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vychází 3. června

Dlouhé fronty se v neděli 29. května tvořily před vstupem do Hobbyparku. Tak velký 
byl zájem o dětský den, který nakonec přilákal rekordních dva a půl tisíce návštěvníků. 
Pořádající městská agentura K3 pro ně připravila bohatý program šitý na míru těm 
nejmenším. 

Hobbypark zažil opravdový nápor, a tak se 
v praxi osvědčilo prozíravé řešení organizátorů 
rozmístit jednotlivá stanoviště po celé ploše areálu. 
Jeho středobodem bylo hlavní pódium, na němž 
se střídala klaunská a kouzelnická čísla s veselými 
písničkami. Dětskou show tady rozjel kubánský 
světoběžník Roberto, na kterého navázala Míša 
Růžičková a Pepino Prcek. Další dvě klaunky 
Pepina a Bobina pak bavily nejmenší u zvířecí 
farmy.

Malí návštěvníci, jejichž svátek, den 
dětí, si celý svět připomíná 1. června, se 
v areálu rozhodně nenudili. Na každém 
kroku je čekala nějaká atrakce. Jen nafu-
kovací hrady mohli najít rovnou na 
třech stanovištích. Na dalších jim stylo-

vou vizáž vytvořily tatérky a malířky, 
jinde se štětců mohli chopit 

sami a pomalovat si sošku 
nebo trpaslíka. Svůj stan 

s ukázkami první pomo-
ci měl v Hobbyparku 
také Český červený 
kříž a  animátorky 
Dolní oblasti Vítko-
vic předváděly dě-
tem či přímo na nich 
fyzikální a chemické 
minipokusy. (red)

Soud rozťal dálniční kauzu, 
nařídil opravu  Str. 3

Cyklisté se na hřišti  
školí i závodí  Str. 5

Plavidla z půjčovny  
vyplouvají na jezero  Str. 8

Hudci ze Slezska  
dobyli Mikulov  Str. 9

Děti si užily svůj svátek s třídenním předstihem

S ohledem na nárůst cen energií se zvyšuje počet lidí, kteří mohou 
zažádat o příspěvek na bydlení. Především osamělým bohumínským 
seniorům, kteří v podmínkách nároku na tuto dávku tápou, podá 
pomocnou ruku radnice. Nabízí jim nejen konzultace, ale od června 
rozšiřuje také počet stanovišť senior taxi o místní úřad práce. 

„Ceny energií v posledních měsících 
rapidně vzrostly, stejně jako ceny po-
travin a dalších komodit. V této situa-
ci lidem pomůže každá koruna. Na-
příklad osamělý důchodce s měsíční 
penzí 16 tisíc a náklady na bydlení 6 
500 korun může dosáhnout na příspě-
vek na bydlení ve výši 1 700 korun,“ 
popisuje vedoucí sociálního odboru 
bohumínské radnice Daniel Ucháč. 
Příspěvek na bydlení vyplácí úřad 
práce, který současně vyhodnocuje 

a rozhoduje, zda má dotyčný na pe-
níze nárok.

Podle statistik bohumínského úřa-
du práce se počet vyplacených pří-
spěvků na bydlení ve městě meziroč-
ně nijak výrazně nezvýšil. Loni 
v březnu šlo o 872 lidí, letos v březnu 
o 886. „Domníváme se, že někteří 
o nároku na příspěvek ani netuší. Dal-
ším limitujícím faktorem může být 
stud, například právě u seniorů, kteří 
celý život pracovali a považují za po-

nižující žádat o dávku,“ vysvětluje 
Ucháč.

Zařídit si vyplacení příspěvku při-
tom není nic složitého. Stačí navštívit 
kontaktní pracoviště úřadu práce 
v Čáslavské ulici, nebo žádost o pří-
spěvek poslat na jeho adresu poštou. 
To lze i elektronicky prostřednictvím 
Identity občana. „Lidem, kteří si vzhle-
dem k věku nebo zdravotnímu stavu 
nejsou schopni vyřídit dávku sami, pří-
padně využít pomoci někoho blízkého, 
jsou k dispozici naši sociální pracovníci. 
Pomohou jim příspěvek získat, pokud 
na něj mají nárok,“ doplňuje Ucháč.

Bohumín se rozhodl usnadnit žada-
telům o dávku z řad důchodců snad-
nější přístup k místní pobočce úřadu 

práce. „Jednou z povinností příjemců 
příspěvku je každé čtvrtletí dokládat 
příjmy a náklady za předchozí kvartál. 
Proto jsme rozšířili počet míst, kam za-
jíždí naše senior taxi, o kontaktní pra-
coviště v Čáslavské ulici,“ potvrdil 
místostarosta Igor Bruzl s tím, že jde 
už o dvanácté stanoviště senior taxi. 
Jedna jízda stojí dvacetikorunu.

Základní podmínkou pro získání 
příspěvku je, aby náklady na bydlení 
přesahovaly 30 procent příjmu žada-
tele. Posuzují se přitom příjmy všech 
osob žijících ve společné domácnosti. 
Informace k příspěvku na bydlení 
a názorné příklady včetně orientační 
kalkulačky najdou případní žadatelé 
na webu Ministerstva práce a sociál-
ních věcí www.energetickyprispevek.
cz. Je možné využít i bezplatnou linku 
úřadu práce 800 779 900. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Příspěvek na bydlení je nyní dostupnější

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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První svobodné volby po same-
tové revoluci v roce 1990 vy-
hrálo Občanské fórum a do 
starostovského křesla usedl 
jeho kandidát Antonín Štverka. 
Veřejnosti byl do té doby znám 
jako přísný učitel matematiky 
a fyziky. Nebylo to jednoduché 
období. Probíhala malá privati-
zace. Rodila se městská policie, 
ŽDB se zbavovalo zanedbané-
ho bytového fondu a město ho 
převzalo do své péče. 

V té době začala obnova ne-
vzhledného a zchátralého předná-
dražního prostoru. Ve městě byla 
stavební uzávěra z důvodu absence 
čistírny odpadních vod, a proto 
byla nasmlouvána její stavba. Po 
vyčerpávajících čtyřech letech na 
radnici v dalším volebním období 
v roce 1994 pan Štverka již nekan-

didoval. Dal přednost školní kate-
dře a vrátil se zpět mezi své žáky. 
Do veřejného života již více nezasa-
hoval. Opustil nás ve věku 82 let .

Spolu s Věrou Palkovou jsme byli 
tenkrát v roce 1991 na úřadě jeho 
spolupracovníky, a pak jsme na-
stoupili na radnici v roce 1994. My-
slím, že by však bylo dobré tuto 

stručnou informaci více rozvést. Do 
roku 1991 jsem byl sousedem pana 
starosty. A náhoda tomu chtěla, že 
jsem 2. května 1991 nastoupil na 
městský úřad jako vedoucí finanč-
ního odboru. V roce 1994 jsem jej 
pak vystřídal na radnici, ale proti-
kandidáty jsme nebyli, pan Štverka 
nekandidoval. Mohu jej tedy po-
soudit jako jeho podřízený v letech 
1991 až 1994. A měl-li bych jej cha-
rakterizovat, tak nejlépe tím, že byl 
především lidský! To období oprav-
du nebylo lehké, ostatně devadesát-
ky mají tuto pověst. A pana starostu 
to štvalo. Myslím, že tušil, že vše 
nebylo ideální a že se tím trápil. 
Mnohokrát jsme spolu seděli a roz-
jímali nad situací. Po vzniku ODS 
již Občanské fórum nemělo většinu 
a nemohl některé věci ovlivnit či 
prosadit... Byl silný kuřák a byl po-
věstný tím, že v kanceláři seděl 
v dýmu a kriticky hodnotil věci, 
které se v Bohumíně děly. Nelze se 

pak divit, že po dalších volbách již 
tomu nechtěl přihlížet. Měl jsem jej 
rád, měl moc pěkný přístup k lidem 
a nejlépe to charakterizuje jedna 
situace, kterou mám pořád v pamě-
ti. Přišli za mnou kolegové z finanč-
ního odboru, že pan starosta pro-
minul poplatek ze psa ve výši 50 
korun nějaké paní. Šel jsem za ním 
a řekl, že to bohužel jako starosta 
nemá v kompetenci. Beze slov mi 
podal 50 korun, že to tedy za ni za-
platí. Možná je to nepatřičná histor-
ka pro tuto chvíli, ale jasně vykre-
sluje, že pan starosta Štverka byl 
dobrý člověk. Měl rád lidi a chtěl 
jim pomoci, pokud to šlo. Myslím, 
že takto bychom měli jeho odkaz 
vnímat. Udělal pro město a jeho 
občany vše, co mohl.

V době pohřbu jsem byl bohužel 
mimo republiku. Rád bych mu tedy 
věnoval tuto tichou vzpomínku.

 Petr VÍCHA,
 starosta

Cyklorikša, speciální tříkolka pro výlety seniorů a lidí s pohybo-
vými problémy, vjíždí do nové sezony. Zájemcům nabízí až třího-
dinové projížďky městem. Vozítko provozuje Centrum sociálních 
služeb Bohumín (CSSB) a do pedálů podpořených pomocným 
elektromotorem šlápnou dobrovolníci havířovské ADRY. 

Město cyklorikšu pořídilo za 
156 tisíc už před třemi lety, ale co-
vidová situace nedovolila projekt 
pořádně rozjet. „Letos ji můžeme 
konečně plnohodnotně využít. 
Chceme tímto způsobem umožnit 
starším lidem, aby si prohlédli, co je 
u nás ve městě nového. Mohou vy-
razit i do přírody, třeba k Odře nebo 
Vrbickému a Kališovu jezeru a strá-
vit tak příjemné chvíle na čerstvém 
vzduchu,“ konstatoval místostaros-
ta Igor Bruzl.

Podle původního záměru měli 
vozítko řídit příbuzní pasažérů, ale 
ne každý takovou možnost má. 
„Proto jsme se rozhodli navázat 
spolupráci s ADROU Havířov. Or-
ganizace zajistí dobrovolníky, které 
pak v našem centru zaškolíme,“ 
uvedla ředitelka CSSB Petra Cha-
lupová. Cyklorikša je k dispozici 
denně včetně víkendů od 9 do 12 

hodin a od 15 do 18 hodin. „Zá-
jemci samozřejmě nemusí využít 
celé tři hodiny, jde o maximální 
dobu výletu. Počítáme s tím, že 
službu využije nejen veřejnost, ale 
i klienti našeho domova,“ dodala 
Chalupová s tím, že objednávky 
přijímá CSSB na čísle 737 663 431.

Dobrovolnické centrum ADRA 
Havířov, které zajišťuje řidiče z řad 
svých dobrovolníků, uvítá další 
ochotné lidi. „Zatím jich máme 
pět, rádi bychom počet ještě rozšíři-
li, a to hlavně o osoby, které jsou 
přímo z Bohumína. Musí být starší 
osmnácti let, projdou u nás základ-
ním školením a pojistíme je,“ vy-
světlila koordinátorka dobrovolní-
ků Gabriela Barišová. Zájemci 
o dobrovolnictví se mohou hlásit 
na čísle 720 073 583 nebo e-mailu 
gabriela.barisova@adra.cz.  

 (yak)

Odešel první muž porevolučního Bohumína

Dobrovolníci vyvezou zájemce na výlet

Kdyby se během projížďky pokazilo počasí, cyklorikša má přístřešek a fusak. 

 Oznámení o konání zvláštního zápisu 
do základního a předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 
podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) / Повідомлення 
про спеціальний запис до дошкільного i початкової школи на 
навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс 
Україна» - освіта).
Termín zápisu / Дата та час запису: 13. a 14. 6. 2022 13.00 – 16.00 
hodin / годин.
Místo zápisu / Місце запису: Základní a Mateřská škola Bezručova 
190; Základní a Mateřská škola tř. Dr. Eduarda Beneše 456; Masaryko-
va základní a Mateřská škola Seifertova 601; Základní a Mateřská ško-
la Čs. armády 1026; Základní a Mateřská škola Skřečoň, 1. máje 217; 
Základní škola T. G. Masaryka Pudlov, Trnková 280.
Bližší informace na webových stránkách škol/більш детальна 
інформація на веб-сайтах шкіл.
 Pavla SKOKANOVÁ,
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková
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S příchodem letní sezony se Bohumín pustil do instalace nových 
herních atrakcí pro nejmenší. Moderní a bezpečné prvky už při-
byly na sídlišti v Tovární ulici, další během prázdnin zabaví malé 
návštěvníky Kališova jezera. V jeho rekreační části radnice obno-
vila také hřiště plážového volejbalu. 

Sezona vodních radovánek už 
klepe na dveře, a tak město dokon-
čuje novinky na pláži u Kališova 
jezera. Tou hlavní bude velká lanová 
průlezka »multihexa«, která by se 
měla stát letošním tahákem pro ro-
diny s dětmi. „Tvoří ji bytelná kovo-
vá konstrukce a systém lanových tras, 
po kterých děti ručkují. Vytvořili 
jsme pod ní také bezpečnou písčitou 
dopadovou plochu. Ta navazuje na 
prostor s trojhoupačkou, která tu při-
byla loni,“ popsala Irena Šlachtová 
z odboru školství, kultury a sportu. 

Dodala, že lanový šestiúhelník do-
plní ještě hrazda. Město za novou 
atrakci včetně terénních úprav za-
platilo 300 tisíc.

Komfortnějšího zázemí se dočkají 
i rekreanti, kteří si rádi zahrají plá-
žový volejbal. Po pěti letech se hřiště 
dočkalo renovace. „Zahradníci pro-
stor vypleli a BM servis zajistil vysy-
pání novým pískem a úpravu celého 
povrchu,“ upřesnila Šlachtová. 

Město dalo už v průběhu května 
vyměnit starý a nevyhovující kolo-
toč pro děti ve dvorní části sídliště 

v Tovární ulici za nový model. Spolu 
s ním přibyla na dětském hřišti i va-
hadlová houpačka a na montáž čeká 
ještě hrazda. Součástí běžné údržby 
pak bylo dosypání písku do obou 
pískovišť a terénní úpravy. Celkové 
náklady na renovaci herní plochy 
v Tovární představují přibližně 200 
tisíc.

„Na modernizaci hřišť jsme letos 
vyčlenili přes 600 tisíc, další desítky 
tisíc vynakládáme na běžnou údržbu 
a opravy. V minulých dnech jsme na-
příklad zatraktivnili koutek Bastien 
v centru a na obměnu letos ještě če-
kají dětské prvky ve dvoře v ulici 
Osvoboditelů,“ informoval místosta-
rosta Igor Bruzl. (yak)

Motoristé se konečně dočkají opravy zfušované dálnice D47 (nyní D1). Rekonstrukce 
probíhá na základě nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární 
komoře, který uznal převážnou většinu žalovaných vad a nařídil zhotovitelům ne-
kvalitně provedené stavby, společnostem Eurovia CS a Porr, jejich odstranění. Práce 
začaly prvním úsekem v Bohumíně. 

Rekonstrukce se týká především zvlněné vo-
zovky, která si vyžádá odstranění bobtnajícího 
podloží, nerovností, trhlin a výtluků. V trist-
ním stavu jsou také protihlukové stěny. Firmy 
musí opravit praskliny, poškozené betonové 
sloupy a vady tlumicích segmentů. V rámci ko-
nečných oprav se dostane i na mostní závěry 
a výměnu dvou desek v pomalém jízdním pru-
hu z důvodů povrchových vad betonu.

Rozsáhlé práce čekají rovněž odpočívku 
s benzinkou na antošovické straně. „Na odstav-
né ploše se musí kompletně vyměnit kryt, vozov-
ky, částečně i podkladní vrstvy. Součástí oprav 
jsou také kanalizační vpusti, chodníky, ostrůvky 
a obruby,“ vyjmenoval mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.

Devítikilometrový úsek mezi Bohumínem 
a Ostravou postavilo za 4,3 miliardy konsorci-
um firem v čele se společností ODS – Dopravní 
stavby Ostrava (nyní Eurovia CS). ŘSD však na 
stavbě zjistilo více než 900 vad, přičemž tou 
největší je bobtnající podloží způsobené pou-
žitím nekvalitní strusky. První reklamační do-
pis kvůli zvlnění dálnice poslalo ŘSD zhotovi-
teli na jaře 2008, tedy první zimu po dokončení 
dálničního úseku. 

Kauzu definitivně rozsekl po čtrnácti letech 
až Rozhodčí soud, který loni nařídil zhotoviteli 
odstranění uznaných žalovaných vad do 18 mě-
síců od vydání nálezu. Senát v odůvodnění také 

potvrdil, že stavbaři použili do podloží jiný než 
deklarovaný materiál, a tím porušili smlouvu 
s ŘSD.

Oprava prvního úseku magistrály mezi že-
lezničním mostem ve Starém Bohumíně a pře-
mostěním Odry ve Vrbici začala v dubnu. Pra-
vou část chtějí stavbaři dokončit do půlky 
června, pak se vrhnou na levou s tím, že kom-
pletně hotovo by mělo být do konce srpna.

 (tch)

Stavbaři opravují dálnici po půlkách. Do 12. června má být podle harmonogramu uzavřený pravý jízdní pás ve 
směru na Ostravu, pak se práce přesunou na druhou stranu.

Novinky u jezera pro děti i sportovce

Soud rozťal dálniční kauzu, nařídil opravu

 Dušek Pod Zeleným
Improvizační večer herce Jaroslava Duška za zvuku didgeridoo Ondře-
je Smeykala. Večer »Mluvka a trouba« uvede spolek Maryška 28. čer-
vence od 19 hodin ve společenském sále hotelu Pod Zeleným dubem. 
Předprodej vstupenek za 420 korun už probíhá v recepci hotelu, na 
místě v den konání je zájemci pořídí za 490 korun (platby jen v hoto-
vosti). Informace k předprodeji na čísle 733 744 484.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Pokud se někdo ze zdravotních či jiných důvodů není schopen dostavit sám, může zplnomoc-
nit 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+1, ul. Komenského 1150, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zateplený 
dům v  centru města s  výtahem 
a  možností parkování u  domu. 
V blízkosti domu se nachází nákupní 
možnosti, vlakové nádraží, základní 
a mateřská školy. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. Byt je po 
celkové rekonstrukci a koupelna vy-
bavena sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 38,00 m2, 
celková plocha bytu 38,60 m2. Pro-
hlídka 6.6. v 15.00-15.15 hodin a 7.6. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 8.6. v 16.30 hodin.
• Byt 1+1, ul. Slezská 292, číslo bytu 
9, I. kategorie, 4. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní dům v blízkosti měst-
ské nemocnice, autobusové zastávky, 
základní a mateřské školy. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor. 
Plocha pro výpočet nájemného 48,10 
m2, celková plocha bytu 48,10 m2. 
Prohlídka 8.6. v 14.45-15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 8.6. 
v 16.45 hodin.
• Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 20, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
autobusového nádraží, obchodů, zre-
novovaného parku, základní a mateř-
ské školy. Byt s lodžií a sprchovým 
koutem je zrekonstruovaný. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,26 m2, 
celková plocha bytu 54,08 m2. Pro-
hlídka 7.6. v 9.45-10.00 hodin a 8.6. 
v 16.00-16.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 13.6. v 16.00 hodin.
• Byt 1+1, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Zateplený dům v blízkosti auto-
busového nádraží, obchodů, zreno-
vovaného parku, základní a mateřské 
školy. Byt s lodžií a sprchovým kou-
tem. Plocha pro výpočet nájemného 
25,66 m2, celková plocha bytu 26,66 
m2. Prohlídka 7.6. v 9.15-9.30 hodin 
a 8.6. v 15.30-15.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.6. v 16.15 hodin.

• Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo bytu 
81, I. kategorie, 10. nadzemní podla-
ží. Zateplený dům v blízkosti autobu-
sového nádraží, obchodů, zrenovova-
ného parku, základní a mateřské 
školy. Byt s lodžií, sprchovým koutem 
a kuchyňskou linkou. Plocha pro vý-
počet nájemného 63,77 m2, celková 
plocha bytu 69,76 m2. Prohlídka 7.6. 
v 8.45-9.00 hodin a 8.6. v 15.00-15.15 
hodin. Licitace bytu se koná 15.6. 
v 16.00 hodin. Podání přihlášky do 
13.6.
• Byt 1+1, ul. Slezská 363, číslo bytu 
9, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní dům v blízkosti zá-
kladní a mateřské školy, městské ne-
mocnice a autobusové zastávky. 
V domě je zajištěn úklid společných 
prostor. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 37,75 
m2, celková plocha bytu 39,45 m2. 
Prohlídka 15.6. v 15.00-15.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 15.6. 
v 16.15 hodin.
• Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový dům poblíž super-
marketu Penny, autobusového nádra-
ží a mateřských škol. Parkoviště 
u domu. Plocha pro výpočet nájem-
ného 66,98 m2, celková plocha bytu 
68,65 m2. Prohlídka 15.6. v 14.30-
14.45 hodin a 16.6. v 11.15-11.30 
hodin. Licitace bytu se koná 20.6. 
v 16.00 hodin.
• Byt 1+2, ul. Vrchlického 913, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Zrekonstruovaný byt s klimati-
zací se nachází v nízkopodlažním 
domě v blízkosti centra města, školy, 
školky, vlakového nádraží a zastávky 
autobusů. V koupelně je sprchový 
kout. Plocha pro výpočet nájemného 
50,15 m2, celková plocha bytu 52,09 
m2. Prohlídka 15.6. v 15.30-15.45 ho-
din a 16.6. v 11.00-11.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 20.6. v 16.15 hodin.
• Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo bytu 

9, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Zateplený věžový dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Byt s balkonem 
a sprchovým koutem je po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 55,13 m2, celková plocha bytu 
56,13 m2. Prohlídka 20.6. v 15.00-
15.15 hodin a 21.6. v 9.00-9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 22.6. v 16.00 
hodin.
• Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo bytu 
15, I. kategorie, 4. nadzemní podlaží. 
Zateplený věžový dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Byt s balkonem 
a sprchovým koutem je po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 63,45 m2, celková plocha bytu 
64,45 m2. Prohlídka 20.6. v 15.00-
15.15 hodin a 21.6. v 9.00-9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 22.6. v 16.15 
hodin.
• Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo bytu 
12, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Zateplený věžový dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Byt s balkonem. Ku-
chyň je vybavena kuchyňskou linkou 

s kombinovaným sporákem. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,78 m2, 
celková plocha bytu 57,43 m2. Pro-
hlídka 20.6. v 15.00-15.15 hodin 
a 21.6. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.6. v 16.30 hodin.
 Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
 odbor správy domů

Novou pěší stezku, která vznikla 
v loňském roce a zpřístupnila pev-
nostní pěchotní srub Na Trati, se po-
dařilo vybudovat díky dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova. Dotaci městu 
zprostředkovala Místní akční skupina 
Bohumínsko vyhlášením 4. výzvy za-
měřené mimo jiného také na výstav-
bu pěších stezek. Program rozvoje 
venkova přispěje městu dotací ve výši 
813 tisíc, což je 80 procent ze způso-
bilých výdajů projektu.  (hag)

V malometrážkách v Okružní 1087 je k dispozici zrekonstruovaný byt 2+0 s lodžií 
a sprchovým koutem. Zájemci si jej mohou prohlédnout 7. a 8. června, licitace se koná 
13. června.

Ve věžáku ve Štefánikově 1073 se 20. 
června licituje byt 3+1. Jeho prohlídky 
proběhnou 15. a 16. června.

Propojka 
k bunkru

Připravované licitace městských bytů

 
Bohumín hledá doručovatele písemností do 
městských částí. Jde o brigádu formou dohody 

o pracovní činnosti na dobu neurčitou. Práce je vhodná jako přivýdělek například při mateřské či pro ak-
tivní důchodce. Doručovatel by měl být zodpovědný, pečlivý, samostatný, s příjemným vystupováním, měl 
by mít dobrý zdravotní stav a fyzickou kondici. Znalost místopisu a doručování podle správního řádu vý-
hodou, nástup možný ihned. Pokud máte o tuto brigádu zájem, kontaktujte personální oddělení bohumín-
ské radnice, 596 092 121, kasanova.jana@mubo.cz. (red)

Město hledá doručovatele
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Dopravní hřiště v Hobbyparku je na jaře mimořádně vytíže-
né. Školáci z Bohumínska tady absolvují hodiny doprav-
ní výchovy a usilují o získání průkazu cyklisty. Hřiště 
je také dějištěm soutěží, v nichž bojují vybrané 
školní týmy. V květnu tady proběhlo městské 
i okresní kolo dopravní soutěže.

Do Hobbyparku vyrazila nejprve 18. května 
družstva pěti bohumínských škol. Čekala je jíz-
da podle předpisů na dopravním hřišti, násle-
doval test z pravidel silničního provozu, jízda 
zručnosti a otázky ze zdravovědy. V městském 
kole v kategorii mladších i starších žáků domi-
novala ZŠ ČSA, a tak si díky prvenství zajistila 
postup do kola okresního. Druhé a třetí místo 
patřilo Skřečoni a Benešově škole, které si jen 
pořadí v jednotlivých věkových kategoriích 
prohodily.

Bohumínské hřiště o týden později 25. května 
hostilo také okresní kolo dopravní soutěže. Do 
bojů opět zasáhla čtyřčlenná družstva tvořená 
dvěma dívkami a dvěma chlapci. Úkoly byly 

stejné, jen podmínky se radikálně změnily. Za-
tímco se městské, přesněji oblastní kolo hřálo 
v paprscích slunce, účastníky okresního klání 
bičovaly provazy deště. Nevlídné počasí bohu-
žel domácím moc nesvědčilo a v kategorii 
mladších i starších žáků skončila ZŠ ČSA shod-
ně na »bramborovém« čtvrtém místě. Z vítěz-
ství a postupu do krajského kola ve Frenštátě se 
nakonec radovali mladší žáci z Českého Těšína 
a starší z Orlové.

Na dopravním hřišti probíhá do 14. června 
také klasická dopravní výuka. Povinná je pro 
čtvrťáky, kteří mohou po absolvování testů 
a předpisové jízdy na kole získat průkaz cyklisty. 
Výuku na hřišti ale mají na jaře v rámci přípra-

vy také třeťáci, na podzim coby »opáčko« 
i páťáci. „V uplynulých dvou covidových 

letech školáci o výuku a šanci získat 
»cyklistický řidičák« přišli, proto 

jsme se rozhodli, že jim vyjde-
me vstříc nyní. V půlce června 

po ukončení standardní vý-
uky nabídneme možnost 
dodatečně splnit podmínky 
získání průkazu cyklisty 
současným páťákům 
a šesťákům,“ sdělil ve-
doucí bohumínského od-
boru dopravy Pavel Va-
vrečka. Dodal, že zejména 

v příhraničí se takový do-
klad může hodit. V soused-

ním Polsku totiž nesmí mladí 
cyklisté a koloběžkáři od 10 do 

18 let bez průkazu vyjet na veřej-
né komunikace. Pavel ČEMPĚL

Tržní ceny rodinných domů a pozemků v Česku i nadále rostou. 
V závěru loňského roku se podle odborníků zvýšily zhruba 
o dvacet procent. Bohumín přesto ponechává vyvolávací cenu 
za kompletně zasíťované stavební parcely v lokalitě Petra Cin-
gra na 1 089 korunách za metr čtvereční. Na této částce starto-
vala také třetí vlna licitací zdejších pozemků 23. května. V na-
bídce jich bylo sedm.

„Naposledy jsme podobné pozem-
ky nabízeli před pěti lety v nově 
vzniklé Slunečné ulici v Záblatí. Od 
té doby vzrostly ceny téměř dvojná-
sobně a zdražování zdaleka nekončí. 
My přesto ponecháváme vyvolávací 
cenu našich parcel na velmi přijatel-
né úrovni, aby na ně lidé finančně 
dosáhli. Navíc se ukazuje, že zájem-
ci v současné době preferují kom-

pletně zasíťované pozemky. To vše 
naše nabídka splňuje,“ uvedl mís-
tostarosta Lumír Macura. Jeho slo-
va potvrzují i tři dosavadní vlny li-
citací v lokalitě Petra Cingra, které 
byly stoprocentně úspěšné. Majitele 
našlo koncem května sedm dalších 
pozemků. Zájemci za ně obdobně 
jako v předchozích kolech nabídli 
v průměru patnáct set korun za 

metr čtvereční. K prodeji v lokalitě 
zbývá posledních jedenáct staveb-
ních parcel a město chce jejich lici-
tace rozdělit do dvou vln.

Podle dosavadního průběhu lici-
tací mají zájem v »Cingrovce« sta-
vět zejména místní, případně lidé 
žijící v těsné blízkosti Bohumína. 
„Dokazuje to, že naše město má 
v okolí dobré jméno a lidé jej vníma-
jí jako perspektivní adresu. Do pro-
jektu zasíťování pozemků pro rodin-

né domy jsme se pustili právě z toho 
důvodu, abychom atraktivitu Bohu-
mína ještě zvýšili. Proto jsme při 
přípravě mysleli i na zkulturnění 
celého okolí. Vznikne tu rozsáhlý 
parčík určený k procházkám, dvě 
hřiště či umělý kopec určený k hrát-
kám dětí,“ popsal Macura s tím, že 
prostor doplní retenční nádrž za-
komponovaná do krajiny jako este-
tický vodní prvek. 

 (yak, tch)

V oblastním kole, v němž cyklistické dovednosti pomě-
řilo pět bohumínských škol, soutěžícím počasí přálo.

Cyklisté se na hřišti školí i závodí

Licitace v Cingrovce stoprocentně úspěšné

 Uzavření Hobbyparku
Hobbypark, zdejší populární Mauglího stezka a zvířecí farma se v so-
botu 4. června pro veřejnost uzavírají. V areálu se uskuteční tradiční 
slavnost Bonatransu určená výhradně jeho zaměstnancům.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Už třetím rokem využívá Bohumín neobvyklého pomocníka v boji se zabahněnými 
rybníky ve skřečoňském Gliňoči. Na vodní plochu aplikuje prospěšné bakterie, které 
umí rozložit mrtvou organickou hmotu, aniž by ublížily živým organismům. Výsledkem 
je úbytek bahna, čistá voda bez sinic a dobré podmínky pro ryby a další živočichy.

Očistnou kúrou prošel v posledních dvou le-
tech gliňočský rybník, kterému se podle jeho 
tvaru říká »Nudle«. Je obklopený množstvím 
dřevin, které na podzim shazují listí právě do 
vody. To se pak na dně mění v tlející bahno. 
Ryby nemají dost kyslíku a v minulosti tady do-
cházelo k úhynům. Úzký rybník není průtočný, 
a tak se do čištění musela pustit radnice, která 
vsadila na živé mikroorganismy. Aplikované 
bakterie bahýnko na dně laicky řečeno »požíra-
jí«. Rozkládají organické usazeniny zejména na 
vodu a oxid uhličitý, který pak vyprchá.

Město se po úspěšné léčbě, kdy v »Nudli« do-
šlo k trojnásobnému zlepšení kvality vody 
a úbytku 40 centimetrů bahna ze dna, letos za-
měřilo také na sousední rybník zvaný »Kulaťák«. 
Potřebná dávka bakterií tady na jednu sezonu 
vyjde zhruba na 40 tisíc. „Jde o zlomek ceny, 
kterou bychom zaplatili za vybagrování dna 
rybníku. Navíc v přírodním areálu Gliňoč je 
tento stavební postup prakticky nemožný, zde-
vastoval by místní faunu i flóru,“ podotkl Ros-
tislav Palán z radničního odboru životního 
prostředí. 

K ověření úbytku hmoty používají pracovníci 
radnice rybářský sonar, který prostřednictvím 
mobilní aplikace zaznamenává, kolik centimetrů 
bahna přeměnily bakterie na prospěšné plyny. 
„Předpokládáme, že stejně jako u »Nudle« potrvá 
očistný proces u »Kulaťáku« zhruba dva roky 
a dojde k úbytku bahna o desítky centimetrů,“ 
nastínil Palán.

Přírodní areál Gliňoč ve Skřečoni je součástí 
územního systému ekologické stability a město 
do jeho revitalizace investovalo v posledních 
letech dva miliony. V lokalitě se díky vybudová-
ní soustavy průtočných tůněk zadržuje voda, což 
je pro krajinu a její faunu přínosné. (yak, tch)

Bezpečnost v dopravě
Jedna z anketních otázek z dotazní-
ku k velkým investicím v Bohumíně 
na období 2022-2030. A také velké 
téma na setkáních s občany v měst-
ských částech.
Automobilová, pěší a cyklistická 
doprava probíhá v Bohumíně na 
místních městských komunikacích, 
chodnících, cyklostezkách, o jejichž 
údržbu a opravy se stará naše měs-
to. Městem procházejí také silnice 
II. a III. třídy, jejich údržbu zajišťuje 
Správa silnic Moravskoslezkého 
kraje (SS MSK). Jsou to například 
ulice Ostravská, Rychvaldská či So-
kolská a také Slezská s hrboly v úse-
ku přes dálniční most. A do výčtu 
správců komunikací patří ještě Ře-
ditelství silnic a dálnic (ŘSD), které 
má na starost jak dálnici protínající 

Bohumín, tak silnici I. třídy pro-
cházející ulicí 1. máje ve Skřečoni, 
která je zatížena hustou osobní i ná-
kladní dopravou.

Obchvat Skřečoně  
je prioritou
Město se snaží ovlivňovat také do-
pravu na silnicích ve vlastnictví stá-
tu či kraje. Ve spolupráci s Dolní 
Lutyní a Dětmarovicemi proto 
dlouhodobě usiluje o pokračování 
příprav přeložky silnice I/67, tedy 
obchvat Skřečoně. Hrozba zastavení 
projekčních příprav byla naštěstí 
odstraněna. Aktuálně je zpracová-
vána dokumentace pro zjišťovací 
řízení EIA. Následovat bude geo-
technický průzkum a zpracování 
projektové dokumentace s ohledem 
na výsledky zjištění vlivu stavby na 
životní prostředí. Proces je složitý 
a bohužel dlouhý, ale světlo na kon-
ci tunelu existuje. 

Okružní křižovatky nelze 
stavět bez spolupráce 
s krajem
Výhradně krajskou investicí bude 
výstavba okružní křižovatky na zá-
blatském rozcestí. Součástí stavby 
bude rozšíření Rychvaldské ulice od 
rozcestí k Sokolské ulici, kde při-
pravuje Bohumín i na základě pod-
nětu občanů přechod pro chodce. 

Městem projektovaná okružní kři-
žovatka »u Vangela« bude společ-
nou investicí města a Moravsko-
slezského kraje, podobně jako byl 
kruháč »u Špice«. Hlavním smys-

lem okružních křižovatek je zajiště-
ní plynulosti dopravy v místech 
frekventovaných křižovatek, proto 
ve strategickém a územním plánu 
města máme také prověření vhod-
nosti rondelů u evangelického kos-
tela a v křižovatce Mírové a Šuny-
chelské ulice před Lidlem včetně 
zaústění do parku.

Kdy zmizí tankodrom ve 
Slezské ulici?
SS MSK převzala dálniční most ve 
Slezské ulici od ŘSD a vady se bo-
hužel projevily až po záruce. Pro-
blém je stejný jako na dálnici. 
V místech odvodňovacích kanálů 
namísto kameniva nasypal zhotovi-
tel podobnou strusku jako na dálni-
ci, která vlivem chemických procesů 

Bakterie už hodují ve druhém rybníce

Bezpečnost v bohumínské dopravě

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková
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Některé věci se od stolu jeví jinak než přímo v terénu a jedna osobní návštěva může 
udělat větší službu než stovka lejster. Proto vedení města jednou ročně vyráží s ve-
doucími úředníky radnice na kontrolu hotových, probíhajících i projektovaných in-
vestičních akcí, aby na místě mohli probrat i některé záležitosti. V takovém počtu se 
k přemisťování osvědčil bicykl, kterým se navíc účastníci dostanou i k jinak nepřístup-
ným cílům.

Letos vyrazil peloton od radnice 24. května 
a absolvoval trasu dlouhou třináct kilometrů. 
První zastávky se uskutečnily v centru. „Před 
nádražím jsme si prohlédli resty k doladění termi-
nálu a plochu u pěší lávky, kterou hodláme koupit 

a také opravit. Vyzkoušeli jsme si i funkčnost mo-
derních cykloboxů,“ uvedl místostarosta a propa-
gátor cyklistiky Lumír Macura. Kolem Astorky, 
jejíž soukromý majitel zvažuje přestavbu, pokra-
čovala trasa ulicí 9. května k městské investici – 

chystané úpravě stanoviště,vybudování cyk-
lochodníku a přechodu.

V Okružní ulici se cyklisté zastavili u rekon-
struované Červené kolonie, v navazující Jateční 
u základů budované privátní veteriny. Poslední 
zastávkou v centru byla úprava lokality Petra 
Cingra s plánovaným parkovištěm. Pak se účast-
níci vydali po loni postavené cyklostezce k bun-
kru Na Trati a kolem letos vysazené aleje ke hřbi-
tovu. Ve Starém Bohumíně se obhlídka týkala 
kolumbárií, opravených městských domů u ná-
městí a přístavby ambulantního traktu se záchyt-
ným parkovištěm v nemocnici.

Po Ovocné ulici, kde má soukromý investor 
podnikatelské záměry v areálu po zbourané vo-
dárně, se skupina na kolech přemístila do Šu-
nychlu. Projela kolem jezera v trase připravované 
cyklostezky a u rekreační pláže zhodnotila úpra-
vy před sezonou.

Během návratu ještě úředníci omrkli v Nové 
Vsi nový altán v hasičské zahradě a další připra-
vovanou cyklostezku, která se má linout podél 
Flakůvky k lesoparku Na Panském. (red)

Od kancelářských stolů do sedel

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

zvětšuje svůj objem a způsobuje 
hrboly. Ty obzvláště nelibě vnímají 
pacienti mířící do nemocnice. Po-
čátkem června došlo alespoň k pro-
vizornímu zbroušení hrbolů. Zá-
stupci kraje současně zpracovávají 
projekt na kompletní opravu, která 
bude vyžadovat v kritických místech 
kompletní výměnu podloží a nákla-
dy přesahující deset milionů. 

Chodci vyžadují bezpečné 
přechody
Ve městě máme několik desítek 
přechodů pro chodce a deset z nich 
není nasvětlených. Prověřují se pro-
to možnosti jejich nasvětlení, aby 
tyto stávající přechody byly bezpeč-
nější také v noci. Jsou rovněž vyti-
pována místa vhodná pro vznik 
dalších. Nové přechody musí splňo-
vat platné normy, vždy musí vést 

z chodníku na chodník a musí 
s nimi souhlasit Policie ČR, která 
vyžaduje doložení počtu přecháze-
jících. Nové přechody se připravují 
v místech rozsáhlejší výstavby 
v Rychvaldské ulici v Záblatí pro 
chodce z prodloužení Sokolské uli-
ce, v ulici Osvoboditelů pro lokalitu 
Petra Cingra. Nový přechod vznik-
ne také u nového autobusového 
zálivu směrem na Ostravu v ulici  
9. května naproti Penny v souvislos-
ti s rozšířením chodníku také pro 
cyklisty směrem ke Kauflandu. Fre-
kventovaná Štefánikova ulice si rov-
něž zaslouží nový přechod pro 
chodce směřující ze sídliště do cen-
tra u křižovatky s Poděbradovou 
ulicí. Prověřujeme rovněž zpoma-
lovací přechod či spíše přejezd pro 
cyklisty na příjezdu do Vrbice před 
záchytným parkovištěm.  

Nové chodníky 
a cyklostezky
V centru jsou chodníky samozřej-
mostí a hlavním úkolem města je 
jejich údržba a oprava dožívajících 
úseků. V některých městských čás-
tech však stále chodníky chybí. Pri-
oritou jsou chodníky u frekventova-
ných silnic a škol, ale také nedělní 
procházka městem by měla být 
bezpečná. Podrobný výhled pláno-
vaných projektů nových chodníků 
a cyklostezek naleznete v podrob-

ném Akčním plánu v dopravě na 
roky 2022-2030 na www.bohumin.cz 
► Samospráva ► Strategický plán 
rozvoje města ► Akční plán v do-
pravě (2020-2030). V záměrech je 
patnáct úseků chodníků o celkové 
délce přes 7,2 kilometru. V přípravě 
je například chodník podél Rychvald-
ské ulice ze Skřečoně do Záblatí či 
chodník podél Ostravské ulice až po 
křižovatku s ulicí Čs.armády u bývalé 
Rybeny. V oblasti cyklistické dopravy 
obsahuje akční plán jedenáct projek-
tů. Aktuálně se připravuje například 
prodloužení cyklostezky přes le-
sopark Na Panském podél Flakůvky 
až po Opletalovu ulici v Nové Vsi či 
společná stezka pro chodce a cyklisty 
ke Kališoku z Ovocné ulice.

Občané chtějí stíhat  
piráty silnic
Zejména v částech města, kde do-
sud nejsou podél cest chodníky, 
volají místní po měření rychlosti 
projíždějících aut. Role dopravní 
policie PČR je mizivá. Na přání ob-
čanů byl proto pořízen radar pro 
ruční měření strážníky městské po-
licie, ačkoliv toto nikdy nemělo být 
úkolem městské policie. Neplánuje-
me jít cestou takzvaných represiv-
ních úsekových měření, jak je zná-
me například z Orlové. Podobně 
jako Rychvald či Dolní Lutyně 
chceme zvýšit počet takzvaných 

preventivních radarů, které kromě 
zjištěné rychlosti umí přečíst také 
SPZ vozidla a záznamy z těchto ka-
mer slouží také policii k odhalování 
trestné činnosti. Statistiky z těchto 
měřičů pak mohou být v budoucnu 
argumentem pro nasazení represiv-
ního modulu, který v případě ne-
zpomalení řidiče dokáže automatic-
ky generovat výstup pro řešení 
dopravního přestupku. 

Bezpečnost v dopravě je oblastí, 
které v rozvojové strategii města 
klademe vysokou prioritu. Z prů-
běžných výsledků probíhající anke-
ty vyplývá, že třetina hlasujících 
občanů téma bezpečnosti v dopravě 
považuje za jedno z prioritních. 
 Lumír MACURA, 
 místostarosta



8 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY 

 

Vodácká sezona klepe na dveře. Na Odře ji 25. června tradičně odstartuje »Odemykání 
meandrů Odry«, společná akce Bohumína, polských Krzyżanowic a spolku Posejdon. 
Následujícího dne zahájí provoz také městská půjčovna, kterou budou opět zajišťovat 
dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína. 

Sraz účastníků »odemykání« a výdej lodí začíná 
ve 14.15 hodin u nástupního místa pro vodáky ve 
Starém Bohumíně, vyplouvá se v 15 hodin. Sjezd 
končí za soutokem Odry s Olší, u silničního mos-
tu v polském Zabełkowě. Odtud hasiči převezou 
aktéry na starý hraniční přechod v Chałupkách, 
kde je čeká malé občerstvení.

Vzhledem ke slavnostnímu charakteru úvodní 
akce vodácké sezony platí zlevněný ceník, a to sto-
koruna za kánoi, dvě stovky za raft. Rezervace 
plavidel probíhá do 22. června na e-mailu omedy-
kani-odry@mubo.cz. Odemykání mohou vodáci 
absolvovat také ve vlastních lodích.

Dalšího dne, v neděli 26. června zahajuje stan-
dardní chod městská půjčovna lodí. Disponuje 
šesti rafty, devatenácti plastovými a čtyřmi nafu-
kovacími kanoemi. V provozu bude o sobotách, 
nedělích a svátcích až do 18. září. Sjezdy probíhají 
dopoledne v 9 hodin, odpoledne ve 14 hodin. 

Rezervace lodí je možná pouze prostřednictvím 
elektronického rezervačního systému na www.
bohumin.cz, v sekci Volný čas, rubrice Vodáctví 

- akce a půjčovny lodí. Také platby jsou od letoška 
výhradně bezhotovostní a probíhají v rámci rezer-
vace online platební kartou nebo bankovním pře-

vodem. Potvrzení o zamluvení plavidla a úhradě 
vodáci obdrží na kontaktní údaje (e-mail a SMS) 
a při převzetí lodičky se jím prokáží. Ceník pro 
letošní rok se musel přizpůsobit zdražení pohon-
ných hmot a dalších komodit, a tak je vyšší než 
v minulých letech. Plastová kánoe vyjde na 250 
korun, nafukovací na 300 a raft na 500 korun. 
 (red)

Už v neděli 5. června startuje provoz půjčovny plavidel u Vrbické-
ho jezera. Sezona přístaviště, v němž kotví pět pramic a čtyři šla-
padla, potrvá do konce září. Milovníci romantických projížděk po 
hladině si mohou s předstihem lodičku elektronicky rezervovat.

Zkrácenou, testovací sezonu absol-
vovala marína s půjčovnou loni na 
podzim. Přestože první lodičky vy-
pluly až na sklonku září a potýkaly se 
s nevyzpytatelným počasím, během 
šesti víkendů si nová atrakce našla 
příznivce a zaznamenala bezmála 
140 výpůjček. Nyní už ji čeká ostrý 
provoz každý víkend od pátku do 
neděle a během státních svátků. „Po-
řídili jsme další dvě šlapadla, o která 
byl loni velký zájem, a rozšířili jejich 
počet na čtyři. Dále nabízíme k půjčení 
pět pramic různých velikostí pro tři až 
pět osob,“ informovala vedoucí orga-
nizačního odboru radnice Miroslava 
Šmídová. 

Chod půjčovny pro město zajišťuje 
místní spolek Vodáci Odry a Olše. Ve 
stánku na pláži pomůže vyřídit for-

mality a poskytne vybavení. Půjčov-
né lze platit pouze v hotovosti, ceny 
se liší podle velikosti plavidla, a to od 
90 do 150 korun za půlhodinu nebo 
od 150 do 250 korun za hodinu. Dr-
žitelé karty Těšínské Slezsko Region 
Card mají dvacetiprocentní slevu.

Novinkou je možnost elektronické 
rezervace pramiček a šlapadel na měst-
ském webu v sekci Volný čas, rubrice 
Vodáctví – akce a půjčovny lodí. Tam-
též najdou návštěvníci také bližší in-
formace o provozu půjčovny. (red)

Jedenáctiletá flétnistka Adéla Jaborská bodovala v ústředním kole 
soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. 
Finále probíhalo od 19. do 22. května v Praze-Břevnově a žákyně 
ZUŠ Bohumín obsadila v V. kategorii krásné druhé místo.

Adélka se začala věnovat hře na 
flétnu už v pěti letech. „Chtěla si to 
vyzkoušet po vzoru své spolužačky, ale 
to už bylo po termínu přihlášek a škol-
ní rok byl v běhu. I s vědomím, že je 
pozdě, jsme přeci jen zkusili zavolat 
učitelce ZUŠ Martině Oralové. K na-
šemu překvapení jsme se setkali s vel-
mi milým a vstřícným přístupem, 
učitelku další malý zájemce o flétnu 
nadchl a vzala dceru pod svá křídla,“ 
zavzpomínala maminka flétnistky 
Petra Klusková.

Martina Oralová se Adélce věnuje 
dodnes a na soutěž ji připravovala. 
Klavírního doprovodu se zhostila 
učitelka Jana Hajková. Adéla Jabor-
ská zahrála v ústředním kole tři 
skladby na sopránovou i altovou zob-
covou flétnu a ve své věkové kategorii 
obsadila druhou příčku. Bohumín 
tak měl ve finále opět svého zástupce. 
V předchozím ústředním kole, která 
se nekonají každoročně, to poslední 
proběhlo v roce 2018, jej reprezento-
vala Kristýna Pecháčková. Ta nyní 
pro změnu slavila úspěch s hudeckou 
muzikou. (red)

Po slavnostním odemčení otevírá i půjčovna

Plavidla z půjčovny 
vyplouvají na jezero

Stříbrná flétna  
v republikovém finále

Ilustrační foto: Pavel ČempělIlustrační foto: Pavel Čempěl

Ilustrační foto: Pavel ČempělIlustrační foto: Pavel Čempěl

Foto: ZUŠ BohumínFoto: ZUŠ Bohumín

 
Děkuji pohotové záchranné služ-
bě, která už čtyřikrát včas zasáh-

la při mých astmatických potížích a rychle mě transportovala na in-
ternu bohumínské nemocnice. Díky patří také lékařům a pracovníkům 
interny. ŽURKOVÁ

Poděkování

Provozní doba - červen, září
PÁ, SO, NE  14.00 – 18.00 
červenec, srpen 
PÁ a svátky  14.00 – 19.00
SO, NE  10.00 – 19.00 
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Školní rok spěje k závěru a s ním vrcholí i dlouhodobé žákovské soutěže. Úžasný úspěch 
na tomto poli slaví místní základní umělecká škola. Její hudecká muzika se poprvé v historii 
probojovala do republikového finále soutěže žákovských lidových kapel a svým projevem, 
zvládnutím nástrojů a zpěvem uhranula celý koncertní sál a hlavně porotu. Zvítězila ve své 
kategorii, získala dvě individuální ceny a třešničkou byl titul absolutního vítěze finále.

Ústřední kolo neboli celostátní finále soutěže 
sólových cimbalistů, dudáků, cimbálových a hu-
deckých kapel hostil 26. a 27. května jihomoravský 
Mikulov. Prestiž události, na kterou se sjelo na šest 
set žáků ZUŠ z celého Česka, podtrhlo místo ko-
nání, a to koncertní sál a knihovna mikulovského 
zámku.

Po vítězství v krajském kolem si účast ve finále 
premiérově zajistila desetičlenná hudecká muzika 
ZUŠ Bohumín. Soubor si na soutěž připravil pás-
mo slezských svatebních písní, které nazval »Wy-
dali jum, wydali«. Zhruba jedenáctiminutové 
pásmo netvořily žádné »hity«, ale spíše méně zná-
mé, avšak velmi emotivní skladby. A na porotu, 

která hodnotí celkové pojetí pásma, souhru mu-
zikantů a jejich instrumentální dovednosti, udělali 
hudci ze Slezska velký dojem.

V kategorii cimbálových a hudeckých muzik 
ZUŠ Bohumín zvítězila. Porota navíc udělila in-
dividuální ceny Veronice Kachlové za výborný 
pěvecký výkon a Kristýně Pecháčkově za bravurní 
hru na flétnu. Nadto se bohumínský soubor stal 
absolutním vítězem ústředního kola a své pásmo 
ve zkrácené podobě předvedl posluchačům také 
během závěrečného koncertu vítězů. (tch)

Pro šoféry, kteří v minulosti ignorovali placení pokut, je teď každá 
silniční kontrola noční můrou. Od letoška totiž mohou policisté 
a celníci za dřívější nedoplatky hříšníkům na místě zabavovat es-
pézetky nebo znemožnit další jízdu botičkou. Oprávnění získali 
také městští strážníci, ale pouze v případě, že se neuhrazené po-
kuty týkají porušení předpisů na území domovské obce.

Bohumín, jenž eviduje pohledáv-
ky za pokuty v dopravě ve výši 10 
milionů, začal novelu příslušného 
zákona využívat od února, mezi prv-
ními v regionu. Od té doby už stráž-
níci přistihli na silnicích sedmnáct 
šoférů, kteří měli vůči městu resty.

Hlídky mají od letoška přístup do 
nové propojené evidence nedoplatků 
za dopravní přestupky. Do maléru se 
tak může dostat provozovatel vozidla, 

byť zrovna žádný prohřešek nespá-
chá, ale při silniční kontrole se ukáže, 
že má dluh z minulosti. Nejprve do-
stane možnost dřívější pokutu uhra-
dit na místě v hotovosti nebo kartou. 
Když ale nezaplatí, hlídka jej s vozem 
doprovodí na nejbližší parkoviště 
nebo odstavnou plochu a zabrání mu 
v další jízdě. Buď nasazením botičky, 
nebo odebrání registrační značky. 
 (tch)

Do 14. července mohou návštěvníci Salonu Maryška na náměstí 
podniknout cestu proti proudu času. Zavede je tam výstava obrazů 
Arnošta Hanáka z Bohumína, který se věnuje především paleoartu, 
dílům s pravěkou tématikou. Na svých olejomalbách ovšem zachy-
cuje také současnou krajinu, zátiší či portréty.

Kresby Arnošta Hanáka, jehož 
vzorem je malíř Zdeněk Burian, se 
dostaly i na sběratelské poštovní 
známky. Je zároveň vášnivým sběra-
telem zkamenělin, spolupracuje 

s Národním muzeem a jeho kolekce 
trilobitů je v Česku unikátní. Výstavu 
v Salonu Maryška si mohou zájemci 
prohlédnout vždy v úterý a čtvrtek 
od 15 do 18 hodin.  (red)

Nezaplatí pokutu, tak dojezdí Pravěk v obrazech

Hudci ze Slezska dobyli Mikulov

Foto: ZUŠ Bohumín a ZUŠ MikulovFoto: ZUŠ Bohumín a ZUŠ Mikulov

Foto: Městská policie BohumínFoto: Městská policie Bohumín

 Odstávka teplé vody 
Pravidelná prázdninová odstávka centrálního zásobování teplem proběh-
ne od 30. července do 3. srpna. Systém projde servisem, který nelze dělat 
za provozu. Letní odstávka představuje přerušení dodávek teplé vody v ob-
jektech napojených na dětmarovický teplovod.
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Po vítězství v krajském kole se bohumínský městský web neztratil 
ani v republikovém finále soutěže Zlatý erb. Doména www.bohu-
min.cz si v kategorii měst opět vysloužila převážně pozitivní hod-
nocení odborné poroty, která jí nakonec v konkurenci čtrnácti 
krajských vítězů udělila lichotivé páté místo.

Oficiální webové stránky Bohu-
mína získaly od poroty na základě 
deseti posuzovaných kritérií vý-
slednou známku 4,13 (maximem 
byla známka 5). Lepší hodnocení 
dostaly pouze weby Chebu, Jihlavy, 
Letohradu a Semil. „Páté místo v ce-
lostátním kole nás velmi potěšilo. 
Určitě to pro nás ale neznamená, že 
bychom usnuli na vavřínech. I na-
dále se budeme snažit městský web 
postupně vylepšovat a rozšiřovat,“ 
podotkl informační technik Jiří 
Rozsypal.

Arbitři v celostátním kole soutě-
že posuzovali například přehled-
nost webu, nabídku elektronických 
služeb, testovali rychlost reakce na 
žádost o informaci, optimalizaci 
stránek pro různé druhy zařízení 

a podobně. Závěry odborných po-
rotců mohou přispět k dalšímu vy-
lepšení městských stránek. Stejně 
tak radnice neustále přijímá pod-
něty veřejnosti na e-mailu webmas-
ter@mubo.cz.

Na stránky dvacetitisícového Bo-
humína zavítá měsíčně zhruba 75 
tisíc návštěvníků. Mezi nejvyužíva-
nější rubriky patří pravidelně 
a průběžně aktualizovaná databáze 
firem, služeb a podnikání. Lidé také 
často čerpají informace k licitacím 
bytů a pozemků. Nechybí samo-
zřejmě tiskové zprávy a aktuality 
z dění ve městě, bohatá fotogalerie 
i videoarchiv. Často využívanou 
službou je vlastní informační sys-
tém E-info, jakýsi sofistikovaný 
elektronický nástupce obecního 

Kališovo jezero vyhledávají nejen rybáři a v létě rekreanti, s oblibou si sem přicházejí 
zazávodit také hasiči. Mají k tomu ideální podmínky. Travnatou závodní dráhu u pláže 
a hned po ruce zdroj vody pro požární útok. Nemusí tak plnit káď z cisteren jako na 
jiných soutěžích, ale napumpují si ji rovnou z jezera. 

V sobotu 28. května se konalo šesté kolo Mo-
ravskoslezské ligy v požárním útoku v Maleno-
vicích a hasičské sbory se soustředily právě na 
něj. Do Šunychlu si tak přijely poměřit síly 
a užít si společenskou část výhradně místní 

SDH, které doplnil sousední Rychvald. Muž-
ských týmů se nakonec utkalo šest s tím, že 
Skřečoň jako jediná postavila dvě družstva. 
Ženské oddíly soutěžily tři.

Protože se zmíněné krajské ligy účastní také 
Vrbice a dopoledne bojovala na Frýdecko-Mís-
tecku, zdálo se, že se klání u Kališoku tentokrát 
obejde bez ní. Tým, který je doma u druhého 
bohumínského jezera, si však ani druhou soutěž 
v jednom dni nenechal ujít, stihl se přemístit a na 
poslední chvíli doplnil startovní pole. Přestože 
už toho měli závodníci Vrbice za celý den dost, 
podali výborný výkon a obsadili druhou příčku. 
Nestačili pouze na Šunychl, který se na domácí 

trati vyhecoval a zaznamenal nejlepší čas. Třetí 
místo pak vybojoval Rychvald. Pořadí v ženské 
kategorii bylo Vrbice, Šunychl, Kopytov. (tch)

Městský web  
v republikovém TOP5

Terče trefovali vodou z jezera

Polák velký není v Česku zatím ohroženým druhem, ale jeho 
populační vývojové trendy jsou jednoznačně negativní. Dů-
vodem je intenzivní obhospodařování rybníků s vysokými 
stavy chovaných druhů ryb.

U nás se vyskytuje celoročně, 
nejpočetněji během jarního tahu. 
V letošním březnu jsme mohli na 
Záblatském rybníku pozorovat 
hejna až 130 poláků velkých. Na 

severní Moravě hnízdí pouze v Os-
travské pánvi a v Chráněné krajin-
né oblasti Poodří, na Bohumínsku 
pravidelně jen v Záblatí a v přírod-
ní rezervaci Skučák. Staví si zde 
plovoucí hnízda v rákosinách nebo 
v husté pobřežní vegetaci, co nej-
blíže vodní hladiny, aby mláďata 
mohla v případě nebezpečí rychle 
odplavat nebo se potopit. Snůška 
obsahuje 5 až 12 zelenošedých va-
jec ukrytých v kotlince z prachové-
ho peří. Jiří ŠUHAJ

 Foto: Petr Sněhota

Polák velký  
(Aythya ferina)

Příroda Bohumínska
ptáci (294)

rozhlasu. K odběru zpráv je aktuál-
ně přihlášeno více než tři tisíce 
obyvatel. Cestu k uživatelům si 
rychle našel také nový Portál obča-

na, který umožňuje vyřízení úřed-
ních záležitosti z počítačů a mobilů 
bez nutnosti chodit na radnici 
osobně.  (woj)

foto: Pavel Čempělfoto: Pavel Čempěl
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Na bohumínsko-lutyňské trati se 22. května jel závod Slezského 
poháru amatérských cyklistů (SPAC) a okresní pohárové soutě-
že, což je nejstarší pohárová soutěž v republice s více 
než půlstoletí dlouhou tradicí. Na start Bohu-
mínské časovky se postavilo 101 závodníků 
od patnácti do jednasedmdesáti let.

Časovka byla čtvrtým závodem 
SPAC, který letos zahrnuje devate-
náct mítinků. Závodníci vyráželi 
z Opletalovy ulice v Nové Vsi a svi-
štěli kolem Borku do Dolní Lutyně 
– Neradu, kde je u školy čekala oto-
čka a návrat stejnou trasou. Trať 
žákovských kategorií měřila 10,6 

kilometru, dospělí museli 
zvládnout 21,5 kilometru, takže 
otoček absolvovali hned několik.

Na »závodní« Staré cestě praco-
vali v uplynulých dnech silničáři 
a jednu polovinu zalátali. Ke druhé 
se však před soutěží nedostali, a tak 
se cyklisté museli vyhýbat dírám 

a prohlub-
ním. „Vždy 

před závodem 
trať  projedeme 

a nejrizikovější místa 
označíme, aby si na ně účastníci 

dávali pozor. Ale jinak byl povrch 
celkem v pořádku, jsme zvyklí na 
horší cesty,“ konstatoval předseda 
pořádajícího CK Hobby Bohumín 
Lubomír Vyoral. Jeho svěřenci si 
v časovce vedli dobře a v kategori-
ích obsazovali místa v první desítce. 

Bohumír Mottl (71) a Ivana Jaklová 
(57) to dotáhli až na stříbrné 
příčky.

CK Hobby založili v roce 2008 
bývalí členové oddílu cyklistiky ŽD 
Bohumín a je jeho přímým nástup-
cem. V současnosti je také jediným 
aktivním cyklistickým klubem 
v Bohumíně. Působí v něm os-
madvacet členů a přivítá ve svých 
řadách mladé závodní posily i nad-
šence, kteří by se starali o organi-
zační stránku. (tch)

Stovka závodníků na trati časovky

Navštívili jsme Osvětim. Vyjížděli jsme 18. května od naší školy 
ZŠ Beneše a na místo jsme dorazili po hodině a půl. Když jsme 
z okna autobusu uviděli červené budovy, nálada poklesla. 

Při vstupu do tábora proběhla dů-
kladná kontrola a následně nám byla 
zapůjčena sluchátka s audiozaříze-
ním. Ve sluchátkách jsme po celou 
dobu poslouchali velmi podrobný 
výklad průvodkyně. Nejdříve jsme 
navštívili Osvětim I (Auschwitz I.). 
Když jsme vešli do areálu a uvědomili 
si, že zde zemřelo tolik lidí, začalo to 
na nás působit velmi silně a emotiv-
ně. Komplex se skládá asi z 27 bloků, 
v nichž většinou spali vězni. Některé 
z bloků měly i jinou funkci – nemoc-
nice, věznice, kuchyně. Nejmrazivěj-
ším místem ale byla původní plynová 
komora a spalovací pec. Kdo by řekl, 
že prázdná šedá místnost mohla být 
dějištěm tolika utrpení.

Po asi dvou hodinách jsme se pře-
sunuli do další části Osvětim II –  
Brzezinka (Auschwitz II –Birkenau), 
mnohem většího areálu s horšími 
podmínkami. Všichni jsme si vyba-
vili obrázek z hodin dějepisu – vstup-
ní bránu do tohoto tábora. Viděli 
jsme koleje, rampu smrti, na které 
probíhalo třídění vězňů, a »stodoly«, 
ve kterých museli tito lidé přežívat. 
Nakonec jsme navštívili Památník 
obětem holocaustu. 

Vše, co se v táborech odehrávalo, 
nám nahánělo husí kůži. Všichni 
jsme se nakonec shodli, že by tato 
historie neměla být zapomenuta, aby 
se nikdy nemohla opakovat. 

 Žáci 9. B ZŠ Beneše

Čtyřčlenné družstvo žáků osmé 
třídy ZŠ Pudlov se 9. května zú-
častnilo branné soutěže Wolfram 
pořádané Krajským vojenským 
velitelstvím v Ostravě. Akce se 
uskutečnila v Karviné-Ráji a před-
cházela jí třítýdenní intenzivní 
školní příprava. V rámci soutěže, 

založené na týmové spolupráci, si 
žáci pod vedením profesionálních 
vojáků vyzkoušeli branně vědo-
mostní disciplíny z oblasti historie, 
zdravovědy, orientace v terénu, vy-
trvalosti, kondice a střelby. 

 Vladimír ŠIMÍK, 
 ZŠ Pudlov 

Školní exkurze do Osvětimi

Žáci na branné soutěži Wolfram 

Foto: ZŠ BenešeFoto: ZŠ Beneše

Foto: ZŠ PudlovFoto: ZŠ Pudlov

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Trmice na Labskoústecko hostily 30. dubna a 1. května repub-
likové finále soutěže družstev v technických disciplínách na 
malém stole. V elitní skupině kulečníkářů nemohl chybět BC 
Bohumín, který titul obhajoval. A tým ve složení Miroslav An-
drejovský, Milan Ráček a Václav Majewski nezaváhal ani tento-
krát, úspěšně prošel play-off a v nedělním finále zdolal domácí 
družstvo v poměru 4:2. 

Do závěrečných bojů tříčlenných 
týmů kulečníkářské extraligy po-
stoupilo šest družstev, tři moravská 
a stejné zastoupení měly Čechy. 
Součástí programu proto bylo také 
vyhlášení nejúspěšnějších klubů ze 
základní části. V Čechách kralovaly 
Trmice, které ve čtrnácti utkáních 
pouze jednou prohrály. Té morav-
ské dominoval Bohumín, jenž pro-
šel základem dokonce bez jediné 
porážky a zaslouženě obdržel zla-
tou medaili. 

V samotném finále si účastníci 
poprvé vyzkoušeli nový jednokolo-
vý formát, který se lišil od dlouho-
dobých soutěží, v nichž se hrají 
kola tři. V programu chyběla volná 

hra a každý hráč absolvoval pouze 
jednu disciplínu, a to kádr 52/2, 
kádr 52/1 nebo jednoband.

Bohumín v sobotu nejprve pora-
zil Trutnov, aby následně remizoval 
s Náchodem. V nedělním semifiná-
le přihrál postupový »pavouk« bo-
humínskému BC opět do cesty 
Trutnov a slezský klub jej znovu 
pokořil. Ve finále se tak nakonec 
utkali favorité, vítězové české a mo-
ravské základní části. Bohumín 
uspěl a navázal na své poslední 
»předcovidové« vítězství ze sezony 
2019/2020. „Naše sestava ustála na 
jedničku velmi mentálně i fyzicky 
náročné období, kdy došlo k výpad-
ku všech sportovních aktivit, a doká-

zala tvrdou tréninkovou dřinu zúro-
čit v  zisk dalšího titulu mistra 
republiky,“ komentoval úspěch či-
novník klubu Libor Kulich. Podě-

koval také městu Bohumínu, jež je 
věrným a stabilním generálním 
partnerem oddílu sportovního ku-
lečníku. (red)

Václav Majewski, Milan Ráček a Miroslav Andrejovský si zaslouženě vychutnali 
doutník republikových šampionů.

Denisa Turková na mistrovství Evropy.

Kulečníkáři obhájili mistrovský titul

Foto: BC BohumínFoto: BC Bohumín

Jednadvacet zemí vyslalo své reprezentanty na Mistrovství Ev-
ropy v silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů a žen. Konalo se 
od 3. do 8. května v Plzni. Na soutěži equipment, tedy v podpůr-
ných dresech, hájilo české barvy třiadvacet závodníků. 

Na mistrovství měla své želízko 
také TJ Viktorie Bohumín, když 
v kategorii juniorek do 52 kilogra-
mů nastoupila její mladá opora De-
nisa Turková. V bechpressu na lavici 
vytlačila 75 kg, v pozvedu zvládla 
125 kg a ve dřepu dokonce vytvořila 
nový národní rekord juniorek i žen, 
který má nyní hodnotu 145 kg. 
V celkovém hodnocení ji výkony 
vynesly na druhou příčku za vítěz-
nou Polku, třetí byla reprezentantka 
Rumunska.

Další zastávkou siláků z Viktorky 
bude maďarská Budapešť, kde se od 
2. do 7. srpna koná Mistrovství Ev-
ropy v benchpressu. Kromě Denisy 
se na něj vypraví závodit i její otec 
a kouč Martin Turek. Na konci 
prázdnin se pak čerstvá držitelka 
evropského stříbra vydá do Istanbu-
lu na světový šampionát v silovém 
trojboji juniorek. Na tento mítink se 
rodinný tandem obzvláště těší, ne-
boť se Turkovi symbolicky chystají 
dobýt Turecko. (red)

Házenkářský oddíl 1. SC Bohumín 98 uspořádal na dvou hřištích 
ve sportovní hale turnaj pro nejmenší. Zúčastnilo se jej pět klu-
bů, kromě domácích také HCB Karviná, Sokol Karviná, Polanka 
a Sokol Poruba, přičemž poslední dva zmínění postavili rovnou 
dvě družstva miniházené.

Na palubovce sportovní haly se 
představilo více než osmdesát dětí 
a týmy se utkaly systémem každý 
s každým. Domácí prckové s obrov-
skou podporou diváků na tribuně 
předváděli v průběhu turnaje kvalit-
ní výkony. Odměnou jim byl nejen 

potlesk, ale také sladkosti z rukou 
trenérů. Jelikož se v této kategorii 
výsledky nepočítají, v Bohumíně na-
konec vyhráli všichni. A spokojené 
dětské úsměvy byly také tím nejlep-
ším oceněním práce trenérů, kteří se 
házenkářskému potěru věnují. (red)

Evropa dobyta,  
další výzvy čekají

Miniházená těšila  
děti, diváky i trenéry

Foto: Český svaz silového trojbojeFoto: Český svaz silového trojboje

Foto: 1. SC Bohumín 98Foto: 1. SC Bohumín 98
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AQUACENTRUM

596 092 300, 777 707 786,  
aquacentrum@bospor.info, 

pondělí - čtvrtek: 6.00 – 7.45 a 12.15 – 21.00  

pátek: 12.00 – 21.00
víkendy a svátky: 8.00 – 21.00 
každou středu v 19.30 aquaerobic

SAUNOVÝ SVĚT

pondělí až čtvrtek: 12.15 – 21.00 
pátek: 12.00 – 21.00 
víkendy a svátky: 8.00 – 21.00

SPORTOVNÍ HALA 

734 788 668, sportovni-hala@bospor.
info, denně v 9.00 – 21.00

BOSPORKA

730 521 457, bosporka@bospor.info, 
denně v 9.00 – 21.00

LEZECKÁ STĚNA

denně v 9.00 – 21.00

CVIČENÍ

Pondělí: 16.00 a 17.00 kruhový trénink 
Úterý: 10.00 zdravotní cvičení seniorů, 
17.00 kruhový trénink  

Středa: 9.30 cvičení maminek s dětmi, 
16.00 pump it (tyče) 
Čtvrtek: 9.00 a 10.00 zdravotní cvičení 
seniorů, 17.00 booty pump (gumy)  
Pátek: 9.30 cvičení maminek s dětmi, 
16.00 kruhový trénink 

ADVENTURE GOLF 

734 788 666, adventure-golf@bospor.info, 

denně v 8.00 – 20.00

rezervace na www.bospor.info

www.sosboh.cz www.facebook.com/sosboh596 097 908, 731 134 082

Poslední volná místa! Vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení.

REALITY
 ● Koupím zahradu v Bohumíně, 

případně i s chatkou. Tel.: 733 432 
301, e-mail lada.ladislav@email.cz.

 ● Inflace vám žere peníze - in-
vestujte do nemovitosti! Prodám 
dům/rekreační chalupu ve Vysoké 
v podhůří Jeseníků, 88 km od Bo-
humína, 5 km od polského Kau-
flandu/Prudnik. Pozemek 1 469 
m2. Přízemní rodinný dům 3+kk 
se suterénní přístavbou, velkou 
terasou, vytápěný tepelným čerpa-
dlem, s vířivkou, infrasaunou 
a garáží byl od r. 2008 postupně 
rekonstruován. Podrobné info + 
foto zašlu mailem. Cena dohodou. 
Tel.: 603 491 969, e-mail: mirka.
hrbacova@volny.cz.

 ● Pronajmu garáž za parkem. Tel.: 
777 471 897.

SLUŽBY
 ● Čištění autointeriéru, sedacích 

souprav, koberců technikou Kär-
cher. Tel.: 724 088 643, e-mail: 
martin.jurzica@seznam.cz, www.
cistyautointerier.cz.

 ● Nová pedikúra v Bohumíně 
v ul. Kostelní v salónu Sandra. Ob-
jednávky pouze telefonicky. Tel.: 
770 103 362.

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, vinylu, 
samonivelační stěrky. Tel.: 604 265 
861.

 ● Sekání trávy. Levně. Tel.: 777 
073 736.
RŮZNÉ

 ● Lesní med u Luďky. Tel.: 776 
684 719.

 ● Koupím palivové dříví. Tel.: 
777 073 736.

 ● Kolo značka Sprinter. Vhodné 
pro muže i ženu. Barva stříbrná. 

Na kole lze jezdit i po náročných 
cyklostezkách. Levně, dohodou. 
Tel.: 737 704 254, e-mail: sarka.

kaletova@email.cz.
 ● Prodám elektrický vozík. Tel.: 

733 445 168.
INZERCE

Řádkovou inzerci lze podat prostřednictvím online formuláře na www.bohumin.
cz, sekce Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo osobně v infocentru radnice. Zá-
jemci o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou či logem) volejte  731 130 672.
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VZPOMÍNKY

Kdo žije v srdci, neumírá. 

8. června si připomeneme nedožité 60. narozeniny 

pana Petra GONSIORA z Bohumína.



Vzpomínají maminka,  

bratr Karel s rodinou a syn Tomáš.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci však stále zůstává bolest a vzpomínání.

19. května jsme vzpomněli 7. smutné výročí úmrtí 

pana Libora SOSNY.
Zároveň si 8. července připomeneme  

jeho nedožité 60. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají syn Vašíček,  

maminka, manželka, sestra Marcela s rodinou  
a bratr Benjamín s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

5. června vzpomeneme nedožitých 50 let  

pana Zdeňka VYKYDALA.


S láskou vzpomínají a nezapomenou  

rodiče a sestra s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

13. června by se dožila 100 let naše maminka, 

babička, prababička a praprababička, 

paní Marie BACÍKOVÁ.


S láskou vzpomíná syn Jiří s rodinou 

a dcera Marie s rodinou.

Kdo žije v srdci, neumírá.

13. června vzpomeneme nedožitých 100 let 
paní Marie BACÍKOVÉ

a zároveň si 9. srpna připomeneme 
12. výročí jejího úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila, zeť Karel, 

vnučky Lenka a Martina s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

6. června si připomeneme nedožitých 93 let 

paní Marie ZAHUMENSKÉ ze Skřečoně. 


S láskou vzpomínají syn Ladislav s rodinou 

a ostatní příbuzní. 

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

7. června si připomeneme 1. výročí,  
kdy nás navždy opustila  

paní Marie KNAPKOVÁ.
S láskou v srdci a se smutkem v duši vzpomínají 

manžel Milan a synové Petr a Jan.


Zádušní mše sv. bude v sobotu 11. června v 8 hodin  

v kostele Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. 

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá 

manželka, maminka, babička, sestra, švagrová a teta, 

paní Elfrída BADUROVÁ.
Její srdce přestalo bít 7. dubna ve věku 80 let. 

Kdo jste ji znali, uctěte její památku tichou vzpomínkou.
Jménem pozůstalých manžel Jaromír, syn Tomáš 

s manželkou Marcelou, vnuk Lukáš. Díky za to, čím jste pro nás, a nejen pro nás, byli.

8. června si připomeneme 4. smutné výročí, 
kdy nás opustila 

paní Danuše JUCHELKOVÁ.


7. července si připomeneme 34. smutné výročí, 

kdy nás opustil 

pan Arnošt JUCHELKA.
Za tichou vzpomínku děkují, s láskou a úctou 

vzpomínají syn Vlastimil a vnoučata.

V dubnu  jsme se rozloučili
Bartík Antonín *1957 z Nového Bohumína  Besta René *1985 z Nového 
Bohumína  Betyár Ivan *1965 z Bohumína  Bláhová Anna *1928 z No-
vého Bohumína  Blahovec Blahoslav *1930 ze Skřečoně  Bocek Pavel *1969 z Bohu-
mína  Brodková Jarmila *1933 z Nového Bohumína  Friedel Heřman *1939 z Nové-
ho Bohumína  Klajmonová Lydie *1941 z Nového Bohumína  Klar Ladislav *1948 
z Nového Bohumína  Kleczka Jan *1942 ze Skřečoně  Krul Tomáš *1978 ze Skřečo-
ně  Lindenthalová Elfrída *1931 ze Starého Bohumína  Macura Arnošt *1933 z Vr-
bice  Mikolanda Otokar *1931 z Nového Bohumína  Nikel Jaromír *1951 z Vrbice  
Novák Josef *1927 z Nového Bohumína  Poništová Kristina *1931 z Nového Bohu-
mína  Řezníček Miroslav *1947 z Nového Bohumína  Sedlaczek Gabriel *1929 ze 
Skřečoně  Svrčina Miroslav *1936 z Nového Bohumína  Šablaturová Marie *1929 
z Nového Bohumína  Šimčík Ladislav *1940 ze Skřečoně  Šímová Marta *1939 z No-
vého Bohumína  Tomanová Eva *1949 ze Skřečoně  Veselý Milan *1950 z Vrbice. 
 (mat)

Své »ano« si řekli
Martin Hrbáč z Olbramic a Šárka Mirgová z Bohumína  David Koval-
ský a Vendula Lesňáková, oba z Bohumína  Luboš Pilch a Kristýna 
Buglová, oba z Bohumína  Jaroslav Řihošek a Adéla Josefína Mikšíková, oba z Bo-
humína  Marek Král a Aneta Stöckerová, oba z Bohumína  David Langer a De-
nisa Kulová, oba z Bohumína. (mat)
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách  
jsou baktérie, plísně, alergeny,  

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

Vitamín D3 2000 IU 45 kapslí

B-komplex PLUS, 20 tablet

Magnesii lactici 0,5 g, 100 tablet

Multivitamín s minerály
20 rozpustných tablet 

Omega-3 rybí olej 30 tobolek

Selen+Zinek 30 tablet

Selen+Zinek 90 tablet

Kup 2 doplňky stravy
+ Vitamín C navíc!+ Vitamín C navíc!

Při nákupu jakékoliv kombinace 
2 ks uvedených produktů
Lékárny AGEL získáte Vitamín C 
100 mg 30 tablet za 0,05 Kč.

S klientskou kartou
za výhodnější cenu!

Lékárnu AGEL Bohumín najdete ve Středisku zdravotnických služeb na ul. Čáslavská
nebo na nám. T. G. Masaryka. Akce platí do 10. 7. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Doplňky stravy.

Zaměstnanci a žáci Gymnázia Františka Živného v Bohumíně zvou srdečně všechny 
bývalé zaměstnance, absolventy a širokou veřejnost k účasti na slavnostním 

DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18. ČERVNA 2022 od 10.00 – 20.00 hodin

Komentované prohlídky školy s možností přátelského posezení a občerstvení ve tří-
dách, kulturní program žáků, zpřístupnění dobových dokumentů a materiálů k ději-
nám školy v letech 1921-2022, možnost zakoupení drobných reklamních předmětů.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.  PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel gymnázia
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12.6. ve 13-17 hodin PO STOPÁCH VOJÁKŮ. 
Orientační a kvízová hra pro děti v ulicích 
a terénu. Start u radnice B.
18.6. ve 14 hodin MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. 
Atrakce pro děti, kolotoče, projížďky v kočá-
ře, skákací hrady a další. Hobbypark, 100 Kč.
Hlavní koncertní pódium
14.00 Tereza Mašková
15.30 Oceán
17.00 Michaela Nosková
18.30 Ready Kirken
20.00 Kateřina Marie Tichá
21.30 Barbora Poláková

KINO

4.6. a 5.6. v 19 hodin PÁNSKÝ KLUB. Česko 
(Nenáročná komedie), 2022, od 12 let, 89 
min., 130 Kč.
6.6. v 19 hodin VYŠEHRAD FYLM. Česko (Ko-
medie), 2022, od 15 let, 103 min., 140 Kč.
8.6. v 9 hodin PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI. Česko (Ro-
mantický / Komedie), 2021, 109 min., 60 Kč 
(FK pro seniory).
8.6. a 13.6. v 19 hodin TŘI TYGŘI VE FILMU: 
JACKPOT. Česko (Komedie), 2022, od 12 
let,110 min., 120 Kč.
11.6. a 12.6. v 19 hodin JURSKÝ SVĚT: NADVLÁ-
DA. USA (Dobrodružný), 2022, od 12 let, 146 
min., 140 Kč. 11.6. s titulky; 12.6. s dabingem. 
17.6. a 26.6. v 19 hodin KDYBY RADŠI HOŘE-
LO. Česko (Drama / Komedie), 2022, přístup-
ný, 84 min., 120 Kč.
19.6. v 19 hodin ANDÍLCI ZA ŠKOLOU. Česko 
(Rodinný / Muzikál), 2022, přístupný, 103 
min., 140 Kč.  

KINO PRO DĚTI

5.6. v 10 hodin KOSÍ BRATŘI. Veselé divadel-
ní příběhy pro děti, hraje Divadlo Scéna. 
Kinosál, 100 Kč.
12.6. v 10 hodin ZAKLETÁ JESKYNĚ. Sloven-
sko, Česko (Pohádka), 2022, 98 min., 140 Kč, 
děti 120 Kč.
19.6. v 10 hodin RAKEŤÁK. USA (Animovaný 
/ Sci-fi), 2022, dabing, 100 min., 130 Kč, děti 
110 Kč.

DIVADLO

15.6. v 19 hodin VESELÉ VELIKONOCE. Fran-
couzská komedie na motivy filmového hitu. 
Hrají Martin Hofmann, Michaela Badinková. 
Kinosál, 420 Kč.
22.6. v 18 hodin CIRK LA PUTYKA. Divadel-
ní, taneční a akrobatická show. Letní kino, 
340 Kč.

VÝSTAVY

Do 30.6.  SVĚTLO AUTISMU. Galerie 
v knihovně.

KNIHOVNA PRO DĚTI

Každé úterý v 16 hodin POHÁDKOVÁ JÓGA 
S MARTOU. Cvičení pro děti 5-7 let, podlož-
ky s sebou. Dětské odd. N. Bohumín.
ÚNIKOVKA. Úniková hra s úkoly a rébusy 
v knihovně pro rodiče s dětmi. Termíny po 
domluvě, omezená kapacita, rezervace na 
596 092 555. Dětské odd. N. Bohumín.
13.6. až 17.6. (mimo středu) ve 13-17 hodin 
PRŤOLATA ČTOU A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna 
pro předškoláky a malé školáky. Dětské odd. 
N. Bohumín.

TEEN ZÓNA

Každý všední den (mimo středu) ve 13-17 
hodin PLAYSTATION. Rezervace knihovna-
-teen@k3bohumin.cz, 731 130 715.
9.6., 16.6. a 23.6. ve 14-16 hodin VIRTUÁLNÍ 
REALITA. Věrné simulace a playstation hry.
14.6. ve 14-15 hodin LÍČENÍ NA FACE-
CHARTU.

DĚTSKÉ DÍLNY KNIHOVEN

6.6. až 10.6. ve 13-17 hodin (mimo středu), 
dětské odd. N. Bohumín.
10.6. a 17.6. ve 13-17 hodin, knihovna St. 
Bohumín.

13.6. až 17.6. (mimo středu) ve 13-17 hodin, 
knihovna Skřečoň.
Knihovna Záblatí kvůli rekonstrukci mimo 
provoz.

KURZY V KNIHOVNĚ

6.6. a 7.6. v 9.30 hodin PRÁCE S ANDROI-
DEM. Teen, zóna, 300 Kč za lekci.
10.6. ve 14 hodin KURZ BAREVNÉ TYPOLO-
GIE. Tenn zóna, 50 Kč.
16.6. v 16 hodin EBRU: MALOVÁNÍ NA 
VODNÍ HLADINĚ. Přednášková místnost 
knihovny, 30 Kč.

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722
Do 14.7. ARNOŠT ARNY HANÁK. Výstava 
obrazů paletoartu, krajinomalby a etno 
portrétů, každý úterý a čtvrtek od 15 do 
18 hodin. 

SPORT

FOTBAL
11.6. v 17 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ – SLAVOJ 
RYCHVALD. Fotbal, muži, 1 B třída, hřiště 
v Záblatí. 
12.6. v 17 hodin FK BOSPOR – MFK HAVÍ-
ŘOV. Muži, divize, hřiště za parkem. 
18.6. v 17 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ – SPAR-
TAK CHUCHELNÁ. Fotbal, muži, 1 B třída, 
hřiště v Záblatí.

DALŠÍ AKCE

10.6. v 18-23 hodin NOC KOSTELŮ. Komen-
tované prohlídky v evangelickém kostele, 
v 19 hodin koncert Gospel Bohumín.

říká oTec synovi: „zbLázniL ses? chceš vyjíT ven v obLeku? ... Tajenka.” pomůcka: avis, kobos, oder.
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Tajenka: Lidé si budou myslet, že jsi politik.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 3.6. do 20.6.  
Programy také na www.bohumin.cz nebo www.k3bohumin.cz.

KAM V BOHUMÍNĚ?


