ulicích díky 
projektu Asistenti prevence kriminality (APK). 
Město na něj získalo dotaci z evropských fondů 
prostřednictvím operačního programu 
Zaměstnanost. Dotace hradí především mzdy 
asistentů, ale část je možné využít také na jejich 
vybavení. Loni proto díky podpoře vyfasovali 
čtyři klasické bicykly, nyní se jejich »vozový 
park« rozroste o čtyři elektrokola. Dvě už mo-
hou využívat, další dvě ještě dorazí.

Současný projekt APK končí příští rok v čer-
venci. Město už ale prostřednictvím Místní 
akční skupiny Bohumínsko, stejně jako v před-
chozím případě, podalo žádost o projekt nava-
zující, tedy APK 2. „Aktuální projekt se týká 
osmi asistentů prevence kriminality, do nové 
žádosti jsme zapracovali jejich navýšení na de-
set,“ sdělila projektová manažerka Radka 
Michaliková. Nyní je žádost ve fázi hodnocení. 
Pokud bude Bohumín opět úspěšný, projekt 
asistentů by mohl plynule pokračovat až do 
konce roku 2022. (tch)

Sport nebo životní styl? u skateboardingu to jde ruku v ruce. Prestiž tohoto odvětví 
přitom stoupá a kluci i holky na prknech to z dvorků dotáhli až na olympiádu. 
Skateboarding je totiž novým olympijským sportem, který se už příští rok představí 
pod pěti kruhy v tokiu.

Areál na Faji, který je v provozu třetím ro-
kem, nemá ambice konkurovat olympijskému 
zázemí, přesto se řadí k moderním a zdařilým 
skateparkům. A potvrdil to i 11. května, kdy 
hostil druhý ročník závodů ve skateboardingu, 
neboli Skate Contest vol. 2. Dorazilo na něj 
třiačtyřicet soutěžících ze severu Moravy, 
Polska, ale také z Prahy a okolí.

Účastníci se nejprve během půlminutové 
sólo jízdy snažili zaujmout diváky i porotu 
zvládnutými prvky, ve skejťáckém žargonu 
»tricky«. Další dvě minuty pak jezdili společně 
se svými soupeři. V semifinále měl své želízko 
také Bohumín. V mladší kategorii do 16 let se 
v něm předvedla domácí závodnice Veronika 
Pohlová (13). „Pro náš spolek je to obrovský 

krok dopředu, že se konečně našel někdo, kdo 
Bohumín v tomhle sportu reprezentuje,“ uvedl 
Dalibor Jureček, předseda pořádajícího spolku 
Mládež.

V mladší kategorii si nakonec první místo 
vyjezdil Patrik Pluháček z Frýdku-Místku, ve 
starší zvítězil Zdeněk Balcar z Krnova. Na 
hlavní soutěž navázal takzvaný Best Trick 
Contest, při kterém každý závodník nad pat-
náct let mohl nevídaným trikem vyhrát peníze 
na ruku.

Skatepark na Faji ale neožívá pouze během 
soutěží, má slušnou návštěvnost i ve všední 
dny. „Jen chci apelovat na rodiče, aby připomí-
nali dětem, že je po sobě třeba uklízet PET lahve 
a další odpadky. Často se totiž stává, že právě 
nepořádek je nejčastějším důvodem uzavírání 
skateparků různě ve světě,“ vzkázal Jureček. 
Květnový bohumínský »contest« byl jednou 
z prvních letošních skejťáckých akcí v Česku. 
Krátce po něm odstartovala série závodů v celé 
republice. (tch)

Asistenti na kolech s asistencí

Na prknech z dvorků na olympiádu

Foto: Pavel Čempěl

Asistenti už mají první dvě elektrokola.

Foto: Pavel Čempěl
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Jednou z Regionálních potravin roku 2019 v Moravskoslez-
ském kraji je bohumínské pivo Skřečoňský žabák. Rodinný 
minipivovar funguje od roku 2011.

Titul »Regionální potravina« 
získal jedenáctistupňový světlý 
ležák Skřečoňský žabák v katego-
rii alkoholických a nealko nápojů. 
O značku, která je zárukou kvali-
ty, čerstvosti a jedinečnosti, se 
letos ucházelo celkem 98 produk-
tů od 29 výrobců.

Značka na etiketě značí, že jde 
o produkt vyrobený v konkrét-
ním regionu s minimálně 70pro-
centním podílem místních suro-
vin. Hlavní surovina přitom musí 
být stoprocentně tuzemského 
původu. Výrobky jsou pevně 

spjaty s daným regionem a často 
jde o krajové speciality.

V soutěži mohou obstát jen 
nejlepší produkty. Ve všech kra-
jích Česka zvítězí v každé z devíti 
kategorií jen jeden výrobek. Pres-
tižní značka je určena malým 
a středním výrobcům do 250 za-
městnanců. Oceněný výrobek 
získá právo zdarma užívat značku 
Regionální potravina po dobu 
čtyř let na obalu svého výrobku. 
V současné době má ocenění 411 
produktů od 325 výrobců.

 (red)

Obec Vrbice, nyní jedna z městských částí Bohumína, letos 
slaví 790 let od první písemné zmínky. Výročí připomene 
hned několik společenských i sportovních akcí.

V pátek 7. června proběhne 
v 17.30 hodin v místním kostele 
slavnostní studentský koncert. 
V prostředí chrámu vystoupí žáci 
ZUŠ Bohumín, ZUŠ Orlová a Ja-
náčkovy konzervatoře Ostrava. 
Následujícího 8. června se oslavy 
přesunou k Vrbickému jezeru, 
kde bude zázemí Oceláckého tri-
atlonu. Ten zahrnuje 750 metrů 
plavání, 21 kilometrů na kole 

a pětikilometrový běh. Hlavní 
závod odstartuje v pravé poledne, 
ale už v 9.15 hodin si mohou 
mírnější variantu vyzkoušet 
i děti.

V neděli 9. června bude opět 
dějištěm vrbický kostel. V 8.45 
hodin tady začíná mše svatá na 
počest jubilejních 790 let od prv-
ní písemné zmínky o Vrbici.

 (red)

teď ještě »hasí« džberovou stříkačkou namalované plamín-
ky, ale za pár let se možná popasují s opravdickými. Místní 
sbory dobrovolných hasičů připravily pro děti z mateřských 
škol 16. května vydařenou akci. Po roce do Hobbyparku za-
vítal Bohumínský dráček.

Loňská premiéra slavila velký 
úspěch a druhý ročník si proto 
nenechalo ujít pětaosmdesát dětí 
z devíti školek. Dobrovolní hasiči 
je seznámili se svou technikou 
i posláním a připravili pro ně 
soutěžní úkoly. Předškoláci zdo-
lávali vodní příkop, bariéru nebo 
lávku. Proběhli tunelem a vy-
zkoušeli si také hašení. Pořádají-
cím hasičům podal pomocnou 
ruku také Český červený kříž 
a zasvětil nejmenší do zdravově-
dy, městská policie jim zase vy-
světlila základní dopravní značky. 
Dráček má sice formu soutěže, 
ale o čas a body v ní nejde. Smy-

slem je, aby se děti zabavily a ně-
čemu se také přiučily.

Závěrečnou tečku obstarala ha-
sičská omladina sborů z Kopyto-
va, Skřečoně, Záblatí, Šunychlu 
a Vrbice. „Mladší žáci od šesti do 
jedenácti let utvořili společný tým 
a předškolákům předvedli králov-
skou disciplínu, požární útok,“ 
popsal starosta SDH Kopytov Mi-
chal Mlynkec. Útokem smíšené-
ho družstva dali hasiči najevo, že 
na soutěžích sice stojí proti sobě 
a snaží se soupeře porazit, jinak 
ale dobrovolné sbory táhnou za 
jeden provaz.

 (tch)

dráček děti zabavil i poučil
Mateřská škola Rafík letos slaví 40. narozeniny a v rámci oslav 
připravuje zahradní slavnost, která proběhne 18. června.  
Rafík na ni zve nejen současné děti a rodiče, ale také všechny, 
kteří mateřinku v uplynulých dekádách navštěvovali nebo 
v ní pracovali.

Slavnost začíná v mateřince 
v Rafinérském lesíku v 15 hodin. 
Hosté se seznámí s programem 
a záměry vzdělávání, prohlédnou 
si školku a také její zahradu s pří-
rodními koutky, které vznikly 
v rámci dotačního programu Mo-
ravskoslezského kraje »Zdravá, 
krásná, voňavá...«. Nebude chy-
bět ani retro koutek, tedy dobové 
fotografie, kroniky či učební po-
můcky.

Děti budou soutěžit, hrát si, 
tančit a smát se s klaunem Pepí-
nem. Čeká je také skákací hrad 
a skluzavka, nástřik tetování, ma-

lování na obličej nebo výroba 
placek. S předškoláky, kteří už po 
prázdninách usednou do škol-
ních lavic, se školka také slav-
nostně rozloučí.

 (red)

Mateřinka slaví čtyřicítku

Žabák s prestižní značkou

Společensky i sportem 
oslaví 790 let

Ve středisku zdravotnických služeb, poliklinice v Čáslavské ulici, 
začíná 10. června výměna osobního výtahu. S dokončením se po-
čítá do 17. července a po celou dobu bude na poliklinice výtah 
mimo provoz.

Poliklinika bez výtahu

Zatímco odrostlejší školáci soutěží v hasičských disciplínách pravidelně, děti 
z mateřinek mají svou soutěž teprve od loňska. S její organizací pomáhají 
všechny sbory bohumínského okrsku.

Foto: Pavel Čempěl
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Jedním z bodů oslav 95. výročí Masarykovy školy byl slavnostní průvod. Ač bylo 
22. května, vládlo aprílové počasí. Slunce střídaly přeháňky a účastníci se snažili 
vystihnout ten správný moment, aby mohli vyrazit do ulic. trefili to napůl. závěr 
defilé na náměstí už byl hodně deštivý a rekvizity v rukou nahradily deštníky. Ani 
symbolických 95 balonků se do výšin kvůli vlhkým a těžkým provázkům nevznes-
lo. Ale co, třeba z nebe škole padalo štěstí...

První škola, ovšem německá, vznikla v Bo-
humíně-Šunychlu-nádraží v roce 1860. Česky 
se začalo ve městě vyučovat až o půlstoletí poz-
ději. Se vznikem republiky přibývalo žáků 
a městská správní komise se roku 1922 roz-
hodla tuto situaci řešit vybudováním novostav-
by školy v nynější Seifertově ulici. Ovšem ani 
devět učeben nestačilo potřebám rostoucího 
města, a tak následovala dostavba druhého 
traktu, který začal sloužit v únoru 1924. Právě 

tato událost se zapsala do análů coby rok zalo-
žení školy. V roce 1930 získala čestný titul 
»Masarykova škola«. V 50. letech o něj sice 
přišla, ale po roce 1989 nastala jeho renesance.

Za téměř století zažila škola ledacos. Ve 30. 
letech zde kromě obecné a měšťanské školy 
fungovala také škola mateřská a hudební, cvi-
čili zde sokolové, zkoušel pěvecký sbor a hrálo 
loutkové divadlo. V předvečer 2. světové války 
měla škola jednatřicet tříd a dvanáct set žáků. 

Šmahem však byla česká škola zrušena a na-
hradil ji lazaret. Citelnou ránu budova utrpěla 
v roce 1944, kdy spojenci nešťastně svrhli 
pumy na centrum města. Jedna bomba zasáh-
la školu a její střední část se zřítila. Na rekon-
strukci došlo v roce 1950. 

Generální opravu škola prodělala v 80. le-
tech, kdy přístavbami vznikla kuchyně a školní 
jídelna s učebnami nad nimi a nová budova 
s dílnami, kuchyňkou a pěstírnou. Po ničivých 
povodních v roce 1997 se kromě oprav také 
stavělo, přibyla mimo jiné tělocvična s umělým 
povrchem. Další velkou rekonstrukcí prošla 
škola v letech 2002 a 2003. Ani tím moderni-
zace nekončí, město pravidelně investuje do 
novinek. Už 26. června začíná například dvou-
měsíční oprava podlahy kuchyně za více než 
1,7 milionu. V novém ji strávníci navštíví po 
prázdninách. (red)

V autě má šofér větší komfort a větší bezpečí. Ale když usedne na jednostopou 
mašinu, dává mu to více volnosti, nemluvě o možnostech parkování. Ne nadarmo 
se říká, že motorkáři své stroje osedlávají, podobně jako v minulosti jezdci své oře. 
A právě milovníci svobodné, i když občas riskantní jízdy si dali 18. května sraz 
u evangelického kostela.

Takzvané žehnání motorkářům je symbolic-
kým začátkem sezony a v kalendáři bohumín-
ských akcí si už našlo své stálé místo. K evan-
gelickému kostelu se na jaře sjíždějí jednostopé 
stroje všech kubatur ze širokého okolí. „Jde 

o jednu z akcí v rámci projektu Fara dokořán,“ 
uvedl evangelický farář Roman Brzezina, se 
kterým se žehnání zhostila také Šárka Kubjá-
ková, jáhenka Církve československé husitské. 
Společně se účastní i dalších akcí, například 

navštěvují domovy důchodců. Tentokrát ale 
přivítali motorkáře a popřáli jim sezonu bez 
nehod a zranění. Letos jich na akci ve Štefáni-
kově ulici dorazila více než stovka. Jako každo-
ročně uspořádali sbírku a do motorkářské 
přilby vybrali 5 394 korun. Peníze věnovali na 
potřeby kostela a aktivity fary. A samozřejmě 
nezapomněli ani na přihlížející. V plné kráse 
jim předvedli své nablýskané stroje a absolvo-
vali také spanilou jízdu městem.

 (tch)

Masarykova »sluníčková« škola 1924-2019

Burácení motorů před svatostánkem

Foto: Pavel Čempěl

Slavnostní průvod Masarykovy školy zastihl v polovině déšť. Holt i »sluníčkové« škole někdy zaprší.

Foto: Pavel Čempěl
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V tomto školním roce se prvňáčci zŠ ČSA v rámci projektu Sportuj ve škole mohou 
účastnit sportovních her. Hodina pohybových aktivit týdně nad rámec osnov probíhá 
pod záštitou Asociace školních sportovních klubů.

Ve sportovních hrách se žáci seznamují s atle-
tikou, gymnastikou, vyzkoušejí si různé míčové 
hry. Naučí se pohybovat v rámci družstva nebo 
skupiny, učí se spolupráci a toleranci. 

S formováním mladého člověka je nutné začí-
nat co nejdříve, a to jak po psychické, tak i fyzic-
ké stránce. Nástup do první třídy je optimální 
dobou pro začátek organizovaného sportovního 
rozvoje dětí. Máme velkou radost, že tento pro-
jekt funguje, o čemž svědčí hojná účast spokoje-
ných dětí a pozitivní reakce rodičů.

 darina MeNŠÍkOVÁ

Více vody nad hlavou než v hadicích

Velký projekt pro malé sportovce

Soutěže v požárním sportu jsou nejpopulárnějším poměřováním dovedností sborů dobrovolných hasičů. Jejich sezonu v Bo-
humíně tradičně zahajuje okrskové kolo na stadionu u školy ČSA. konalo se 12. května a hasiči se museli vypořádat nejen 
s náročnými úkoly, ale také s nepřízní počasí.

Bojů se tentokrát zúčastnily pouze čtyři sbory, Vrbice, 
Šunychl, Skřečoň a Záblatí. Jejich mužské i ženské týmy 
čekal stometrový běh s překážkami a požární útok. Při 
běhu závodníci zdolávali bariéru, muži dvoumetrovou, 
ženy výrazně menší. Po ní vždy následuje přeběh kladiny, 
ale vzhledem k dešti a riziku uklouznutí ji pořadatelé 
v ženské kategorii raději vynechali. Muži, často členové 
výjezdových jednotek, kde se při zásazích musí popasovat 
i s většími výzvami, ale kladinu absolvovali. Společné pak 
bylo spojování hadic a napojení proudnice. 

Běžeckou disciplínu zvládla nejlépe Vrbice, která zvítě-
zila v obou kategoriích. Absolutně nejlepší časy zazname-
nali Martina Bednářová, která byla v cíli za 19,44 vteřiny, 
a David Plazgura za 19,29 vteřiny. Následoval požární útok, 
a ten vyšel opět nejlépe hasičkám z Vrbice. Získaly tak 

double a nakonec i celkové vítězství. Muži je 
však nenapodobili, jejich pokus byl neplatný 
a v celkovém pořadí se propadli. Prestižní po-
žární útok provedl nejlépe tým skřečoňských 
mužů, ovšem z absolutního vítězství se nakonec 
radovali hasiči ze Šunychlu. Podali v obou dis-
ciplínách vyrovnané výkony, pokaždé obsadili 
druhou příčku a po sečtení všech časů a umís-
tění mohli slavit.

Okrsková soutěž je postupová, ale pořadí 
v základním klání nemá na účast v dalším kole 
vliv. Počítá se účast. Každé družstvo, které sou-
těžilo v Bohumíně, se může přihlásit do okres-
ního kola.  (tch)

Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci v ZŠ ČSA své všestranné pohybové doved-
nosti. Projekt zaštiťuje Asociace školních sportovních klubů, která už šestadvacet let pomáhá bavit 
školáky sportem.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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z prvních účastníků Atletického minisoutěžení (AMiS) už jsou dnes dospěláci. Spor-
tovní zápolení dětí z mateřských škol se totiž zrodilo před patnácti lety. Současní 
předškoláci si přišli na stadion u školy ČSA zazávodit 21. května.

Skok z místa, běh přes překážky, hod a závě-
rečná štafeta. Disciplíny, se kterými se letos po-
pasovaly děti ze čtyř mateřských škol, Fitškolky, 
Skřečoně, Nerudovy a Čáslavské. Účast byla 
menší, protože se termín musel kvůli nepřízni 
počasí o týden posouvat a některé mateřinky už 

měly jiný program. Ty přítomné čekala jedna 
novinka. Na rozdíl od svých předchůdců nehá-
zeli závodníci kriketovým míčkem, ale molita-
novou raketkou. „On je míček pro tak malé děti 
přece jen trochu těžký. Proto se nyní v atletice razí 
tento trend a na míček se přechází až později. 

U hodu raketkou je třeba mít dobrý švih a náklon, 
podobně jako u hodu oštěpem,“ vysvětlil Zdeněk 
Veselý z Atletického klubu Bohumín. Klub akci 
tradičně pořádal spolu s DDM Fontána a ZŠ 
ČSA. 

Každou školku reprezentovalo deset dětí, pět 
dívek a pět chlapců. Celé týmy soutěžily ve štafe-
tě a hodu, kde se výkony sčítaly. Nejlépe si ten-
tokrát vedli mladí sportovci z Fitškolky a vybo-
jovali pohár pro vítěze. S  prázdnou ale 
neodcházel nikdo, všichni obdrželi medaile za 
účast a sladkosti. Další ceny mohli získat soutě-
žící v individuálních disciplínách, do nichž ma-
teřinky nominovaly vždy dva zástupce. Ve skoku 
z místa zvítězili Eliška Hallová (Čáslavská) a Ru-
dolf Gábor (Fitškolka), překážkovou dráhu nej-
rychleji zdolali Lillien Cichoňová (Fitškolka) 
a Vojtěch Kupczyn (Nerudova). (tch)

Sportovní hala 11. května opět praskala ve švech. Musela pojmout více než tisícov-
ku účastníků pohárové taneční soutěže eso. konal se už její 24. ročník a o cenné 
kovy usilovalo devětadvacet souborů, které divákům nabídly osmdesát choreo-
grafií. Přehlídku pořádaly soubory kates a 1SC '98 B – dance pod hlavičkou domu 
dětí a mládeže.

Eso je soutěží výjimečnou, účastnit se jí mo-
hou pouze soubory při domech dětí, středis-
cích volného času a ostatních školských zaříze-
ních s rekreační tréninkovou zátěží. Zkrátka 
pro ryzí amatéry. Profi tanečníci, účastníci 

extraligy a soutěží České taneční organizace se 
holt musí poohlédnout jinde. „Zůstáváme sou-
těžní přehlídkou pro kolektivy, které nemají mi-
lionové prostředky, nemůžou si dovolit drahé 
lektory a choreografie. Pro soubory, kde vedoucí 

nebo rodiče tlučou rekvizity po nocích a kostýmy 
šijí hodné maminky. Prostě pro nás amatéry,“ 
popsal filozofii soutěže Jiří Trucla z DDM Bo-
humín.

Na Esu byly k vidění výstupy v kategoriích 
baby (děti do 6 let), mini (do 8 let), děti (do 11 
let), junioři (12 až 15 let) a hlavní (od 16 let). 
Velmi populární je také seniorská kategorie, 
kdy formace musí mít věkový průměr více než 
35 let. 

Amatéři tančí pro radost, ale o ceny se sou-
těží samozřejmě také. A v jejich získávání byl 
domácí Kates letos mimořádně úspěšný. Pět-
krát si vytančil bronz, čtyřikrát stříbro a show 
choreografii »To je vzpoura« nakonec ověnčilo 
zlato. (red)

Atletické disciplíny pro nejmenší

když amatéři tančí pro radost

Foto: Jiří Rozsypal

Foto: Pavel Čempěl
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V pátek 17. května zavítali do 
školky v Nerudově ulici členové 
včelařského kroužku z Bartošovic, 
kteří spolupracují s bohumínskou 
organizací Českého svazu včelařů. 
»Včelaříci« Kuba, Lucka a Simon-
ka spolu s vedoucí Lenkou Pro-
cházkovou dětem povyprávěli 
o pilných zástupkyních hmyzí říše 
a ukázali mnoho z jejich života. 
Včely žijí v úzkém kontaktu s pří-
rodou a jejich společenství má 

dokonalou organizaci. Prostřed-
nictvím života včelstva je možné 
pochopit spoustu přírodních zá-
konitostí. 

Předškoláci s nadšením pod 
mikroskopem pozorovali části 
včelího tělíčka, zhotovili dřevěný 
rámek do úlu a svíčku ze včelího 
vosku. Děti i učitelky děkují za 
milou návštěvu. 

 text a foto: Lenka NOdŽÁkOVÁ,
 MŠ Nerudova

doufáme, že všichni chráníte přírodu. My, děti ze zŠ v záblatí, 
obzvlášť. V sobotu 22. května jsme byli v zOO Ostrava a příro-
dě jsme pomáhali. zúčastnili jsme se akce evropské asociace 
zoologických zahrad a akvárií na ochranu ohrožených druhů 
a skupin zvířat nazvané May day. 

V ZOO jsme prodávali vlastno-
ručně zhotovené výrobky, na kte-
rých jsme začali pracovat už v dub-
nu během Dne Země. Výdělek 
jsme věnovali na adopci pandy 
červené a na kampaň Silent Forest, 

která zabraňuje zabíjení zvířat po 
celém světě. Prodali jsme všechno 
a vydělali jsme 5 288 korun. Mys-
lím, že i když jsme malé děti, doká-
žeme velké věci.  

 Vilma PŘeČkOVÁ, žákyně 5. třídy

do školky zavítali Včelaříci den ochrany ohrožených 
živočichů

Útulek představil inovace i své svěřence
Hafani ven z kotců, návštěvníci dovnitř. Ne tedy přímo do kotců, ale do areálu 
jako takového. Městský psí útulek v Šunychlu pořádal 19. května den otevřených 
dveří. Na čtyřnohé svěřence a doprovodný program se přišla podívat více než 
stovka milovníků zvířat.

Útulek v bývalých kasárnách má kapacitu 
pro až šestadvacet psů, přičemž v průměru 
jich zde nyní bývá kolem osmnácti. Zájemci 
je v rámci akce mohli vzít na procházku po 
areálu a nechat je trochu vydovádět. „Šlo nám 
o to, aby se lidé přišli podívat na pesky, ale také 
jsme jim chtěli ukázat nové prostory a zrekon-
struované kotce,“ uvedla Radka Matonogová 
z útulku. V tom loni město zadalo obnovu 
oplocení a úpravou vzniklo z dosavadních 

dvou výběhů šest menších. „Pokud si nějací psi 
navzájem nesednou, už je není nutné tak hlídat, 
každý má svůj prostor. Když je hezky, tráví zví-
řata ve výbězích i celý den,“ líčil Tomáš Průšek 
z radničního odboru životního prostředí a slu-
žeb. Loni proběhla také kompletní rekonstruk-
ce šesti kotců, na kterou letos navázala obnova 
dalších devíti. Zadní část je tímto hotová, pod-
le finančních možností by se mohla v příštích 
letech dočkat i ta přední.

Den otevřených dveří v útulku ale nabídl 
i doprovodný program. Děti se mohly svézt 
na koních a divácky mimořádně atraktivní 
byla prezentace kynologie. Pozvaní psovodi 
předvedli ukázky poslušnosti, ale také obran-
né zásahy, dopadení zločince. A protože na 
čerstvém vzduchu vyhládne, své místo měl na 
akci i stánek s občerstvením. Vegetariánským. 
„Stánek mají kamarádky, které také provozují 
farmu pro zachráněná zvířata. I tato akce byla 
hlavně o zvířatech, a proto by se nehodilo, kdy-
by byla také na talíři,“ osvětlila Matonogová. 
Akce byla úspěšná, a byť si nikdo chlupatého 
svěřence z útulku neosvojil, alespoň několik 
nadšenců projevilo zájem o jejich občasné 
venčení a procházky. (tch)

Foto: Radka Matonogová

Foto: zŠ záblatí
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Úspěšné přebory s olympijskou tečkou
tradičně bohumínskými plavci nejpočetněji obsazované závody sezony přilákaly 
10. a 11. května do karviné čtyři desítky svěřenců plaveckého klubu. Bohumín měl 
díky tomu nejpočetnější výpravu meziokresních přeborů žactva a dorostu.

Z hlediska umístění na stupních vítězů vy-
nikali Andrea Czerná, Samuel Hübscher 
a Kuba Gryc, kteří neochutnali hořkost poráž-
ky. Klára Nováková, Karel Babicz a Anna Ko-
hanová většinou vítězili, jen občas dohmátli 
druzí, hůř ne. Vítězství na přeborech slavili 
rovněž Julie Kalvarová, Jakub Křistek a Michal 
Matoušek. Diplom, který pořadatelé předávali 
třem nejúspěšnějším plavcům jednotlivých 
disciplín a kategorií, doma mohou vystavit 
rovněž Richard Drobík, Klára Macurová, Lu-
káš Orlík, David Pálka, Michael Pecl, Matěj 

Pensimus a dva členové plavecké přípravky 
Matyáš Menšík a Julie Trachová. K individuál-
ním výkonům je třeba přičíst bronz dívčí štafe-
ty volným způsobem a vítězství chlapecké 
polohově i volným způsobem. 

Drtivou většinu těch, kteří na stupně tento-
krát nedosáhli, mohly hřát alespoň osobní re-
kordy. Zvlášť u úplných noviců dosažené časy 
zválcovaly osobáky dosažené v trénincích. 

Když bylo dobojováno, zbývalo rozlousk-
nout jednu otázku. Koho, i na základě karvin-
ského vystoupení, zařadí pověření trenéři do 

krajské nominace na letní Olympiádu dětí 
a mládeže? V předběžné nominaci figurovali 
čtyři bohumínští závodníci. Samuel Hübscher 
s Andrejkou Czernou. Ti byli nejžhavějšími 
adepty a svou pozici v Karviné suverénně 
obhájili. Anička Kohanová rovněž svými výko-
ny potvrdila vysoký výkonnostní standard. Jen 
Klárka Nováková, v Karviné výrazně vylepšu-
jící svá maxima, musela čekat do poslední 
chvíle, komu dá krajský trenér při nominaci 
přednost. Pro ni trošičku smůla, že na její nej-
silnější znak musel trenér volit ze tří vyrovna-
ných dívek. Pár desítek hodin po posledním 
dohmatu trenéři zveřejnili svá rozhodnutí. Do 
Liberce pojedou Moravskoslezský kraj repre-
zentovat Sam Hübscher, Andrea Czerná 
a Anna Kohanová. Adrian kudeR,

 prezident Pk Bohumín

www.cez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Den otevřených dveří 
v Elektrárně Dětmarovice
Elektrárna se proměnila zvenčí i uvnitř. 
Přijďte se podívat!

 sobota 8. června 2019 | 9.00–12.00 hod.

Před elektrárnou program pro celou rodinu:
hry a soutěže o ceny | fyzika a chemie v praxi v režii Pevnosti 
poznání Olomouc | ochutnávka rajčat z Farmy Bezdínek, jejíž 
skleníky elektrárna vytápí | skákací hrad | malování na tvář |
kreativní dílna | projížďky na lodičkách | oranžová zmrzlina 
a oranžová cukrová vata | Oranžové kolo pro dobrou věc

Prohlídky elektrárny už od 8 hodin.

ZUŠ Bohumín se připojuje ke III. ročníku 
celostátního happeningu základních umě-
leckých škol. V pátek 31. května od 16 ho-
din vypukne na náměstí T. G. Masaryka 
ZUŠ Open. Představí se pěvecký sbor, flét-
nový, kytarový a smyčcový soubor, rytmic-
ká kapela, hudecká muzika. Chybět nebu-
dou divadelní představení, výtvarné dílny 
a výstava prací žáků výtvarného oboru. 

umělecký 
happening

Část bohumínské výpravy, plavci od dvanácti do čtrnácti let, bojovala v Karviné také o nominace na nad-
cházející Olympiádu dětí a mládeže.

Foto: Pk Bohumín
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VZPOMÍNKY

BLAHOPŘÁNÍ

25. května oslavil své krásné 
životní jubileum 80 let 

pan Karel ZACHAR.
Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí 

manželka Miroslava, synové Lumír a Igor, 
vnučky Katka, Eliška a Nikolka, 

Blaženka a Bohumil.

6. června oslaví své 80. narozeniny 

pan Eduard SUCHÁNEK.

Hodně štěstí a hlavně zdraví 

přeje manželka Alžběta, 

dcery Marcela a Pavlína s rodinami.

6. června oslaví své životní jubileum 
90 let 

paní Marie ZAHUMENSKÁ.
Do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody 

v kruhu své rodiny a známých 
přeje srdečně syn Ladislav, 

snachy Lenka a Jiřina, vnuk Lukáš.

Naposledy jsme se rozloučili
Blokša Alois *1917 z Nového 

Bohumína  Florek Milan *1950 
z Nového Bohumína  Gemelová 
Miroslava *1949 z Nového Bohu-
mína  Gregor Zdeněk *1927 
z Nového Bohumína  Królová 
Hildegarda *1930 ze Starého Bo-
humína  Lassmann Gerhard 
*1933 ze Skřečoně  Osina Ru-
dolf *1938 ze Záblatí  Pacutová 

Drahomíra  *1927 
z Nového Bohumína 
 Piszczková Jarmila *1958 ze 
Šunychlu  Rakusová Gerda 
*1928 z Pudlova  Sedlaczek 
Otto *1937 ze Skřečoně  Spáči-
lová Alžběta *1926 z Nového Bo-
humína  Wzientková Edita 
*1941 ze Skřečoně    (mat)

11. června si připomínáme 

nedožité 80. narozeniny 

pana Ing. Emila PASTUCHY.


S úctou a láskou vzpomínají synové 

Emil a Tomáš s rodinami.

S největší láskou, kterou v srdci máme, stále na tebe vzpomínáme.

4. června si připomeneme 1. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustila  

paní Hanička KOSTRUHOVÁ, AGELOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají rodiče Kostruhovi, 

syn Daniel a ostatní příbuzní a známí.

Bez tebe se životem těžko kráčí, při vzpomínce na tebe slzy tváře smáčí. 
Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál. Srdce jeho zlaté bylo, každému 

jen blaho přál. Za vše dobré, co vykonal, tichý spánek buď mu přán.

19. května jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí 

pana Ladislava LIPUSE
a zároveň si 23. června připomeneme  

jeho nedožitých 69 let.


Vzpomínají manželka Zdenka, syn,  

dcera s manželem a dětmi.

Díky za to, čím jsi pro mne byl, za každý den, kdy jsi se mnou žil.
Je to už 10 let, kdy dotlouklo tvé laskavé srdce.

15. května jsme si připomněli smutné výročí úmrtí 

pana Jaroslava GLOSE.


Stále vzpomíná manželka Jarmila.

30. května jsme vzpomněli smutné  

3. výročí úmrtí 

pana Ladislava ŠEVČÍKA.



S úctou a láskou vzpomínají manželka Zdeňka, 

dcery Ivona, Pavla a syn David s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

3. června si připomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, švagr, 

tchán, dědeček a pradědeček, 

pan Ján KOŠČ.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Marie,  
syn s rodinou, dcera s rodinou, zeť,  

vnoučata a pravnoučata.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí,  
v srdci tě máme a navždy budeme mít.

3. června vzpomeneme 10. smutné výročí 
tragického úmrtí 

pana Petra ADAMIKA.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
mamka s manželem, syn Daniel,  

sestra Romana s dětmi a celá rodina.

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)

2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm

Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografie, případně delší text)

CENY INZERCE 3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč
Slevy za opakované zveřejnění:
3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny
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REALITY
 ● Koupím byt 2+1 v Bohumíně, 

platba hotově. Tel.: 732 958 439.
 ● Koupím byt v Boh. Tel.: 736 228 

883.
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 
staré věci i poškozené, případně celé 
pozůstalosti. Platíme hotově, přijede-
me. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602 
796 422.

 ● Med z Jeseníků od Luďky přemís-
těn za park. Tel.: 776 684 719.

 ● Prodám nový parní čistič Kär-
cher. Nevhodný dárek, jednou pou-

žitý. Pův. cena 3 000 Kč, sleva 1 000 
Kč. Cena 2 000 Kč. Tel.: 608 363 622.

 ● Prodám unimobuňku. Tel.: 605 
250 894. 

 ● Prodám dvojhrob ve St. Bohumí-
ně. Nájem zaplacený do r. 2021 včet-
ně. Cena 2 500 Kč. Tel.: 724 687 436.
SLUŽBY

 ● Firma Ivo Skotnica, čištění čalouně-
ní, sedacích souprav a koberců. Objed-
návky po 16 hod. Tel.: 776 611 888.

 ● Čištění koberců, sedaček, interié-
ru aut, strojně Kärcher, Jurzica. Tel.: 
724 088 643, www.cistyautointerier.cz.

 ● Výrazné slevy cen masáží pro se-
niory 65+, Komenského 554. Tel.: 724 
340 942.

INZERCE

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.

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

 
 

 

Posunovač 
Od uchazečů požadujeme: 

 znalost posunu na dráze celostátní, 
případně na vlečce; 

 zdravotní způsobilost; 
 flexibilitu, samostatnost, spolehlivost; 
 ŘP skupiny B – výhodou. 

Zátěžový/-á disponent/-ka 

Od uchazečů požadujeme: 

 praxi v oboru železniční dopravy, např. 
na pozici tranzitéra; 

 dobrou uživatelskou znalost práce s PC; 
 zdravotní způsobilost (vstup do kolejiště); 
 pečlivost, samostatnost, spolehlivost. 

KROMĚ PRACOVNÍ SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU A FÉROVÉ MZDY NABIZÍME: 

 5 týdnů dovolené 
 roční In-Karta 50 
 

 stravenky (100,- Kč) 
 rekondiční pobyty 

 příspěvek na penzijní 
připojištění a sport 

Více informací:  career.cz@railcargo.com 

Nabízíme studium v oborech 
maturitních i učebních 
ve školním roce 2019/20!

Maturitní
přijďte si bezplatně doplnit vzdělání zakončené maturitní zkouškou!

Podnikání dálkové i denní (pro uchazeče s výučním listem)
Sociální činnost

Provoz a ekonomika dopravy

Učební
Strojní mechanik

Obráběč kovů
Elektrikář

Mechanik opravář motorových vozidel
Kadeřník

Kuchař – číšník

Bližší informace: 
tel.: 596 097 908, 731 134 082, e-mail: jkrausova@sosboh.cz.

Poslední volná místa bez přijímací zkoušky na maturitní obory!

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283

Společnost ČEZ Teplárenská oznámila plánovanou letní odstávku 
centrálního zásobování teplem. Od 23. července do šesti hodin 
ráno 25. července bude přerušena dodávka teplé vody do bytových 
domů a dalších zařízení, která jsou napojena na systém CZT.

Odstávka teplovodu
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Bohumínská skupina Grog letos slaví 25. výročí. Historií ka-
pely nás ve svých vzpomínkách provede kytarista, zpěvák 
a skladatel, lídr skupiny Martin Sitek.

Naše nové nahrávky se dostáva-
jí do rockových rádií a informace 
o Grogu je možno najít na strán-
kách různých hudebních portálů. 
Zároveň se objevují pozitivní re-
cenze našeho CD v českých i za-
hraničních hudebních časopisech. 
Grog se dokonce dostává mezi »10 
alb, která nesmějí chybět pod vá-
nočním stromečkem« v časopise 
Help Music. 

I rok 2017 byl pro kapelu velmi 
úspěšný. O Grogu vyšel článek 
v prestižním rockovém magazínu 
Spark a v dubnu se kapela probo-
jovala mezi šestici nejlepších v hit-
parádě na MusicMap EURO 
WU17. Tři vítězné skupiny si 
mohly zahrát v rámci fotbalového 
mistrovství dívek do 17 let. Bohu-

žel nejen hudební kvality byly kri-
tériem výběru poroty. Protože šlo 
o akci pro mladé lidi, rozhodla se 
pro interprety s adekvátním věko-
vým průměrem. Stručně řečeno 
jsme dobří, ale staří. My se ale ne-
vzdáváme. Počkáme si na mist-
rovství veteránek nad 70 let. 

Song Visalaje se stal hymnou 
FK Bospor Bohumín. S novým 
textem »Žlutá a modrá«, který pro 
fotbalisty napsal Igor Bruzl, sklad-
bu Grog znovu nazpíval a slav-
nostně pokřtil společně s vedením 
klubu v areálu Pavla Srnička. 
V červenci dostáváme možnost 
zúčastnit se festivalu Basinfirefest 
ve Spáleném Poříčí. Naše nadšení 
překvapivě nesdílí zpěvák Dalibor. 
Jsme jeho reakcí, že už nechce 

hrát festivaly a koncerty, zaskoče-
ni, nicméně tento koncert ještě 
úspěšně absolvujeme. Poté nám 
ale Dalibor oznamuje, že v kapele 
končí. Vzhledem k tomu, že se tak 
děje týden před naším vystoupe-

ním na vyhlášeném festivalu Mas-
ters of Rock, který si nechceme 
nechat ujít, jsme nuceni toto 
urychleně řešit.

 (Pokračování příště)

improvizovaná celnice, vojenská výstroj z časů první republi-
ky, unikátní fotografie a dokumenty. V Salonu Maryška verni-
sáží odstartovala výstava »Od závory k Schengenu«. klub 
vojenské historie Bohumín, spolek Maryška a město ji uspo-
řádaly u příležitosti 15. výročí vstupu Česka do evropské unie. 

„Výstava nabízí pohled na histo-
rii Starého Bohumína, českosloven-
ského pohraničního opevnění, 
ochrany státní hranice a železniční 
trati spojující Bohumín a polské 
Chałupki,“ nastínil Michal Hejda 
z KVH Bohumín. Aby si návštěv-
ník udělal představu o období, 
které výstava představuje, pomůže 
řada sbírkových předmětů, foto-
grafií a dalších dokumentů. Auto-
ři nezapomněli ani na projekty, jež 
se podařilo uskutečnit díky česko-
-polské spolupráci, kterou vý-
znamně podpořilo otevření hranic 
v prosinci 2007.

„Dodnes si živě pamatuji celníky 
a později pohraniční policisty, kteří 
po desetiletí strážili hraniční pře-
chod v Bohumíně. I tato éra je sou-
částí naší historie. Kdysi hranice 
rozdělovala, dnes spojuje. V půli 
května se právě v místě, kde kdysi 
probíhaly kontroly, konal úspěšný 
Jarmark na hranici, kam pravidel-

ně míří davy Čechů a Poláků. Tady 
v příhraničí máme k sobě velmi 
blízko, navíc mnohé rodiny mají 
kořeny na obou stranách hranice,“ 
uvedla předsedkyně spolku Ma-
ryška Kamila Smigová.

Výstava je v Salonu Maryška na 
náměstí T. G. Masaryka k vidění 
do 27. června, a to každé úterý 
a každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
 (luk)

V půli května ukončili své stu-
dium na bohumínské střední ško-
le desítky absolventů maturitních 
oborů provoz a ekonomika do-
pravy, sociální činnost a podniká-
ní. Po státní části maturitní 
zkoušky následovala profilová 
školní část, ve které studenti před-
váděli výborné výkony. Oficiální 
a slavnostní rozloučení s matu-
ranty proběhne 13. června v zase-
dacím sále městského úřadu, v je-
hož závěru obdrží také maturitní 
vysvědčení. Střední škola přeje 
všem absolventům hodně štěstí 
v další cestě životem.

 text a foto: Pavlína BLAŽkOVÁ

Čtvrtstoletí s rockovou skupinou Grog (9)

Od hraniční závory do současnosti

Loučení s maturanty

Foto: Grog

Foto: Lukáš kania

Originální koncert, na kterém je možné i tančit. 
Hudební lahůdku v podání prvorepublikového 
swingového akustického tria připravil bohumín-
ský kulturní spolek Oderberg. Lam trio, tedy 
housle, tenor banjo, kontrabas a zpěv, zahraje 
v hotelu Pod Zeleným dubem ve Starém Bohu-
míně v neděli 2. června od 16 hodin.
„Lam trio hraje hudbu třicátých a čtyřicátých let. 
Přijďte se přesvědčit, že jazz není namyšlená nuda, 
prostě pohoda jazz,“ láká za pořadatele Martin 
Kachel. Lam trio hraje ve složení Ladislav Koke-
sch, Aleš Nitra a Milan Holub. Cena vstupenky 
je 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě 
v den koncertu. Vstupenky zakoupíte v recepci 
hotelu Pod Zeleným dubem, telefon 555 506 606.
 (luk)

Pohoda jazz Pod zeleným
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ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: POMŮCKA: AB OVO, ARIT, OBO, SATOR.

Nevěrník nevěří své manželce.

kAM V BOHuMÍNě?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 31.5. a 1.6. v 19 hodin ROC-
KETMAN. Velká Británie (Životo-
pisný/Hudební), 2019, titulky, od 
12 let, 120 minut, 130 Kč.

 ● 2.6. v 19 hodin GODZILLA II: 
KRÁL MONSTER. USA (Akční/Ka-
tastrofický), 2019, titulky, od 12 
let, 132 minut, 130 Kč.

 ● 3.6. v 19 hodin TRABANTEM 
TAM A  ZASE ZPÁTKY. Česko 
(Roadmovie/Komedie), 2019, od 
12 let, 114 minut, 100 Kč.

 ● 6.6., 7.6. a 16.6. v 19 hodin 
X-MEN: DARK PHOENIX. USA (Ko-
miks/Akční), 2019, od 12 let, 114 
minut, 130 Kč. 6.6. s titulky a 7.6. 
s dabingem ve 2D; 16.6. s titulky 
ve 3D.

 ● 8.6. v 19 hodin JOHN WICK 3: 
PARABELLUM. USA (Akční), 2019, 
titulky, od 15 let, 130 minut, 120 
Kč.

 ● 9.6. v 16 hodin POKÉMON: DE-
TEKTIV PIKACHU. USA (Rodinný/
Krimikomedie), 2019, dabing, 
přístupný, 104 minut, 110 Kč.

 ● 9.6. v 19 hodin PSÍ POSLÁNÍ 2. 
USA (Rodinný), 2019, dabing, pří-
stupný, 108 minut,  130 Kč, děti 
110 Kč.

 ● 12.6. v 9 hodin ČERTÍ BRKO. 
Česko (Pohádka), 2018, 99 minut, 
50 Kč (FK pro seniory).

 ● 13.6. a 14.6. v 19 hodin MUŽI 
V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA. 
USA (Sci-fi/Komedie), 2019, da-
bing, od 12 let, 107 minut. 13.6. 
ve 3D za 150 Kč; 14.6. ve 2D za 
130 Kč.
PRO DĚTI

 ● 2.6. v 10 hodin V OBLACÍCH. 
Animovaný f i lm, Německo 
(2019), dabing, 88 minut, 120 Kč.

 ● 16.6. v 10 hodin O KOUZELNÉ 
ŘEPĚ. Divadelní pohádka pro 

děti od 4 let, hraje Harlekýn Kar-
viná. Sál kina, 80 Kč.

DIVADLO

 ● 5.6. v 19 hodin NEBE? Posmrt-
né rozjímání učitelky, herečky 
a kadeřnice, hraje divadlo Malé-
Hry. Sál kina, 220 Kč

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 3.6. až 7.6. (mimo středu) ve 

13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. N. 
Bohumín.

 ● 10.6. až 14.6. (mimo středu) ve 
13-17 hodin NÁRAMKY Z RULI-
ČEK. Výtvarná dílna, N. Bohumín, 
11.6. a 14.6. také St. Bohumín.
TEEN ZÓNA  

 ● Každý čtvrtek od 13 hodin 
DESKOHRY. Populární deskové 
hry.

 ● 4.6. v 15-16 hodin QUIZ TIME. 
Týmová vědomostní soutěž.

 ● 24.6. v  15-16 hodin TRIKY 
A EXPERIMENTY. Série pokusů 
a různých triků. 

HUDBA

 ● 2.6. v 16 hodin LAM TRIO. Kon-
cert s tančírnou, swing a jazz 30. 
a 40. let. Pod Zeleným dubem, 
150 Kč v předprodeji, 200 Kč na 
místě.

 ● 6.6. a 13.6. v 16 hodin DE-
CHOVKOVÝ ČTVRTEK. Prome-
nádní koncert, hraje Bohumínská 
dechovka, nám. T. G. Masaryka.

 ● 9.6. od 10 hodin MEZINÁROD-
NÍ FESTIVAL DECHOVÝCH OR-
CHESTRŮ. Soutěž souborů z Čes-
ka i  Polska. Sál kina, vstup 
zdarma.

VÝSTAVY

 ● Od 3.6. VODÁCI REGIONU. Vý-
stava spolku Posejdon, galerie na 
schodech knihovny.

 ● Každou sobotu ve 14-17 ho-
din VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj 
a výzbroj od ČSLA po AČR, ko-
mentované prohlídky. Uniformy, 
zbraně, technika. Dům služeb na 
nám. Budoucnosti.

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minulos-
ti města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20 
hodin, SO a NE v 10-20 hodin. 
Starý Bohumín, Pod Zeleným 
dubem.

MARYŠKA 

nám. TGM 939, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, tel.: 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 

18 hodin.
 ● 18.6. v 18 hodin OBLIČEJOVÁ 

JÓGA PRO KRÁSU A VITALITU. 
Lekce cvičení Jany Fedorčák van 
Coppenolle. S sebou zrcátko, tuž-
ku a papír. Cena 150 Kč.  

 ● D o  2 7 . 6 .  O D  Z Á V O R Y 
K SCHENGENU. Výstava k 15. vý-
ročí vstupu Česka do Evropské 
unie. 

 ● Každou středu v  15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně- 

etnografický klub, který se věnu-
je tradici bohumínského kroje.

SPORT

 ● 8.6. od 8 hodin OCELÁCKÝ TRI-
ATLON. Od 8.00 prezentace, 
v 9.30 start dětí, ve 12.00 start 
hlavního závodu. Vrbické jezero.

 ● 16.6. od 13 hodin ALPSKÝ 
TRAVERZ NAD ODROU. Projížďka 
na laně nad řekou. U Antošovic-
ké lávky v Pudlově, zdarma.
 FOTBAL

 ● 2.6. v 17 hodin FK BOSPOR - 
SLEZSKÝ FC OPAVA B. Muži, divi-
ze, hřiště za parkem. 

 ● 8.6. v 17 hodin FK SLOVAN ZÁ-
BLATÍ – TJ SOKOL VÁCLAVOVICE. 
Muži, 1. B třída, hřiště v Záblatí.  

CVIČENÍ

TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE  
(velká tělocvična): 

JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí 
a středu od 19 hodin, tel. 731 

905 040, e-mail. m.lalice@
seznam.cz, www.aerobikbohu-

min.net.
BOSPORKA

Nerudova 1037

CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Renáta (R) 
737 828 191, Iveta (I) 608 333 
771, Naďa (N) 775 665 169, www.
aerobikbohumin.net 
Pondělí: 16.00 hodin kruhový 
trénink (K), 17.30  aerobik step (I), 
18.00  kettlebell (N)
Úterý: 18.00 kruhový trénink (K) 
19.00 funkční trénink (R) 
Středa: 9.00 over ball (K), 17.00 
befit step (K)  

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 31.5. do 16.6.

anglické přísloví: pomůcka: ab ovo, arit, obo, sator.
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Nevěrník nevěří své manželce.

2.6. od 14 hodin dětSkÝ deN 
V JuNGLi. kulturní program, 
atrakce a  soutěže pro děti. 
Hobbypark, 30 kč.
14.00 klaun Hopsalín
15.30 Anna Giecková (Bohumín-
ská star 2018)
16.00 Pavel Novák (soutěže a pís-
ničky)
17.30 diskotéka
12.6. v 8-16 hodin SLezSkÝ Ry-
Nek. Potraviny a produkty regi-
onálních výrobců, ochutnávka 
zabíjačkových specialit. V 15.30 
hodin losování tomboly. Nám. 
tGM.
15.6. od 14 hodin MěStSkÉ 
SLAVNOSti. Hobbypark, 80 kč, 
děti 50 kč.
14.00 Maxíci
15.30 Hodiny
17.00 Holki
18.30 Dalibor Janda
20.00 O5 a Radeček
21.30 Slza

(Pokračování na str. 16)
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Zatímco kostely v Novém Bo-
humíně, Skřečoni nebo Vrbici 
vyrostly na přelomu 19. a 20. sto-
letí a jsou typické stavbou z červe-
ných neomítaných cihel, ten sta-
robohumínský se od nich na 
první pohled liší. A nejen vzhle-
dem. Farní kostel Narození Panny 
Marie je nejstarší kulturní památ-
kou na území města. Původně 
gotický kostel už tady stál ve 14. 
století a o dvě století později do-
stal renesanční podobu. Uplynulo 
opět dvě stě let a vzhled stavby se 
znovu výrazně měnil. Sehrál 
v tom roli bleskem způsobený po-
žár v roce 1850. Poničený chrám 
bylo v následujících letech nutné 
zásadně přestavět a z trojlodního 
kostela vznikl jednolodní. Kvůli 
snížení nové klenby se původní 
gotická okna ocitla na půdě, kde 
se dochovala dodnes. Také věž 
doznala změn. Cibulovou báň 
s lucernou nahradila jehlancová 
střechu. Dnešní podobu získal 

kostel během další rozsáhlé re-
konstrukce v letech 1910 a 1911.

V blízkosti kostela se nachází 
také památkově chráněná hrobka 
Henckelů von Donnersmarck und 
Vösendorf. Kruhovitou stavbu, 
která připomíná románskou ro-
tundu, nechal rod postavit ve dru-
hé polovině 17. století. V suterénu 
se nacházela hrobka, v nadzemí 
byl sakrální prostor. Poslední 
mužský potomek bohumínské 
větve rodu zde byl pohřben v roce 
1803. Dnes už jeho ostatky ani 
žádné jiné v místě nejsou. Podze-
mí hrobky bylo na přelomu 19. 
a 20. století vyklizeno a vchod do 
něj zasypán, nadzemí pak sloužilo 
dlouhá desetiletí jako skladiště. 
V roce 1974 prošla už bývalá 
hrobka částečnou rekonstrukcí, 
další následovala v letech 2001 
a 2002. Díky úsilí místních farní-
ků byla stavba opravena a adapto-
vána na kapli Panny Marie.   

 (red)

Bohumín na dobových fotografiích (54)

Otakárek fenyklový je holarktickým druhem, což znamená, 
že žije nejen v evropě a severní Africe, ale i na Středním 
a Blízkém východě a mírném pásu Asie až po Japonsko – 
v severní Americe je rozšířen od Aljašky až po Colorado.

V Česku je legislativně chráně-
ným druhem, ale v současnosti 
se jeho početní stavy zvyšují 
a ohrožený už není. V letošních 
dubnových slunečných dnech 
jsem ho na Bohumínsku pravi-
delně vídával ve třech lokalitách, 
občas se některý jedinec zatoulá 
až do centra města. Žije na růz-
ných typech bezlesých stanovišť 
od nížin až po vrcholky hor. Živ-
nými rostlinami jeho housenek 
jsou bedrník, fenykl, kmín, kopr, 
mrkev a další druhy z čeledi mi-

říkovitých a routovitých.  Dospě-
lí motýli sají nektar bodláků, 
hvozdíků a jetelů, v zahradách 
také komulí. 
 text a foto: Jiří ŠuHAJ

Otakárek fenyklový 
(Papilio machaon) Příroda Bohumínska – motýli (238)

Čtvrtek: 17.30 hiit (K), 19.00 funkční tré-
nink (R) 
Pátek: 16.00 kruhový trénink (K)

SPORTOVNÍ HALA 

sportovni-hala@bospor.info,  
 734 788 668 

Červen-srpen provozní doba 9-21 hodin

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216,  
 596 092 300, 777 707 786 

www.bospor.info
pondělí až čtvrtek: 6–7.45 a 12–21 hod.

pátek: 12–21 hodin
víkendy a svátky: 8–21 hodin
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic.
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
9-21 hodin.
ZVÍŘECÍ FARMA
(vstup do kontaktní zóny)
pondělí-pátek: 15-18 hodin
víkendy a svátky: 10-13 a 15-18 hodin.

(Pokračování ze str. 15)
 KAM V BOHUMÍNĚ?

dvoudenní jarmark 
s festivalem
Na bývalém hraničním přechodu v Chałupkách a v přilehlém 
zámeckém areálu bylo o víkendu 18. a 19. května pěkně ruš-
no. konal se tady tradiční, ovšem tentokrát hned dvoudenní 
Jarmark na hranici. Jeho součástí byl také Festival u zámku. 

Místa na bleším trhu, která jsou 
bezplatná, začínali prodejci obsa-
zovat už v pět hodin ráno. Někdo 
si přivezl profesionální stánek, jiný 
kempinkové stoly a někomu stači-
lo na cestu položit jen deku. Na 
improvizovaných pultech pak 
mohli příchozí najít zboží, které by 
v klasických obchodech hledali jen 
těžko. Rezavé cetky z půd a chlévů, 
sběratelské předměty, starožitnos-
ti, gramodesky, retro hudební či 

fotografické přístroje nebo vylože-
né bizarnosti.

V zámeckém parku vyrostlo 
současně velké pódium, na kterém 
během soboty vystoupili laureáti 
přehlídky mladých talentů, decho-
vá kapela nebo soubor horalů. 
V parku probíhal rovněž animační 
program pro děti, rytířské souboje 
a ukázky středověkých bitev. Závěr 
akce patřil taneční diskotéce. 

 (tch)

Energetická společnost ČEZ aktuálně kácí na pozemcích společ-
nosti Rockwool stromy pod vedením vysokého napětí. Zásah má 
probíhat až do 2. června. Rockwool se v této souvislosti zavázal, 
že náhradou za pokácené vysadí adekvátní počet nových stromů 
v jiné lokalitě firmy, kde nenaruší ochranné pásmo pod vedením 
vysokého napětí.

kácení v Rockwoolu

Foto: Pavel Čempěl


