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V Bohumíně tradici žehnání motorkářům koronavirová situace opět zhatila. Místní 
už podruhé přišli o ceremoniál i možnost prohlédnout si detailně a zblízka atrak-
tivní mašiny. Stroji v pohybu a burácením jejich motorů se však pokochat mohli. 
Městem 8. května dopoledne projel konvoj účastníků, kteří měli namířeno na dvojí 
žehnání u sousedů. 

Jezdce v jedné stopě, nepočítáme-li tříkolky, 
po roce opět svolal motorkářský spolek Yamaha 
Star z Orlové. Majitelé strojů rozličných kubatur 
si dali ráno dostaveníčko u benzinky v Dolní 
Lutyni. Účastníci pak nakopli své mašiny a vy-
dali se na spanilou jízdu regionem. Jejich prv-
ním cílem byl Bohumín, odkud pokračovali do 

Rychvaldu a následně do Orlové-Města. Obcemi 
projížděl hřmotný hrozen, který čítal asi dvě stě 
hlav. Další jezdci se k němu přidávali cestou.

V cíli trasy ve staré Orlové se 
uskutečnila modlitba za motor-
káře v katolickém kostele a ná-
sledně žehnání mašin na náměs-
tí. Stejný ceremoniál proběhl 
v pravé poledne u nedalekého 

evangelického kostela. (tch)

Sportovnímu areálu pomůže 
zelená energie   str. 2

Kronikářka zakončila své  
druhé dílko verši   Str. 7

Pietní akt u nového  
památníku   Str. 8

Obnovení provozu ani skanzenu 
se mlýn nedočkal   Str. 9

Burácení motorů a nablýskané stroje

Začátkem dubna spustil Bohumín na webu obcan.bohumin.cz 
novou digitální službu pro své občany. Díky Portálu občana mo-
hou mít přehled o svých závazcích vůči městu a případně i zaplatit 
některý z poplatků z pohodlí domova. Za první měsíc provozu 
službu využila více než stovka uživatelů s tím, že třetina přihláše-
ných provedla také platbu, nejčastěji za psa.  

Výhodou nové služby je mimo 
úspory času také její okamžitá funkč-
nost bez nutnosti registrace. Do por-
tálu se lze přihlásit elektronickým 
občanským průkazem nebo bankov-
ní identitou. Nabídka služby se bude 
v příštích měsících rozšiřovat. Ve 
druhé půlce roku bude možné uhra-
dit další poplatky a v portálu se obje-
ví nové formuláře, například přihlá-

šení psa, žádost o vydání matričního 
dokladu, žádost o informativní prů-
běh inženýrských sítí, ohlášení ke 
komunálnímu odpadu a další. V prů-
běhu roku dojde také ke spuštění 
e-mailových a SMS upozornění, která 
uživatelům připomenou blížící se ter-
míny uhrazení jednotlivých poplat-
ků. Po přihlášení do portálu je pak 
bude možné ihned zaplatit. 

Město brzo spustí i anonymní re-
žim, kdy nebude nutné se do portálu 
přihlašovat, ale k uskutečnění platby 
postačí zadání údajů o plátci, varia-
bilního symbolu a částky. Této no-
vinky využijí lidé, kteří nemají e-Ob-
čanku, bankovní identitu nebo jen 
potřebují zaplatit poplatek za rodin-
ného příslušníka.

Jako každá nová elektronická 
služba, tak i bohumínský portál ob-
čana vyžadoval po spuštění drobná 
vyladění. Proto například u někte-
rých plateb proběhlo pozdější páro-
vání. Nyní už ale systém plně fungu-
je v online režimu. Pokud však 
uživatel platí pomocí QR kódu nebo 

bankovním převodem, může dojít 
k potvrzení platby v portálu za jeden 
až dva dny. Určitě není třeba hradit 
poplatek vícekrát, portál sám ná-
sledně provede automatické párová-
ní platby a předpisu.

Cílem elektronizace služeb pomo-
cí portálu je umožnit občanům část 
agend vyřešit ze svých domovů, bez 
nutnosti navštěvovat úřad či chodit 
platit složenky na poštu. Nutné je 
také zdůraznit, že zatím všechny stá-
vající služby a způsoby plateb po-
platků zůstávají zachovány.

 Michal KOLOVRAT,
 správce informačních technologií

Portál občana po měsíci ostrého provozu

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Opravy městských komunikací:
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V okolních městech narazí motoristé na asfaltéry především v létě. Bohumínská 
radnice ale už pár let upřednostňuje jiný model. V průběhu celého roku shromaž-
ďuje podněty k opravám komunikací, na podzim je pracovníci osobně navštíví, 
posoudí jejich stav a rozhodnou. Hned na jaře se tak mohou nasmlouvané firmy 
pustit do díla. Díky tomu mají už nyní téměř všechny vybrané silnice nový živičný 
koberec.  

Radnice letos vybrala k celkové pokládce 
nových povrchů šest úseků. Hotovo už asfaltéři 
hlásili ze Záblatí, kde opravili spodní část ulice 
Na Pískách k zahrádkám a Rovnou ulici ke 
hřbitovu včetně dosud nezpevněné točny. Ve 
Starém Bohumíně dostala koberec první část 
ulice S. K. Neumanna od tenisových kurtů po 
křižovatku a splněno je i v Novém Bohumíně 
v Čáslavské ulici za Budoucností. Tady má 
nový povrch parkoviště. V nejbližších dnech se 
technika ještě přemístí do Pudlova, aby odfré-
zovala a pak vyasfaltovala zadní část ulice 
K Odře včetně točny u vodojemu. Ze seznamu 
tak zbývá ještě Nádražní ulice u tržnice, kde 
však nyní probíhá budování terminálu. Tento 
úsek tak dostane finální koberec až na 
podzim.

Na živičné vrstvy celých úseků silnic město 
vynaložilo tři miliony, dalšího půl milionu za-
platí za opravy výtluků. Půjde o vysprávku 344 
metrů čtverečních poškozených míst téměř ve 
všech městských částech. Největší zásahy při-
tom čekají Kasárenskou a Čáslavskou ulici 
v Novém Bohumíně.

Souběžně s rekonstrukcí cest se Bohumín 
pustil i do obnovy komunikací pro pěší. Zám-
kovou dlažbu, která nahradí litý asfalt nebo 
staré betonové dlaždice, dostane 1 820 metrů 
čtverečních chodníků. Jde o práce za 4,3 mili-
onu. Po nové dlažbě se už mohou procházet 
pěší v ulici Čs. armády od Pivního baru, ve 
Smetanově u školky a Palackého u křižovatky 
se Šunychelskou. Za park se pracovníci ještě 
vrátí, aby opravili dva úseky v Sadové ulici 
a další ve Dvořákově. Ve Starém Bohumíně 
pak čeká na předláždění chodník u TJ Viktorie 
a  v  Novém Bohumíně ve Vrchlického 
u knihovny. Harmonogram některých prací je 
nutné koordinovat s rozsáhlou akcí mobilního 
operátora, který ve městě pokládá do země 
optické kabely. (tch)

Novou fotovoltaickou elektrárnu začal budovat Bohumín na střeše sportovní haly za 
parkem. Pilotní projekt počítá s tím, že zelená energie bude proudit do čtyř objektů 
v areálu Bosporu. Kromě samotné haly má pomoci snížit náklady na provoz zimního 
stadionu, aquacentra a penzionu. V provozu bude už v létě.

„Náš sportovně-rekreační komplex je v regionu 
unikátní. Každoročně rozšiřujeme jeho vybavení 
a investujeme do modernizací. Delší dobu jsme 
přemýšleli, jak snížit náklady na provoz. Nakonec 
jsme využili dotací z evropského a státního rozpoč-
tu a pustili jsme se do stavby první fotovoltaické 
elektrárny ve městě. Nejde nám pouze o úsporu 
výdajů, naší motivací je i snaha o šetrnější přístup 
k životnímu prostředí, které zvlášť v našem kraji 
vyžaduje velkou míru pozornosti,“ uvedl místosta-
rosta Lumír Macura.

Pro stavbu elektrárny město vybralo střechu 
sportovní haly. Specializovaná firma na ni umístí 
432 monokrystalických panelů, které po spuštění 
zajistí výkon 138 kilowatt-peaků (kWp). „Provoz 
celého areálu je energeticky velmi náročný, za elek-
třinu platíme přes dva miliony ročně. Fotovoltaická 
elektrárna nebude mít v prvních pěti letech žádné 

variabilní náklady a navíc je obsluhována na dál-
ku. Při dostatku slunečných dnů můžeme být v ur-
čitých okamžicích letní sezony soběstační,“ uvedl 
jednatel městské společnosti Bospor Jan Resler.

Náklady na historicky první městský projekt 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie představu-
jí 3,9 milionu. Část prostředků se městu podařilo 
získat díky dotaci Evropské unie, konkrétně 
z Fondu soudržnosti v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí, a to 1,8 milionu. „Dalších 
zhruba 600 tisíc dofinancujeme prostřednictvím 
peněz, které nám naši občané vrátí z kotlíkových 
půjček ze Státního fondu životního prostředí. Bo-
humíňáci, kteří mění své neekologické kotle, se tak 
nepřímo na této investici podílejí,“ upřesnil Lumír 
Macura s tím, že z městského rozpočtu tak půjde 
na výstavbu zařízení 1,5 milionu.

 Jana KONČÍTKOVÁ

Řidiči ocení novou živici, chodci dlažbu

Sportovnímu areálu pomůže zelená energie

Každý ze 432 panelů je metr široký a půl druhého me-
tru dlouhý. Montáž probíhá jen na polovině střechy, ze 
slunečné jižní strany od aquacentra.

Největší letošní oprava chodníku proběhla v ulici Čs. armády. Nová zámková dlažba tady má 630 metrů čtverečních.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková
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Připravované licitace městských bytů
S ohledem na vládní opatření se licitace bytů konají ve velkém zasedacím sále v prvním patře 
hlavní budovy radnice, číslo dveří 230. Za rodinu se může účastnit pouze jedna osoba. Pokud se 
někdo ze zdravotních či jiných důvodů není schopen dostavit sám, může zplnomocnit jinou osobu. 
Vyvolávací cena je 60 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit také občané 
EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na www.bohumin.cz, sekce 
Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 983, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města, v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Součástí kuchyně je 
kombinovaný sporák a spížní skříň. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,03 m2, celková plocha bytu 56,00 
m2. Prohlídka 17.5. v 14.30-14.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 17.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 985, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v centru města, v blízkosti ško-
ly, školky a supermarketu. Byt s vý-
klenkem, balkonem a koupelnou se 
sprchovým koutem. Plocha pro vý-
počet nájemného 55,11 m2, celková 
plocha bytu 56,09 m2. Prohlídka 
17.5. v 15.00-15.15 hodin a 18.5. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 19.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nově zateplený dům v cen-
tru města v nízké zástavbě v blízkos-
ti školy, školky a supermarketu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,45 m2, celková plo-
cha bytu 58,78 m2. Prohlídka 17.5. 
v 15.45-16.00 hodin a 18.5. v 9.45-
10.00 hodin. Licitace bytu se koná 
19.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1065, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní dům 
s  funkcí domovníka se nachází 
v blízkosti školy, školky, střediska 
zdravotnických služeb a autobusové 
zastávky. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 25,90 m2, 
celková plocha bytu 29,35 m2. Pro-
hlídka 18.5. v 11.00-11.15 hodin 
a 19.5. v 15.00-15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti Penny marketu, 
Kauflandu, tržiště, vlakového a au-
tobusového nádraží. Plocha pro vý-
počet nájemného 31,84 m2, celková 
plocha bytu 32,78 m2. Prohlídka 
17.5. v 14.45-15.00 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 19.5. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 52, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se nachází 
v blízkosti autobusového nádraží, 
obchodů, zrenovovaného parku, zá-
kladní a mateřské školy. Byt s lodžií, 
v koupelně je sprchový kout. Plocha 
pro výpočet nájemného 26,86 m2, 
celková plocha bytu 29,06 m2. Pro-
hlídka 24.5. v 15.15-15.30 hodin 
a 25.5. v 10.30-10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 26.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, číslo 

bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům se 
nachází v blízkosti autobusového 
nádraží, obchodů, zrenovovaného 
parku, základní a mateřské školy. 
K bytu náleží sklepní kóje a koupel-
na s vanou. Plocha pro výpočet ná-
jemného 36,47 m2, celková plocha 
bytu 37,01 m2. Prohlídka 24.5. 
v 15.45-16.00 hodin a 25.5. v 11.00-
11.15 hodin. Licitace bytu se koná 
26.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 207, číslo bytu 
3, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Cihlový nízkopodlažní dům v klid-
né části města, v blízkosti školy, 
školky a supermarketu. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 57,66 m2, celko-
vá plocha bytu 62,91 m2. Prohlídka 
25.5. v 10.00-10.15 hodin a 26.5. 
v 15.00-15.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 26.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
29, I. kategorie, 3. nadzemní podla-
ží. Cihlový dům v klidné části města 
se nachází v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným by-
tovým jádrem a sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
26,38 m2, celková plocha bytu 27,35 
m2. Prohlídka 24.5. v 15.00-15.15 
hodin a 25.5. v 10.15-10.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.5. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
33, I. kategorie, 3. nadzemní podla-
ží. Cihlový dům v klidné části města 
se nachází v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným by-
tovým jádrem a sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,68 m2, celková plocha bytu 29,65 
m2. Prohlídka 24.5. v 15.00-15.15 
hodin a 25.5. v 10.15-10.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.5. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
34, I. kategorie, 3. nadzemní podla-
ží. Cihlový dům v klidné části města 
se nachází v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným by-
tovým jádrem a sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
27,70 m2, celková plocha bytu 27,70 
m2. Prohlídka 24.5. v 15.00-15.15 
hodin a 25.5. v 10.15-10.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.5. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 442, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti vlakového a auto-
busového nádraží. Plocha pro výpo-
čet nájemného 53,70 m2, celková 
plocha bytu 53,70 m2. Prohlídka 
24.5. v 14.30-14.45 hodin a 25.5. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 31.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 

bytu 48, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti domu 
se nachází mateřská škola a potravi-
ny. Plocha pro výpočet nájemného 
33,05 m2, celková plocha bytu 33,05 
m2. Prohlídka 26.5. v 14.15-14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 31.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, čís-
lo bytu 72, I. kategorie, 13. nadzem-
ní podlaží. Věžový dům v blízkosti 
dětského hřiště, autobusového sta-
noviště, Kauflandu, Penny, mateřské 
a základní školy je po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateplení). 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,55 m2, celková plocha bytu 30,10 
m2. Prohlídka 31.5. v 14.30-14.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 31.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, čís-
lo bytu 67, I. kategorie, 12. nadzem-
ní podlaží. Věžový dům po rekon-
strukci (okna, balkony, střecha, 
zateplení). V blízkosti domu je dět-
ské hřiště, autobusové stanoviště, 
Kaufland, Penny, mateřská a základ-
ní škola. Dům s funkcí domovníka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,55 m2, celková plocha bytu 30,10 
m2. Prohlídka 31.5. v 14.15-14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 31.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1158, číslo 
bytu 18, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
rekonstrukci, v blízkosti školy, škol-
ky, zdravotního a nákupního stře-
diska. Možnost parkování u domu. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 68,04 m2, celková plo-
cha bytu 70,80 m2. Prohlídka 31.5. 
v 15.15-15.30 hodin a 1.6. v 9.15-
9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
7.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 733, čís-
lo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města. V blízkosti domu jsou 

nákupní možnosti, školská zařízení 
a vlakové nádraží. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
75,06 m2, celková plocha bytu 75,73 
m2. Prohlídka 31.5. v 15.00-15.15 
hodin a 1.6. v 9.00-9.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 7.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, čís-
lo bytu 59, I. kategorie, 12. nadzem-
ní podlaží. Věžový dům se nachází 
v blízkosti střediska zdravotnických 
služeb, základní a mateřské školy. 
V domě je zajištěn úklid společných 
prostor, k bytu náleží sklepní kóje 
umístěná na patře. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,33 m2, celková 
plocha bytu 60,67 m2. Prohlídka 1.6. 
v 10.45-11.00 hodin a 2.6. v 15.30-
15.45 hodin. Licitace bytu se koná 
7.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, čís-
lo bytu 30, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový dům se nachází 
v blízkosti střediska zdravotnických 
služeb, základní a mateřské školy. 
V domě je zajištěn úklid společných 
prostor, k bytu náleží sklepní kóje 
umístěná na patře. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,33 m2, celková 
plocha bytu 60,67 m2. Prohlídka 1.6. 
v 11.00-11.15 hodin a 2.6. v 15.45-
16.00 hodin. Licitace bytu se koná 
7.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 66, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Věžový dům se nachází 
v centru města, v blízkosti nákup-
ních možností, školských zařízení 
a vlakového nádraží. Byt je po cel-
kové rekonstrukci, v koupelně je 
sprchový kout. Byt s balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 29,13 
m2, celková plocha bytu 31,80 m2. 
Prohlídka 2.6. v 15.00-15.15 hodin 
a 3.6. v 9.15-9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 7.6. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,  
odbor správy domů

Nebytové prostory k pronájmu 
Dr. E. Beneše 98, Nový Bohumín
Nebytový prostor v přízemí na 
hlavní třídě o rozloze 87,15 m2 
(prodejna oděvů).
Cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok (čisté 
nájemné bez služeb).
Licitace se koná 17. května ve 14 
hodin v budově »B« městského úřa-
du, kancelář B101. 
Okružní 1087, Nový Bohumín
Garáž ve společné dvojgaráži v pří-
zemí malometrážek o celkové roz-
loze 23,49 m2.
Cenová zóna 300 Kč/m2/rok (čisté 

nájemné bez služeb).
Licitace se koná 17. května ve 14.30 
hodin v budově »B« městského úřa-
du, kancelář B101. 
nám. Svobody 7, Starý Bohumín
Garáž ve společné garáži v zadním 
traktu domu s pečovatelskou služ-
bou o celkové rozloze 11,66 m2.
Cenová zóna 300 Kč/m2/rok (čisté 
nájemné bez služeb).
Licitace se koná 17. května v 15 ho-
din v budově »B« městského úřadu, 
kancelář B101. 
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Příklady pro různě početné domácnosti v rodinných domech

Objem 
popelnice Svozy/rok Litry/rok Litry/měsíc Maximální 

počet bydlících
Litry/osoba 
za měsíc *

Poplatek/rok
 v Kč

60 13 780 65 1 65 780

60 26 1 560 130 2 65 1 560

80 26 2 080 173 3 57,8 2 080

120 13 1 430 119 2 59 1 430

120 26 2 860 238 4 59 2 860

140 26 3 640 303 5 60,7 3 640

 ● Odpoledne 26. dubna reagovala 
hlídka na telefonické oznámení 
a v Orlovské ulici v Rychvaldu podro-
bila kontrole motorkáře na černé ma-
šině. Tip se nemýlil, muž (31) z Dolní 
Lutyně má až do roku 2022 soudní 
zákaz řízení.

 ● Místní znalost pomohla strážní-
kům 29. dubna v Mírové ulici. Za-
hlédli a prověřili vůz, kterým se už 
dříve proháněl šofér bez platného ři-
dičáku. Nyní se muž (53) z Bohumína 
opět vydal na cesty, ačkoli mu zákaz 
platí až do roku 2023. Hlídka mu vy-
jížďku překazila. 

 ● Kolem poledne 6. dubna se v Palac-
kého ulici dopustil dopravního pře-
stupku řidič (22) z Bohumína. Při 
kontrole a projednávání prohřešku 
byl podezřele nervózní, a tak hlídka 
přistoupila k testu na přítomnost ná-
vykových látek. Ten potvrdil užití 
pervitinu, načež se mladík sám do-
znal, že drogy příležitostně užívá.

 ● Odpoledne 4. dubna musela hlídka 
kvůli opakovanému narušování ob-
čanského soužití a veřejného pořádku 
zasáhnout v bytovém domě v ulici  

9. května. Zajistila tady ag-
resivního muže (33) ze Slovenska, 
který nafoukal 1,8 promile. Putoval 
na záchytku a poté do rukou policie.

 ● Strážníci vyrazili 8. dubna večer do 
Rafinérského lesíku. Na dva mladíky 
tady bezdůvodně a opakovaně zaúto-
čil neznámý násilník. Podle popisu 
pak hlídka v lesíku zajistila podezře-
lého (20) z Bohumína. Byl opilý a ag-
resivní i vůči strážcům zákona, kteří 
proto při zadržení museli použít do-
nucovací prostředky. Rváč nafoukal 
1,74 promile a vysloužil si přenocová-
ní na záchytce. Zraněným mladíkům 
přivolala hlídka sanitku, počínáním 
výtržníka se zabývá policie.

 ● V dubnu strážníci odchytili a umís-
tili do útulku sedm volně pobíhajících 
psů. Vyřídili na místě 139 přestupků 
a dalších devět předali k dořešení 
kompetentním orgánům. Dva podna-
pilé převezli na protialkoholickou 
záchytnou stanici. Zabývali se také 
založením deseti černých skládek. 
Nepořádníci dostali pokutu a smetí 
museli uklidit. (red)

MĚSTSKÁ POLICIE: & 156, 596 092 156, 731 130 666 

Maják městské policie Tatra vyklopila náklad do příkopu

Na červnovém městském zastupitelstvu projednají zastupi-
telé obecně závazné vyhlášky o obecním systému odpado-
vého hospodářství Bohumína od roku 2022 a s tím souvise-
jící nově zaváděný místní poplatek.
Jaké změny čekají občany bydlící v rodinných domech? 

• Platit se bude jen za svoz směsného komunálního odpadu (SKO) pod-
le zvoleného objemu nádoby a počtu skutečně bydlících v domě.

• Popelnice na SKO o objemech 60, 80, 120 nebo 140 litrů bude nově 
pořizovat BM servis (nádoby budou zdarma).

• Stávající popelnice ve vlastnictví domkařů 110-120 litrů mohou dožít 
(posuzují se jako 110litrové).

• Svoz bioodpadu v hnědých popelnicích bude zdarma (až 2 nádoby, 
dodání jedné bude zdarma).

• Budoucí svoz plastů a papíru přímo od domů bude zdarma (nádoby 
budou dodány zdarma).

Výpočet ročního místního poplatku se odvíjí od objednané velikosti 
(objemu) popelnice a počtu svozů za rok:

• V případě svozu 1 x za 4 týdny proběhne za rok 13 svozů.
• V případě svozů 1 x za 2 týdny proběhne za rok 26 svozů.
• V obecním systému budou popelnice o objemech 60, 80, 120, 140 litrů.
• Stávající popelnice o objemech 110-120 se posuzují jako 110litrové.
• Minimální objednaná kapacita popelnice musí být větší než 55 litrů 

na osobu a měsíc.
• Občané ohlásí skutečný počet bydlících osob (ne trvalé pobyty).
• Poplatek bude činit jednu korunu za jeden litr.

Zastupitelé se principy nastavení nového systému odpadového hospo-
dářství zabývali poprvé na dubnovém zasedání. Obecní systém musí 
být nastaven tak, aby byl motivační z pohledu občana a dlouhodobě 
ekonomicky udržitelný z pohledu města. Lumír MACURA, 
 místostarosta

Nový systém odpadového hospodářství (4)
Změny u rodinných domů

* Uvedené příklady splňují podmínku, že objednaná kapacita v litrech na bydlící osobu a měsíc 
musí být větší než 55 litrů.

Úzká Rychvaldská ulice pod 
Bagincem se 26. dubna stala 
osudnou šoférovi nákladní tatry. 
Když se k němu blížilo protije-
doucí auto, nezvládl vyhýbací ma-
névr. Vyjel mimo silnici, kde začal 
kosit patníky. Následně těžkým 
vozem utrhl krajnici a spadl do 
příkopu. Plně naložený kolos ne-
udržel stabilitu a převrátil se na 
bok. Při tom se z korby vysypalo 
zhruba dvanáct tun štěrku. 

Řidič (40) vyvázl z nehody bez 

zranění, ale pokuta policistů za 
nepozornost za volantem jej ne-
minula. Karambol na několik ho-
din ochromil provoz mezi Skřečo-
ní a Záblatím. Tatru ale nakonec 
dokázali bohumínští profesionál-
ní hasiči z příkopu vyprostit. 
A protože se při kolizi nijak váž-
něji nepoškodila, mohla z místa 
odjet sama. Nicméně způsobená 
škoda na komunikaci a nákladu 
jde do desítek tisíc. 
 (red)

Foto: HZS MSK BohumínFoto: HZS MSK Bohumín
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Jarní úklid v přírodě:
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Už brzy budou moci zájemci zalistovat v bohumínské kronice, která mapuje rok 2020. 
Antonie Walterová letopis dokončila a předala k polygrafickému zpracování. Následně 
bude 150 stran událostí k dispozici v tištěné a svázané podobě v městské knihovně 
a v elektronické na bohumínském webu.

Kroniku podle zavedeného schématu tvoří sek-
ce, které podrobně rekapitulují události uplynu-
lého roku ve světě, Česku, kraji a především v Bo-
humíně. Zatímco první čtvrtletí roku 2020 
nenaznačovalo žádné odchylky od zaběhnutého 
sledu událostí, ty pak nabraly rychlý a nečekaný 
spád. „Uplynulý rok byl hodně specifický, ale snaži-
la jsem se na něj hledět i z té pozitivní stránky. Aby 
nebylo vše jen o koronaviru, zaměřila jsem se na 
střípky z běžného života lidí, aktivit spolků,“ líčila 
Antonie Walterová. Přiznala ale, že se musela po-
pasovat i s nepříjemnými kapitolami. „Bohumín 
loni postihla obrovská tragédie. O srpnovém požá-
ru se mi psalo opravdu těžce a bylo obtížné jej 
uchopit,“ dodala kronikářka.

Přestože společenský život loni postihl bezpre-
cedentní útlum, městské investice se až na výjim-
ky nezastavily a Bohumín se dařilo dále zvelebo-
vat. „Zprvu jsem se obávala, že bude kronika útlá. 
Nakonec se mi ale podařilo zaznamenat tolik udá-
lostí, že má o padesát stran více než ta předešlá,“ 
překvapilo emeritní kantorku Antonii Waltero-
vou. Ta post městské kronikářky převzala po 
svém předchůdci a učiteli Zdeňku Veselém. 
Z jeho pera, a to doslova, neb letopisy psal ručně, 
vzešlo osmnáct publikací. Antonie Walterová 
nyní dokončila druhou. Na ruční psaní po svém 
předchůdci zatím nenavázala, ale na symbolickou 
tečku ano. Kroniku roku 2020 tak zakončila ver-
šovaným epilogem. (tch)

Jaro je časem gruntování. Spolky i party nadšenců, kterým není lhostejné životní 
prostředí, vyrazily do přírody, aby ji zbavily odpadků. Zaměřily se hlavně na okolí 
vodních ploch. Očistou prošel Gliňoč i obě velká jezera. Radnice poskytla dobro-
volníkům pomůcky, BM servis zajišťoval odvoz naplněných pytlů.

Už více než rok je kvůli vládním omezením 
jednou z mála možností trávení volného času 
pobyt v přírodě. A tak ji turisté vzali útokem. 
Po těch nezodpovědných v ní bohužel zůstala 

spoušť. Naštěstí ale existuje početná skupina 
nadšenců, která si přírody váží a chce jí pomo-
ci. A ta si nyní vyhrnula rukávy a pustila se do 
práce.

První dobrovolníci vyrazili už v březnu ke 
Kališovu jezeru. Skupina z diagnostického ústa-
vu uklidila okolí pláže, komise pro městskou 
část vyčistila oblast u mlýna a další parta rybá-
řů pak pokračovala v okolí bývalé vodárny.

Do očisty další vodní plochy, rybníku ve 
skřečoňském Gliňoči, se 26. dubna pustili vo-
dáci. Využili i loďky, aby se dostali do obtížně 
přístupných míst. „Během tří hodin jsme pade-
sáti kilogramy odpadků zaplnili pět pytlů. Zamě-
řili jsme se na rybník, kterému se kvůli jeho tva-
ru říká Nudle. Vzali jsme s sebou děti z našeho 
kroužku Kotvičky. Naučily se pomáhat přírodě 
a současně se zdokonalily v obratnosti při řízení 
lodi,“ uvedl předseda spolku Vodáci Odry 
a Olše Roman Štolfa.

Nejmasovější úklidovou akci zorganizoval  
1. května u Vrbického jezera sportovní klub 
Oceláci Ostrava, který zde každoročně v červnu 
pořádá triatlon. „Okolí jezera jsme uklízeli už 
loni, protože jsme cítili, že to místu »dlužíme«. 
Zúčastnili se hlavně členové oddílu a dvě místní 
rodiny. Letos jsme akci více avizovali a výsledek 
se dostavil. Dorazila asi stovka lidí. Přišly celé 
vrbické rodiny, rybáři, účastníci triatlonu. Vzhle-
dem k počtu zapojených lidí se podařilo vyčistit 
velkou část Vrbického jezera,“ neskrýval nadšení 
předseda Oceláků Libor Pavelka. Většina účast-
níků podle něj žasla, co se dá v přírodě najít. 
„Lednička, vysavač, koberec, pneumatik na něko-
lik aut, autobaterie a další věci se postupně kupily 
na hromadu, která byla pětkrát větší než před 

rokem,“ dodal Pavelka a poděkoval všem účast-
níkům. BM servis, který následně odvezl smetí 
k likvidaci, hlásil, že jej byly dvě a půl tuny.

Zatím poslední větší gruntování zažilo  
6. května Záblatí. „Akci jsme nazvali Záblatí 
sobě. Úklidu areálu za sokolovnou se účastnily 
všechny místní spolky, tedy Slovan, Sokol, hasiči, 
Alma mater a komise pro městskou část,“ uvedla 
za Sokol Záblatí Pavla Skokanová.  

 (tch, yak)

Tuny odpadu, brigádníci v lodičkách

Kronikářka zakončila své druhé dílko verši

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Libor PavelkaFoto: Libor Pavelka

Spolek Vodáci Odry a Olše spojil výcvik s úklidem skřečoňského Gliňoče.

Stovka dobrovolníků vyčistila okolí Vrbického jeze-
ra. Shromáždila 2,5 tuny odpadků.
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Loni v září se Benešova škola zapojila do projektu »Pomáháme 
školám k úspěchu« financovaného Nadací The Kellner Family Fou-
ndation. Smyslem projektu je zlepšování výuky. Snaží se zajistit, 
aby se děti učily naplno, aby je učení bavilo a dávalo jim smysl. 
Předtím se ale musí žáci stát ze samotných kantorů, aby vstřebali 
nové trendy, zapracovali na sobě, vypilovali přípravu do hodin 
a mohli pak své poznatky přenést do výuky.

Z Benešovy školy se projektu 
v první fází účastní šest pedagogů. 
Každý měsíc absolvují celodenní 
školení a co čtvrt roku dvoudenní 
výjezdní. Také se jednou měsíčně 
interně schází šestičlenný školní 

tým. V samotné praxi pak účastníci 
pracují ve dvojicích. „Páry učitelů si 
navzájem posuzují přípravu do ho-
din. Přicházejí s postřehy, co by se 
dalo zlepšit či udělat jinak. Nezáleží 
na tom, jaké předměty kdo vyučuje. 

Někdy je to naopak výhoda, protože 
učitel může na problematiku kolegy 
pohlížet jinýma očima,“ ozřejmila 
ředitelka školy Barbora Bolcarovičo-
vá, která se projektu sama účastní.

Kritický pohled kolegů v páru se 
neosvědčuje pouze během přípravy 
před vyučováním, ale i při násled-
ném vyhodnocení samotné hodiny. 
V této fázi je důležitá také zpětná 
vazba dětí. „K současným šesti peda-
gogům se od příštího školního roku 
budou postupně připojovat další. Celý 
projekt je tříletý,“ uvedla Bolcarovi-
čová s tím, že nadace přispívá ško-

lám také na potřebnou literaturu 
a součástí jsou rovněž manažérská 
školení pro ředitele.

Projekt  Pomáháme školám 
k úspěchu probíhá v deseti lokali-
tách, kdy jedna zkušená škola pod-
poruje a metodicky vede asi deset 
nově připojených. Benešovka je sou-
částí skupiny pod vedením Koperní-
kovy školy z Třince, která se projektu 
účastní už od roku 2017. Dále skupi-
nu tvoří školy z Bašky, Fryčovic, Jab-
lunkova, Vendryně, Janovic, Hrabi-
ny, Karviné a Českého Těšína. Celý 
projekt financuje rodinná nadace 
manželů Renáty a Petra Kellnero-
vých. Celkově je do projektu zapoje-
no 113 základních škol. (erh)

V okolí Kalischova kříže v Kopytově bylo po 76 letech možné opět slyšet ruštinu. Za 
zpěvu žalmů tady 8. května pravoslavný pop Jiří Niderle z Opavy odsloužil krátkou 
mši a požehnal dvěma padlým vojákům Rudé armády. Ti v těchto místech položili 
život při osvobozování Bohumína. Dosud neoznačené místo jejich posledního od-
počinku nyní připomíná nový památník.

U Kopytova se na sklonku války na několik 
týdnů zastavila fronta a osada zažila při osvobo-
zování Bohumínska nejlítější boje. O jejich in-
tenzitě nejvíce vypovídá devastace osady. Ze 46 
stavení zůstala stát jen čtvrtina. Však také státní 
úředníci hodlali po válce Kopytov, z nějž zbylo 
jen torzo, oficiálně zrušit a vymazat z mapy. Ale 
nejen usedlosti, krvavá řež poblíž soutoku si 
vyžádala několik stovek padlých. Poblíž Ka-
lischova kříže padli také dva průzkumníci Rudé 
armády, které na obhlídce 23. dubna 1945 usmr-
tila nášlapná mina. Jejich spolubojovníci je na 
místě také pohřbili.

Hrob dvou průzkumníků 351. střelecké divize 
Rudé armády, z nichž jedním byl Garejev Vachit 
Garejevič (*1898), donedávna připomínaly jen 
dva dřevěné křížky a skromná cedulka. Byť mís-
to stále nemá status válečného hrobu, alespoň 

má důstojnou podobu. Jeho vznik inicioval 
předseda Klubu vojenské historie Dolní Lutyně 
Pavel Michálek, který se zajímá o vojenskou his-
torii. Se svým otcem také vyrobil čtvrttunový 
betonový blok, kostru nového památníku. Des-
ku s nápisem na něj zdarma vytesal a věnoval 
bohumínský kameník Martin Vrožyna. Vznik 
památníku podpořila bohumínská radnice. Od-
bor životního prostředí a služeb zajistil úpravu 
jeho okolí a současně vyřizuje administrativu 
a povolení nutná k uznání válečného hrobu. 
Ruku k dílu přidali i kopytovští hasiči, kteří se 
budou starat o údržbu památníku. „Byla to ko-
lektivní práce, kdy nás spojil osud těch, kteří padli 
ve válce. A přestože jsme je neznali, nejsou nám 
lhostejní. Vždyť bojovali za svobodu naší země,“ 
shrnul vznik pietního místa Pavel Michálek. 

 (tch)

Pietní akt u nového památníku

Kantoři se učí, jak kvalitněji učit

Symbolicky 8. května v Den vítězství proběhl pietní 
akt u nového památníku v Kopytově. Zúčastnili se 
jej členové KVH Dolní Lutyně, SDH Kopytov a pravo-
slavný pop, »báťuška« Jiří Niderle s doprovodem.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Každoročně se na konci školního roku žáci třetího ročníku obo-
ru kadeřník střední školy připravují na závěrečné praktické 
zkoušky. Těm předchází vylosování témat, takzvaných soubor-
ných odborných prací. Letošním tematickým celkem je »karne-
valová účesová tvorba«.

Letošní školní rok byl nestan-
dardní a velmi náročný, ale bohu-
mínští žáci pod profesionálním 
vedením učitelů odborného výcvi-
ku zvládají tuto část zkoušky na 
výbornou.

Věříme, že budeme pokračovat 
v naší úspěšné tradici. V loňském 
školním roce získala žákyně Eliška 
Hejdová za souborné odborné prá-
ce oboru kadeřník jako jediná 
v Moravskoslezském kraji ocenění 
Hospodářské komory. Její úspěch 
povzbudil i současné žáky, a tak 
jim všichni budeme držet palce při 
úspěšném zvládnutí praktických 
zkoušek a snad i uznání jejich 
prací.

 Marcela HORVÁTHOVÁ,
 SŠ Bohumín

Jedna část historie Šunychlu se definitivně uzavřela. Poblíž jezera se nachází vojenský 
bunkr nazvaný U Mlýna, Mlýnská ulice a také tamnímu potůčku se říká Mlýnka. Vše 
dostalo pojmenování po mlýnu, který tady ve druhé polovině 30. let postavil a provo-
zoval Rufin Adamczyk (1905-1995). Objekt sice dlouhá desetiletí chátral, ale stále při-
pomínal historickou éru lokality. Nyní však došlo k jeho demolici.

Raritou šunychelského mlýna byl jeho pohon. 
Obešel se bez vodního kola, jeho srdcem byl le-
votočivý plynosací motor firmy Wikov (Wichter-
le-Kovařík) z roku 1936. Palivem byl dřevoplyn, 
který si mlynář sám vyráběl v obrovském kotli. 
Vodu ale motor také potřeboval, v potůčku, 
Mlýnce, měl chlazení.

Mlýn prosperoval, přežil i válku, ale krátce po 
ní přišel jeho nečekaný a zdrcující konec. Nástu-
pem Antonína Zápotockého do prezidentského 
úřadu v roce 1953 začal jít režim živnostníkům 
po krku. „Do mlýna vtrhli esenbáci, uřezali řeme-
ny k pohonu a dědovi zakázali mlít,“ líčil mlyná-
řův vnuk Jaroslav Adamczyk. Dodal, že dědeček 
pak musel jít pracovat do železáren, ale na svůj 

podnik nikdy nezanevřel. „Veškerou technologii 
důkladně zakonzervoval a zvláštní péči věnoval 
motoru. Pravidelně ho promazával, protáčel a kon-
troloval funkčnost. Brával mě jako kluka s sebou 
a popisoval, jak vše funguje,“ vzpomínal vnuk.

Rufin Adamczyk se nevzdával myšlenky, že 
chod mlýna jednou obnoví. Udržoval ho proto ve 
stavu, kdy jej bylo možné z hodiny na hodinu 
zase rozběhnout. „Děda tušil, že režim jednou 
padne. Ale když k tomu došlo, už mu bylo 85 let 
a bylo pozdě,“ dodal Jaroslav Adamczyk. 

Za dobu nečinnosti se navíc zásadně změnila 
technologie výroby mouky. Obrovská dřevěná 
konstrukce v Šunychlu, byť zachovalá, by se 
uplatnila už jen ve skanzenu. „Tuto možnost jsme 

na radnici na přelomu tisíciletí skutečně řešili. 
Oslovili jsme památkáře a muzea, ale bez odezvy,“ 
potvrdil Šunychelák, bývalý pracovník městského 
úřadu Jan Rozsypal.

Mlýnu zasadila těžkou ránu povodeň, dál chá-
tral a jeho stav už byl neudržitelný. Dědici proto 
přistoupili k jeho likvidaci. Stále funkční motor 
odkoupil zájemce a budovu čekalo stržení. Na 
jejím místě už nyní bude jen zahrádka a význam-
ná kapitola Šunychlu se uzavře. Pavel ČEMPĚL

Obnovení provozu ani skanzenu se mlýn nedočkal

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu 
v Bohumíně vyhlašuje výběrová 
řízení:
• Na místo tiskového editora. 
Pracovní poměr na dobu urči-
tou, úvazek 1,0 nebo po dohodě 
nižší. Termín dodání přihlášek 
je do 19. května. 
• Na místo referenta odboru 
dopravy. Pracovní poměr na 
dobu neurčitou, úvazek 1,0. 
Termín dodání přihlášek je do 
24. května. 
Nabízíme zajímavou práci u sta-
bilního zaměstnavatele. Staňte 
se členem týmu naší radnice. 
Bližší informace, zejména poža-
davky na vzdělání, na stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radni-
ce, rubrika Nabídka práce, na 
sociálních sítích  nebo ve vývěs-
kách. (red)

Závěrečné kadeřnické zkoušky

Foto: SŠ BohumínFoto: SŠ Bohumín

Rufin Adamczyk bydlel ve vilce u mlý-
na. V něm samotném žil do 70. let 
pouze jeden nájemník. Od té doby už 
byl prázdný a chátral. Letos na jaře 
šel celý mlýn k zemi.

Vnitřní konstrukce a technologie mlýna byly dřevěné.

Motor putoval v roce 2020 k zájemci do Českých Bu-
dějovic. Po rozebrání se jeho součástky jen blýskaly. 
Byly díky péči mlynáře stále jako nové. „Když jsem to 
viděl, bylo mi líto, že jede pryč. V mládí mě Rufin také 
brával k promazávání motoru,“ vyznal se soused Vác-
lav Ferfecki.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Jan RozsypalFoto: Jan Rozsypal

Foto: Jan RozsypalFoto: Jan Rozsypal
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Provizorní oprava v Lidické:
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Bohumín spravuje pět hřbitovů v městských částech a pod-
le finančních možností každoročně jejich zázemí zvelebuje. 
Letos se větších úprav dočkal Starý Bohumín, kde firma ak-
tuálně renovuje tři úseky chodníků. Místo popraskaného 
a zvlněného litého asfaltu dostanou zámkovou dlažbu. Měs-
to do inovace investovalo 330 tisíc.

Starobohumínský hřbitov při 
pohledu z ptačí perspektivy vidi-
telně tvoří tři části. Centrální ko-
lem kapličky, vpravo je nová část 
s urnovými hroby a brzy už také 
s kolumbáriem a rozptylovou lou-
čkou. Třetí sekce se nachází vlevo 

od hlavního vchodu směrem ke 
kapli Pustyňa. Právě zde 26. dub-
na začala rekonstrukce tří chod-
níků mezi hroby, z nichž každý 
měří necelých třicet metrů. „Po-
kud nám to finanční možnosti do-
volí, na podzim chceme opravit 
ještě dva chodníky, které měří bez-
mála šedesát metrů a navazují na 
ty aktuálně rekonstruované,“ na-
stínila Eva Liszoková z radničního 
odboru životního prostředí a slu-
žeb. Dodala, že do příštích let 
v místech zbude k opravě už jen 
jeden kratší úsek a celá »levá« 
hřbitovní sekce bude mít kvalitní 
přístupové povrchy.

V místě posledního odpočinku 
ve Starém Bohumíně na jaře pro-
bíhaly práce také v nové části. Ty 
byly ovšem zahradnické. „Pros-
tříhali jsme zelené pásy dřevin, 
které lemují urnové hroby, a za-
hradníci vysadili půdopokryvné 
růže u budoucí rozptylové loučky. 
Doplnily tak podzimní výsadbu,“ 
doplnila Liszoková. U loučky už 
nyní chybí jen pár detailů, srov-
nat technikou rozježděný terén 
a nainstalovat mobiliář. K tomu 
dojde současně se stavbou sou-
sedního kolumbária ještě letos. 
 (tch)

Z Lidické ulice zmizely značky »nerovnost vozovky«, které se tady objevily po zimě 
kvůli množství nebezpečných výtluků. Krajští silničáři koncem dubna největší díry 
zalátali, ale celkový zubožený stav silnice trvá. Vlastník komunikace, Moravskoslez-
ský kraj, kvůli nedostatku financí už několikrát odložil generální rekonstrukci. K tr-
valejším opravám se nemají ani soukromí vlastníci železničních přejezdů.

Správa silnic Moravskoslezského kraje 
(SSMSK) nechala v uplynulých dnech opravit 
devět nejrozsáhlejších děr v Lidické ulici. Silni-
čáři poškozenou živici vyřízli, místa vyčistili 
a znovu vyasfaltovali. Jde však pouze o provi-
zorní řešení. Životnost záplat je omezená, navíc 
velké množství menších prasklin a poškození 
vozovky zůstalo bez opravy.

Projekt generální rekonstrukce ulice včetně 
opěrných zdí u potoka Moravskoslezský kraj 
připravil už před pěti lety. Hejtmanství však na 
ni stále nesehnalo peníze, a tak ji stále odkládá. 
Také letos Lidickou vyškrtlo ze seznamu pláno-
vaných akcí. „Oprava Lidické ulice bude náklad-
ná, vyžádá si 37 milionů. Uvědomujeme si, že je 
ulice v neuspokojivém stavu, ale podobně je na 
tom řada silnic a mostů v kraji. A není reálné 
začít je opravovat všechny najednou. Ani při ma-
ximálním využívání financí ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury a evropských fondů,“ 
sdělila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Krom zničené vozovky jsou noční můrou 
motoristů hlavně vlečkové přejezdy. Ty jsou 
soukromé a dlouhodobě neudržované. Město 
ve spolupráci s Drážním úřadem majitele před-
loni přimělo alespoň k nouzovým opravám. Ty 
už ale vzaly za své a některé z přejezdů jsou opět 
v havarijním stavu. Město proto znovu osloví 
Drážní úřad, aby s vlastníky přejezdů začal si-
tuaci řešit. (tch)

Zalátáno, neutěšený stav ale trvá

I místa rozjímání vyžadují péči

Pokračuje postupná obnova přístupových chodníků na hřbitovech. Beton nebo litý asfalt, jako nyní ve Starém Bohumíně, 
nahrazuje zámková dlažba.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Provizorní oprava Lidické ulice se týkala devíti velkých výmolů.
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KVĚTINOVÁ SBÍRKA

Český den proti rakovině slaví 
čtvrtstoletí a letošním tématem 
sbírky je prevence nádorů ledvin, 
močového měchýře a prostaty. 
Vzhledem k situaci však ani letos 
neproběhne v máji tradiční kvě-
tinový den, organizátoři jej pře-

sunuli na druhou polovinu září. 
Nyní v květnu však mohou dárci 
přispět a podpořit Ligu proti ra-
kovině koupením e-kytičky za 30, 
60 nebo 90 korun. Stačí zaslat 
DMS na číslo 87 777.  
 (red)

S příchodem jara se všichni vrhají na generální úklid domů 
a zahrad, největší nápor proto zažívá bohumínský sběrný dvůr 
právě v dubnu a květnu. Skokový nárůst klientů se podepisuje 
i na době, kterou lidé stráví čekáním ve frontě. BM servis je 
proto žádá o trpělivost.

O využití bohumínského sběrné-
ho dvora je každoročně na jaře vel-
ký zájem. Počasí přeje úklidu do-
mácností, vyklízejí se i garáže 
a zahrady. Do sběrného dvora tak 
denně míří desítky aut napěchova-
ných odpadem. Klienti proto musí 
počítat s tím, že v exponovaných 
časech budou na obsloužení čekat. 
„Lidé k nám vozí především velko-
objemový odpad, například starý 
nábytek, vyřazené spotřebiče, ale 
také kovový odpad či bioodpad, tedy 
větve, trávu nebo listí,“ potvrdil ře-
ditel BM servisu Marek Pieklo.

Klienti by měli mít před návště-
vou sběrného dvora na paměti, že 
se v areálu musí řídit pokyny ob-
sluhy. Také musí počítat s tím, že 
sběrný dvůr není třídící linka 
a ideálně mít odpad už předem 
roztříděný. Zaměstnanci pak zá-

kazníkům ukáží, kam jednotlivé 
složky umístit. „Většina lidí to chá-
pe, usnadňují tím práci sobě, za-
městnancům a především zkracují 
čekací dobu ostatním. Občas se ale 
stane, že někdo přijede s vozíkem 
plným odpadu, v němž je naházeno 
vše od plastů přes papír až po staré 
haraburdí, a má představu, že nám 
to vysype na jednu hromadu a od-
jede. Když se k tomu ještě chová 
hrubě, nemáme jinou možnost, než 
ho ze sběrného dvora vykázat,“ po-
psal Pieklo. Jak podotkl, takové 
případy jsou sice výjimečné, ale 
dokáží výrazně znepříjemnit práci 
už tak přetížené obsluze. „Naši lidé 
jsou v tomto období roku maximál-
ně vytížení, přesto se snaží každému 
věnovat, vyjít mu vstříc a pomoci 
s ukládáním odpadu,“ řekl.

Objem odpadu, který Bohu-

míňáci do sběrného dvora odklá-
dají, dlouhodobě roste. Loni šlo  
o 2 988 tun. Oproti předchozím 
rokům se v roce 2020 zvýšil počet 
odevzdaných televizorů, ledniček, 
barev, olejů i autobaterií. Sběrný 
dvůr najdou zájemci v Koperníko-
vě ulici. Je určený výhradně obyva-

telům Bohumína, kteří se musí při 
příjezdu prokázat občankou. Ote-
vřený je od pondělí do pátku od 
osmi hodin rána do páté hodiny 
odpolední. V sobotu je v provozu 
od osmi do dvou, vyjma státních 
svátků, v neděli má zavřeno. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Součástí Masarykovy školy je také družina, která má čtyři od-
dělení. Dlouhodobě je o ni velký zájem. Dětem nabízí různé 
aktivity a pestrý program. Proto se do ní školáci těší a jsou na-
pjatí, co nového a zajímavého je čeká.

Za příznivého počasí hrají děti 
na školním hřišti míčové a pohybo-
vé hry. Mají také k dispozici tělo-
cvičnu i odborné školní učebny, 
mohou využívat pravidelně dopl-
ňované stolní a společenské hry. 
Velmi oblíbené jsou polytechnické 
stavebnice. Někdy školáci také sle-
dují dětský program v televizi, jin-
dy v soutěžních družstvech luští 
křížovky, hlavolamy a hádanky. 
Mlsouni pak pečou perníčky, 
štrúdly a jiné dobroty ve cvičné 
kuchyňce. 

Velmi oblíbené jsou procházky. 
Při nich děti objevují zajímavosti 
Bohumína a doplňují si své vědo-
mosti z  informačních tabulí. 
V blízkém parku poznávají rostliny 
i živočichy, navštěvují Mauglího 

stezku, ranč a dopravní hřiště. 
V loňském i letošním školním 

roce jsme do programu školní dru-
žiny zařadili tandemovou výuku 
s tím, že jsme se zaměřili na příro-
dovědu a umění. Děti si doplnily 
informace o životě stromů, jak se 
chovat v přírodě. V umělecké ob-
lasti se seznámily s keramickou 
hlínou a tvořily z ní jednoduché 
výrobky. 

V prostorách školy pravidelně 
probíhají výstavy žákovských prací, 
které se zrodily právě ve školní dru-
žině.  A svými výrobky se žáci pre-
zentují také na vánočním jarmarku. 
Družina sklízí pochvaly nejen od 
dětí, ale i od rodičů.

 Blanka HEISEROVÁ,
 vedoucí vychovatelka

Humanitární organizace Adra 
zahájila na jaře nové programy 
v Domově Jistoty v Bohumíně. Vě-
nuje se lidem v důchodovém věku 
či duševně nemocným. Adra nyní 
hledá laskavé a ochotné lidi, kteří 
mají jednu dvě hodiny volného 
času týdně pro aktivity s klienty – 
procházky, čtení, povídaní si, hraní 
her a jiné. Zapojit se může každý. 
Dobrovolníkům nabízí jedinečné 
životní zkušenosti, inspirativní zá-

žitky, lidský přístup, možnost sebe-
realizace a samozřejmě také přátel-
ské zázemí a pravidelnou podporu. 
Pro zájemce o dobrovolnictví pořá-
dá Adra úvodní školení. Koná se 
25. května od 16 do 19 hodin v Do-
mově Jistoty v Šunychelské ulici 
1159. Více informací poskytne ko-
ordinátorka Veronika Šutová, vero-
nika.sutova@adra.cz, 739 605 901, 
www.adrabohumin.cz. 

 (red)

Sběrný dvůr zažívá obrovský nápor

Do družiny za zábavou i poznáním

Dobrovolnictví v domově

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Masarykova ZŠFoto: Masarykova ZŠ
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Bohumínským gymnáziem prošly za sto let 
tisíce studentů. Pro většinu byla škola skvělým 
odrazovým můstkem k další kariéře a řada indi-
vidualit dosáhla ve svém oboru věhlasu, který 
přesáhl hranice města, okresu i kraje. Někteří 
zasvětili život vědě, další uspěli na politickém 
kolbišti a jiné zlákal svět médií a uměleckých 
múz. Mnoho velikánů už nás během jednoho 
století opustilo. Gymnázium ale oslovilo ty stále 
aktivní, aby na svá středoškolská léta v Bohumíně 
zavzpomínali.

Pavlína Danková (57), 
redaktorka, mluvčí Fakultní nemocnice v Motole, 
na gymnáziu maturovala v roce 1983.

Ač jsem nepatřila k nejlepším studentům - roz-
hodně ne, co se týče matematiky - na svá středo-
školská léta pochopitelně s láskou vzpomínám. 
Můj první studijní den začal tím, že jsem omylem 
vstoupila do jiné třídy, a sice dívčí. A protože se 
omyl vysvětlil až po brigádě, na kterou jsme hned 
další den odjeli, už jsem v této třídě zůstala, jeli-
kož jsem si zde našla kamarádky. A jak už to tak 
bývá, student, po kterém jsem pak čtyři roky po-

kukovala, chodil právě do té třídy, kam jsem měla 
nastoupit. Ale spolužáci jsme nebyli, láska ne-
vznikla a já jsem po maturitě odjela do Prahy za 
prací. A tak možná ta popletená klika od dveří 
určila můj osud. 

Gymnáziu v Bohumíně určitě vděčím za mno-
hé a jsem za ty roky moc ráda. Neměli jsme ten-

krát moderní technologie, ale určitě jsme měli 
pedagogy, kteří svou práci milovali, brali ji ne-
smírně odpovědně a byli jsme pro ně víc než prá-
ce a statistika. I my jsme, myslím, byli generací, 
která své učitele neurážela a nezesměšňovala. 

Také bychom pro takové chování doma nenašli 
pochopení.

Přeji bohumínskému gymnáziu jen to nejlepší, 
laskavé učitele i zvídavé a cílevědomé studenty. 
Ještě jednou moc děkuji, že jsem u toho na chvil-
ku mohla být.

Reprezentanti v bohumínské bublině

Během distanční výuky se staly hitem virtu-
ální výpravy. Elektrárny Skupiny ČEZ mohou 
zájemci navštívit ze speciálního studia. Bě-
hem virtuálních výletů do jaderných elektrá-
ren nebo k obnovitelným zdrojům čekají 
účastníky pokusy, praktické ukázky a soutěže 
o ceny. Prohlídky už absolvovalo přes 30 tisíc 
školáků i dospělých. On-line přenosy ze stu-
dia budou probíhat do konce školního roku. 
Každý všední den až osm hodinových exkur-
zí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro 
veřejnost. Všechny jsou zdarma. Více na 
www.virtualnevelektrarne.cz.

Poutní neděle v Záblatí, jejíž součástí je mše pod 
širým nebem, se letos uskuteční 30. května 
v 10.30 hodin v parčíku poblíž kaple sv. Jana Ne-
pomuckého. Více na www.farnostrychvald.cz.

DO ELEKTRÁREN VIRTUÁLNĚ

POUTNÍ NEDĚLE 

Vzpomínky na středoškolská léta

Pavlína Danková Pavlína Danková 

Není obvyklé, aby v Bohumíně pobývala a trénovala česká reprezentace, ale v této 
zvláštní době je možné vše. V březnu a na sklonku dubna tak areál Bosporu poskytl 
zázemí reprezentačnímu týmu mužské házené. Připravoval se tady na kvalifikační 
utkání na mistrovství Evropy 2022, které se uskuteční v lednu na Slovensku 
a v Maďarsku.

Pobyt reprezentantů v Bohumíně byl reakcí 
na nešťastné okolnosti letošního lednového mis-
trovství světa. Protože měl kádr před účastí více 
pozitivně testovaných hráčů, které neměl kdo 
nahradit, nemohl na házenkářský šampionát 
odcestovat. Český svaz chtěl podobné situaci 
před dalšími boji předejít, a tak vytvořil rovnou 

dvě reprezentační družstva. Hlavní trénovalo 
v Ostravě a Brně, druhé, záložní, v Bohumíně.

„Podmínkou bylo, že mužstvo musí zůstat 
v uzavřené »bublině«. Hráči, celý realizační tým 
a personál restaurace, v níž se všichni stravovali, se 
nesměli s nikým jiným setkat. Navíc obden absol-
vovali testování,“ popsal Jaroslav Kalous, šéftrenér 

bohumínské házené a nyní také reprezentační 
kouč. V jeho případě byly podmínky soustředění, 
jehož druhá fáze probíhala od 25. dubna do  
1. května, obzvláště kuriózní. Ač bydlí jen kousek 
od sportoviště, domů se celý týden nemohl podí-
vat. S celou skupinou pendloval pouze mezi spor-
tovní halou a sousedím penzionem, kde všichni 
přebývali.

Házenkáři v hale trénovali dvoufázově s ve-
černími doplňkovými sporty. Současně v době 
soustředění probíhaly tři závěrečné a rozhodu-
jící zápasy házenkářské reprezentace. Na Ukra-
jině, Faerských ostrovech a odveta proti Ukraji-
ně v Brně. „Příprava »záložního« týmu nevyšla 
naprázdno. Šest kluků trénujících v Bohumíně 
nakonec zasáhlo do kvalifikačních bojů,“ pozna-
menal Kalous. A účinkování zkombinovaného 
mančaftu bylo nakonec úspěšné. V závěrečném 
utkání 2. května porazil Ukrajinu a ve skupině 
odsadil postupové druhé místo. Česká reprezen-
tace tak na nadcházejícím mistrovství Evropy 
chybět nebude. (tch)

V Bohumínské sportovní hale trénoval 
záložní oddíl házenkářské reprezentace. 
Část kádru zasáhla i do úspěšných kva-
lifikačních bojů.

Foto: Jaroslav KalousFoto: Jaroslav Kalous
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VZPOMÍNKY Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.

16. května uplyne 11 let, kdy navždy odešel 
můj milovaný syn, 

pan David SKUPIEŇ z Bohumína.


Nikdy na tebe, Davide, nezapomeneme.
Stále vzpomíná maminka, sourozenci 

a celá rodina.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas. Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, 
kdo rád žil a měl nás tolik rád… 

9. května jsme si připomněli 1. smutné výročí  
od chvíle, kdy nás opustil 

pan Eduard SEBERA ze Skřečoně. 


S láskou vzpomíná manželka Marie, 

dcera Jana a syn Libor s rodinami, Vlasta s rodinou, 
Romana s rodinou, příbuzní a známí.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává. 

19. května si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Eduarda RADIŇÁKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Brigita, 

synové Stanislav, Pavel a Libor, 

příbuzní a známí.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

9. května jsme si připomněli 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jiří CHARVÁT.


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky v našich srdcích zůstanou.

19. května si připomeneme 10. výročí úmrtí 

pana Adolfa PLAČKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcera Jana a syn Radim.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, vzpomínky na tebe, ty budou žít dál.

9. května jsme vzpomněli 13. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní Anna PECHÁČKOVÁ, rozená Masná.


S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami.

Bez tebe se životem těžko kráčí, při vzpomínce na tebe slzy tváře smáčí. 
Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

19. května vzpomeneme 13. výročí úmrtí 

pana Ladislava LIPUSE.
Zároveň si 23. června připomeneme 

jeho nedožité 71. narozeniny.


Vzpomínají manželka Zdenka, 

syn, dcera s manželem a dětmi.

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

10. května jsme si připomněli 6. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Zdeňka BĚLÍČKOVÁ.


S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, 

dcera Renáta s rodinou, syn Daniel s rodinou, 
sestra Irena a celá rodina.

21. května by náš milovaný manžel, 

otec, tchán a dědeček, 

pan Otto WISUR 

oslavil 93. narozeniny.


S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.

13. května jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí 

pana Pavla PEKÁRIKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Eva, 

syn Jan, dcera Edita, Pavla a Zuzka s rodinami, 
sestry Marie a Katka s rodinami.

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

23. května si připomeneme 3. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan František JARABICA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena 

a dcery Danuše, Pavla, Marie a Bohunka s rodinami.

Odešel jsi najednou bez slůvka rozloučení tak náhle, že těžko je to k uvěření.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným 

a známým smutnou zprávu, že nás 19. dubna navždy 
opustil náš milovaný syn, tatínek, dědeček, tchán 

a bratranec, pan Ing. Marcel KULA.
S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili v úzkém 

rodinném kruhu. Děkujeme všem, kteří tichou 
vzpomínkou uctí jeho památku.

Jménem všech pozůstalých rodiče Anna a Eduard, 
dcery Dominika a Karolina s rodinami.
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24. května si připomeneme nedožitých 70 let 

pana Milana BACÍKA.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka Anička, 

děti Radek, Jiří a Martina s rodinami.
SLUŽBY

 ● Provádíme pokládku plovoucích 
podlah, PVC, koberců, vinylů, samo-
nivelační stěrky. Tel.: 604 265 861.

 ● Koberce v ul. 1. máje 714, Bohu-
mín-Skřečoň. Tel.: 604 693 147, 
e-mail: kobercebohumin@seznam.cz, 
www.koberce-bohumin.cz.
REALITY

 ● Koupím st. pozemek i  menší 
v Bohumíně a okolí. Tel.: 603 206 
466.

 ● Prodám řadovou garáž u dráto-
ven. Tel.: 737 662 015.

 ● Koupím garáž v Bohumíně. Cena 
dohodou. Tel.: 737 612 185, e-mail: 

kaja.janosec@seznam.cz. 
 ● Koupím byt, ne RK. Tel.: 736 228 

883.
 ● Vyměním garáž v Mírové ulici za 

zahrádku. Tel.: 604 107 708.
NÁBYTEK

 ● Nabízím starší nábytek za odvoz 
a ledničku Siemens A++ s tříšuplíko-
v ý m mrazá kem 237+87 l i t r ů ,  
v. 185 cm za symbolickou cenu. Likvi-
duji byt - spěchá. Volejte 777 674 271.
RŮZNÉ

 ● Med z Jeseníků od Luďky za par-
kem. Tel.: 776 684 719.

 ● Sběratel vykoupí různé starožit-
nosti, staré věci i poškozené, případ-
ně celé pozůstalosti. Platím hotově, 
přijedu. Tel.: 602 796 422.

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

BLAHOPŘÁNÍ

Přejeme ti ze srdíčka, ať tě život stále hýčká.
26. května oslaví své životní jubileum 80 let 

paní Žofie BIALKOVÁ ze Skřečoně.

Zdraví, štěstí, lásku a životní pohodu ti přejí 
manžel Valentin, dcera Miluše s manželem, 

syn Pavel s manželkou, vnuci Robin 
s manželkou, Katka s manželem, 

Honza a pravnuci Kristýnka, Anička, 
Alenka a Damiánek. 

4. května oslavil krásné životní jubileum 
80. let 

pan Vojtěch VRÁBLÍK z Bohumína.

Ze srdce přejeme co nejpevnější zdraví, 
hodně lásky a štěstí, ať tě život stále baví.
Manželka Emilie, syn Roman s rodinou, 

dcera Jiřina s rodinou, vnuci Michal, 
Dominik a Ondřej.

Své »ano« si řekli
Rostislav Langa z Ostravy a Helena Hašková z Bohumína  Jan Fojtík 
a Gabriela Podhorská, oba z Bohumína  Miroslav Špánik a Andrea 
Sikorová, oba z Bohumína  Karel Brnoviak z Ostravy a Marcela Branková z Bohu-
mína  Michael Szebesta a Karin Sternadelová, oba z Bohumína. (mat)

19. května 2021 zveřejníme na webu školy (www.sosboh.cz) a na úřední desce před budovou školy v Husově 
ulici 283 výsledky 1. kola přijímacího řízení do všech oborů naší školy pro školní rok 2021/2022. Od tohoto 
data odevzdejte zápisové lístky na studijním oddělení školy paní Petře Miovské.

Pro zájemce, kteří nestihli 1. kolo přijímacího řízení, budeme vypisovat i 2. kolo přijímacího řízení.  Nabídka 
volných míst v jednotlivých oborech bude zveřejněna na webových stránkách školy po ukončení 1. kola při-
jímacího řízení.

www.sosboh.cz www.facebook.com/sosboh
Veškeré Informace o studiu poskytne studijní referentka Petra Miovská, 
tel.:731134082, e-mail: pmiovska@sosboh.cz

s v em
MA T
s maturitním vysv ením

NÁSTAVBOVÝ OBOR
s maturitním vysv ením

Tak studuj u nás některý z těchto oborů:

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN OZNAMUJE
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Představte si, že všechny najednou zmizely.

Dobové fotografie (69)
V dnešním historickém okénku 

zavítáme do lokality na hranici Staré-
ho a Nového Bohumína, které se říká 
»u transformátoru«. Vzhled místa se 
v průběhu desetiletí měnil, ale účel 
objektu zachyceného na dobových 
fotografiích nikoli. Část původního 
rodinného domu v dnešní ulici Osvo-
boditelů sloužila už kdysi k prodeji 
potravin. Celý sortiment sice obchod 
nenabízel, ale pečivo, mléčné a masné 
výrobky tady zákazníci sehnali. Když 

ale začalo ve druhé polovině 60. let na 
protější straně ulice vyrůstat nové síd-
liště, tolika hladovým krkům už by 
malý krámek nestačil. Dny domu 
s obchůdky zachyceného na snímku 
z 1968 byly sečteny. Na jeho místě 
vyrostla a počátkem 70. začala sloužit 
nová samoobsluha. Za půlstoletí  
od výstavby sice prošla dílčími sta-
vebními úpravami, ale slouží dodnes.  
Jen už ji neprovozuje státní podnik 
Pramen. (tch)

Vážka žíhaná je běžný a poměrně velký zástupce našich de-
víti druhů vážek rodu Sympetrum. Vyskytuje se na celém 
území Česka do nadmořské výšky 500 metrů a obývá pře-
vážně mokřadní oblasti stojatých a mírně tekoucích vod.

Žije téměř v celé kontinentální 
Evropě s výjimkou severní Skan-
dinávie, v severní Africe a na vý-
chod je rozšířena až do jihový-
chodní Asie. Preferuje prohřívané 

vodní nádrže a jako pionýrský 
druh osídluje i nově vzniklé tůně. 
Mezi nejčastější stanoviště tohoto 
druhu patří rybníky, slepá ramena 
řek a různé drobné nádrže vytvo-
řené lidskou činností. Zimujícím 
stadiem v podmínkách střední 
Evropy jsou larvy. Hlavní období 
letové aktivity spadá do července 
a srpna. Poslední jedince je mož-
no spatřit v Bohumíně v říjnu, 
případně i později.

 Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Vážka žíhaná        
(Sympetrum striolatum) Příroda Bohumínska – vážky (273)

Hlavní knihovna ve Vrchlického ulici rozšířila provozní dobu dětského 
oddělení. Nově je otevřené i v pátky dopoledne od 9 do 12 hodin. 
Knihovna tak vyšla vstříc maminkám s malými dětmi, aby si mohly v kli-
du vybrat a netlačily se v oddělení se školáky. (red)

PROVOZ KNIHOVNY


