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vychází 17. června

U Vrbického jezera padl 11. června účastnický rekord. Na start hlavního závodu Oce-
láckého triatlonu se postavilo 170 závodníků. Trénovaných borců se špičkovým vyba-
vením i nadšených »hobbíků«, kteří si jen chtěli vyzkoušet, zda na to mají. 

Čtvrtý ročník sportovní události, která nese 
podtitul »Triatlon s úsměvem«, začal dopoled-
ním programem pro děti. Ty nejmenší si mohly 
zkusit duatlon, krátký běh a jízdu na kole nebo 
odrážedle, přičemž jim mohli asistovat rodiče. 
Pro odrostlejší školáky organizátoři připravili 
odlehčenou formu triatlonu. 

V pravé poledne se u břehu jezera vytvořil obří 
chumel účastníků hlavního závodu, kteří se úde-
rem dvanácté vrhli do vody. Nejprve museli 
uplavat 0,8 kilometru, pak nasednout na kolo 
a kroužit na silnici mezi vrbickou benzinkou 
a železničním přejezdem u bývalých mrazíren. 

Za plného provozu takto absolvovali jednadvacet 
kilometrů. Tečku za triatlonem udělal pětikilo-
metrový běh kolem jezera.

Atraktivní mítink opět pořádal sportovní klub 
Oceláci Ostrava s podporou společnosti Bona-
trans, která tradici triatlonů u Vrbického jezera 
před lety odstartovala. Na akci finančně přispěl 
také Bohumín. (tch)
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Ve vodě, na kole i v běžecké stopě s úsměvem

Ministerstvo vnitra opět otevřelo čtyři roky trvající spor o po-
době podmínek uzavírání nájemních smluv v městských bytech 
v Bohumíně. Některé jsou podle ministerských úředníků diskri-
minační. Radnice naopak trvá na ochraně svých nájemníků před 
nepřizpůsobivými a v zásadních bodech ustoupit nehodlá. Na 
svém posledním jednání to deklarovala městská rada. 

Ministerstvu vadí především ty 
podmínky, které vyřazují problé-
mové osoby z účasti v licitacích. 
Pro první i druhé kolo licitací totiž 
platí, že zájemce nesmí mít dluh 
vůči městu a nesmí pobírat opaku-
jící se dávky hmotné nouze. Podle 
ministerstva je to v rozporu s anti-
diskriminačním zákonem, doporu-
čilo proto městské radě tyto i ně-
které další body zrušit. Bohumín by 
tím však přišel o možnost ochrany 
svých nájemníků. „V minulosti jsme 
se opakovaně přesvědčili, že uzavře-
ní smlouvy s člověkem, který má 
dluhy a nepracuje, generuje pouze 
problémy. Často jde o lidi závislé na 

alkoholu či drogách, osoby s trestní 
minulostí, chronické neplatiče. To 
s sebou přináší nejen další pohledáv-
ky vůči městu, ale také narušování 
soužití s ostatními nájemníky,“ vy-
světlil starosta Petr Vícha.

Pravidla pro získání městského 
bytu do nájmu zavedl Bohumín 
před zhruba dvaceti lety. V roce 
2019 si jich ale začalo všímat Mini-
sterstvo vnitra a dnes už minister-
ské spisy adresované městu vydají 
na tlustý fascikl výtek, připomínek 
a výzev k nápravě. „Po celou dobu 
trváme na tom, že nikoho nediskri-
minujeme. V odůvodněných přípa-
dech mohou lidé, kteří stanovené 

podmínky nesplňují, požádat o udě-
lení výjimky z těchto zásad či o mi-
mořádné přidělení bytu. Žádost 
posuzuje bytová komise, která si 
může vyžádat podklady od našich 
sociálních pracovníků. Na základě 
jejího doporučení pak rozhodne 
městská rada, v minulosti už několik 
takových žádostí schválila. Pokud 
zájemce neuspěje, může požádat 
o řešení bytové situace Armádu spá-
sy,“ doplnil starosta. S touto chari-
tativní organizací město od roku 
2016 spolupracuje v oblasti preven-
ce bezdomovectví. Z třiceti vyčle-
něných sociálních bytů je jich aktu-
álně obsazeno sedmadvacet.

Město nyní dokončuje uprave-
nou verzi zásad pro sjednávání ná-
jemních smluv. Ve sporných bo-
dech ale ministerstvu neustoupí 
a základní princip měnit nebude. 
Do dokumentu zapracuje pouze ty 
připomínky, které vyhodnotilo jako 

smysluplné. „Například doplnění 
forem podání žádosti o přidělení 
bytu či úpravu podmínek prodlouže-
ní nájemní smlouvy. Upravené zása-
dy by měly začít platit od července,“ 
uvedla Lenka Vachtarčíková z od-
boru správy domů. Jak upozornila, 
město po několika letech upraví 
výši takzvané jistoty. U menších 
bytů vzroste o dva tisíce, u větších 
pak o tři tisíce. Jde o částku v maxi-
mální výši 15 tisíc, která se po 
ukončení smluvního vztahu vrací 
zpět nájemci.

Bohumín spravuje 4 260 měst-
ských bytů, v nichž bydlí zhruba 
osm tisíc lidí. Ročně do svého by-
tového fondu investuje přibližně 
180 milionů. Každý byt před uza-
vřením nové nájemní smlouvy pro-
jde komplexní rekonstrukcí, která 
zahrnuje výměnu podlah, obkladů, 
renovaci koupelny a toalety, výmal-
bu a další práce.  Jana KONČÍTKOVÁ

Bohumín ministerstvu neustoupí, byty jen spořádaným

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Brzy oslaví 93. narozeniny. Jako dítě prošel ghettem v Krakowě a přežil koncentrační tábory 
Płaszów a Mauthausen. Zatímco Arnošt Smetana za války smrti unikl, jeho příbuzní takové 
štěstí neměli. Matka, teta i oba prarodiče se stali oběťmi nacistického režimu. Osudy jeho 
rodiny a dalších tří spřátelených rodin připomínají nyní na dvou místech v Bohumíně 
takzvané Stolpersteiny – kameny zmizelých. 

Betonových dlaždic, jejichž povrch zdobí mo-
sazná destička, je v Bohumíně nově dvanáct. 
Sedm před domem číslo 459 v ulici Čs. armády, 
kde Arnošt Smetana před válkou bydlel. „Kromě 
mne a mého otce Lea holocaust nikdo z příbuzných 
nepřežil. Osudnou se mé rodině stala deportace do 
Niska. Inicioval jsem proto položení sedmi kamenů 

před náš dům,“ vysvětlil Arnošt Smetana, který 
od roku 1946 žije v Izraeli.

Iniciátorem položení pěti dalších kamenů před 
domem číslo 733 v Masarykově ulici je rodina 
Scheinových z německé spolkové země Lipsko. 
Příbuzní zavražděných bohumínských Židů při-
jeli 27. května osobně uctít památku obětí nacis-

mu a zavzpomínat na své blízké. Zavítali i na 
radnici, kde se setkali s místostarostou Lumírem 
Macurou. „Jsme vděční, jak pozitivně se město 
k našemu záměru postavilo a na vlastní náklady 
zajistilo pokládku kamenů zmizelých do dlažby. 
O strastiplné cestě našich předků a jejich přátel, 
kterou završila deportace evropských Židů v rámci 
akce Nisko v roce 1939, natáčím dokumentární 
film,“ uvedla pravnučka zavražděných manželů 
Hermanna a Olgy Scheinových Judit Scheinová.

V Bohumíně žila před válkou početná židovská 
komunita. V Mírové ulici je židovský hřbitov a na 
náměstí Budoucnosti památník obětem ho-
locaustu odhalený v roce 2004. Připomíná odvle-
čené a umučené židovské občany a nachází se 
nedaleko místa, kde od roku 1900 stávala syna-
goga, kterou v roce 1940 vypálili nacisté. Nyní má 
město další připomínku v podobě kamenů zmi-
zelých.  Jana KONČÍTKOVÁ

Bohumínská městská rada na zasedání 6. června projednala 
a doporučila ke schválení návrhy materiálů do městského za-
stupitelstva, které proběhlo 13. června. Šlo především o úpravy 
rozpočtu, prodeje dalších parcel v ulici Petra Cingra, rozšíření 
programu podpor ekologického vytápění, strategický plán měs-
ta a úpravy územního plánu. Orgány Bohumína vydaly také 
negativní stanovisko města ke splavnění řeky Odry.

Rada schválila uzavření smluv 
na zateplení dalších bytových 
domů (Štefánikova 957, 290, 320, 
321. Dr. E. Beneše 322, 324, Masa-
rykova 287). Přestože zakázky ak-
tuálně zdražují, Bohumín má 
v plánu postupně zateplit všechny 
městské objekty. Radní schválili 
také dodatky smluv na rekonstruk-
ci Červené kolonie a přístavby am-
bulantního traktu v nemocnici. 
Oba rozpracované projekty si za-
stupitelé osobně prohlédli během 
tradičního výjezdu po jednání 
zastupitelstva.

Rada schválila účetní závěrky 
všech městských obchodních spo-
lečností za rok 2021, BM servisu, 
Bohumínské městské nemocnice 
a Bosporu. Všechny organizace spl-
nily plán a skončily s kladným hos-
podářským výsledkem, přestože se 
jejich činnosti v roce 2021 výrazně 
dotýkala covidová situace.

Radní stanovili pravidla volební 
kampaně pro komunální volby 
v městských novinách (více v sa-
mostatném článku na této straně), 
schválili příspěvky myslivcům, ry-
bářům, sociálním zařízením a pod-
pořili projekt jubilantů školství, 
tedy oceňování kantorů i nepeda-
gogických pracovníků.

Dalšími body programu byly 
dodatky smluv na údržbu hřbito-
va ve Starém Bohumíně a údržbu 
zeleně z důvodu navýšení cen 
v důsledku inflace, smlouvy o pro-
nájmu majetku a dotace na finan-
cování výměny kotlů a na zařízení 
pro likvidaci odpadních vod.

Rada schválila změnu zásad pro 
sjednávání nájemních smluv (více 
na straně 1), kroniku města za rok 
2021, přijala finanční dary pro zá-
kladní uměleckou školu a pro psí 
útulek. 

 (red)

Volby do zastupitelstev obcí jsou v Česku jediným druhem ple-
biscitu, kdy v rámci předvolební kampaně mohou kandidující 
subjekty využít k propagaci také městské noviny a zpravodaje. 
Konkrétní pravidla určuje městská rada. Pro letošní komunální 
volby, které proběhnou 23. a 24. září, stanovila takové podmín-
ky, aby byly pro všechny kandidující strany spravedlivé. Všichni 
tak dostanou v Oku stejný prostor.

Letošní předvolební kampaň se 
vztahuje na tři vydání městských 
novin, Oko 15 (uzávěrka 11. 8., dis-
tribuce 19. 8.), Oko 16 (uzávěrka  
1. 9., distribuce 9. 9.) a Oko 17 
(uzávěrka 15. 9., distribuce 23. 9.). 
Strany a politické subjekty, které se 
zaregistrují do komunálních voleb 
v Bohumíně, mohou ke své propa-
gaci využít zdarma jednu polovinu 
novinové strany. Zvolit si mohou 
kterékoli ze zmíněných čísel Oka, 
ale pouze jedno z nich.

V uvedených číslech (Oko 15, 16, 
17) nebude platit Statut bohumín-
ských městských novin Oko, kte-
rým se standardně řídí zveřejňová-
ní politických příspěvků a vztahuje 
se na strany, jež mají své zastoupení 
ve stávajícím zastupitelstvu. Pravi-
dla letošní volební kampaně záro-

veň neumožňují žádnou placenou 
politickou inzerci. Kandidující sub-
jekty tak budou mít k dispozici 
zdarma jednu polovinu strany 
v jednom z čísel a nad rámec těchto 
podmínek si žádnou další plochu 
v Oku zaplatit nemohou. (red)

Kameny připomínají tragické osudy Židů 

Městská rada informuje Pravidla předvolební  
kampaně v Oku

 Chůva v Bobeši
Rodinné centrum Bobeš hledá 
chůvu pro práci s dětmi od jed-
noho do tří let. Nabízí výši 
úvazku podle individuální do-
hody, práci pouze ve všední 
dny s benefity v útulném a mo-
derním prostředí. Nástup v sr-
pnu. Více informací na www.
bobescentrum.cz.

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar



  ČÍSLO 12 / 2022 3

Na dvou bohumínských hřbitovech přibyla kolumbária. Jejich vzhled odkazuje na 
tradiční městskou architekturu z červených cihel. Ve Starém Bohumíně stojí devět 
bloků s 216 schránkami k ukládání uren, v Novém Bohumíně pak čtyři bloky s 96 vý-
klenky. Lidé už si mohou místa pronajímat. 

„Reagovali jsme na zvýšenou poptávku po mož-
nosti uložit popel zemřelých v kolumbáriu. Připra-
vili jsme proto projekt na jejich výstavbu, aby naše 
hřbitovy splňovaly současné nároky na pohřbívá-
ní. V rámci připravované rekonstrukce interiéru 
obřadní síně zrušíme technicky i kapacitně nevy-

hovující kolumbárium. Lidé mají nyní k dispozici 
přes 300 nových schránek, jejich pronájem už za-
čal,“ informoval starosta Petr Vícha.

Stěny s výklenky z červených cihel a umělého 
kamene vzhledově korespondují s historickými 
stavbami v neogotickém stylu, které jsou pro Bo-

humín charakteristické. Každou ze schránek 
chrání žulová krycí deska, aby nedocházelo 
k vandalismu a krádežím uren. Stavební práce 
trvaly zhruba rok a město za ně zaplatilo 2,3 
milionu.

Za pronájem jedné schránky, která pojme až 
čtyři urny, zaplatí pozůstalí ročně 350 korun. Je 
ale nutné uhradit pronájem na pět let dopředu. 
Každá schránka má i veřejně přístupný prostor 
k pokládání květin, fotografií či svíček. „Štítky se 
jmény zemřelých zajistí pohřební služba, aby byly 
v jednotném designu. Je samozřejmě možné dopl-
nit fotografie a údaj o narození a úmrtí,“ popsala 
Eva Liszoková z radničního odboru životního 
prostředí a služeb.

Na možnost uložení uren se Bohumínští do-
tazovali bezprostředně po zahájení projektu. 
Pohřební služba už proto disponuje seznamem 
zájemců, které postupně kontaktuje. Další se mo-
hou hlásit průběžně. „Jen chceme upozornit bu-
doucí nájemce, že se schránky přidělují postupně 
podle číselné posloupnosti, nikoliv na základě 
vlastního výběru,“ doplnila Eva Liszoková. Dopl-
nila, že údržba pěti bohumínských hřbitovů stála 
loni městskou pokladnu 2,7 milionu, na poplat-
cích za hrobová místa se vybralo 907 tisíc. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Moravskoslezský kraj po opakovaných výzvách Bohumína zajistí opravu zvlněného 
asfaltu v okolí mostu ve Slezské ulici. Krajští silničáři nerovnosti počátkem června 
provizorně odfrézovali a současně připravují projektovou dokumentaci pro kom-
plexní opravu vozovky. 

»Nová« Slezská ulice s přemostěním magis-
trály začala sloužit v roce 2010. Nedlouho poté 
se však začal asfalt krabatit a časem si řidiči 
připadali jako na tankodromu. O sedm let poz-
ději nechala Správa silnic Moravskoslezského 
kraje (SSMSK) kaskádu hrbolů zfrézovat 
a přeasfaltovat. Oprava ale vydržela jen krátce, 
a tak v roce 2019 proběhlo opětovné odstranění 
dvou nejproblémovějších nerovností. Podloží 
ale dál bobtnalo a silnice se opět dostala do sta-
vu »harmoniky«.

Hrboly trápí všechny motoristy i cyklisty, ale 
vážnou komplikaci způsobují zejména sanit-
kám směřujícím do nemocnice. Při převozu 
pacientů, často ve vážném stavu, musí saniťáci 
zpomalovat, aby je neohrozili. „Celou dobu ape-
lujeme na komplexní opravu zvlněné silnice. 
Jednání s krajem jsme v poslední době zintenziv-
nili tak, aby plány na rekonstrukci nezůstaly jen 
u jednacího stolu či na papíře. Pro nás je zásadní 
zajistit lidem bezpečnou a pokud možno i kom-
fortní dopravu po městě,“ uvedl starosta Petr 

Vícha. Dodal, že díky jednáním zástupců města 
a kraje se nyní události daly do pohybu.

Odborný průzkum potvrdil, že v místech 
uložení odvodnění silnice, dešťové kanalizace 
na obou stranách mostu, byla použita objemo-
vě nestabilní struska. Ta bobtná a způsobuje 
zvlnění vozovky. Jde o stejnou vadu jako v pří-
padě dálnice. Při plánované komplexní rekon-
strukci tak bude nutné v narušených místech 
odstranit podloží až do hloubky půldruhého 
metru. Hejtmanství přislíbilo, že projekt na 
opravu silnice dokončí ještě letos. S rekon-
strukcí, která si vyžádá přes deset milionů, pak 
počítá v příštím roce. (yak, tch)

Počátkem června krajští silničáři hrby ve Slezské ulici zfrézovali. Jde už o třetí provizorní zásah v uplynulých pěti letech.

 
Koncert ZUŠ

Základní umělecká škola Bohumín oslaví 95. vý-
ročí koncertem. Uskuteční se ve středu 22. června 
od 17.30 hodin v koncertním sále školy.

Pronájem schránek v kolumbáriích už běží

Třetí frézování hrbů, podloží musí pryč

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 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
s možností parkování u domu. V blíz-
kosti domu se nachází nákupní mož-
nosti a vlakové nádraží. Dům s funkcí 
domovníka a zajištěným úklidem spo-
lečných prostor. Byt s balkonem a spr-
chovým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,80 m2. Prohlídka 20.6. 
v 14.30-14.45 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 20.6. v 16.30 hodin.
• Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
s možností parkování u domu. V blíz-
kosti domu se nachází nákupní mož-
nosti a vlakové nádraží. Dům s funkcí 
domovníka a zajištěným úklidem spo-
lečných prostor. Byt s kuchyňskou 
linkou a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,13 m2, celková plo-
cha bytu 29,80 m2. Prohlídka 20.6. 
v 14.30-14.45 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 20.6. v 16.45 hodin.
• Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo bytu 
9, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Zateplený věžový dům v blízkosti ško-
ly, školky, zdravotního střediska a su-
permarketu. Byt s balkonem a sprcho-
vým koutem je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 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 ško-
ly, školky, zdravotního střediska a su-
permarketu. Byt s balkonem a sprcho-
vým koutem je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 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 ško-
ly, školky, zdravotního střediska a su-
permarketu. Byt s balkonem. Kuchyň 
je vybavena kuchyňskou linkou 
s kombinovaným sporákem. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,78 m2, cel-
ková plocha bytu 57,43 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 16.30 hodin.
• Byt 1+2, ul. Jateční 865, číslo bytu 7, 
I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Cihlový nízkopodlažní dům v klidné 
části města, v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným byto-
vým jádrem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,11 m2, celková plocha bytu 
50,76 m2. Prohlídka 20.6. v 15.15-15.30 
hodin a 21.6. v 10.00-10.15 hodin. Li-
citace bytu se koná 22.6. v 16.45 hodin.

• Byt 1+2, ul. Jateční 964, číslo bytu 
11, I. kategorie, 4. nadzemní podlaží. 
Cihlový nízkopodlažní dům v klidné 
části města, v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným byto-
vým jádrem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 51,28 m2, celková plocha 
bytu 52,38 m2. Prohlídka 20.6. 
v 15.15-15.30 hodin a 21.6. v 10.00-
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
27.6. v 16.00 hodin.
• Byt 1+2, ul. Jateční 177, číslo bytu 5, 
I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Cihlový nízkopodlažní dům v klidné 
části města, v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt s velkou koupel-
nou je po komplexní rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 62,97 
m2, celková plocha bytu 62,97 m2. 
Prohlídka 21.6. v 9.45-10.00 hodin 
a 22.6. v 15.00-15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.6. v 16.15 hodin.
• Byt 1+1, ul. Čs. armády 1047, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v blízkosti 
střediska zdravotnických služeb, su-
permarketu, základní a mateřské ško-
ly. Dům s funkcí správce, v domě je 
zajištěn úklid společných prostor. 
K bytu náleží sklepní kóje. Plocha pro 
výpočet nájemného 38,85 m2, celková 
plocha bytu 41,73 m2. Prohlídka 21.6. 
v 10.45-11.00 hodin a 22.6. v 14.45-
15.00 hodin. Licitace bytu se koná 
27.6. v 16.30 hodin.
• Byt 1+3, ul. Nerudova 1158, číslo 
bytu 55, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům v blíz-
kosti školy, školky, zdravotního a ná-
kupního střediska. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Součástí bytu je balkon. 
Plocha pro výpočet nájemného 67,53 
m2, celková plocha bytu 69,78 m2. 
Prohlídka 22.6. v 15.15-15.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 27.6. 
v 16.45 hodin.
• Byt 1+2, ul. Šunychelská 955, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v blízkosti 
parku, supermarketu a autobusové 
zastávky. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 52,28 m2, celková plocha bytu 
53,38 m2. Prohlídka 27.6. v 15.00-
15.15 hodin a 28.6. v 9.00-9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 29.6. v 16.00 
hodin.
• Byt 1+1, ul. Jateční 1154, číslo bytu 
32, I. kategorie, 7. nadzemní podlaží. 
Věžový, celkově zateplený dům se na-
chází poblíž marketu, školy a školky. 
Byt s balkonem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 47,75 m2, celková plocha bytu 
51,49 m2. Prohlídka 27.6. v 15.15-
15.30 hodin a 28.6. v 10.00-10.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se koná 
29.6. v 16.15 hodin.
• Byt 1+1, ul. Seifertova 603, číslo bytu 
5, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 

Nízkopodlažní dům v blízkosti zá-
kladní a mateřské školy, centra města 
a parku. Koupelna se sprchovým kou-
tem. Plocha pro výpočet nájemného 
53,90 m2, celková plocha bytu 57,20 
m2. Prohlídka 29.6. v 15.00-15.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se koná 
29.6. v 16.30 hodin.
• Byt 0+1, ul. Slezská 26, číslo bytu 4, 
I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Za-
teplený, nízkopodlažní dům s výta-
hem a vlastním parkovacím místem 
u domu. V blízkosti domu se nachází 
nemocnice, dětský koutek, mateřská 
a základní škola. Dům s funkcí do-
movníka, v domě je zajištěn úklid 
společných prostor. K bytu náleží 
sklepní kóje. Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,33 m2, celková plocha 
bytu 49,81 m2. Prohlídka 23.6. 
v 11.15-11.30 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 29.6. v 16.45 hodin. 
Podání přihlášky do 27.6..
• Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, číslo 
bytu 19, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Dům je po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateplení). 
V blízkosti domu je dětské hřiště, au-
tobusové stanoviště, Kaufland, Penny, 
mateřská a základní škola. Věžový 
dům s funkcí domovníka. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
28,40 m2, celková plocha bytu 29,80 
m2. Prohlídka 28.6. v 10.30-10.45 ho-
din a 29.6. v 15.30-15.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 11.7. v 15.30 hodin.
• Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo bytu 3, 
I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Níz-
kopodlažní dům naproti městské ne-
mocnice, u autobusové zastávky. 
V blízkosti domu je základní a mateř-
ská škola. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 121,80 
m2, celková plocha bytu 126,80 m2. 
Prohlídka 1.7. v 10.30-10.45 hodin 
a 4.7. v 15.00-15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.7. v 15.45 hodin.
• Byt 1+2, ul. Studentská 890, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Zrekonstruovaný prostorný byt 
v centru města, v blízkosti školy, škol-
ky, vlakového nádraží, autobusové 
zastávky a pěší zóny s obchody. Plo-

cha pro výpočet nájemného 54,84 m2, 
celková plocha bytu 58,78 m2. Pro-
hlídka 29.6. v 16.00-16.15 hodin 
a 30.6. v 11.45-12.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.7. v 16.00 hodin.
• Byt 0+1, ul. Čs. armády 1072, číslo 
bytu 31, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům za 
nákupním střediskem v centru města, 
poblíž autobusového nádraží a Penny 
marketu. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,20 m2, celková plocha bytu 
29,87 m2. Prohlídka 1.7. v 11.00-11.15 
hodin a 4.7. v 14.15-14.30 hodin. Lici-
tace bytu se koná 11.7. v 16.15 hodin.
• Byt 0+1, ul. Čs. armády 1072, číslo 
bytu 62, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům po-
blíž centra města, autobusového ná-
draží a Penny marketu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
28,20 m2, celková plocha bytu 29,87 
m2. Prohlídka 1.7. v 11.00-11.15 hodin 
a 4.7. v 14.15-14.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.7. v 16.30 hodin.
• Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, číslo 
bytu 24, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům za 
nákupním střediskem v centru města, 
v blízkosti autobusového nádraží 
a Penny marketu. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,40 m2, celková plocha 
bytu 58,10 m2. Prohlídka 1.7. v 11.15-
11.30 hodin a 4.7. v 14.30-14.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 11.7. v 16.45 
hodin.
 Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
 odbor správy domů

V cihlovém nízkopodlažním domě v Jateční 964 je k dispozici byt se zděným jádrem 
2+1. Zájemci si jej mohou prohlédnout 20. a 21. června, licitace se koná 27. června.

Ve věžáku na třídě Dr. E. Beneše 1071 se 
20. června licitují dvě garsonky 1+0. 
Jejich prohlídky proběhnou ve stejný 
den.

Připravované licitace městských bytů
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Dračí lodě opět na hladině. Po osmi starobohumínských ročnících se závod loni pře-
stěhoval do Vrbice. Nyní se 3. a 4. června znovu konal na tamním jezeře, ovšem s řadou 
novinek. Pořadatelé využili nová rekreační mola, premiéru si odbyl školní závod a na 
vítěze čekaly krásné medaile a dračí poháry.

Letos mohli organizátoři poprvé využít městem 
vybudovanou pontonovou plovárnu a přístaviště 
lodiček. A byla to ideální volba. „Maximální spo-
kojenost na naší straně, pozitivní ohlasy od posádek. 
Nové zázemí se výborně osvědčilo. Nastupování do 
lodí z maríny bylo rychlejší a bezpečnější, závody 
rychle odsýpaly,“ pochvalovala si Sonia Tischler, 
předsedkyně spolku Dragon Boat Ostrava. Ten 
letošní ročník pořádal ve spolupráci s Bohumí-
nem, Vodáky Odry a Olše a technickou podporou 
Torrsen Sports.

Poprvé v desetileté historii bohumínského »dra-
čáku« byly závody dvoudenní. Už v pátek usedli do 
lodí žáci druhého stupně základních škol, ve druhé 
kategorii se utkali středoškoláci. V každé z nich sou-
těžilo deset posádek. V mladší skupině mohla slavit 
ZŠ ČSA, jejíž týmy si vyjely první a třetí místo. Mezi 
středoškoláky obsadili všechny stupínky na »bedně« 
žáci SOŠ ochrany osob a majetku Ostrava-Poruba. 
„Školní závod byl postupový. Tři nejlepší týmy z kaž-
dé kategorie se mohou 24. června zúčastnit mistrov-
ství republiky v Brně. Zatím všechny úspěšné posádky 
zájem potvrdily,“ dodala Tischler.

V sobotním dospěláckém klání si to rozdaly tré-
nované soutěžní ekipy v kategorii »sport«, která je 
v programu závodů dračích lodí teprve od loňska. 
Osmnáct amatérských družstev pak svedlo boj 
v tradiční hobby kategorii »fun«. V té obsadily ví-
tězné příčky přespolní týmy, pro které je jezerní 
akce díky dostupnosti lákavá, a závodníci tak do-
razili nejen z Ostravska, ale třeba i z Vrbna pod 
Pradědem. Z místních dlouholetých účastníků si 
na klasické 200metrové trati nejlépe vedly party 
Neradu a SDH Vrbice, které obsadily pátou a šestou 
příčku. Lépe domácím sedla bonusová kilometrová 
trať, kterou si zkusilo třináct mančaftů. Druhou 
příčku na ní obsadila Vrbice a třetí byl Bekaert.

 Pavel ČEMPĚL

Devadesátkové bankovky končí. Česká národní banka (ČNB) stahuje z oběhu papírové 
bankovky v nominálních hodnotách 100, 200, 500 a 2000 korun, které vydala v letech 
1995 až 1999. Platidly, jejichž poznávacím znamením je úzký proužek, je možné naku-
povat zboží nebo hradit služby do konce června. Pak už je lze pouze vyměnit.

ČNB nechce mít v oběhu více vzorů jednotli-
vých platidel, a tak ruší jejich starší edice, které 
jsou snáze padělatelné a jejich odlišný design ma-
toucí. Bankovky s končící platností lze poznat 
podle data vydání (viz tabulka) nebo ochranného 
proužku. U starých bankovek je úzký a při naklo-
pení nemění barvu. Novější vzory mají proužky 
širší a při pohledu z různého úhlu se jejich barva 
mění z hnědofialové na zelenou. Jedinou výjim-
kou a pamětníkem 90. let, kterého se obměna 
netýká, jsou bankovky nejvyšší nominální hodno-
ty. Pětitisícovky zůstávají v oběhu ve dvou 
variantách.

Občany, kteří mají úspory ve »štrozoku«, ČNB 
nabádá, aby do konce června platili přednostně 
starými papírovkami. Banka je pak sama nahradí 
novými. Kdo je udat nestihne, nemusí zoufat, že 
mu zůstanou bezcenné papírky. Starší vzory ban-
kovek bude možné další dva roky vyměnit v po-
kladnách všech peněžních ústavů, od července 
2024 už pouze v ČNB.

V Česku bylo ke konci loňského roku v oběhu 
zhruba 2,73 miliardy bankovek a mincí. Z banko-
vek převažovaly dvoutisícovky v počtu 177,3 mi-
lionu kusů. Následovaly tisícovky, dvoustovky 
a stovky.  (red)

Zkontrolujte portmonky, staré bankovky končí

Dračí závodění už okusili i školáci

Nominální 
hodnota vzor/rok platnost

100 Kč 1995, 1997 končí 30. 6. 2022

100 Kč 2018 zůstává v oběhu

200 Kč 1996, 1998 končí 30. 6. 2022

200 Kč 2018 zůstává v oběhu

500 Kč 1995, 1997 končí 30. 6. 2022

500 Kč 2009 zůstává v oběhu

1000 Kč 1996 končí 30. 6. 2022

1000 Kč 2008 zůstává v oběhu

2000 Kč 1996, 1999 končí 30. 6. 2022

2000 Kč 2007 zůstává v oběhu

5000 Kč 1999, 2009 zůstávají v oběhu

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Maják  
městské  
policie

Únik nebezpečného chloru do ovzduší a záchrana zraněného zaměstnance. Takový 
byl námět taktického cvičení, které proběhlo 26. května v areálu Bochemie. Zapojilo 
se do něj osm hasičských jednotek a další složky integrovaného záchranného systému 
(IZS) – záchranka, republiková a městská policie.

Hlavním cílem cvičení je ověření vnějšího ha-
varijního plánu firmy s využitím havarijní karty. 
Ta je jakýmsi manuálem, jenž detailně popisuje, 
co má která bezpečnostní složka při zásahu dělat. 
„Tyto karty mají složky IZS pro každý typ mimo-
řádné události v průmyslových a dalších objektech 
s výskytem vyššího počtu osob,“ ozřejmil mluvčí 
krajských hasičů Petr Kůdela.

Simulovaného zásahu se zúčastnily čtyři jed-
notky profesionálních hasičů z Bohumína, Kar-
viné, Havířova a Ostravy-Zábřehu, odkud dora-
zilo i mobilní operační středisko. Na pomoc pak 
přispěchali dobrovolní hasiči ze Starého Bohumí-
na, Rychvaldu a Havířova-Města, které podpořila 
jednotka dobrovolných hasičů z Bochemie. 

Během taktického cvičení, která se předem 
neohlašují, protože by se vytratil jejich smysl, si 

jednotky také ověřily časy dojezdu k zásahu. Ha-
siči s dalšími složkami IZS si zároveň vyzkoušeli 
spolupráci a vzájemnou komunikaci.  (red)

Simulovaný zásah v chemičce

Spodní prádlo putuje do muzea

• Hlídky v květnu zadržely dva řidiče 
pod vlivem drog, kteří na sebe před 
kontrolou upozornili dopravními 
přestupky. V síti uvízl 12. května 
v Opletalově v Nové Vsi šofér (28) 
z Polska, v Bezručově ulici 28. května 
muž (49) z Bohumína. Test u obou 
potvrdil užití pervitinu. Po alkoholu 
pak před jízdou zřejmě sáhla řidička 
(35) z Havířova, kterou strážníci při-
stihli 29. května v Orlovské ulici 
v Rychvaldu. Při komunikaci se jí 
motal jazyk, ale jakýkoli test odmítla. 
Všechny podroušené si převzala Po-
licie ČR.
• V květnu strážníci odchytili a umís-
tili do útulku dvanáct volně pobíha-
jících psů. Vyřídili na místě 163 
přestupků a dalších dvacet předali 
k dořešení kompetentním orgá-
nům. Na silnicích naměřili třicet ři-
dičů, kteří překročili povolenou 
rychlost. Strážníci zadrželi pět hleda-
ných osob a stejný počet podnapi-
lých převezli na záchytku. (red)

Foto: HZS MSKFoto: HZS MSK

Na nádvoří městského úřadu proběhne 22. června od 14.15 
hodin tradiční licitace nálezů. Do dražby jdou předměty, které 
lidé zapomněli ve vlacích, na nádraží, autobusových zastávkách 
či na veřejných prostranstvích. 

Soupis dražených předmětů 
představuje více než devadesát po-
ložek. Největší zastoupení tentokrát 
má »zavazadlová sekce«, jen batohů 
je v nabídce deset. K tomu osm ta-
šek, nějaké kufry, krosna a vak. 

Jízdních kol bude k mání sedm 
a zájemci si k nim mohou pořídit 
i přilby. Sekci elektroniky zastupují 
tři tablety, dvě powerbanky, satelit-
ní přijímač nebo malá reprobedna. 
A dražit se bude i fotoaparát a sta-

tiv. Letošní kuriozitou pak je hůlka 
mažoretky.

Seznam všech dražených před-
mětů najdou zájemci na úřední 
desce městského úřadu (před rad-
nicí i na webu) a prohlédnout si je 
mohou v den dražby od 14 do 
14.15 hodin. Samotný prodej bude 
probíhat formou přihazování, mi-
nimální výše příhozu je deset ko-
run. Nejvyšší nabídka vyhrává a je 
nutné položku ihned hotově zapla-
tit. Nový majitel získá také potvrze-
ní o úhradě. (red)

Bohumínské Krojovanky věnovaly Muzeu Těšínska sbírku prvo-
republikového dámského spodního prádla. Kolekci tvoří při-
bližně dvacet kousků včetně spodniček, lajblíků a košilek. Prá-
dlo je plátěné, bílé i vyšívané, některé z kousků svatební výbavy 
nebyly nikdy nošené. Nejen v Bohumíně bylo před časem k vi-
dění na výstavách dobového prádla.

Skupina Krojovanek působí pod 
křídly spolku Maryška a od roku 
2009 se věnuje obnovení tradice 
bohumínského kroje. Sbírku prádla 
získala před desítkami let darem 
její členka Ludmila Uhrová, jejímž 
celoživotním koníčkem jsou staré 

textilní materiály a výrobky. Poté, 
co kolekce prošla několika výstava-
mi, Krojovanky řešily, jak s ní dál 
smysluplně naložit. Volba padla na 
Muzeum Těšínska, kde se staly ví-
tanou součástí tamního depozitáře.
 (luk)

Dražba nalezených předmětů

Foto: MaryškaFoto: Maryška
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Za dva a půl měsíce stavbaři 
opravili v celé šíři pravý pás dálni-
ce ve směru na Ostravu i s celou 
odpočívkou. Dále odstranili trhli-
ny, obnažené výztuže a odlupující 
se beton z protihlukové stěny ko-
lem hlavní trasy a opravili závěry 
dálničního mostu. 

Provoz se tak mohl vrátit na 
pravou stranu magistrály a osobní 
vozy smějí využívat také parkoviš-
tě s čerpací stanicí. Kamiony zatím 
ne, ty se mají na odpočívku vrátit 
až od července.

Po zprovoznění zrekonstruova-
né pravé poloviny magistrály uza-
vřeli stavbaři levou, která projde 
stejným procesem oprav. S ukon-
čením celé reklamační opravy bo-
humínského úseku dálnice se po-
čítá v srpnu. (red)

Reklamační oprava bohumínské dálnice, která probíhá na zá-
kladě nálezu Rozhodčího soudu, je v polovině. Rekonstrukce 
začala v dubnu pravým pásem včetně odpočívky s benzinkou 
na antošovické straně. 

Zdravotním peripetiím se ne nadarmo říká peripetie. A jsou o to 
horší, je-li člověk stár. Mé 80leté mamince se prvního červnového 
dne při nakupování v marketu u autobusového stanoviště přití-
žilo. Žaludeční nevolnost, potřebovala nutně na toaletu.  

Maminka, stará hokynářka, která 
prožila ve kšeftě celý profesní život, 
oslovila mladší »kolegyně«. Vylíčila 
jim prekérní situaci a velmi zdvořile 
požádala, zda by mohla použít slu-

žební WC. Prodavačky v různých 
funkcích si ji přehazovaly jako horký 
brambor, až nakonec vyřkly ortel. 
Tím bylo nekompromisní »ne«, toa-
leta je pouze pro zaměstnance! 

Naštěstí celou situaci sledovalo 
několik zákazníků a mamince pora-
dili, že hned na stanovišti je restau-
race, kde by personál mohl být 
vstřícnější. A opravdu byl. Ač mělo 
pohostinství ještě zavřeno a pracov-
nice teprve připravovaly zahrádku, 
zachovaly se velmi empaticky. Zou-
falou situaci okamžitě pochopily, 
odemkly a mamince zpřístupnily 
sociální zařízení. Když pak dvěma 
pracovnicím děkovala a podávala za 

užití padesátikorunu, odmítly pení-
ze se slovy, že to se přece může stát 
každému, zejména starším lidem, 
a že pomoc v takové situaci je přece 
samozřejmostí. Jak vidno, ne vždy 
a všude. A proto velmi děkuji perso-
nálu restaurace Naše čekárna na 
stanovišti za hluboce lidský přístup 
a pomoc ve svízelné situaci. A co 
říci k přístupu pracovníků marketu? 
Asi nic, škoda slov. 

 Pavel ČEMPĚL

Sportovní hřiště ve skřečoňském Gliňoči patřilo v neděli 29. května hasi-
čům. Místní dobrovolný sbor pořádal rovnou dvě soutěže. Dopoledne 
se utkaly žákovské oddíly, po obědě žila požárním sportem druž-
stva dospělých.

Silně obsazený dětský závod nabídl dvě disci-
plíny. Týmy absolvovaly štafetu požárních dvojic 
a požární útok. Tuto prestižní hasičkou soutěž 
pořadatelé »vytunili« modelem využívaným na 
hudebních festivalech s více pódii, kde se na jed-
nom koncertuje a na druhém se další kapela na 
vystoupení připravuje. Skřečoňští podle tohoto 

vzoru instalovali dvě stanoviště s káděmi, obě ve 
stejné vzdálenosti od terčů, které závodníci »se-
střelují« proudem vody. Díky střídání družstev 
na startovních pozicích tak měla soutěž rychlý 
spád.

V kategorii mladších žáků, v níž se utkalo šest 
týmů, zvítězila omladina Šunychlu před Kopy-

tovem a Vrbicí. Starší skupinu s de-
seti soutěžícími ovládl opět 

Šunychl, stříbro si odváželi 
mladí hasiči z Orlové-

-Města a bronz zůstal 
doma ve Skřečoni. Zla-
té žně Šunychlu pak 
v odpoledním pro-
gramu stvrdil prven-
stvím také ženský 
oddíl, trofej pro vítě-
ze mužské kategorie 
získal Kopytov. (tch)

Hasičský koncert hadic a čerpadel

Půlka vadné dálnice po opravě

Vždy záleží na lidech a přístupu

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Ředitelství silnic a dálnicFoto: Ředitelství silnic a dálnic
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Studenti Gymnázia Františka Živného se pravidelně zapojují do soutěže Přírodovědný 
klokan, kterou pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci. V letošním ročníku byli velmi úspěšní, vědomostmi vybojovali krajské stří-
bro a republikové zlato. 

Soutěžící řeší úkoly rozmanitého zaměření v ča-
sovém limitu. Během 40 minut se musí vypořádat 
se čtyřiadvaceti otázkami, které zahrnují matema-
tiku, fyziku, chemii, biologii, zeměpis i všeobecné 
znalosti. Dosažení správných výsledků vyžaduje 
nejen získané vědomosti, ale také logické 
uvažování. 

Také v letošním školním roce si studenti bohu-
mínského gymnázia vedli velmi dobře. V kategorii 
»kadet« (tercie a kvarta / 8. a 9. třída ZŠ) obsadil 
Lukáš Plaček z tercie v rámci okresu první místo, 
v Moravskoslezském kraji byl druhý. Vynikajících 
výsledků pak dosáhl Miroslav Wąs z kvinty v ka-
tegorii »junior« (kvinta a sexta / 1. a 2. ročník SŠ). 

Vítězně prošel školním, okresním i krajským ko-
lem a celou soutěž završil prvním místem také 
v kole celostátním. Zvítězil tak v soutěži, do které 
se v celém Česku zapojilo více než dvanáct tisíc 
řešitelů.

K dosaženým úspěchům blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy. Přejeme hod-
ně chuti a elánu do dalšího soutěžení, které zábav-
nou formou prohlubuje zájem mladé generace 
o přírodovědné obory.

 Ludmila HRBÁČOVÁ,
 vyučující gymnázia

Skřečoňská škola uspořádala 25. května druhý ročník soutěže Masterchef, do níž se za-
pojilo pět chlapů a tři dívky ze šesté a sedmé třídy. Jejich úkolem bylo připravit pokrmy 
a nápoje na téma »párty a bar«.

Žáci se chopili kuchařského náčiní a u pracov-
ních stolů se otáčeli jako zkušení mistři. Připravo-
vali například pizzu, šneky z listového těsta, ham-
burgery, jednohubky s různými pomazánkami 
ozdobené zeleninou i ovocem, saláty s kuřecím 
masem, špízy s jahodami a čokoládou, lívanečky 
s borůvkami. Na talířích servírovali slané i sladké 
dobroty, k nimž podávali neméně chutné osvěžující 
nápoje. 

Všem se velmi dařilo a bylo těžké vybrat nejlep-
šího. Porota se nakonec rozhodla udělit titul abso-
lutního vítěze Dominiku Cieslarovi ze 7. B. 

 Jana FAJOVÁ

Žáci Masarykovy školy se pravidelně zapojují do mezinárodně ko-
ordinované soutěže Matematický klokan. Letos řešilo soubor tes-
tových úloh v časovém limitu 233 žáků Masaryčky.

V rámci okresu, kde soutěž pro-
běhla 18. března, prokázali výborné 
matematické myšlení žáci ze třídy  
2. A. Viktor Viochna obsadil první 
místo a v závěsu na druhém skončil 
Jonáš Vařák. Na Karvinsku soutěžilo 
v dané kategorii Cvrček (2. a 3. třída) 
1 311 žáků.

Počátkem června organizátoři sou-
těže písemně informovali Masaryko-
vu školu, že Viktor Viochna v rámci 

celostátního hodnocení dosáhl ma-
ximálního počtu bodů a vybojoval 
první místo. V rámci celého Česka 
v této kategorii soutěžilo 89 494 žáků 
a maximálního počtu bodů společně 
s Viktorem dosáhlo ještě 131 žáků. 
K velkému matematickému úspěchu 
oběma žákům blahopřejeme a přeje-
me stále bystrou mysl nejen v oblasti 
matematiky. 

 Stanislava ŠEDIVÁ 

Úspěchy na poli přírodních věd

Žáci připravili menu na párty

Elita mladých matematiků

Foto: ZŠ SkřečoňFoto: ZŠ Skřečoň

Foto: Masarykova ZŠFoto: Masarykova ZŠ
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Sál domu dětí a mládeže zažil 7. a 8. června bitvy na černobílých polích. Konal se další 
ročník »šachiády«, do které se zapojilo bezmála šedesát dětí z osmi mateřských a šesti 
základních škol.

Bohumín v posledních letech královskou hrou 
žije a díky projektu »Šachy do škol« oslovuje logi-
ka, strategie a promýšlení tahů i ty nejmenší. Za-
vršením šachových aktivit v průběhu školního 
roku je právě turnaj, který organizuje DDM ve 
spolupráci s lektory a trenéry SK Slávia Orlová 
a s podporou bohumínské radnice.

Systém turnajových bojů určuje sofistikovaný 
počítačový program. V prvním kole staví k ša-
chovnicím hráče podle abecedy, ale pak už rozho-
duje počet získaných bodů. Vítězové hrají s vítězi, 
poražení s poraženými. Kolem pátého kola už 
proti sobě usedají jen ti nejlepší, kteří dosud ne-
poznali hořkost porážky. A program si poradí 
i v situacích, kdy mají hráči na kontě stejný počet 
bodů. „Dokáže rozlišit, jestli dotyčný hrál předchozí 

partie se slabším či silnějším soupeřem. Kdo porazí 
silnějšího, má samozřejmě navrch,“ ozřejmil garant 
turnaje, předseda Moravskoslezského šachového 
svazu Jiří Novák. 

Partie předškoláků a žáků probíhají trochu ji-
nak než mnohahodinové souboje velmistrů. Děti 
hrají pětiminutové partie a o vítězi rozhoduje to, 
kolik figurek soupeři uzme. Bodové ohodnocení 
pěšce, věže či královny se samozřejmě liší.

Během letošní šachiády se z absolutního vítěz-
ství mezi mateřinkami radovala MŠ Smetanova 
a individuální vítězství vybojovali Zuzana Wast-
lová a Jan Rath (oba MŠ Smetanova). Ve školní 
kategorii byla nejlepší ZŠ Skřečoň a z jednotlivců 
Natálie Kučerová (Masarykova ZŠ) a Dominik 
Cieslar (Skřečoň). (tch)

Ostravská organizace CryptOva zorganizovala první ročník ligy ostravských středních 
škol v esportu, soutěžním klání hráčů počítačových her. Středoškoláci se utkávali v po-
pulární hře League of Legends. Gymnázium Františka Živného se do ligy zapojilo jako 
náhradník za jednu odstoupivší školu, ale rozhodně nebylo v soutěži jen do počtu. Bo-
humínští všem vytřeli zrak a premiérový ročník ovládli.

Do ligy se zapojilo osm středních škol, které od 
21. dubna bojovaly ve dvou základních skupinách. 
Tým bohumínského gymnázia ve složení Jonáš 
Trojovský (4. A, kapitán), Jan Křápek (4. A), Dami-
án Rzeszut (4. A), David Bartal (8. P) a Tomáš Ko-
cur (3. A) nepoznal ve skupině přemožitele. Po-
stoupil tak do semifinále, v němž 16. května narazil 
na stříbrný tým druhé skupiny, Střední průmyslo-
vou školu elektrotechniky a informatiky Ostrava.

První semifinálový zápas Bohumínským nevy-
šel, ale ve druhém zvítězili a v rozhodujícím tře-
tím utkání soupeře zdolali jednoznačným výsled-
kem a postoupil do grandfinále. To se konalo  
28. května na Fakultě elektrotechniky a informa-
tiky VŠB-TUO. Bohumínští gymnazisté v něm 
nastoupili proti doposud neporaženému a favori-
zovanému týmu Teleinformatika. Souboj o histo-
ricky první vítězství v CryptOva School League se 
hrál na dvě vítězství. 

První hru stejně jako v semifinále gymnazisté 
neustáli a soupeř už začínal slavit. Ve druhé hře 
ovšem nebyl Bohumín k zastavení a protivníky 
převálcoval. Rozhodující hra nabídla napínavou 
podívanou, vítězství se přelévalo ze strany na stra-
nu, ale zdrcující finiš nakonec rozhodl o prvenství 
týmu bohumínského gymnázia.

Kluci si za své zasloužené vítězství odnesli věc-
né ceny, medaile, trofej, poukázky, ale především 
nezapomenutelný zážitek. Stali se historicky prv-
ními vítězi esportové ligy středních škol v kraji. 
Perfektně reprezentovali nejen sebe, ale také Bo-
humín a gymnázium. Borci, blahopřejeme a dě-
kujeme! Radek SPORYSZ

Královská hra mezi dětmi frčí

U klávesnic vyválčili historické vítězství

Turnaje se účastní děti, které se v rámci mateřinky či družiny 
zapojily do projektu Šachy do škol a absolvovaly tříměsíční 
výuku, kterou finančně podporuje město.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Radek SporyszFoto: Radek Sporysz

 Strategický plán
Ve středu 22. června proběhne veřejný seminář 
ke Strategickému plánu rozvoje města do roku 
2030. Začíná v 15 hodin ve velkém sále radni-
ce č. 230. Informace na www.bohumin.cz → 
Samospráva → Strategický plán rozvoje města 
Bohumína.
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Krojovanky z bohumínského spolku Maryška věnovaly těšínský 
kroj Muzeu Ostrov lidových krojů, které disponuje největší soukro-
mou sbírkou historických venkovských oděvů v Česku. Mají zde 
zastoupení všechny významnější regiony. Krojovanky podnikly 
výpravu na Kutnohorsko, aby kroj předaly osobně.

Do Ostrova vyrazila výprava 
z Bohumína s cílem věnovat do de-
pozitáře historický těšínský kroj 
a také představit tamním zástupcům 

kroj bohumínský. „Dobový těšínský 
kroj jsme před lety rovněž získali da-
rem. Hledali jsme prostor, kde by 
o něj bylo dobře postaráno, a to v mu-

Studenti prvního ročníku gymnázia se v prvních červnových 
dnech vydali na historickou exkurzi do Olomouce. Své putování 
po vlastních nohou historickým jádrem města zahájili na Vác-
lavském náměstí u zbytků románského Přemyslovského paláce 
a u dominanty města – gotické katedrály svatého Václava. Re-
nesanční domy a radnice na Horním náměstí a barokní kostely 
svatého Michala a Panny Marie Sněžně tvořily další důležité 
zastávky při praktickém poznávání dějin uměni. 

Novější historii představovala 
Univerzita Palackého a její jednot-
livé fakulty rozmístěné po trase 
putování. Moderní Ariónova kaš-
na byla místem ukončení společ-
ného putování i nepřehlédnutel-
ným místem srazu před cestou 

zpět na vlakové nádraží, která 
vedla městským parkem kolem 
středověkých hradeb. Příjemné 
počasí umocnilo zážitky a určitě 
nalákalo studenty na další podob-
né akce.

 Text a foto: Romana DAVIDOVÁ

Od 23. května probíhal v Masarykově škole projektový týden 
s názvem »Zelená pro přírodu«. Nabízel jinou formu výuky za-
měřenou na praktické vědomosti a dovednosti napříč předměty 
i ročníky. V hodinách se žáci aktivně seznamovali s aktuálními 
problémy životního prostředí, otázkami ochrany přírody a pří-
rodních zdrojů, pravidly zdravého životního stylu, poznatky 
současné vědy. 

Součástí výuky byly besedy, před-
nášky, exkurze, osvědčila se badatel-
ská výuka, dostalo se i na zážitkovou 

pedagogiku. Externí lektoři připravili 
pro školáky vzdělávací program, 
v němž měla hlavní roli voda, během 

týdne se vyráběly také ptačí budky. 
Řadu poznatků a zajímavých infor-
mací získali žáci v rámci návštěv zá-
chranné stanice živočichů v Bartošo-
vicích, BM servisu, Hukvaldského 
biskupského environmentálního re-
sortu Hubert, farmy Bezdínek, firem 
Aromka či JC Flowers. 

Žáci zhlédli naučná videa a fil-
my, tvořili plakáty, zkrášlili školní 
zahradu, učili se připravit jedno-
duché pokrmy, ochutnávali regio-
nální potraviny, měli možnost vzít 
do školy své domácí mazlíčky, tvo-
řili z použitých obalů a plastů, vy-
sazovali rostlinky do květináčů, 
učili se, jak správně třídit odpad. 
V průběhu celého projektového 
týdne probíhala soutěž všech tříd 
ve sběru papíru. Žáci byli velmi 

aktivní a ve škole se sešly téměř 
dvě tuny papíru. 

Žáci druhého stupně věnovali 
jeden den práci v kreativních díl-
nách, v nichž mohli uplatnit svůj 
talent. V nabídce bylo tvoření z tra-
dičních i netradičních materiálů, 
studium ohrožených druhů orga-
nismů, biopotraviny, třídění odpa-
dů a jeho recyklace, ekologické ze-
mědělství, zdravý způsob života 
nebo kondiční cvičení. 

Do celého týdne se zapojily i ku-
chařky ze školní jídelny, které při-
pravily nejen zdravé svačinky pro 
žáky, ale i velice pestrý a speciální 
jídelníček pro všechny strávníky.  

 Markéta LIBERDOVÁ, 
 Jana PAWLASOVÁ,
 Jan ZVONAŘ

Škola žila »přírodními« projekty

V království lidových krojů

Výuka dějin umění v praxi

Foto: Masarykova ZŠFoto: Masarykova ZŠ

zeu bude. Máme radost, že jsme do 
sbírky muzea něčím přispěli, a že 
bude propagovat náš kraj,“ uvedla 
vedoucí Krojovanek spolku Maryška 
Alena Krobotová. 

Výprava do muzea byla pro Krojo-
vanky odměnou a zároveň inspirací 
k další práci. Od roku 2009 se věnují 
znovuobnovení tradice bohumínské-
ho kroje. Pro děti a dospělé jich vyro-
bily už několik desítek. „Bohumínský 
kroj se odborníkům v muzeu velmi lí-
bil a sklidil jsme pochvalu. Podněty, 

které jsme v muzeu nasbírali, jsou pro 
nás motivací k dalším počinům,“ do-
plnila předsedkyně spolku Maryška 
Kamila Smigová s tím, že při dvou-
denní výpravě Krojovanky navštívily 
také Kutnou Horu a Litomyšl. 

Muzeum Ostrov lidových krojů se 
v jubilejním 20. ročníku prestižní 
soutěže Glorea musaealis v kategorii 
»Muzejní počin roku 2021« umístilo 
na prestižním druhém místě. Soutěž 
každoročně pořádá Asociace muzeí 
a galerií.  (luk)
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Záblatí opět spolu na jednom 
trávníku. Po dvou odkladech se do 
nejvýše položené bohumínské části 
vrací fotbalový turnaj obcí, které 
sdílí stejný název, byť se zaštiťují ji-
nou národní vlajkou. Tradiční tur-
naj obcí Záblatí se uskuteční v so-
botu 2. července od 9 hodin.

Je ctí pro Bohumín hostit jubilej-
ní 30. ročník fotbalového setkání 
čtyř klubů. Kromě domácího Slova-
nu se na pažitu představí také pol-
ský Orzel Zabłocie, slovenský 
Družstevník Zablatie a Sokol Záb-
latí z Čech. Na trávníku se proti 
sobě týmy postaví odhodlaně, ov-

šem po závěrečném hvizdu bude 
následovat společenská a družební 
část. „Jako vždy to nebude jen o fot-
bale. Díky spolupráci s K3 Bohumín 
budou k dispozici také atrakce pro 
děti a další doprovodný program. 
Děkujeme proto všem sponzorům, 
partnerům a především městu Bohu-
mínu, že akci můžeme uspořádat,“ 
uvedl předseda FK Slovan Záblatí 
Dušan Socha. (red)

Bohumínští šipkaři jsou k nezastavení. Dva místní kluby, Bingo 
Bohumín a Degustátoři Kotelna, obsadily první dvě příčky v ka-
tegorii C (3. liga) Moravskoslezského kraje. V letošní sezoně v ní 
soutěžilo čtrnáct celků. Oba bohumínské týmy se tak probojo-
valy do velkého finále celorepublikového poháru kategorie C. 

Třetiligové finále se uskutečnilo 
8. května ve Žďáru nad Sázavou na 
Vysočině a bohumínské celky si na 
něm vedly velmi dobře. Hráči Binga 
Bohumín si vyházeli úžasné třetí 

místo, Degustátoři Kotelna obsadili 
sdílenou 5. až 8. příčku. 

Bingo vedené kapitánem Jiřím 
Bravanským díky prvnímu místu 
v krajské lize dostalo nominaci na 

celorepublikové mistrovství Unie 
šipkových organizací ČR v kategorii 
C. Toto mistrovství proběhlo 5. červ-
na v Králíkách na Orlickoústecku, 
kde bohumínští šipkaři opět potvr-
dili svou kvalitu a vybojovali parádní 
druhé místo.

Díky skvělým výsledkům se oba 
týmy v nadcházející sezoně, která 
startuje v září, přesouvají do vyšší 
druhé ligy. Klub Bingo ale současně 
zakládá další tým pro třetí ligu. 

 Kamila GONSIOROVÁ

Úžasnou sezonu mají za sebou mládežnické týmy házenkářského 1. SC Bohumín 
98. Jednoznačně největšího úspěchu dosáhly mladší dorostenky, které vyhrály bez 
jediné porážky druhou ligu a díky následnému úspěchu v baráži se Sokolem Velké 
Meziříčí postoupily mezi domácí elitu. 

Mladší dorostenky procházely soutěží suve-
rénně a tým trenérů Petra Janoše a Anny Pu-
dichové proto zaslouží absolutorium. „V domá-

cím duelu baráže proti Velkému Meziříčí jsme 
vyhráli o pět gólů, a to dávalo naději. Výtečný 
výkon děvčata zopakovala také na hřišti soupe-

řek, zase jsme zvítězili rozdílem pěti branek 
a postup byl náš,“ sdělil šéftrenér házenkářské-
ho klubu 1. SC Bohumín 98 Jaroslav Kalous.

Postup je rozhodně týmovou záležitostí a ve-
dení klubu je pak nesmírně pyšné, že základ 
týmu tvoří hráčky, které v Bohumíně s háze-
nou začínaly. Jednou z nich je i Adéla Mucko-
vá, která se stala nejlepší střelkyní klubu v se-
zoně, když nasázela 399 branek. „Kromě toho, 
že táhla náš tým, tak ještě pomohla při střída-
vém hostování Sokolu Poruba ke druhému mís-
tu v lize mladšího dorostu,“ dodal Kalous.

Uspěla ale i další házenkářská družstva. 
Mladší žačky braly v moravskoslezské lize stří-
bro. Navíc se účastnily také společné soutěže 
s českými, polskými a slovenskými družstvy, 
kde se bohumínský tým umístil na třetí příčce. 
Do dvou soutěží se pak zapojily i starší žačky 
– v nejvyšší celostátní lize skončily v polovině 
tabulky, v moravskoslezské lize pak získaly 
bronz.

„Umístění jsou výsledkem práce všech trenérů, 
kteří s mládeží v bohumínské házené pracují. 
Úspěchů jsme dosáhli i díky fantastickým pod-
mínkám, jež házená ve městě má. Věříme, že se 
budeme posouvat dopředu a skvělé výsledky 
přijdou i v další sezoně, kde budeme mít v obou 
dorosteneckých kategoriích zastoupení v nejvyšší 
soutěži,“ uvedl Jaroslav Kalous s tím, že klub 
myslí také na svou budoucnost, a proto ve 
svých řadách přivítá děti od pěti do osmi let. 
 (bir)

Přesně mířené šipky trefují cíl

Házenkářské mládí zářilo

4x Záblatí: Fotbal i zábava

Foto: Bingo BohumínFoto: Bingo Bohumín

Foto: Jaroslav KalousFoto: Jaroslav Kalous

 Bospor loví talenty
Fotbalový Bospor pořádá v so-
botu 25. června nábor dětí roč-
níků narození 2013 až 2018. 
Kluci a holky budou v různých 
fotbalových a sportovních do-
vednostech zápolit na hřišti za 
parkem od 10 hodin, připraveny 
jsou sladké odměny z rukou vy-
školených trenérů.  (red)
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Ve sportovním areálu Gymnázia Hladnov v Ostravě se 1. června 
konalo středoškolské oblastní kolo branného klání Wolfram. Do 
programu soutěží se vrátilo po dvouleté covidové přestávce 
a s disciplínami se popasovalo dvanáct týmů žáků prvních a dru-
hých ročníků. 

Bohumínské gymnázium repre-
zentovalo čtyřčlenné družstvo ve 
složení Eric Trynka (6. P), Vojtěch 
Doležal, Jiří Obluk a Nikol Šelongo-
vá (všichni 5. P). Žáci před soutěží 
absolvovali ve svém volnu přípravu, 
která zahrnovala branné dovednosti, 
základy první pomoci i čerpání zna-
lostí pro vědomostní test.

Pořadatelé z Krajského vojenské-
ho velitelství Ostrava připravili pro 
oblastní kolo osm disciplín. Chůzi 

v minovém poli, silový dvojboj, pře-
kážkovou dráhu, hod granátem na 
cíl, znalosti zdravovědy, střelbu ze 
vzduchovky do terče, běh na 1 000 
metrů a vědomostní kvíz o paravý-
sadku Wolfram.

Bohumínský tým se s nástrahami 
všech úkolů skvěle popral, a ačkoli 
řada konkurenčních družstev byla 
ryze chlapeckých, obsadil úžasnou 
stříbrnou příčku. V Ostravě tak vy-
bojoval nejen věcné ceny, ale také 

Česká asociace univerzitního sportu uspořádala historicky první 
Akademické mistrovství Česka v klasickém (RAW) silovém trojboji. 
Konalo se 4. června v Benešově a zúčastnit se jej mohli studenti vy-
sokých a vyšších odborných škol.

V oddílových barvách TJ Viktorie 
Bohumín se mistrovství zúčastnil stu-
dent Ostravské univerzity Jan Rohel 
a student Slezské univerzity Petr 
Mlčoch.

Rohel soutěžil v kategorii do 74 ki-
logramů, ve které vyválčil krásné dru-
hé místo. Ve dřepu zdolal 165 kg, 
v benchpressu 130 kg a pozvedu 190 
kg. Mlčoch pak přidal 5. místo v ka-
tegorii do 93 kilogramů. Zaznamenal 
ve dřepu 172,5 kg, v benchi 147,5 kg 
a pozvedu 220 kg.

Na nultý ročník akademického 
mistrovství se vypravil také předseda 

Viktorky Martin Turek, který ovšem 
protentokrát vyměnil sportovní dres 
za společenský úbor. Zhostil se totiž 
role postranního rozhodčího. (red)

Stříbro a postup v branné soutěži

Nezanedbávají studium ani fyzičku

Petr MlčochPetr Mlčoch Foto: Viktorie Bohumín Foto: Viktorie Bohumín 

Bohumínská sociální demokracie sází na stabilitu
Přesně 19. listopadu 1994 byl Petr Vícha zvolen poprvé starostou Bohumína. Od té 
doby stojí v čele města nepřetržitě téměř 28 let a povede kandidátku sociální demo-
kracie i v zářijových komunálních volbách. „Doba je opravdu turbulentní, takže jistotu 
a stabilitu považujeme za absolutně nejdůležitější. Náš tým opakovaně dokazuje, že si 
umí poradit i v těžších dobách, a ty přijdou,“ říká. 

Členové místní organizace ČSSD poslední 
květnové pondělí jednohlasně schválili komplet-
ní tým pro komunální volby. Za Petrem Víchou 
jsou opět připraveni obhajovat své posty mís-
tostarostové Lumír Macura a Igor Bruzl. „Bohu-
míňáci vědí, co od nás lze čekat. Město se za po-
slední roky proměnilo díky stabilní situaci na 
radnici. Jednoduché projekty jsou hotové, zdolá-
váme ty složitější, které znamenají ale také řešení 
spousty nesnází. Třeba budování lesoparku Na 
Panském zabralo od úvodní myšlenky, přes získání 
všech pozemků a souhlasů, až po realizaci rovných 
deset let,“ vypočítává starosta.

Přestože končící čtyřleté volební období při-
neslo řadu často i nečekaných úskalí, převážnou 
většinu důležitých plánů se povedlo radním 
z kandidátky sociální demokracie splnit. „Přitom 
jsme se museli srovnat s pandemií, zdražením ko-
modit, město zasáhla uprchlická krize a postihl 

nás i tragický požár. Všechny nenadálé situace 
jsme ovšem ustáli díky skvělému týmu lidí kolem 
nás a díky Bohumíňákům, kteří se v pravý čas umí 
spojit,“ doplňuje Petr Vícha.

S naplněním kandidátní listiny neměla bohu-
mínská sociální demokracie sebemenší problém. 
Naopak posílila o pětici zajímavých osobností 
města, jež byly v poslední době hodně vidět. 
„Naše kandidátka se nemění revolucí, ale evolucí. 
Starší, dříve úspěšní přenechávají svoje místa těm, 
kterým zase patří budoucnost. Velké poděkování 
patří Josefu Plášilovi, Romanu Honyszovi, Marii 
Neudertové a dalším, kteří už se teď o hlasy voličů 
ucházet nebudou, členy našeho týmu ale zůstávají 
dál,“ konstatuje.

Tým má jasný program na další období. „Víme, 
kam chceme město směřovat,“ tvrdí Petr Vícha. 
Lidé v Bohumíně se s hlavními tezemi budou 
moci seznámit v průběhu června, kdy jim do 
schránek přijde informace v podobě volebního 
letáku. „Naši občané už za ta léta vědí, že jim ne-
lžeme a neslibujeme, co nebudeme moci splnit. 
Odpovědně se chováme i k městským financím, 
hospodaříme už s příjmy ve výši jedné miliardy 
ročně a na opravách i investicích je to rozhodně 
znát,“ dodává.

Nemění se volební značka, ani plány. „V Bohu-
míně jsme se v minulosti často názorově rozcházeli 
s představiteli sociální demokracie na celostátní 
úrovni. Teď nastaly pozitivní změny také ve vedení 
strany, a o to víc bychom znovu chtěli získat v na-
šem zastupitelstvu většinu, a tím ukázat, že soci-
ální demokracie může být zase úspěšná. Je jasné, 
že nás všechny čekají složitá léta, prostě dobře už 
bylo. My ale pro Bohumíňáky chceme představo-
vat jasnou a stabilní cestu. Město je dopravním 
uzlem, a železničářskou terminologií řečeno chce-
me jet s našimi lidmi pořád po stejné koleji,“ tvrdí 
Petr Vícha.

 Aleš DROBEK,
 místopředseda MO ČSSD Bohumín

POLITIKA

postup do krajského kola, které se 
uskuteční v září ve Vojenském vý-
cvikovém prostoru Libavá. Gymna-
zistům děkujeme za vynikající repre-

zentaci a obrovsky jim gratulujeme 
k předvedenému výkonu.

 Radek SPORYSZ,
 vyučující gymnázia

Foto: Gymnázium BohumínFoto: Gymnázium Bohumín

Jan RohelJan Rohel
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Omladina i dospělí mají nabitý kalendář
Sportovní klub CWG Bohumín zažívá hektické soutěžní období. 
Nejmladší závodníci vyrazili 1. května do Rakouska, kde se 
účastní NÖ ligy v atletických a vzpěračských disciplínách. 

V nejmladší kategorii vyhrála 
Sophie Thérová, která ve sprintu, 
hodu koulí, trojskoku, trhu a nad-
hozu nasbírala nejvíce bodů. V ka-
tegorii do 13 let se z vítězství rado-
vala Bára Gajdová, z  chlapců 
obsadil Samuel Waloschek druhou 
příčku a Matyáš Bártl pátou. Mezi 
děvčaty do 15 let měl klub dvě zá-
stupkyně. Natalie Pietrasz skončila 
na druhém místě, Sabina Thérová 
na třetím. Stříbro pak mezi chlapci 
vybojoval Adam Bártl.

V Bohumíně se 6. a 7. května 
konal 5. ročník Crossgames pro 
děti. Účastníci z Česka, Polska 
a Maďarska soutěžili v běhu do 
schodů ve věži penzionu, plavaní, 
vzpírání a crossfitu. Po dvouden-
ním klání zvítězilo družstvo z Pol-
ska před áčkem pořádajícího SK 
CWG a SKV Bonatrans.

Dospělí borci SK CWG se sou-
středili  na Try Hard Games 
v crossfitu, které proběhly 7. a 8. 
května v Havířově. Přes kvalifikaci 
si účast zajistili Barbora Stachová, 
Adriána Rimel, Lucie Kulová, 
Adam Rimel a Patrik Theyer. Do 

finále se po dvou dnech probojova-
ly Barča a Adriana, které nakonec 
obsadily 7. a 8. místo. Adam po 
prvním dnu odstoupil, Patrik za-
končil účast na 7. místě.

Další náročný víkend čekal zá-
vodníky 21. a 22. května, kdy Tři-
nec hostil další kolo druhé ligy 
mužů a žen ve vzpírání. Mužský 
tým ve složení Rimel, Theyer, Sla-
vík, Kolář a Svoboda obsadil sed-
mé místo z osmi účastníků. V ne-
děli se k čince postavily ženy ve 
složení Barbora Stachová, Adriana 
Rimel a Lucie Kulová. Ukázaly, že 
poctivý trénink přináší ovoce 
a osobní rekordy padaly jako na 
běžícím pásu. Za vyzdvižení stojí 
Lucčin výkon 52 kg v trhu a Bářin 
68 kg v nadhozu.

Omladina si nenechala ujít dru-
hé kolo NÖ ligy 22. května v Ra-
kousku. Z vítězství v kategoriích se 
opět radovaly Sophie Thérová 
a Bára Gajdová. Také Natálie Pie-
trasz a Sabina Thérová dosáhly 
stejného umístění jako v prvním 
kole, tedy druhé a tří místo v kate-
gorii do 15 let. Jaroslav THÉR

Foto: SK CWG BohumínFoto: SK CWG Bohumín

Obráběči kovů mají už v průběhu 
studia pracovní nabídky!

Kuchaři a číšníci se v kurzech 
zdokonalí v míchání nápojů,

čepování piva a přípravě kávy!

Elektrikáři i železničáři se mohou 
těšit na štědré stipendium!

Sociální činnost se naučí 
v kurzu první pomoc
záchranu tonoucího!

Zámečníci mají možnost 
absolvovat svářečský kurz!

Provoz a ekonomika dopravy 
získá řidičský průkaz B!

Pro automechaniky máme zdarma 
řidičský průkaz B a C!

Samozřejmostí je pracovní oblečení 
pro žáky na praxi!

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

20. června si připomeneme 15. smutné výročí úmrtí 

naší sestry, švagrové a tety, 

paní Ludmily MOLADOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají sestra Jarmila 

s manželem Rudolfem, neteř a synovec s rodinami.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným 
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček,  
tchán, bratr a strýc, 

pan Günter PLAČEK ze Záblatí.

Zemřel 6. června ve věku 80 let.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou  

uctí jeho památku.
Zarmoucená rodina.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.  
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám schází.

13. června jsme vzpomněli 10. smutné výročí tragického 
úmrtí našeho milovaného syna, vnuka a bratra 

Vojtěcha SOSNY.
Zároveň jsme si 29. března připomněli  

jeho nedožité 26. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo v srdci žije, neumírá.

24. června si připomeneme 1. výročí úmrtí 

paní Hildy PETREKOVÉ 

ze Starého Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Renáta s rodinou, 

synové Olin a Jenda s rodinami.

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

23. června vzpomeneme 10. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, 

babička a prababička, 

paní Valerie PLOTICOVÁ.


S úctou a láskou vzpomínají dcery 

Jiřina a Jana s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

22. června vzpomeneme nedožitých 85 let 

pana Karla KVAKA ze Záblatí 

a zároveň si 26. července připomeneme 
22. výročí jeho úmrtí. 


S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a dcery 

Pavla, Kamila a Marcela s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

25. června vzpomeneme nedožité 80. narozeniny 

pana Pavla BÚBELY.


S láskou vzpomínají 

dcery Zuzana a Ivana s rodinami, 
příbuzní a známí.

Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, jenž jsi pro nás žila.  

Jak těžké je bez tebe žít, dovedla jsi potěšit, poradit.

26. června si připomeneme 3. výročí,  

kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 

paní Marie ŠODKOVÁ.


S úctou a láskou vzpomínají dcery Marie a Anna.

Smutný je domov, prázdno je v něm, chybíš mi, chybíš nám všem.

28. června si připomeneme nedožité 

50. narozeniny mého syna 

Davida LALÍKA.


S úctou a láskou vzpomínají maminka Bedřiška, 

sestra Michaela a neteř Aneta.

15. června by se dožil 73 let  
náš milovaný tatínek a dědeček, 

pan Milan HUMLÍČEK.
Náš milovaný tatínku a dědečku, stále na tebe  

s láskou myslíme a všem nám moc chybíš!


Manželka Alenka, syn Milan, dcera Zuzana, snacha 

Ivana a vnoučata Danek, Viktorka, Adélka a Jeninka.

18. června si připomeneme 

10. smutné výročí úmrtí 

pana Jaroslava TOMISE.



Vzpomíná celá rodina.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, 
že nás 12. května ve věku 73 let navždy opustil  

manžel, tatínek a dědeček, 

pan Ladislav SALAMON.
Děkujeme všem, kteří osobně nebo vzpomínkou  

uctili jeho památku.
Vzpomínají manželka Dagmar, dcera Lenka  

a syn Tomáš s rodinami.
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24. června oslaví výročí zlaté svatby manželé 

Šárka a Edvard KALETOVI.

K jejich krásnému výročí jim vše nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví a mnoho dalších společných 

let přejí dcera Katka a syn Jirka s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

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.

 ● 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.

 ● Koupím starý plynový kotel, 
i nefunkční, na ND. Tel.: 775 045 
025, e-mail: novakondra77@se-
znam.cz.

 ● Prodám dámské elektrokolo 
značky Lectron Citana, staré 2 
roky, málo používané. Cena 15 ti-
síc. Tel.: 737 520 084.

INZERCE

 
Cirk La Putyka 

Do Bohumína zavítá velkolepá divadelně-akrobatická show. V letním 
kině se 22. června od 18 hodin představí věhlasný Cirk La Putyka, pro-
fesionální český soubor, který se věnuje žánru »nový cirkus«. Působí 
v něm mimo jiné odchovanci bohumínského souboru Radost & Impuls. 
Artisté, herci a tanečníci předvedou závěsné akrobacie, lety na trampo-
líně nebo šílené skoky na obří vahadlové houpačce. Vystoupení se koná 
pod záštitou spolku Město Bohů, vstupné stojí 340 korun. (red)

 
Knihovna hostila 7. června soutěž 
O nejlepšího čtenáře neznámého 

textu pro žáky 6. až 9. tříd. Jejich úkolem bylo přečíst nahlas, před diváky 
a porotou text podle vlastního výběru, dále neznámý text a svými slovy 
popsat jeho obsah. Nejlepšími čtenáři 11. ročníku soutěže se stali Tobiáš 
Pálka, Hana Cermanová, Anežka Rumpelová a Marie Laspidisová, která 
zároveň získala cenu absolutního vítěze. Cenu poroty si odnesli Viktorie 
Kroščenová, Tomáš Neudert a Veronika Siudová. (red)

Nejlepší čtenáři
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18.6. ve 14 hodin MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. 
Atrakce pro děti, kolotoče, projížďky v ko-
čáře, 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
22.6. v 8-16 hodin SLEZSKÝ RYNEK. Potra-
viny a produkty regionálních výrobců, 
ochutnávka zabíjačkových specialit. Nám. 
TGM.

KINO

17.6. a 26.6. v 19 hodin KDYBY RADŠI HO-
ŘELO. Česko (Drama / Komedie), 2022, 
přístupný, 84 min., 120 Kč.
19.6. v 19 hodin ANDÍLCI ZA ŠKOLOU. Čes-
ko (Rodinný / Muzikál), 2022, přístupný, 
103 min., 140 Kč. 
22.6. v 9 hodin JEDINĚ TEREZA. Česko (Ro-
mantický), 2021, 100 min., 60 Kč (FK pro 
seniory).
23.6. a 24.6. v 19 hodin PREZIDENTKA. 
Česko (Romantický / Komedie), 2022, od 
12 let, 140 Kč.
25.6. v 19 hodin PÁRTY HARDER. Česko 
(Přisprostlá komedie), 2022, od 15 let, 120 
Kč.
27.6. v 19 hodin PÁNSKÝ KLUB. Česko (Ne-

náročná komedie), 2022, od 12 let, 89 
min., 130 Kč.
29.6. v 9 hodin AMÉLIE Z MONTMARTRU. 
Francie (romantický), 2001, 117 min., da-
bing, zdarma (FK pro seniory). 
30.6. v 19 hodin JURSKÝ SVĚT: NADVLÁ-
DA. USA (Dobrodružný), 2022, dabing, od 
12 let, 146 min., 140 Kč. 

KINO PRO DĚTI

19.6. v 10 hodin RAKEŤÁK. USA (Animova-
ný / Sci-fi), 2022, dabing, 100 min., 130 Kč, 
děti 110 Kč.
26.6. v 10 hodin NÁMĚSÍČNÍCI. Německo 
(Animovaný), 2021, dabing, 85 min., 120 
Kč, děti100 Kč.
30.6. v 15.30 hodin MIMOŇ OSKAR. Popu-
lární postavička v netradičním dopravním 
prostředku a na červeném koberci před 
kinem. V 16 hodin vylosuje v kině filmové 
ceny.
30.6., 1.7., 2.7. a 3.7. v 16 hodin MIMONI: 
PADOUCH PŘICHÁZÍ. USA (Animovaný / 
Komedie), 2022, dabing, 90 min., 140 Kč, 
děti 120 Kč.

DIVADLO

22.6. v 18 hodin CIRK LA PUTYKA. Diva-
delní, taneční a akrobatická show. Letní 
kino, 340 Kč.

DIVADELNÍ FESTIVAL

Nám. Svobody, Starý Bohumín.

20.6. v 17 hodin PERLA ORIENTU. ZUŠ 
Bohumín.
20.6. v 18 hodin/ MODELKA XXL. ZUŠ  
Bohumín.
20.6. v 19.30 hodin ??? Divadlo improvi-
zace Odvaz.
21.6. v 19 hodin LES ANI NEVÍ. Divadlo 
Tom a Jeff.
22.6. v 19 hodin ŽERTY S ČERTY. Ochot-
nický soubor DDM Rychvald.
23.6. v 19:00 hodin POETICKÁ KAVÁRNA. 
Ateliér Národního divadla MS.
24.6. v 19:00 hodin ŠVAGŘIČKY. Vřesinští 
ochotníci.

VÝSTAVY

Do 30.6. SVĚTLO AUTISMU. Galerie 
v knihovně.

KNIHOVNA

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.
17.6. ve 13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro předškoláky 
a malé školáky. Dětské odd. N. Bohumín.
23.6. v 15-16 hodin KVÍZY NA DĚTSKÉM. 
Hádanky, rébusy a kvízy. Pro děti od 5 do 
7 let o čokoládu, pro děti od 8 do 12 let 
o pizzu. Dětské odd. N. Bohumín.

TEEN ZÓNA

Každý všední den (mimo středu) ve 13-17 
hodin PLAYSTATION. Rezervace knihovna-

-teen@k3bohumin.cz, 731 130 715.
20.6. až 24.6. (mimo středu) ve 13-17 ho-
din TURNAJ NA PLAYSTATIONU.
23.6. ve 14-16 hodin VIRTUÁLNÍ REALITA. 
Věrné simulace a playstation hry.
28.6. v 14-15 hodin PIZZA KVÍZ. Luštění 
hádanek a rébusů o pizzu.
30.6. ve 13 hodin VÍTÁNÍ PRÁZDNIN V TEE-
NU. Fotbálek, playstation, zábava.

DĚTSKÉ DÍLNY KNIHOVEN

17.6. ve 13-17 hodin, knihovna St. Bohu-
mín.
17.6. ve 13-17 hodin, knihovna Skřečoň.
Knihovna Záblatí kvůli rekonstrukci mimo 
provoz.

KURZY V KNIHOVNĚ

25.6. v 8.30 hodin PAPÍROVÁ KRAJKA. 
Teen zóna, 250 Kč za lekci.

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
18.6. v 17 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ – SPAR-
TAK CHUCHELNÁ. Fotbal, muži, 1 B třída, 
hřiště v Záblatí. 
2.7. od 9 hodin TURNAJ 4 ZÁBLATÍ. Šesti-
zápasový turnaj obcí stejného jména, 
hřiště v Záblatí.

mezi policajTy: „Tak nám penzionovali náčelníka. prý ho ...(Tajenka).” pomůcka: dark, koel, kýry, nar.
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Tajenka: načapali v penzionu s lehkými ženami.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 17.6. do 3.7.   
Programy také na www.bohumin.cz nebo www.k3bohumin.cz.

KAM V BOHUMÍNĚ?


