
Web má kabát podle nejnovějších trendů
Do nového, modernějšího kabátu se oblékly ofi ciální stránky města Bohumína. Město 
má svůj web už patnáct let – od roku 1998. Obsahuje šedesát tisíc stránek a podstránek.

„Vývoj jde kupředu. Platí 
to pro počítačové technologie 
i webový design. Proto jsme 
sáhli k jistému omlazení in-
ternetových stránek. Vzhled 
je zcela nový a modernější, 
web nabídne i nové funkce,“ 
sdělil informační technik 
radnice Jiří Rozsypal.

Osvědčené věci zůstaly, ale 
přibyly i novinky. Návštěvníci 
webu www.mesto-bohumin.cz 
se například nově setkají 
s vysouvacím menu u hlavních 
záložek pro rychlejší přístup 
k vybrané rubrice. Vylepše-
ním prošel také »našeptá-

vač« ve vyhledávacích polích 
a přehlednější je databáze 

firem, která je nejnavštěvova-
nější sekcí webu. Průměrně 

navštíví internetové stránky 
Bohumína za den dva a půl 
tisíce lidí, v nejexponovaněj-
ších dnech je »surfujících« 
až pět tisíc. Vývoj stránek 
probíhá prakticky celý rok, 
pro novou podobu webu jeho 
provozovatel zohlednil ná-
měty občanů. Bohumín nový 
háv webu fi nancuje z krajské 
dotace, protože portál je sou-
částí Turistického informač-
ního centra Bohumín.

„Uvítáme, když nám ná-
vštěvníci napíšou své postře-
hy, podněty a připomínky 
k novému vzhledu interneto-
vé prezentace Bohumína. 
Mohou psát na webmaster@
mubo.cz,“ dodal Jiří Rozsy-
pal.  (luk)
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Ústřední herecká trojice – Jana Stryková, Zuzana Stavná, Hana Vágnerová.  
Vpravo režisér Jan Hřebejk v akci. Hudební klub Bublina v bohumínském parku 
si zahrál hokejovou hospodu »Lapačka«.  Foto: Pavel Čempěl

Kamera, klapka, akce! Mimořádně pilný režisér Jan Hřebejk, 
který zásobuje kina každý rok minimálně jedním fi lmem, 
točí konverzační komedii Zakázané uvolnění. Jednu ze 
stěžejních lokací našel v Bohumíně, v parku Petra Bezruče, 
kde se v polovině prázdnin se svým štábem »utábořil«.

(Pokračování na str. 2)

V bohumínském parku se zabydleli filmaři
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Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE V POLOČASE

V bohumínském parku se zabydleli filmaři
(Dokončení ze str. 1)

Režisér Hřebejk tentokrát nespojil 
síly se svým dvorním scénáristou Pet- 
rem Jarchovským, ale sáhl po předloze 
divadelní hry Petra Kolečka. Podstatná 
část jeho komedie se odehrává v hoke-
jové hospodě. „Původně doporučená 
restaurace se mi hrubě nelíbila. Už jsem 
byl zoufalý, protože se za pár dnů mělo 
začít točit. Pak jsme náhodou narazili 
na bohumínskou Bublinu a já hned 
věděl, že to je přesně ono,“ svěřil se 
s úlevou Hřebejk.

Hudební klub v parku uchvátil také 
ústřední trojici hereček. „Je to hospoda 
podle mého gusta, do takové bych si 
ráda zašla i sama,“ přikyvovala předsta-
vitelka fi lmové barmanky Jana Stryková. 
Na dotaz, co dalšího ji a kolegyně v Bo-
humíně zaujalo, ale herečky jen pokrčily 
rameny. „V době natáčení současně 

účinkujeme na Shakespearovských slav-
nostech. Denně tak pendlujeme mezi 
Ostravou a Bohumínem. Z toho při na-
táčení vidíme jen klub a okolní park,“ 
přiznala Hana Vágnerová. A diváci na 
tom budou bohužel stejně. Naše město 
si sice ve fi lmu »zahraje«, ale pozná ho 
jen málokdo. I interiér klubu se totiž 
kvůli natáčení změnil k nepoznání.

Ústřední zápletkou filmu Zakázané 
uvolnění je únos nevěsty na pozadí se-
mifi nále hokejového mistrovství světa. 
Mladá paní skončí v hospodě, kde alko-
hol teče proudem, a ženich ji ne a ne 
najít. Tři mladé ženy – nevěsta, svědky-
ně a barmanka – tak mají spoustu času, 
aby diskutovaly o životě, vztazích a sa-
mozřejmě mužích. Pavel ČEMPĚL

V připravovaném fi lmu se představí také ostrav-
ský herec Norbert Lichý.  Foto: Pavel Čempěl

Rád bych viděl zelené město 
se spokojenými obyvateli

Volební období zastupitelstva města se překlopilo do druhé 
poloviny. Oslovujeme jeho členy s dotazy, jak se jim daří práce 
v tomto orgánu a snažíme se trochu poodkrýt i jejich soukromí. 
Jiří Knot je členem zastupitelstva druhé volební období, od října 
2006, kdy nastoupil z řad náhradníků za odstupující členku. 

Jste dlouhodobě 

předsedou komise 

pro územní rozvoj. Jaký 

Bohumín byste rád viděl 

za 10 až 20 let? 

Vidím město zelené (tady už je patrný 
pokrok), čisté a barevné (i tady už je mnohé 
vidět), plné spokojených a usmívajících se lidí 
(to se ještě ne zcela daří). A abychom trochu 
odlehčili nálepku průmyslového města, osobně 
bych velmi rád viděl všude na náměstích, 
veřejných prostranstvích, parcích a pláccích 
od jara do podzimu záhony plné pestrobarev-
ných květů, které nikdo neničí, ale obdivuje je 
a raduje se z nich. Jsem názoru, že i prostředí 
kultivuje.

Komise pro územní rozvoj se nyní spolupodílí 

na tvorbě nového územního plánu. Co říkáte 

hlasům, že by měly dostat větší prostor 

lokality pro podnikání?

Zde se střetávají dva protichůdné názory. 
Jeden, že průmyslu je v Bohumíně až moc. 
Druhý, že je potřeba využít příležitosti dobré 
dopravní obslužnosti, především dálnice. Ano, 
těžkého průmyslu je zde opravdu dost, ale 
zároveň zaměstnává mnoho lidí. Ale bude 

tomu tak pořád? Vidíme, co se v současnosti 
děje. Zastávám názor, že využít příležitosti 
dálnice stojí za úvahu a vyčlenění prostor pro 
menší lehký průmysl či podnikání podél dál-
nice by nebylo od věci. Tady však bohužel 
narážíme vzhledem k zastavěnosti města na 
nedostatek vhodných ucelených ploch. Rozví-
jet následné podnikání v místech současných 
podniků je také možné, tím si však navždy 
nakumulujeme průmysl do centra města.

S jakou ideu jste vstupoval do zastupitelstva?

Mně osobně mimo jiné vadil stav likvidace 
splašků v městských částech nedůstojný mo-
derní společnosti. Jsem rád, že kanalizace 
v místech, kde je to reálné, jsou naplánovány, 
začaly se budovat a situace se postupně zlep-
šuje. 

Rád cestujete. Poznávat cizí země máte 

možnost i díky svému zaměstnání. Na co se při 

návratu do Bohumína těšíte nejvíce?

Měl jsem možnost mnohokrát vidět a cítit 
neskutečnou bídu a utrpení. Proto se vždy 
těším a jsem rád, že se vracím do prostředí 
bez existenciálních starostí a viděno z dálky 
jen s malichernými problémy.

Děkuji za rozhovor. (red)

Zahrada na prodej
Město Bohumín nabízí 

k prodeji zahradu. Poze-
mek číslo 355/1 o výměře 
379 metrů čtverečních se 
nachází v Ostravské ulici 
ve Starém Bohumíně.

Oplocená zahrada s mož-
ností výstavby leží mezi ro-
dinnými domy a má možnost 
napojení na inženýrské sítě. 
V blízkosti se nachází park 
s tenisovými kurty, nemocni-
ce, sokolovna a fotbalové 
hřiště. Výhodou je také blíz-
kost hraničního přechodu. 

Prodej pozemku proběhne 
formou licitačního řízení. In-
formace získáte na majetko-
vém odboru u Jany Holeszové, 
budova B, číslo dveří 103. e-
mail holeszova.jana@mubo.cz
 596 092 228.  (jahol)

LICITACE

Besedy s občany 
Už podevatenácté se 

vydá starosta spolu s mís-
tostarosty do městských 
částí na besedy s občany. 
Ty odstartují v úterý 3. 
září ve Starém Bohumíně 
a Šunychlu, budou po-
kračovat o den později ve 
Vrbici a v Pudlově a skon-
čí ve čtvrtek 5. září v Zá-
blatí a Skřečoni. Přijďte 
i vy říct, co vás trápí. 
Debatuje se vždy v 16 
a v 17.30 hodin.  (red)
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Lidé nemyslí na potomky a svou peněženku

Odpad, který by běžně skončil na smetišti, vysypal popelářský vůz 5. srpna v areálu BM servisu. Pracovníky BM servisu čekal v tropickém počasí nelehký 
úkol. Vytřídit plasty a další komodity z šestitunové hromady smetí.  Foto: Pavel Čempěl 

V Bohumíně žije mnoho bezdětných boháčů. I tak si lze vyložit výsledky pokusu, který 
proběhl počátkem srpna. V popelnicích ze sídlišť se našlo dvacet procent materiálu, 
který tam nemá co dělat. Patří do separačních nádob. Z toho vyplývá, že lidé ignorují 
ekologii a nemyslí na budoucnost svou a potomků. A také že neumí či nechtějí 
hospodařit. Množství vytříděného odpadu totiž ovlivňuje cenu za odvoz popelnic. 

Plně naložený popelářský 
vůz, který sváží smetí z no-
vobohumínských sídlišť, 
nezamířil v pondělí 5. srpna 
podle tradiční trasy na 

skládku. Svůj obsah přijel 
vysypat do areálu BM servisu. 
Tady už čekali pracovníci, 
aby z hromady, která před-
stavovala šestnáct kubíků 
smetí, postupně vytřídili 
recyklovatelný materiál – 
papír, plasty, sklo, nápojové 
kartony a plechovky. „Vý-
sledky pokusu nás nemile 
překvapily a potvrzují, že 
v třídění odpadu jsou stále 
rezervy. Komunální odpad 
obsahoval asi pětinu separo-
vatelného odpadu” posteskl 
si ředitel BM servisu Marek 
Pieklo. Ve voze, který převá-

žel 6,2 tuny smetí, bylo mimo 
jiné přes šest metráků plastů 
a téměř čtyři metráky papí-
ru.

„Odpad, který se dá dru-
hotně využít, zbytečně zabírá 
prostor městské skládky 
a zkracuje její životnost,“ 
uvedl radní Josef Plášil 
s tím, že za plasty a další vy-
tříděné komodity specializo-
vané fi rmy slušně platí. Lidé 
jsou tak vlastně sami proti 
sobě. Čím více město vysepa-
rovaného odpadu prodá, tím 
méně může účtovat lidem za 
jeho svoz.

Pro separaci papíru, bílého 
či barevného skla a plastů, 
kam lze nově házet i nápojo-
vé kartony a plechovky, je 
v Bohumíně rozmístěno 103 
sběrných sestav. Od loňské-
ho roku mohou kontejnery 
kromě obyvatel za symbolic-
ký poplatek využívat také 
živnostníci a menší fi rmy.

Pavel ČEMPĚL

Objem svozového vozu 16 m3, 

hmotnost komunálního 

odpadu 6 200 kg

 Hmotnost [kg]  [%]

Plasty 610 9,8

Papír 390 6,3

Sklo 50 0,8

Nápojové kartony  90 1,5

Nápojové plechovky 40 0,6

Nejprve krabice, teď i nápojové plechovky
Žluté kontejnery na separovaný odpad mají další využití. 
Standardně do nich patří plasty. Před časem ale začaly 
sloužit také ke sběru nápojových kartonů a nejnověji 
je do nich možné házet i nápojové plechovky. Podařilo 
se totiž najít zpracovatele, který plechovky vykupuje.

Žluté kontejnery, kterých 
je v Bohumíně asi sto sedm-
desát, jsou v současnosti 
nejuniverzálnější. Plasty, ná-
pojové kartony a plechovky 
jsou sice vyrobeny z velmi 
odlišných materiálů, ale je-
jich sběr do jednoho typu 

kontejneru má svůj praktic-
ký důvod.

„Nápojové krabice se pů-
vodně vyhazovaly do mod-
rých nádob na papír, protože 
mají podobné složení. Jenže 
kontejnery s papírem se v Bo-
humíně vždy netřídí. Jejich 

celý obsah jde v některých 
případech rovnou ke zpraco-
vatelům, kteří chtějí papír 
jako směs,“ vysvětlila Šárka 
Plutová z odboru životního 
prostředí a služeb. Zato žluté 
nádoby se třídí vždy. Putují 
nejprve na linku BM servisu, 
kde z nich pracovníci oddělí 
pet lahve, plasty podle barvy, 
fólie a nyní také tetrapaky 
a plechovky. Každou komo-
ditu pak BM servis prodává 
zpracovatelům zvlášť. (red)

V roce 2012 bylo na bohumínskou skládku 
uloženo 11 310 tun odpadu.Vytříděný odpad v roce 2012(v tunách)Papír  

292
Sklo 

284
Plasty 

183
Celkem 

759 
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace 
se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné 
informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice / byty, nebyty /
licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
542, číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Nízká cihlová zástav-
ba, v bytě jsou velké místnosti, 
v přízemí domu se nachází 
prodejna potravin. Plocha 
pro výpočet nájemného 79,10 
m2, celková plocha bytu 79,10 
m2. Prohlídka 16.8. v 9.30–
9.45 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 19.8. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvobodite-
lů 1021, číslo bytu 10, kate-
gorie I., 4. patro. Nízká zá-
stavba v blízkosti školy, 
školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Možnost 
parkování u domu. Plastová 
okna, nová koupelna, nové 
PVC, neprůchozí pokoje. Byt 
je po rekonstrukci elektro. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 56,55 m2, celková plocha 
bytu 57,59 m2. Prohlídka 
19.8. v 16.45–17.00 hodin 
a 20.8. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace se koná 21.8. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 
989, číslo bytu 12, kategorie 
I., 4. patro. Dům v centru 
města v nízké zástavbě v blíz-
kosti školy, školky a super-
marketu. K bytu náleží sklep-
ní kóje. V bytě  je rohová 
kuchyňská linka a dlažba 
v kuchyni. Plocha pro výpo-
čet nájemného 54,62 m2, cel-
ková plocha bytu 55,59 m2. 
Prohlídka 19.8. v 16.00–16.15 
hodin a 20.8. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace se koná 21.8. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
957, číslo bytu 6, kategorie 
I., 4. patro. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, školky a zá-
kladní školy, balkon, plastová 
okna, sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,87 
m2, celková plocha bytu 57,49 
m2. Prohlídka 21.8. v 16.00
–16.15 hodin a 22.8. v 11.00
–11.15 hodin. Licitace se koná 
26.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 
822, číslo bytu 2, kategorie 
I., 1. patro. Cihlový nízkopod-
lažní dům v klidném prostře-
dí poblíž parku a školy. Byt 
je po celkové rekonstrukci 
včetně etážového topení na 
plynový kotel a GO elektroin-
stalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 40,92 m2, celková 
plocha bytu 40,92 m2. Pro-
hlídka 20.8. v 9.15–9.30 
hodin a 21.8. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace se koná 26.8. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. U Školky 
65, číslo bytu 6, kategorie I., 
2. patro. V roce 2005 kom-
pletně zrekonstruovaný dům 
v klidném prostředí. U domu 
je oplocená zahrada, úklid 
společných prostor zajištěn, 
v domě je výtah. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,41 m2, 
celková plocha bytu 58,76 m2. 
Prohlídka 19.8. v 16.15–16.30 
hodin. Licitace se koná 26.8. 
v 16.30 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze ti 
zájemci, kteří si do 21.8. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – ved-
lejší budova MěÚ) a dále se 
licitace se mohou zúčast-
nit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu 
a orientace (tj. zejména 
osoby postižené pohybově, 
zrakově, sluchově, mentálně 
či osoby pokročilého věku).

 ● Byt 1+1, ul. U Školky 65, 
číslo bytu 15, kategorie I., 3. 
patro. V roce 2005 komplet-
ně  zrekonstruovaný dům 
v klidném prostředí. U domu 
je oplocená zahrada, úklid 
společných prostor zajištěn, 
v domě je výtah. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,03 m2, 
celková plocha bytu 47,78 m2. 
Prohlídka 19.8. v 16.30–16.45 
hodin. Licitace se koná 26.8. 
v 16.45 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze ti 
zájemci, kteří si do 21.8. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – ved-

lejší budova MěÚ) a dále se 
licitace se mohou zúčast-
nit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu 
a orientace (tj. zejména 
osoby postižené pohybově, 
zrakově, sluchově, mentálně 
či osoby pokročilého věku).

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 
984, číslo bytu 6, kategorie 
I., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. V domě je 
kolovna, byt s balkonem a vý-
klenkem, v pokoji plovoucí 
podlaha. K bytu náleží sklep-
ní kóje. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,40 m2, celková 
plocha bytu 58,88 m2. Pro-
hlídka 26.8. v 16.45–17.00 
hodin a 27.8. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 28.8. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 12, 
číslo bytu 4, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti základní školy, 
školky a nemocnice, dům 
s funkcí správce a plastovými 
okny, k bytu náleží balkon. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 91,42 m2, celková plocha 
bytu 92,74 m2. Prohlídka 
26.8. v 15.15–15.30 hodin 
a 27.8. v 8.15–8.30 hodin. Li-
citace se koná 28.8. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 
881, číslo bytu 7, kategorie 
I., 2. patro. Cihlový nízko-
podlažní dům v klidné části 
města poblíž parku, nákupní-
ho střediska, pošty a dětské-
ho lékaře. Možnost parkování 
u domu. V bytě je nová kou-
pelna. Plocha pro výpočet 
nájemného 35,72 m2, celková 
plocha bytu 35,72 m2. Pro-
hlídka 26.8. v 16.00–16.15 
hodin a 27.8. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 28.8. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 69, katego-
rie I., 12. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 

supermarketu Billa a autobu-
sového stanoviště, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,89 m2, celková 
plocha bytu 68,46 m2. Pro-
hlídka 28.8. v 14.30–14.45 
hodin a 29.8. v 8.00–8.15 
hodin. Licitace se koná 2.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 
1055, číslo bytu 23, katego-
rie I., 5. patro. Zateplený vě-
žový dům s domovnickou 
funkcí v blízkosti školy, škol-
ky, obchodů a odpočinkové 
zóny. Byt je po celkové rekon-
strukci včetně sociálního za-
řízení. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,31 m2, celková 
plocha bytu 60,65 m2. Pro-
hlídka 3.9. v 8.00–8.15 hodin 
a 4.9. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace se koná 4.9. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychel-
ská 954, číslo bytu 6, kate-
gorie I., 3. patro. Nízkopod-
lažní dům v blízkosti parku 
a supermarketu. Žádaná lo-
kalita poblíž centra města. 
Byt je po celkové rekonstrukci 
(nové podlahy, dveře, koupel-
na s vanou). K bytu náleží 
sklepní kóje. Plocha pro vý-
počet nájemného 54,91 m2, 
celková plocha bytu 56,11 m2. 
Prohlídka 4.9. v 16.45–17.00 
hodin a 5.9. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 9.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 34, kategorie 
I., 7. patro. Dům v blízkosti 
zrenovovaného parku, škol-
ky, nákupního centra Kauf- 
land a Albert. Byt po celkové 
rekonstrukci včetně sociální-
ho zařízení a GO elektroin-
stalace, plastová okna, velká 
lodžie. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 3.9. v 9.00–9.15 hodin 
a 4.9. v 16.00–16.15 hodin. 
Licitace se koná 9.9. v 16.15 
hodin.

Připravované licitace městských 
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bytů 
 ● Byt 1+2, ul. Okružní 

1068, číslo bytu 14, katego-
rie I., 2. patro. Dům v blíz-
kosti zrenovovaného parku, 
školky, nákupního centra 
Kaufl and a Albert. Byt je po 
rekonstrukci sociálního zaří-
zení.Plocha pro výpočet ná-
jemného 51,99 m2, celková 
plocha bytu 57,31 m2. Pro-
hlídka 3.9. v 8.30–8.45 hodin 
a 4.9. v 15.30–15.45 hodin. 
Licitace se koná 9.9. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Osvobodite-
lů 1020, číslo bytu 9, kate-
gorie I. ,  3.  patro. Nízká 
zástavba v blízkosti školy, 
školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Možnost 
parkování u domu. Byt je po 
rekonstrukci elektro, koupel-
ny, nové PVC. Plocha pro vý-
počet nájemného 56,26 m2, 
celková plocha bytu 57,30 m2. 
Prohlídka 9.9. v 16.00–16.15 
hodin a 10.9. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 16.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Ma-
saryka 935, číslo bytu 12, 
kategorie I., 4. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v cent-
ru města poblíž kina a vlakové-
ho nádraží. Byt je po celkové 
rekonstrukci elektroinstalace 
a koupelny. K bytu náleží bal-
kon. Plocha pro výpočet 
nájemného 52,22 m2, celková 
plocha bytu 54,22 m2. Pro-
hlídka 9.9. v 15.00–15.15 
hodin a 10.9. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace se koná 16.9. 
v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,

majetkový odbor

V tomto domě v ulici Osvobodi-
telů se nabízejí dva byty. O první 
z nich velikosti 1+2 se licituje 21. 
srpna. Druhý 1+3 jde do licitace 
až 16. září.

 ● V noci 4. července jsme do-
stali hlášení, že někdo rozbil 
okno knihovny ve Vrchlické-
ho ulici. Vandalové sice utek-
li, ale díky popisu je hlídka 
dopadla v nedaleké Seifertově 
ulici a předala je Policii ČR.

 ● I v pokročilém věku svědí 
prsty nenechavce (72), který 
přijel 5. července krást do Vr-

bice. Vůz zaparkoval u stavby 
protipovodňové hráze a začal 
do něj nakládat stavební ma-
teriál. Důchodce však při krá-
deži zpozorovala cyklohlídka. 
Muž musel vše vrátit a uhra-
dit blokovou pokutu. 

 ● V okolí vlakového nádraží 
řádil 8. července opilý Rumun. 
Na parkovišti ukopl zpětná 
zrcátka z několika aut. Stráž-
níci ve spolupráci s policisty 
výtržníka z ciziny zadrželi.

 ● Rodinný dům v Podvojné 
ulici v Nové Vsi se pokusila 
vykrást dvojice recidivistů. 

Do domu vnikli 8. července 
po čtvrté hodině ráno. Vetřel-
ců si však všimli sousedé 
a zalarmovali strážníky. Ti 
našli oba poberty s bohatou 
kriminální minulostí ukryté 
na půdě.

 ● Odpoledne 18. července 
hlídka díky oznámení nalezla 
za tenisovými kurty ve Sta-

rém Bohumíně odcizený Ford 
Focus. V jeho blízkosti zadr-
žela také dva podezřelé mla-
díky (oba 19). Vůz byl odcizen 
ve Starém Bohumíně, případ 
si převzala Policie ČR.

 ●  Téhož dne hlídka v centru 
města zpacifi kovala duševně 
nemocného muže, který byl 
nebezpečný sobě i okolí. Po 
konzultaci s lékařem byl pře-
vezen do psychiatrické léčeb-
ny v Opavě.

 ● Čtveřice alkoholem podrou- 
šených teenagerů tropila 27. 
července neplechu ve Starém 
Bohumíně. Výrostci kopali do 
popelnic a stavěli je do středu 
silnice. Po příjezdu hlídky 
museli rozjaření hoši spoušť 
uklidit, pak je strážníci pře-
dali rodičům. Incident bude 
mít dohru, zabývají se jím 
sociální pracovníci.

 ● Ráno 3. srpna přistihli 
strážníci zloděje v násilně 
otevřeném peugeotu v Rych-
valdě. Lapka se nejprve po-
kusil vypáčit zámek, a když 
neuspěl, rozbil okno zadních 
dveří. Hlídka ho načapala ve 
chvíli, kdy se pokoušel vytáh-
nout autorádio. Pachatel se 
na strážce zákona snažil hrát 
divadlo a tvrdil, že čeká na 
majitele a auto mu hlídá. 
S touto průpovídkou ale ne-
pochodil a strážníci předali 
zloděje z Ostravy policii. 

Karel VACH, 

ředitel MP Bohumín

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

Maják městské policie

Střet »Davida s Goliášem« dopadl šťastně
Cyklista versus bagr. Značný nepoměr, 
přesto skončila jejich kolize jako zázrakem 
jen lehčím zraněním muže na bicyklu. 
K nehodě došlo 31. července na křižo-
vatce Štefánikovy a Benešovy ulice. 

Těžký stroj a cyklista jeli souběžně ve směru 
od Benešovy školy. „Na křižovatce současně 
odbočili vpravo k železárenskému mostu. Při 
tomto manévru 
padesátile-
tý řidič 

bagru bočnicí zachytil jízdní kolo a strhl jej 
pod sebe,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav 
Kolátek. Bližší okolnosti nehody a míra zavi-
nění jsou předmětem vyšetřování.

Nejpodstatnější ale je, že nehoda neskon-
čila tragicky. Cyklista (61) při střetu upadl na 
stranu, takže jej těžký stroj na rozdíl od bi-
cyklu nevtáhl pod kola. Muž se svalil na 
chodník a utrpěl jen drobná poranění.  (red)

 Kvůli vyšetřování nehody museli provoz na křižovat-
ce Štefánikovy a Benešovy řídit strážníci. 

Foto: Pavel Čempěl
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Děti se během večera naučily základní druhy chůze, postojů 
a výrazů. Ty pak zúročily na přehlídkovém molu.

Zastavit se, posedět, nabrat nové síly
Pojmenování má sice krkolomné, 
ale jinak jde o nesmírně užitečný 
vynález. Nové slůvko »lavičkostezka« 
skloňují ve všech pádech hlavně 
starší lidé. Označuje totiž sedátka 
rozmístěná v určité vzdálenosti na 
konkrétních trasách. Lavičkostezky 
se v premiéře představily v půlce 
prázdnin také v Bohumíně. 

Síť jednoduchých laviček je určena 
lidem, kterým činí delší chůze obtíže. 
Sedátka jim umožní průběžně odpočívat 
a nabírat síly ke zdolání dalšího úseku. 
V Bohumíně vznikly v červenci hned 
dvě trasy. Nacházejí se na nejfrekvento-
vanějších místech, v centru města a ve 
Starém Bohumíně.

„Na nápad nás při-
vedli sami starší lidé. 
Když se pěšky vydávají 
na delší cestu za náku-
py, na úřady či k lékaři, 
musí se každou chvíli 
zastavit a nedůstojně se 
opírat o ploty nebo stro-
my. Myšlenka na vznik 
lavičkostezek nás oslovila 
a spolu s klubem seniorů 
a svazem tělesně postiže-
ných jsme vytipovali místa, 
kde lavičky umístit,“ uvedl 
vedoucí sociálního odboru 
radnice Daniel Ucháč.

Protože mají lavičky pri-
márně sloužit ke krátkému 
odpočinku a ne dlouhému 
vysedávání, vypadají odlišně 

než ostatní v Bohu-
míně. Nemají opě-
radla, aby na nich 
nezevlovali výrostci 
a neblokovali je. 
Lavičky také mají 
zesílené a speciál-
ně tvarované boč-
nice, aby se o ně 
penzisté mohli při 
vstávání opřít.

Jedna nová stez- 
ka se šesti lavič-

kami vede přes park Petra Bezruče po 
Seifertově ulici až na náměstí k radnici. 
Další tři posezení usnadní cestu ze sta-
robohumínského náměstí Svobody 
k tamnímu hřbitovu. 

Pořízení a instalace laviček přišly 
na sedmatřicet tisíc. Pokud se osvědčí, 
mohou se trasy dále rozšiřovat. Náměty 
na umístění dalších laviček mohou lidé 
podávat osobně na sociálním odboru 
radnice nebo elektronicky na email 
uchac.daniel@mubo.cz. 

(balu, tch)

Lavičky upevnila fi rma koncem července. Vandalové se opět předvedli. Lavičku 
ve Vrchlického ulici zničili do čtyřiadvaceti hodin po instalaci. Jedno z prken 
zlomili, zbylé počmárali.  Foto: Lucie Balcarová
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Módní workshop pro nejmenší
O prázdninách fungoval na dětském oddělení knihovny Malý prázdninový kolotoč, 
který umožnil dětem pomyslně procestovat celý svět. Nejlepším kolotočářům 
knihovna umožnila na jejich žádost i oblíbené nocování. To jim ještě zpestřil 
Realizační tým fa fashionable (RT FF) módní přehlídkou.

Se spacáky dorazila na nocování dvacítka ces-
tovatelů. Tým studentů RT FF, který v kraji orga-
nizuje přehlídky, focení či taneční vystoupení, při- 
pravil pro děti v přednáškové místnosti workshop. 
„Pátečním tématem Malého prázdninového kolo-
toče byla Francouzská módní přehlídka. Stylově 
jsme se tak rozhodli kolotočářům připravit kom-
pletní přípravu a realizaci módní přehlídky,“ sdě-
lil vedoucí RT FF Luděk Šmehlík. Pod vedením 
Franty Horváta a Zuzany Švancarové děti společně 
se šesticí modelek zvládly přípravu sálu, výběr 
hudby, tvorbu dekorací, výběr oblečení. Absolvo-
valy nácvik choreografií, líčení, česání, focení 
a zažily i trému před prvním vstupem. 

Text a foto: Magdaléna JEDZOKOVÁ

Auto k prodeji
Město Bohumín nabízí 

k prodeji formou licitace 
Škodu Fabii z roku 2005. 
Vůz má najeto 112 tisíc 
kilometrů a jeho dražba 
začne na vyvolávací ceně 
39 tisíc. Licitace proběh-
ne 21. srpna v 16.30 hodin 
v zasedací místnosti rad-
nice číslo 135. Auto si 
mohou zájemci přijít 
prohlédnout od 16 hodin 
na dvůr městského úřadu. 
Další informace v kance-
láři číslo 203 nebo na 
 596 092 129. (red) 
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Soutěže pro děti, Dáda Patrasová se žížalou Jůlií i divadelní představení. 
Rákosníčkovo hřiště, které v Nerudově ulici postavila společnost Lidl, 
bylo 20. července slavnostně otevřeno. Dětské hřiště za 1,5 milionu 
získal Bohumín díky aktivnímu hlasování. 

Nové Rákosníčkovo hřiště 
vyrostlo na sídlišti a místní 
děti jej už během stavby ne-
trpělivě vyhlížely. „Společně 
s městem jsme pro hřiště vy-
brali lokalitu, ve které bydlí 
mnoho rodin s malými dětmi. 
Na pozemku se dříve nachá-
zely staré nevyhovující herní 
prvky. Hřiště navíc může 
využít i sousedící mateřská 
školka nebo mateřské cent-
rum,“ uvedla Anna Těžká, 
koordinátorka projektu 
Rákosníčkova hřiště.

Společnost Lidl pokračuje 
v projektu už druhým rokem. 

Nově letos o lokalitách pro 
umístění hřišť rozhodovala 
v hlasování veřejnost. „Ne-
chat rozhodnout samotné 
obyvatele měst byl dobrý ná-
pad a hlasování mělo velký 
úspěch. Společnost Lidl má 
v plánu postavit po celé ČR 
do konce příštího roku pade-
sát Rákosníčkových hřišť,“ 
dodala Těžká, kterou během 
hlasování překvapilo nadšení 
veřejnosti a velká iniciativa 
samotných měst. O nové hřiš- 
tě jich letos v únoru bojovalo 
na dvě stě. Bohumín se v ka-
tegorii měst do 25 tisíc oby-

vatel utkal se 71 
soupeři. Dostal ne-
uvěřitelných 4 011 
hlasů a skončil na 
sedmém postupo-
vém místě. 

Dětská hřiště se 
symbolem pohád-
kového Rákosníč-
ka nabízí dětem 
k aktivnímu hraní 
velkou prolézač-
ku, pískoviště, šikmou horo-
lezeckou stěnu, lanovou 
překážku, nechybí ani kolo-
toč a různé druhy houpaček. 
Klidovou zónu doplňuje 

dome-
ček a oplocené hřiště posky-
tuje dostatek laviček a zpev- 
něnou plochu pro kočárky.

Natálie SEDLÁČKOVÁ

Rákosníčkovo hřiště v Nerudově ulici. Ideální místo pro město i investora. Podle jedné z podmínek totiž 
musí být do půl kilometru od prodejny Lidlu. Navíc vyrostlo poblíž školky a mateřských center, takže 
o zájem dětí se  nemusí bát.  Foto: Pavel Čempěl

Farmáři, vinaři a knihovníci
Milovníci dobrého vína by měli zbystřit pozornost. Po roce je tu další, 
v pořadí už třetí ročník Vinobraní s burčákem! Akce začíná 14. září od 
13 hodin na náměstí T. G. Masaryka. V nabídce budou opět kvalitní 
nápoje z hroznů, několik druhů burčáku, sudová vína. 

Náměstí ale nebude 14. září patřit 
pouze více či méně znalým sommelié-
rům. Už od 9 hodin otevřou na rynku 
své stánky prodejci v rámci farmářské-
ho trhu. V nabídce bude ovoce a zeleni-
na, domácí sýry a máslo, zabijačkové 
výrobky, med a výrobky z vosku či 
pekařské a cukrářské dobroty.

Odpoledne přibudou na náměstí pro-
dejci vína a současně s Vinobraním pro-
běhnou i oslavy 90. narozenin městské 
knihovny. Ty budou mít netradiční 

komiksový charakter. „Legendární 
Spiderman, Superman či Batmen s Cat-
woman vás provedou akcemi, se který-
mi se pravidelně v knihovně setkáváte. 
Výtvarné dílny, soutěže, kvizy, pokusy 
a rošťárny, plackování odznaků, čtenář-
ský pokojíček s knihami a hračkami,“ 
prozradil ředitel agentury K3 Karel Bal-
car. Zájemci si budou moci na náměstí 
rovnou vyřídit průkaz do bibliotéky, 
půjčit si knihy, časopisy či využít počítač 
s internetem.  (red)

Přerušení dodávky elektřiny
20. srpna od 7.15 do 15 hodin bude 

přerušena dodávka elektřiny do vilové 
čtvrti za parkem, lokality Na Panském 
a Nové Vsi. 26. srpna od 7.30 do 15 ho-
din bude bez proudu věžák v Šunychel-
ské ulici u parku s čísly 976 až 981. Od-
stávku si vyžádá zajištění nezbytných 
prací na zařízení distribuční soustavy. 

Pokladna bude uzavřena
V pátek 13. září bude z provozních dů-

vodů uzavřena pokladna majetkového 
odboru v radniční budově B (bývalé 
zdravotní středisko). Provoz pokladny 
v hlavní budově A se nemění.  (red)

Rákosníčkovo hřiště už stojí, díky hlasujícím

h dome
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Bohumínský Impuls dobyl Hollywood
Čtveřice tanečníků Impulsu bodovala v Hollywoodu. V červenci vybojovala 
prvenství v mezinárodní olympiádě talentů World Championships of 
Performing Arts (WCOPA). Té se v šesti kategoriích (tanec, zpěv, herectví, 
modeling, hra na hudební nástroj a varietní umění) zúčastnilo na dva 
tisíce účastníků z padesáti zemí světa. Do fi nále postoupilo ze všech šesti 
kategorií jen 65 lidí a bohumínská čtveřice byla mezi nimi.

Dobýt slavný Hollywood se podařilo 
kvartetu Marco Běhal, Tereza Górnio-
ková, Katrin Cvinerová a Michaela Raj-
nošková. Porotu zaujali minutovým 
tancem Ženich na útěku a získali za něj 
zlaté medaile a i tituly Nejlep-
ší taneční skupina a Mistr 
světa WCOPA 2013.

„Byla to talentová soutěž 
a na rozdíl od českých či 
evropských soutěží nás 
v každém kole posuzo-
valo dvanáct růz-
ných porotců. Sou-
těž tak byla velmi 
objekt ivní .  Ve 
fi nále jsme nere-
prezentovali jen 
naši zemi, ale 
celou Evropu, 
protože naši sou-
peři byli z Jižní 
Afriky, Malajsie 

a USA,“ uvedla Katrin Cvinerová.
Do soutěže se bohumínští tanečníci 

nominovali jako jediní z Česka po tri-
umfu v národním kole, které proběhlo 
v květnu v Olomouci. Pak už stačilo se-

hnat »jen« 240 tisíc korun. Město při-
spělo částkou 100 tisíc, rodiče investo-
vali 70 tisíc a 60 tisíci přispěl souboru 
nadační fond Správná cesta životem. 
Zbytek doplatil sám soubor.

„Podmínkou bylo zatančit minutové 
vystoupení, což je velmi šibeniční čas 
pro jakoukoli choreografi i. Přemýšleli 
jsme, jak porotu oslovit, a nakonec mě 
napadlo udělat naruby fi lm Nevěsta na 
útěku,“ prozradila vedoucí souboru Lenka 
Krčová, 

„Do Ameriky jsme jeli s malou dušič-
kou. Netušili jsme, že bychom mohli vy-
hrát. Protože na tak krátká vystoupení 
nejsme zvyklí, byla to velmi zajímavá 
zkušenost,“ prozradil Marco Běhal. 
„Byla pro nás čest vystupovat před po-
rotci z broadwayských či chicagských 
divadel,“ svěřila se Michaela Rajnošková. 
„Na rozdíl od jiných mistrovství, kdy 
celý den vystupujeme a známe pouze 
soutěžní halu a ubytování, jsme tento-
krát měli příležitost vyjít i do města. 
Navštívili jsme hollywoodská Universal 
studios, v nichž se točí známé americké 
fi lmy a seriály. Prošli jsme se i po chod-
níku slávy,“ doplnila kolegy Tereza 
Górnioková.

Lucie BALCAROVÁ

Táborníci v Návsí procestovali celý svět
Dětské tábory mají opět zelenou. 
V červenci proběhly v turistické 
základně v Návsí u Jablunkova 
dva běhy letního tábora Domu dětí 
a mládeže Bohumín. Přes sto dětí 
zde prožilo dny nabité zajímavými 
akcemi v rámci táborové hry 
»Cestovní kancelář Fontána«. 
Ta dětem umožnila malou, ale 
příjemnou cestu kolem světa.

Každý den ráno děti prošly celnicí do 
určité země a seznamovaly se s jejími 
typickými znaky. Když Španělsko nebo 
Indie, tak návštěva kravína, když Ja-
ponsko nebo Čína, tak zápasy sumo 
nebo konzumace jídla hůlkami. A pro-
tože dny byly prosluněné, sportovalo se, 
koupalo v bazénku, nechyběly vycházky 
do lesa nebo putování na Kozubovou. 
Zpívalo se, tančilo, děti získávaly nové 
dovednosti. Vedoucí byli zkrátka nápa-
dití a vstřícní. Mezi dětmi vznikly pěkné 
kamarádské vztahy a při loučení mno-
hým ukápla nejedna slzička.

Rodiče zasílali táborníkům online 
zprávy a díky fotogalerii na facebooku 
DDM mohli na průběžně doplňovaných 
snímcích sledovat spokojenost svých 

dětí. Z prvního běhu bylo zveřejněno 
844 záběrů, z druhého dokonce 907. 

Poděkování patří nejen hlavním 
vedoucím Lýdii Balcárkové a Jiřímu 
Truclovi, ale všem oddílovým vedoucím, 
kuchařkám a ostatním dospělým, včetně 
vedoucí střediska Renáty Královičové. 
Prázdninový pobyt v přírodě se dětem 
vydařil a mají určitě mnoho nových zá-

žitků i kamarádů. Připočteme-li k tomu 
kapacitně plně obsazené oba dosud 
uskutečněné týdenní příměstské tábory, 
jeden sportovní a jeden keramický, 
můžeme udělat jediný závěr – DDM 
Fontána dělá pro naplnění volného času 
dětí i o prázdninách maximum.

Zdeněk VESELÝ, 
předseda komise pro výchovu a vzdělávání

Výlet do Japonska na zápasy sumo.  Foto: DDM

Čtveřice úspěšných bohumínských tanečníků. Zleva Marco Běhal (20), Tereza 
Górnioková (19), Katrin Cvinerová (18) a Michaela Rajnošková (17). 
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Sbor dobrovolných hasičů v Záblatí 
oslavil 20. července už 120 let svého 
trvání. Proto se snažil připravit pro 
návštěvníky oslav kvalitní program. 
Ranní program začal v areálu TJ Sokol 
příjezdem hasičské techniky. Byla 
k vidění historická parní stříkačka, starší 
i současné zásahové automobily až po 
nejnovější špičková vozidla. 

Po úvodu přišly na řadu dynamické ukázky. 
Diváci zhlédli simulovanou dopravní nehodu 
cyklisty a osobního automobilu s vyproště-
ním zraněného prostřednictvím nafukovacích 
vaků. Při další ukázce hasiči a záchranáři 
předvedli vyproštění zraněné posádky hava-
rovaného auta pomocí hydraulických nůžek. 
Dále byla k vidění třicetimetrová výšková plo-
šina v akci či postup při chemickém zásahu. 
Na závěr se mohli diváci přesvědčit, jak rychle 
vzplane a jak dobře hoří osobní vůz. Zpestře-
ním programu byly ukázky činnosti psovodů 
a služebních psů Celní správy ČR při vyhledá-
vání drog a tabákových výrobků. 

Na program navázala slavnostní schůze v sá-
 le sokolovny s výstavkou dobových materiálů. 
Po uctění památky zesnulých členů záblatské-
ho sboru a po stručném shrnutí jeho historie 
obdrželi vybraní členové hasičská ocenění.

Odpoledne proběhl na hřišti FK Slovan 
už 9. ročník hasičské soutěže, memoriálu 
zasloužilého hasiče Aloise Škuty«. V ženské 
kategorii zvítězilo družstvo z Michálkovic 
před děvčaty z Dolních Marklovic a místními 
ženami. Mezi muži byl nejlepší kolektiv ze 
Závady před muži z Dolních Marklovic 
a Doubravy. Domácí skončili pátí. Celý poda-
řený den zakončilo posezením s reproduko-
vanou hudbou.

Jiří MISIOŘ a výbor SDH Záblatí

Rande s poutavou 
besedou

Občanské sdružení Profit 
12 uspořádalo akci »Rande 
dam«. Pozvání na besedu 
přijal místostarosta Igor 
Bruzl. Před plnou klubovnou 
hovořil o svém soukromí, 
práci i koníčcích.

„Děkujeme Igoru Bruzlovi 
za velmi pěkné, otevřené 
a příjemné povídaní. Vážně 
i nevážně pohovořil o všem 
možném a pohotově odpoví-
dal na dotazy,“ prohlásila 
uznale předsedkyně pořáda-
jícího sdružení Zdeňka Cichá. 
Beseda s místostarostou 
trvala dvě hodiny a byla nato-
lik poutavá, že si posluchači 
přejí její pokračování. 

Ve druhé části večera do-
razili hosté z havířovského 
sdružení Inna, které se věnuje 
onkologickým pacientům. 
Jeho předsedkyně Marta 
Marčová se podělila o své 
zkušenosti. Členky bohu-
mínského sdružení vyrazily 
na oplátku následující měsíc 
na návštěvu do Havířova.

V závěru večera předal 
Profi t 12 u příležitosti první-
ho výročí působnosti medai-
li své člence Marušce. Ta od 
počátku sdružení pomáhá, 
fandí a zúčastňuje se všech 
akcí i se svými vnoučaty. (red)

Setkání seniorů
V polovině července pro-

běhlo 2. setkání seniorů 
v klubovně sdružení Profit 
12. Aktéři se bavili, soutěžili, 
vzpomínali. Téměř čtyři ho-
diny je bavila také zpěvačka 
Soňa »Sonyen« Minolová 
z Havířova. Senioři tančili, 
nebo jen poslouchali. Někteří 
se také sami zapojili. V soutěži 
karaoke si splnila svůj sen 
členka sdružení Maruška Z. Za 
píseň Znám křišťálovou stu-
dánku sklidila velký potlesk.

Návštěvníci si také zavzpo-
mínali. Na divadlo Osvěta, 
na tancovačky v hotelu Grand 
nebo na provoz tramvají, od 
jehož ukončení letos uplynulo 
40 let. V klubovně panovala 
výborná atmosféra, všichni 
se dobře bavili a už se těší na 
další setkání. To by se mělo 
uskutečnit v září.  (ci)

KRÁTCE

SDH Záblatí děkuje partnerům a sponzorům 
důstojných oslav výročí. V první řadě městu 
Bohumínu v čele se starostou Petrem Víchou, 
fi rmám Bonatrans Group, ČSAD Logistik Ostrava, 
AWT Rekultivace a CRU servis – Vítězslav Capek. 
Poděkování patří také partnerským spolkům TJ 
Sokol Záblatí a FK Slovan Záblatí, družebním 
sborům SDH Vigantice a O.S.P. Zablocie v Polsku, 
profesionálním hasičům z Bohumína, Karviné 
a Ostravy, pracovníkům Celního úřadu Ostrava 
a dobrovolným hasičům z SDH Doubrava, Starý 
Bohumín a Šunychl. 

Historické i moderní vozy představili místní dobro-
volní hasiči, SDH Starý Bohumín, Šunychl, Doubrava 
a profesionální hasiči z Bohumína, Karviné či Ostravy.

Foto: Pavel Čempěl

Záblatští hasiči pomáhají už 120 let

Program oslav zpestřily atraktivní ukázky zásahů. Na plácku za sokolovnou hořelo auto, vypukl chemický poplach 
a osobní vůz »srazil« cyklistu.   Foto: Martin Gnida
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Skřečoňský most je dopravní stavb
Skřečoňský most má »metál«! 
Most bodoval v sedmém 
ročníku soutěže Stavba 
Moravskoslezského kraje 
2012. Zvítězil v kategorii 
dopravních, inženýrských 
a vodohospodářských staveb. 

Soutěž pravidelně vyhlašuje 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 
Česká komora autorizovaných in-
ženýrů a techniků, Obec architektů 
a Moravskoslezský kraj. Letos 
vybírala porota ty nej z devěta-
dvaceti objektů. „Posuzovali jsme 
celkový architektonický výraz 
stavby a její zakomponování do 
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20Foto: Pavel Čempěl

Bospor = trojnásobné množství zábavy

Sportovně-rekreační areál patří k chloubám Bohumína. 

Jiná města nám jej mohou závidět a jejich obyvatelé, 

kteří za park zavítají, uznale smekají. Vlajkovou lodí 

areálu je aquacentrum, které za osm let provozu navští-

vilo už více než 1,6 milionu plavců. 

Bazén letos věrným návštěv-
níkům opět připravil pro-
dloužený prázdninový dárek. 
Až do konce září si mohou 
bazénu a relaxace užívat tři 
hodiny za cenu jedné. Pouze 
první zářijový týden se milov-
níci plavání musí připravit 
na pravidelnou odstávku. 
„Během ní vypustíme bazén 
a provedeme klasickou tech-
nickou údržbu. Odstávka 
potrvá od 2. do 8. září. Už 9. 
září se brány aquacentra opět 

otevřou,“ uvedl vedoucí plo-
várny Jaromír Voráč.

Mezi další atrakce Bosporu 
patří letní sporty na zimním 
stadionu, kde si mohou zá-
jemci pod střechou zahrát 
badminton, tenis, ping-pong, 
volejbal či nohejbal. Venkov-
ními lákadly jsou pro změnu 
plážový volejbal a nejnovější 
přírůstek areálu - adventure 
golf. I tady platí prázdninové 
bonusy, dvacetiprocentní sle-
vy pro děti a studenty.  (erh)

Spo

Foto: Pavel Čempěl
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Chovatel ze Záblatí má doma asi dva-
cítku hadů, přičemž některé exempláře 
mají čtyři až pět metrů. „Ti ale váží až 
pětadvacet kilo a děti by je neunesly. Proto 
jsem přinesl jen pětikilové roční mládě,“ 
prozradil David Porwilik, který malým 
návštěvníkům knihovny věšel hada na 
krk jako šálu. Přestože šlo o hadí mimčo, 
budilo řádný respekt. Nebezpečné však 
nebylo. Na pozoru se však diváci museli 
mít, jakmile chovatel vytáhl z krabice tří-
letého varana. Tento ještěr má totiž čelis-
ti jako kleště a nemá zrovna mírumilov-
nou povahu. „V případech, kdy zvíře 

zaútočí, je vždy chyba na straně 
chovatele, ne zvířete. Člověk, který 
chce mít takového tvora, musí být 
zodpovědný“ hájil Porwolik šupina-
tého kamaráda. 

Chov hadů a ještěrů je náročný pře-
devším na místo, každý živočich 
musí mít vlastní terárium. Co se 
stravy týče, vybíraví nejsou. Varani 
jedí potkany, hadi slepice. „Spořá-
dají tři až čtyři týdně. Ale jen od 
května do listopadu, v zimě spí,“ 
vysvětlil terarista. Ten se snaží 
předsudky o plazech vyvracet, ale 

V České republice roste šest druhů černýšů, navíc k nám 
byl zavlečen ještě stepní černýš bradatý. Všechny naše 
druhy mají velmi proměnlivé zbarvení, nejpestřejší 
barvy má zde uváděný černýš hajní.

Tento druh je rozšířen na 
okrajích teplomilných dou- 
brav, na lesních světlinách 
a na v létě vyhřátých křovi-
natých stráních. Osídluje 
půdy částečně zastíněné, 
svěží a středně suché, větši-
nou nevápnité a středně 
kyselé. V Česku roste roz-
troušeně až hojně především 

v teplejších oblastech. Na 
Bohumínsku jsem ho nalezl 
pouze na pravém břehu Olzy 
ve Věřňovicích. Šíří se po-
mocí mravenců – jeho seme-
na mají výživné masíčko. 
Mravenčím kuklám se podo-
bají tvarem i velikostí a často 
vyklíčí v mraveništích.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Černýš hajní (Melampyrum nemorosum)
Příroda Bohumínska – rostliny (121)

ou roku
kolí. Důležitá byla i kvalita sta-
ebních prací, vhodné použití ma-
riálů, originalita nebo vliv na 
votní prostředí,“ uvedl předseda 
oroty Milan Balabán.
V dalších kategoriích zvítězil 

odinný dům Slavkov (rodinné 
omy), Rezidence Nová Karolina 
bytové domy), Nová Karolina 
ark (stavby občanské vybave-
osti – novostavby) a multifunkč-
 aula Gong v Dolní oblasti Vít-

ovic (stavby občanské vybave- 
osti – rekonstrukce). Gong se 
al také absolutním vítězem 
získal Grand prix Stavba MSK 
012. (red, šp)

Odvážlivci se mazlili s krajtou
Hadi! Lidé se jich bojí a mají předsudky, že jsou slizcí. O opaku přišel alespoň 
děti přesvědčit terarista David Porwolik. Do městské knihovny dorazil 6. srpna 
se svými dvěma mazlíčky Fleschem a Gregorem. Tím prvním byla téměř 
dvoumetrová krajta tmavá, druhým ještěr varan stepní.

ne vždy se mu to daří. „Od doby, co je 
chovám, už ke mně domů pár lidí nechodí,“ 
pousmál se David Porwolik.

Návštěva živých tvorů byla součástí 
srpnové akce »Hrátky se zvířátky«. Kaž-
dý den věnovala knihovna  jinému živo-
čichovi a děti vždy čekaly výtvarné, pohy-
bové či vědomostní aktivity na jeho téma. 
Trojice setkání byla zasvěcena zvířatům 
živým. Nejprve dorazili zmínění plazi, 
pak sokol a 20. srpna se děti mohou těšit 
na pejsky a canisterapii.

Pavel ČEMPĚL

Krajta se v knihovně jen tak nevidí. Děti z ní 
byly nadšené. Při představování varana už 
musel být David Porwolik ostražitý. Ještěr má 
ostré zuby a silné čelisti. Foto: Pavel Čempěl
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Včelín z auta? Od října už ne
Od října začne platit novela zákona o odpadech, která 
se k překvapení některých motoristů týká také jejich 
plechových miláčků. Řada starších vozů totiž očividně 
patří do šrotu, a proto na ně zákon logicky pohlíží jako 
na odpad. Změna legislativy se týká právě likvidace 
autovraků.

Dosavadní právní úprava 
byla k majitelům nepojízd-
ných křápů poměrně shoví-
vavá. I když vůz vyřadili 
z provozu a odevzdali espé-
zetky, mohli si jej nechat 
a použít k jiným účelům. 
„Lidé si vysloužilé automobi-
ly předělávali na sklady ná-
řadí, psí boudy. Další v nich 
po úpravě chovali slepice či 
včely,“ popsal kuriózní vyu-
žití starých aut Marek Dadak 
z odboru dopravy bohumín-
ské radnice. Mnoho lidí ale 
této »díry« v zákoně zneuží-
valo, nehledě k tomu, že 
rezavý vrak předělaný na 
kurník životnímu prostředí 
zrovna neprospívá. Od října 
těmto kutilským výtvorům 
odzvoní.

„Novelou zákona o odpa-
dech se zásadně mění i trvalé 
vyřazení vozidla z registru 

motorových vozidel. Vyřaze-
ná auta si už nebude možné 
ponechat k jiným účelům,“ 
dodal Dadak. Veškerá vyřaze-
ná motorová vozidla tak musí 
bezpodmínečně skončit v ru-
kou zpracovatelů autovraků.

Pokud tedy někomu stojí 
u domu ně jaká ta stará 
»šunka«, kterou by rád po 
trvalém vyřazení předělal na 
zahradní chatku či jiný po-
dobný »skvost«, má posled-
ní šanci to úředně vyřídit do 
30. září. Od října si už na 
jeho vysloužilého plechové-
ho miláčka budou brousit 
zuby vrakoviště. (tch)

Prestiž bohumínského plavání stoupá
Na vrcholné závody letošní plavecké sezony postoupila ve 
svých věkových kategorií pětice bohumínských plavců. 

Už 8. a 9. června se v Čes-
kých Budějovicích poprvé 
v kariéře utkal s českou čtr-
náctiletou špičkou Vítek Klich. 
Ve stejném termínu v Pros-
tějově soupeřila s dvanáctile-
tou konkurencí Kája Pifková. 
Oba sice zaostali za svými 
osobními rekordy, ale zkuše-
nosti, které získali, určitě 
dokážou zúročit v nadcháze-
jící sezoně. Třetí nominovaný 
Matěj Gryc se nakonec závo-
dů v Českých Budějovicích 
nezúčastnil. 

Zbývajícími dvěma po-
stoupivšími, tentokrát na 
Letní pohár České republiky 
jedenáctiletého žactva do 
Prostějova, se stali Anežka 
Malcharová a Jakub Gryc. 
Anežka 22. a 23. června na-
vázala na výborné vystoupe-
ní ze zimního poháru. Na 
prsových tratích dokázala 

vylepšit svá maxima. Na 
dvousetmetrové distanci za-
ostala o jediné místo za stup-
ni vítězů. Na poloviční trati 
skončila na výborném 6. 
místě. Dosaženými výsledky 
se stala historicky třetí nejú-
spěšnější bohumínskou pla-
veckou reprezentantkou na 
Poháru ČR.

Tím nejúspěšnějším je 
nadále Jakub Gryc. I když 
Jakubovi za půl roku od 
skvělého vystoupení na zim-
ním poháru vyrostla ještě 
silnější konkurence, dokázal 
obhájit pozici nejlepšího 
jedenáctiletého plavce na 
Moravě. Svých šest startů 
proměnil v pět medailí. Bron-
zovou na znakové stovce, stří-
brné na znakové dvoustovce 
a motýlové padesátce a zlaté 
na 100 metrů polohově a 200 
metrů volný způsob. Navíc 

časem 2:30,00 na zmíněných 
200 metrech volným způso-
bem předvedl nejkvalitnější 
chlapecký výkon poháru. 

Vedle mistrovství republi-
ky letos starší žactvo mělo 
ještě jeden vrchol sezony. 
Tím byly Hry VI. letní olym-
piády dětí a mládeže na Zlín-
sku. Akce je celorepubliko-
vou soutěží krajů, snažící se 
navodit atmosféru skuteč-
ných Olympijských her. Mla-
dí účastníci bývají svědky 
zapalování ohně na slavnost-
ním ceremoniálu, skládají 
olympijskou přísahu, žijí ve 
společné »vesnici«. Ve čtyři-

advacetičlenné plavecké no-
minaci Moravskoslezského 
kraje fi gurovala trojice bohu-
mínských reprezentantů: 
Kája Pifková, Klárka Kurso-
vá a Ondra Kyjonka. Pouze 
největší moravskoslezský 
klub KPS Ostrava reprezen-
tovalo ve Zlíně více plavců. 
Zmíněná trojice sice do cel-
kového pořadí výrazněji ne-
promluvila, přesto je jejich 
pouhá účast na hrách vedle 
triumfů Jakuba Gryce dal-
ším skvělým úspěchem bo-
humínského plavání.

Adrian KUDER, 
Plavecký klub Bohumín

Nábor dětí do plaveckého oddílu
Voda je živel, ale ty ho můžeš zkrotit. Plavecký klub Bo-

humín pořádá nábor do plaveckého oddílu pro děti ročník 
narození 2006 – 2008. Nábor se koná 9. září od 16 hodin 
v bazénu aquacentra. Zájemci se mohou předem hlásit na 
e-mail: plavanibohumin@seznam.cz. Další informace na 
 604 920 452 (po 14 hodině). www.plavanibohumin.cz. 

(red)

PARAGRAFY
Díky za zahradní 

party – a nejen za ni
19. července se v Domově 

Jistoty v Koperníkově ulici 
konala zahradní party pro 
klienty a jejich blízké. 

Program zahájila ředitelka 
Jiřina Zdražilová. Poté ná-
sledovala prohlídka domova, 
vystoupení  fo lk lorního 
souboru Havířovské babky 
a hudební skupiny Koktejl. 
Různé soutěže, kolo štěstí, 
pestré občerstvení, usměvaví 
a vstřícní zaměstnanci pod 
vedením Heleny Breníkové, 
spokojení klienti i jejich pří-
buzní – tak by se dalo zhod-
notit slunečné odpoledne.

Chtěla bych velmi poděko-
vat paní Breníkové, paní 
Weinertové a celému perso-
nálu Domova Jistoty nejen 
za tuto perfektně připrave-
nou akci, ale hlavně za veš-
kerou obětavou a náročnou 
péči, kterou klientům domo-
va poskytují.

Marta BUŠKOVÁ

PODĚKOVÁNÍ

Foto: Pavel Čempěl
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FK Slovan Záblatí v okresním přeboru
Tak jsme se na Slovanu dočkali. Od příští sezony budeme hrát okresní přebor. Sice 
jsme v uplynulém ročníku skončili v okresní soutěži až druzí, ale díky reorganizaci 
skupin byla soutěž zrušena a všechna přihlášená mužstva mužů budou hrát přebor. 
A tak není »postup« paradoxně zásluhou hráčů, ale spíše vedení klubu. 

Slovan hrál v poslední sou-
těži uplynulé tři sezony. Už 
od roku 2010 jsme se snažili 
prosadit změnu koncepce 
uspořádání okresní kopané 
tak, aby byla zrušena šes-
tičlenná poslední skupina 
a její mužstva se začlenila do 
přeboru. Tam by se sice na-
hromadilo příliš mnoho 
účastníků na klasické uspo-
řádání v jedné skupině, ale 
to už bylo úspěšně vyřešeno 
v OFS Prachatice, kde hraje 
náš spřátelený klub Sokol 
Záblatí. Přebrali jsme tedy 
jejich zkušenosti a navrhli 
zavedení tohoto systému. 
V prvním roce jsme se ale 
u vedení OFS Karviná ne-
shledali s pochopením, stěží 
náš návrh vzali na vědomí. 
O rok později  už vedení 
okresu možnosti zvažovalo, 
ale většina zúčastněných 
klubů byla zásadně proti 
a další jednání zablokovala. 
V průběhu následujícího 
roku už jsme vedli osobní 

jednání i se zástupci jednot-
livých klubů a na svou stranu 
jsme získali také vedení OFS. 
Nakonec se povedlo přesvěd-
čit většinu zainteresovaných 
a zbavit se tak problematické 
okresní soutěže. Bude to sice 
znamenat vytvoření dvou 
skupin a odehrání většího 

počtu zápasů, ale celková 
úroveň rozhodně neutrpí, 
spíše získá na atraktivitě.

Mužstvo mužů FK Slovan 
Záblatí vstupuje do bojů v po-
lovině srpna a jeho ambice 
jsou vysoké. V jarní části 
uplynulé sezony tým prohrál 
pouze s pozdějším celkových 

vítězem Slavií Orlová »B«. 
I v přátelských a pohárových 
zápasech byli Záblatští přinej-
menším rovnocenným soupe-
řem mužstvům z vyšších sou-
těží. Mužstvo je konsolidova- 
né a respektovaný trenér 
Daniel Mucek vnesl do vzta-
hů hráčů pozitivní přístup. 
Postup ze základní skupiny 
považujeme proto za povin-
nost a vše ostatní by bylo jed-
noznačným neúspěchem.

Ivo SEBERA, FK Slovan Záblatí

Holubi byli asfaltoví, klobásky pravé
Zamířit a zmáčknout spoušť! Klub sportovní-lovecké střelby uspořádal 
3. srpna Velkou cenu Bohumína v brokové střelbě na asfaltové holuby. 
Soutěž se konala na obnovené střelnici v Záblatí.

Na střelnici dorazilo jednadvacet sou-
těžících z celého Karvinska. Přesnou 
mušku prokazovali ve dvou disciplínách 

– baterii a americkém trapu. V každé 
sadě museli zasáhnou dvacet letících 
cílů. Nejlépe si vedl Jakub Fic, který mi-
nul pouze jediného holuba ze čtyřiceti. 
Na druhém místě skončil Ondřej Giecek, 
třetí místo si vystřílel Radek Slanina.

Areál u záblatské hájenky má šedesá-
tiletou tradici. Svého času šlo o největší 
mysliveckou střelnici v okrese. Po revo-
luci však její prestiž upadala a nakonec 
zde palba utichla nadobro. Nadšencům 
se loni po desetileté přestávce podařilo 
činnost střelnice obnovit. Velká cena 
Bohumína v brokové střelbě na asfalto-
vé holuby je jednou z akcí, kterými se 
klub snaží areál zpopularizovat.

Kromě hlavní soutěže mysleli organi-
zátoři i na doprovodný program. Děti 
si mohly zastřílet ze vzduchovky nebo si 
vyzkoušet airsoft. Stylové, tedy zvěřinové, 
bylo i občerstvení. Z grilu voněly klobásy 
a v kotli se vařil guláš. Většina Bohu-

míňáků dala v tropickém počasí přednost 
vodě, a tak byla účast slabší, než pořada-
telé očekávali. To je však neodradí a už 
plánují další střeleckou show. (erh)

Střelci v hlavní soutěži měli za úkol zasáhnout 
čtyřicet letících holubů.  Foto: Pavel Čempěl

Jednou z atrakcí byla střelba z airsoftové pušky. 
Jako »munici« používá malé plastové kuličky.
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KRÁTCE

»Fajne léto« na bunkru
Druhý ročník víkendových 

akcí pro celou rodinu odstar-
toval. Projekt »Fajne léto« 
představuje dvanáct technic-
kých skvostů regionu, tak-
zvanou Technotrasu. Jedno 
zastavení proběhne i v Bohu-
míně, v seznamu prestižních 
objektů je srub MO-S5 Na 
Trati. Akce sem zavítá 24. 
srpna, program začíná ve 14 
hodin. V bunkru bude zvý-
hodněné vstupné, kolem 
bude rozmístěna vojenská 
technika a připraveny jsou 
ukázky bojových zásahů.

Závody dračích lodí 
Speciální plavidla s dvace-

tičlennou posádkou budou 
bojovat na Odře ve Starém 
Bohumíně 24. srpna od 8 ho-
din. Kromě 2. ročníku závodů 
připravují pořadatelé i kul-
turní program – začíná na ná-
městí Svobody ve 13 hodin.

Venčení psů z útulku
V neděli 1. září proběhne 

v městském útulku v Šunychlu 
hromadné venčení psů. Akce 
je určena lidem, kteří mají 
rádi pejsky, ale nemůžou si 
je dovolit. Další skupinu tvo-
ří nadšenci, kteří zkrátka 
chtějí chlupáčům z útulku 
zpestřit pobyt a vyrazí s nimi 
na chvíli do přírody. Hro-
madné venčení začíná ve 
14.30 hodin. Zájemci mohou 
jít společně i individuálně 
vlastní trasou. Příchozí bu-
dou potřebovat pouze občan-
ský průkaz k vyplnění jedno-
duchého formuláře a děti 
mladší 15 let doprovod. (red)

Za krásami podzimu
Odbor Klubu českých tu-

ristů TJ Bohumín pořádá 
v sobotu 14. září 37. ročník 
cyklojízdy a turistického po-
chodu »Za krásami podzi-
mu«. Start před nádražím 
ČD Bohumín. Trasy 40 km 
(start v 7 až 8 hodin), 20 km 
(8 až 9.30 hodin), cyklisté 
(7.30 až 9.30 hodin). Star-
tovné činí pro dospělé 20 Kč, 
pro děti 5 Kč. Cíl bude tra-
dičně u restaurace U Rybní-
ku.  Pochod se koná za kaž-
dého počasí.  (okčt)

Dva maratónské dny na vodě
Milovníky sjíždění řek opět čeká pořád-

ná dávka adrenalinu. Po úspěšné loňské 

premiéře proběhne o víkendu 7. a 8. 

září II. polsko-český vodácký maratón 

na Odře. Dvoudenní sjezd řeky začíná 

ve Starém Bohumíně, pokračuje přes 

Racibórz až do Kędzierzyna-Koźle.

Sobota 7. září se ponese v pohodovém 
duchu. Na programu je rekreační sjezd Odry. 
Sraz účastníků je v 10 hodin u nástupního 
místa ve Starém Bohumíně. V 11 hodin vyrazí 
posádky přes hraniční meandry Odry na trasu 
dlouhou osmadvacet kilometrů. Cíl je v Raci-
bórzi, kde bude od 16 hodin připraveno pro 
účastníky zdarma občerstvení a pro pětadva-
cet vodáků také bezplatné ubytování. Zájemci 
mohou spát také ve vlastních stanech. Před 

»večerkou« je čeká i kulturní program.
Neděle 8. září je zasvěcena vodáckému 

maratónu neprofesionálů z Racibórze do 
Kędzierzyna-Koźle. Trasa měří čtyřicet kilo-
metrů a startuje se v 10 hodin. Předpokládaný 
konec se slavnostním zakončením a občerst-
vením bude v 16 hodin.

Přihlášky účastníků a rezervace lodí včetně 
ubytování v hotelu v Racibórzi probíhají do 
30. srpna. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu 
smidova.miroslava@mubo.cz nebo telefonu 
596 092 127. Účastníci, kteří chtějí přenoco-
vat v Racibórzi, ale z kapacitních důvodů už 
pro ně nebude možno zajistit ubytování, si 
s sebou vezmou stan, nafukovací podložku, 
spacák a podobně. Dopravu lodí, účastníků 
a jejich vybavení z Polska do Bohumína zajiš-
ťují pořadatelé zdarma. Sjezd je možné absol-
vovat také ve vlastních plavidlech. (erh)

Slovan Záblatí opět jen stříbrný
Ani letos se fotbalisté FK Slovan netěšili z prvenství 
v mezinárodním turnaji obcí s názvem Záblatí. Stejně 
jako v předchozích dvou letech skončili na stříbrné 
pozici. Celkově zvítězili hráči pořádajícího polského 
LKS Orzeł, kteří vyhráli všechna svá tři utkání a ovládli 
tak 23. ročník.

Pro záblatský tým vedený 
trenérem Danielem Muckem 
přitom začal turnaj více než 
slibně, když brzkou brankou 
stopera Bratovanova porazil 
obhájce loňského prvenství 
slovenský TJ Družstevnik. 
Když pak domácí výběr po-
razil jak Družstevnik, tak 
i prachatický Sokol, bylo jas-
né, že o vítězi rozhodne vzá-
jemný duel právě polského 
týmu se Slovanem.

V něm svedli oba soupeři 
velkou bitvu. Slovan poslal 
do vedení na začátku zápasu 

po parádním Maloňově pasu 
Barát. Zanedlouho ale přišlo 
po přísně nařízené penaltě 
za ruku v pokutovém území 
vyrovnání a hned na to šlo 
Zablocie dokonce do vedení. 
Ještě před koncem prvního 
poločasu srovnal na 2:2 
Gábor.

Utkání se zlomilo na začát-
ku druhé půle. Poláci využili 
nedorozumění v obraně na-
šeho týmu a dvěma brankami 
si vytvořili rozhodující nás-
kok. S ním v závěru mohli 
něco udělat Socha nebo Nad-

hajský, ale své možnosti 
neproměnili.

V posledním vystoupení 
fotbalisté Slovanu nastoupili 
proti krajanům z jižních 
Čech, a jak se ukázalo, nebylo 
to vůbec jednoduché. Bohu-
mínští se sice stejně jako 
v předchozích duelech ujali 
vedení 1:0, jenže soupeř vy-
užil chyb v obraně Slovanu 
a duel otočil. Ještě před pře-
stávkou však z penalty srov-
nal Nadhajský. Po obrátce už 
byl na hřišti jediný tým, a tím 
byl ten z Bohumína. Sokolu, 
který posléze přestřílel (4:3) 
slovenský Družstevnik a ob-
sadil tak třetí místo, nastříleli 
naši pět branek a potvrdili 
alespoň stříbrné umístění.

David HEKELE, 

FK Slovan Záblatí

Byl to příjemně strávený týden
Děkujeme Kamile Smigové, organizátorce Léto-kruhů, za příjem-

ně strávený týden. Tradiční multižánrový festival se letos konal 
u nás ve Skřečoni a prostory k tvůrčí činnosti poskytli místní hasiči.

První prázdninový týden jsme vlastně chodili skoro do školy, 
protože místo konání akce bylo jen kousíček od ní. Týden jsme 
tak kráčeli ve šlépějích starých Slovanů. My starší jsme už 
o Cyrilu a Metodějovi slyšeli. Ti mladší si určitě vzpomenou, když 
si po čase budou zkoušet prstýnek z drátků a korálků nebo vlast-
noručně utkaný opasek se sponou.

Každý den nás milé a šikovné lektorky naučily něco nového. 
Pátek 5. července byl pro nás určitě sváteční, vždyť končil naše 
celotýdenní úsilí slavnostní tabulí. Takže ještě jednou díky orga-
nizátorům, hasičům a všem, kteří se na zdárném průběhu letoš-
ních Léto-kruhů podíleli. Moc se nám to líbilo.

Žáci ZŠ Skřečoň

Poděkování za 

Léto-kruhy 2013

Velmi ráda bych podě-
kovala všem organizáto-
rům za úžasný start prázd- 
nin na zahradě hasičárny 
ve Skřečoni. Naše děti zde 
mohly strávit pět skvě-
lých dní. Ve tvůrčí dílničce 
se dozvěděly a naučily 
mnoho zajímavého z dob 
Slovanů. Děti byly oprav-
du nadšené.

Petra LENORTOVÁ, 

maminka
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TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních
krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆ 596 544 588, 606 205 469

Podnikatelé všech oborů
PŮJČTE SI! 

Volejte nebo zašlete SMS ve tvaru "PPS BO" na
777 479 083. 

www.solidni-uver.cz

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

Zpravodajství/městské noviny Oko.

REALITY
● V Bohumíně prodám 

rod. dům, 2 x samostatné 
bytové jednotky 3+1, garáž, 
sklep, zahradní domek, velká 
zahrada. Cena dohodou.  
731 664 687.
● Koupím byt v Boh.    

736 228 883.
●  Prodám pozemek 

1045 m2 ke stavbě RD ve 
Skřečoni, ul. Úvozní, pěkné a 
klidné místo. 737 703 784.
● Nabízíme levné uby-

tování v Luhačovicích. 
Dvoulůžkový pokoj s TV, ku-
chyňkou, sociálním zaříze-
ním, venkovním posezením 
a zapůjčením kol. 1 lůžko 
250.  737 525 271.
● Přenechám malý ob-

chůdek.  736 200 681, 
724 162 454.

●  Pronajmu byt 1+1 
v centru města, nízká zástav-
ba.  739 600 307.
● Pronajmu dr. byt 1+1 

v ul. Mírové. Cena dohodou. 
 773 477 476
● Pronajmu 2+1 s bal-

kónem a 2+1 s garáží 
(možno i samostatně). Nízká 
zást. v Bohumíně.  773 
782 785.
● Pronajmu byt 2+1 ve 

St. Bohumíně po rek. Max. 
2 osoby.  603 750 560.
● Dlouhodobě pronaj- 

mu byt 2+1 v ul. Nerudově 
v Bohumíně, balkón a lodžie 
s výhledem na park. Volný 
ihned.  732 280 500.
● Prodám byt 2+1 v cen-

tru Bohumína, cihlová zá-
stavba, nízký nájem. Cena 
dohodou.  736 645 060.
● Prodám byt 3+1 v os. 

vl., ul. Mírová 1017, 7. p. 

INZERCEINZERCE
Cena dohodou.  773 477 
476. E-mail: hanakluzova@
seznam.cz.
● Hledám podnájem, 

Bohumín, cena kolem 3.500 
Kč.  +421 949 685 749.
● Pronajmu garáž v ul. 

J. Palacha 671 v Bohumíně. 
 608 963 871 

PRÁCE A BRIGÁDY 

●  Realitní kancelář 
R.K. ELEFANT, s.r.o. 
přijme do svého týmu 
nové makléře pro oblast 
Bohumín, Rychvald a Pet-
řvald. Nabízíme nadstan-
dardní ohodnocení. Bližší 
info na  777 925 003, 
596 313 605.  E-mail : 
info@rkelefant.cz, www.
rkelefant.cz.

SLUŽBY

● Hledáme pečovatel-
ku ke staré paní, invalid-

ní, na cca 2 h denně. 100 Kč 
/ hodina /kalendářní měsíc. 
Uvítáme praxi, kurz.  725 
549 281, 739 292 774.

● Čištění interiéru au-
tomobilu, čištění koberců, 
sedacích souprav možnost 
vyčistit auto i u Vás. www.
cistyautointerier.cz  724 
088 643. 

●  P o d l a h ářs t v í  D V 
F l o o R .  V í c e  n a  w w w .
dvfloor.cz.  604 265 861.
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2. srpna jsme 
vzpomněli 15. 

smutné výročí úmrtí

pana Jiřího 
LIČKY.


Zároveň si 25. srpna 
připomeneme jeho nedožitých 70 let. 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Veronika, 

syn Radomír a dcera Jana 
s rodinami.

Jak krásné by bylo ti přát, jak těžké 
je u hrobu stát a vzpomínat.

1. srpna jsme si 
připomněli nedožité 

67. narozeniny 
maminky, babičky, 

sestry a tety, 

paní Libuše 
ZYCHOVÉ.

Zároveň jsme 13. července vzpomněli 
první smutné výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Radka 
s manželem, dcery Jana a Soňa, vnučky 
Gábinka, Klárinka, Žanetka a Simonka. 

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

3. srpna jsme 
vzpomněli 

4. smutné výročí 
úmrtí

pana Andrzeja 
KULIKA.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka 
s rodinou.

V neznámý svět šel jsi spát, 
zaplakal každý, kdo tě měl rád. 
Pro nás jsi trpěl, pro nás jsi žil, 

za vše ti děkujeme, že jsi pro nás 
tady vždycky byl.

18. července jsme 
vzpomněli smutné 
4. výročí, kdy nás 

navždy opustil 

pan Adolf KOLÁČEK
z Bohumína.

S velikou láskou a vděčností stále 
vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Hannelore, dcery Eva 

a Hana, vnuci Deniska, Roman, Petr, 
Vlaďka a pravnoučci Dominik a Radim.

Čas plyne, 

vzpomínky zůstávají...

6. srpna jsme 
vzpomněli 4. výročí 

úmrtí 

paní Jiřiny 
GAWLASOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

manžel Erich, syn Radek a dcera Katka 
s rodinou.

Už je to rok, ale tvá smrt 
je stále stejně neuvěřitelná!

22. července jsme 
vzpomněli 1. smutné 
výročí úmrtí našeho 

milovaného manžela, 
tatínka, dědečka, 

švagra, bratra, strýce 
a tchána, 

pana Josefa HUBLA.

S láskou a úctou manželka Ilona, 
synové Josef a Marek s rodinami 

a dcera Aneta.

Snad byl čas odejít, bylo to tak v knize osudu psáno, 

zbyly jen sny, co mohly se ještě snít, 

v půjčovně času však měli už vyprodáno.

20. července jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí 

pana Arnošta 
GRENDZIOKA.


22. srpna vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

paní Anny 
GRENDZIOKOVÉ.


S úctou a láskou dcera Kristina, 

vnučky Barča a Katka s rodinami. 

VZPOMÍNKY

Čas, ten jako voda utek, jenom 
trošku zmírnil smutek. Prázdno, 

které tady je, žádný čas už nesmyje.

6. srpna jsme 
vzpomněli nedožité 

28. narozeniny, které 
by spolu s námi 

oslavil náš milovaný 
syn, bratr, vnuk, 
synovec a přítel

Honzík PIETER.
Nikdy, nikdo a nic nám nenahradí 

tebe, Honzíku. V našich srdcích 
zůstane navždy tvé místo. S láskou 

vzpomíná rodina, přátelé a kamarádi.
Zarmoucená rodina.

Milovaný člověk není nikdy zapomenut.

6. srpna by se dožila 90 let naše 
milovaná maminka a babička, 

paní Štěpánka 
ZAHRADNÍKOVÁ,

která nás nečekaně 
opustila před 6 roky.

S úctou, láskou a 
bolestí v srdci na ni 

vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme.
Kdo jste ji znali 

a měli rádi, vzpo-
meňte, prosím, 

s námi. Děkuje dcera Anička s rodinou.

Vzpomínka – to je obruč, 
která nedovolí srdci, aby puklo. 

Slzy, jež polykáme, jsou mnohem 
trpčí, než které proléváme.

8. srpna jsme 
vzpomněli 12. výročí 

úmrtí milovaného 
manžela, tatínka, 
dědečka a bratra,

pana Andělína KVASNICI.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Stáňa s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

10. srpna uplynulo 
5 let, kdy nás navždy 

opustil 

pan 
Petr TŘASKOŠ.


S úctou a láskou stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka, 

synové Petr a Dalibor, snacha Karin, 
vnučka Lenička a rodina Kasperkova.
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Své »ano« 
si řekli: 
Eduard Pavelka a Pavla Hatlapatková, 
oba z Bohumína 
František Doubek a Dagmar Adamiková, 
oba z Bohumína
Tomáš Gabrhel z Uherského Brodu 
a Petra Machoczková z Bohumína
Martin Duda a Hana Szczepańská, 
oba z Bohumína
Pavel Kryska a Daniela Balcarová, 
oba z Bohumína
Jan Kamený a Romana Kudělová, 
oba z Ostravy
Marian Tašek a Pavla Zatloukalová, 
oba z Bohumína
Lukáš Trnčák a Kamila Ďuranová, 
oba z Bohumína
Milan Veisenpacher a Žaneta Bocková, 
oba z Bohumína
Marcel Římek a Petra Malenovská, 
oba z Bohumína
David Janík a Magdalena Skolnikovic-
sová, oba z Bohumína
Milan Pětroš a Jana Planková, oba 
z Bohumína
Eduard Kresta a Andrea Slívová, 
oba z Bohumína
David Poskier z Bohumína a Kateřina 
Radová z Rychvaldu
Miroslav Šeliga a Alena Ryšková, 
oba z Bohumína.

Naposledy jsme 
se rozloučili
Jaroslav Bártů * 1938 ze Skře- 
čoně  Ján Berky * 1936 ze Skřečoně  
Ludmila Bijoková * 1923 ze Starého Bo-
humína  Marian Blaž * 1972 z Nového 
Bohumína  Ingeborg Bobříková * 1941 
z Nového Bohumína  Josef Czerný * 
1931 ze Skřečoně  Roza Horváthová * 
1949 z Pudlova  Josef Jaworek * 1948 
z Nového Bohumína  Marie Kašpárko-
vá * 1947 z Nového Bohumína  Blanka 
Kawuloková * 1939 z Nového Bohumína 
 Inge Kocsisová * 1939 z Nového 
Bohumína  Nataša Krucinová * 1954 
z Nového Bohumína  Anna Nogová * 
1929 z Nového Bohumína  Helena 
Oračková * 1944 z Nového Bohumína  
Zbigniew Ožóg * 1953 ze Skřečoně  Ge-
rtruda Plonková * 1932 z Pudlova 
 Anna Postrzedniková * 1944 z Nového 
Bohumína  Anna Šindelková * 1938 
z Vrbice  Miloš Vajda * 1931 ze Skřečo-
ně  Věra Zezulková * 1927 z Nového 
Bohumína (ml)

Dík za to, čím jsi pro nás byl, 
za každý den, který jsi pro nás žil.

28. srpna 
vzpomeneme 

nedožitých 75 let 

pana Zdeňka 
UHRA

a 28. listopadu 
4. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcery, zeťové, vnučky a vnuci.

Jen svíci hořící a kytici na hrob ti můžeme dát 
a s láskou vzpomínat.

11. září vzpomeneme 
10. výročí úmrtí

pana Ludvíka 
CHECHELSKÉHO

ze Skřečoně. 


Vzpomínají 

manželka a syn 
s rodinou.

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

21. srpna uplyne 
už neuvěřitelných 

10 let od úmrtí 

pana Ing. 
Leszka 

POCZATKA.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka, děti s rodinami 
a vnoučata.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

3. září uplyne 
10 let od úmrtí 

pana 
Františka 

KULDANKA. 


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka 
a děti s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, 
těžké je bez tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě stále budeme mít.

29. srpna vzpome-
neme 1. smutné 

výročí úmrtí naší 
milované dcery, 

manželky, mamin-
ky, sestry, švagrové, tety a sestřenice,

paní Boženy ČECHÁČKOVÉ.
Nikdy na tebe nezapomeneme.

Maminka Libuše, manžel, synové 
Tomáš a Daniel a sestra s rodinou.

Čas plyne, 

vzpomínky zůstávají.

2. září by se dožil 
90 let 

a 5. prosince 
to bude 23 let, 
kdy nás opustil

pan Miroslav 
PARÁK.


S láskou vzpomínají manželka Ela 

a dcera Mirka s rodinou.

Noví občánci 
našeho města 

Lukáš Gurný  Ondřej Biálek  Karo-
lína Durdilová  Natálie Timea Kolesá-
rová  Lenka Slováková  Valérie Kun-
zová  Antonín Oršulík  Richard Krejčí  
 Natali Mičková  Nikolas Ferenc. (mat)

17. července 
oslavila 

60. narozeniny

paní Helena 
MARYŠKOVÁ

z Dolní Lutyně.

Hodně zdraví, 
lásky a rodinné pohody ze srdíčka 

přejí maminka Marie, manžel Pavel, 
synové Tomáš a Libor s manželkou 

Kateřinou a vnouček Honzíček.

BLAHOPŘÁNÍ

ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY z čísla 14: Dva lidojedi pojídají na rožni opékaného bělocha. Jeden povídá: 

„To je jiné žrádlo, pane inženýre, ...než jsme mívali v Praze na kolejích.” 
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Zlatá svatba manželů Solichových
S padesátiletým odstupem znovu předstoupili před 

oltář Vilém Solich a Anilis Solichová ze Skřečoně. V sobo-

tu 10. srpna oslavili zlatou svatbu.

Milý ženichu a ne-
věsto, jistě si vzpome-
nete, kdy jste si řekli 
vaše »ano« poprvé. 
Možná se to zdá dávno, 
ale důkazem vaší lásky 
je to, že jste stále spolu, 
že jste tolik společně 
zvládli, a že stále po-
máháte svým blízkým. 

K výročí vaší zlaté 
svatby z celého srdce 
blahopřejí syn Jaromír 
s Evou, dcera Jolana 
s Martinem, vnučka 
Aneta s Jiřím, vnučka 
Markéta a vnuk Michálek, pravnuk Daneček a sestry Brigita a Elfi 
s rodinou, paní Krista a Terezka.

� ÚTOK DOMÁCKY
RUDOLF

CITO-
SLOVCE
ÚDIVU

MALÁ
ANETA �

JMÉNO
TENISTY
WILAN-
DERA

PRAMÁTI
TVOŘIT

LEM
NĚČEHO

SLOVEN-
SKY
„JÍL”

VRANÍK � TECHNIKA
TISKU

Z PLOCHY
NEDALEKO DOMÁCKY

ROLAND

POLNÍ
PRACOV-

NÍK

TESAŘSKÝ
SPOJ

VOJENSKÁ
PRODEJNA

DVOUBA-
REVNOST

PÍCNINA
PRO

KONĚ

MALAJSKÉ
OSLOVENÍ

PÁNA

ZN. PĚNY
DO KOUP.
KALIFORN-
SKÝ MYS

OLOMOUC.
VÝSTAVA
SIBIŘSKÝ
VELETOK

1. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY

TVRDÝ
ZNAK

OSTNATÁ
POUŠTNÍ

ROSTLINA

TAŽNÁ TYČ
HLINĚNÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

ŠEŘÍK
OVŠEM

ČES. PO-
JIŠŤOVNA
ZN. PRAC.
PRÁŠKU

� PASENÍ
SVĚTLE
HNĚDÁ
BARVA

UKUCHTIT

OBILNINA
SMÍCHAT

TUHÝ
KOMUNÁL.

ODPAD
BÁSNÍK

ABAK ZNAČKA
KUCHYNÍ

SLEPICE
(NÁŘ.)

POSVÁTNÝ
BROUK

FRANCOUZ.
„PŘÍTEL”

OSAHÁNÍ
PŘIBLIŽNĚ

KLEKÁNÍ
INDONÉS.
JEDN. HM.
PLYNNÝ

UHLOVODÍK

ČÍNSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

HEMŽENÍ

TIBETSKÝ
OBJEKT

ČÁSTEČKA
HMOTY

ZNAČKA
STAT-

AMPÉRU

VLÁDCE
EMIRÁTU
BĚLOVES.
KYSELKA

TLAMA
CUKNUTÍ

SETINA
HEKTARU
DOMÁCKY

ERIKA

3. DÍL
TAJENKY

SÁHNUTÍ
(MN. Č.)
ZNAČKA
ASTATU

HLEĎME
BOTANICKÝ

NÁZEV
OMANU

4. DÍL
TAJENKY

DOMÁCKY
ATANAS

PŘIKY-
VOVAT

BRATRA-
NEC

KRÁLE
DAVIDA

DVA PŘÁTELÉ JDOU ULICÍ. JEDEN ŘEKNE: „VIDÍŠ TAMTO OKNO? TAM JSEM LONI POSÍLAL TISÍCE HUBIČEK ... TAJENKA.” POMŮCKA: AMASA, AMAT, AMI, SUR

Podtlaková terapie na 
chirurgickém oddělení

Už několik let používá oddělení u pacientů 
metodu vlhkého hojení ran, která představu-
je v současnosti nejvíce upřednostňovaný 

postup při léčbě akutních i nehojících se defektů a ran. 
Jestliže nastane situace, kdy se i přes veškeré úsilí rána 
nehojí, má chirurgické pracoviště speciální přístroj 
určený k podtlakové terapii, která je hitem posledních let.

Podtlaková terapie je zalo-
žena na působení podtlaku, 
který je kontrolován a apliko-
ván na konkrétní místo, kde 
je rána. Pacientovi je po 
objasnění léčby podtlakem na 
ránu aplikována polyuretanová 
pěna, která je s přístrojem 
propojena speciálním odsáva-
cím systémem. Pacient v prů-
běhu léčby, kdy jedna proce-
dura trvá čtyři dny, dodržuje 
k l idový  rež im na  lůžku 
chirurgického oddělení. Tichý 
provoz přístroje pacienta ne-
ruší a umožní jeho odpočinek. 
Efekt podtlaku lze vidět už za 
několik dní, kdy dochází 

k příznivému ovlivnění hojení 
rány. Zmenšuje se výsledná 
plocha rány a okraje jsou 
k sobě stahovány, snižuje se 
potřeba antibiotik, dochází ke 
snížení otoku tkání, odstranění 
bakterií a sekretu, zlepšení 
průtoku krve a k podpoře 
tvorby nové tkáně. Význam-
ným benefi tem pro pacienta 
je bezbolestnost této léčby.

Nezanedbatelnou výhodou 
je časná mobilizace a rehabi-
litace pacientů, která ve vý-
sledku zvyšuje kvalitu života 
pacientů s nehojící se ránou.

Andrea VILÍMKOVÁ, 
vrchní sestra chirurgie

Poděkování za péči
Děkuji primáři interního oddělení Bohumínské městské 

nemocnice Martinu Jakubjákovi a celému kolektivu lékařů, 
sester a personálu za příkladnou péči po dobu mé několikeré 
hospitalizace. Rovněž děkuji za dlouholetou péči obvodnímu 
lékaři Vlastimilu Pazďorovi a zdravotní sestře Alence za její 
pochopení a obětavost.  Eliška BUROVÁ
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 15. 8. DO 12. 9. 

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 17.8. v 8–16 hodin a 14.9. v 9–16 hodin FARMÁŘ-
SKÉ TRHY. Na stáncích na náměstí T.G. Masaryka 
bude k mání ovoce a zelenina, sýry, domácí máslo, 
zabijačkové výrobky, uzeniny ze zvěřiny, med 
a výrobky z vosku, pekařské a cukrářské výrobky, 
jihomoravská vína.

 ● 21.8. až 23.8. od 14.30 do 21.30 hodin BONOT-
FEST. Bohumínský notový festival - multižánrová 
hudební přehlídka. Taneční stan, foto-style stánek, 
módní přehlídka, stand-up komici. 1 den 60 Kč, 3 dny 
150 Kč (v předprodeji 130 Kč), letní kino. PRO-

GRAM: 21.8. ROCK: Otherside, Behind Our Walls, 
Mercyiless, Black Fleck, Fatal Addiction; 22.8. HIP-
-HOP: True Crew, DJ Fliptyck, BoPoet; 23.8. POP 
a Djs:  Wait Chocolate, Come and play, DJ P.jay, 
DJ Vit Gula, DJ Peet Cole.

 ● 14.9. ve 13 hodin VINOBRANÍ A OSLAVY 90 LET 
KNIHOVNY. Třetí ročník Vinobraní s burčákem a kul-
turním programem. Současně na náměstí proběhne 
oslava 90. výročí knihovny v komiksovém stylu. PRO-
GRAM: 13.00 Reprodukovaná hudba; 13.30 Standa 
a Banda; 15.30 Klika NJ Blues; 17.00 Pozdní sběr 
a Roman Horký; 19.00 Marián & 333.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 ● Do 23.8. HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY. Interaktivní hra, 
každý den je zaměřen na jedno či více zvířátek, 
o kterých se děti doví nové informace. 

Každý všední den v 9–12 a 13–17 hodin dětské od-
dělení knihovny Nový Bohumín. Každé pondělí ve 
13–17 hodin knihovna Záblatí. Každý čtvrtek v 8–11 
a 12–17 hodin knihovna Skřečoň. Každý pátek ve 
13–17 hodin knihovna Starý Bohumín.

 ● 20.8. a 27.8. v 9–12 a 13–16 hodin SOUTĚŽNÍ 
ÚTERÝ V LETŇÁKU. Soutěže, hry a dílničky v letním 
kině. Pitný režim zajištěn. 20.8. téma »Sportem ke 
zdraví«, 27.8. »Zábava s vílami«.

 ● 26.8. až 30.8. v 9–12 a 13–17 hodin ŠKOLNÍ PO-
MOCNÍCI. Výtvarná dílna: Výroba rozvrhů, stojánků 
na tužky, záložek. Dětské oddělení knihovny.

 ● 1.9. v 15 hodin LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI. 
V africkém duchu s formací Afrikana a kapelou Abra-
ka Muzika. Navíc vyhlášení vítězů Prázdninového 
kolotoče. Nám. T. G. Masaryka.

 ● 7.9. ve 14 hodin V ZÁŘÍ BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. 
Dopravní soutěže pro děti – bludiště, cyklopuzzle, 
házení kruhem na kolo, jízda zručnosti, poznávání 
značek. Vystoupí také Klauni z Balónkova a hudební 
skupina Marbo. Hobbypark, vstup zdarma.

VÝSTAVY

 ● Do 30.8. ZUŠ BOHUMÍN. Výstavy výtvarných 
prací ZUŠ Bohumín, galerie knihovny.

 ● Do 30.8. PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ. Výrobky 
dětí malého prázdninového kolotoče, galerie 
knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 

www.k3bohumin.cz.

 ● 16.8. v 19 hodin PERCY JACKSON: MOŘE 
NESTVŮR. Film USA (Dobrodružný / Fantasy), 2013, 

3D, dabing, přístupný, 130 minut, 150 Kč.

 ● 17.8. v 19 hodin POT A KREV. Film USA (Akční / Kome-
die), 2013, titulky, přístupný od 15 let, 130 min., 110 Kč.

 ● 18.8. a 25.8. v 10 hodin ŠMOULOVÉ 2. Film USA 

(Pro děti), 2013, 3D, dabing, přístupný, 102 minut, 
175 Kč, děti 145 Kč (25.8. 165 Kč, děti 140 Kč).

 ● 18.8. v 19 hodin REVIVAL. Film Česko (Komedie), 
2013, přístupný od 12 let, 116 minut, 90 Kč.

 ● 22.8. a 23.8. v 19 hodin KICK-ASS 2. Film USA, 
Velká Británie (Akční / Komedie), 2013, titulky, 
přístupný od 15 let, 113 minut, 110 Kč.

 ● 24.8. v 19 hodin OČISTA. Film USA (Thriller), 2013, 
titulky, přístupný od 15 let, 85 minut, 100 Kč.

 ● 25.8. v 19 hodin OSAMĚLÝ JEZDEC. Film USA 
(Western / Dobrodružný), 2013, dabing, přístupný, 
151 minut, 120 Kč, děti 80 Kč.

 ● 29.8. v 19 hodin PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI. 

Film USA (Akční / Sci-Fi), 2013, 3D, dabing, přístup-
ný, 120 Kč.

 ● 30.8. a 31.8. v 19 hodin MACHŘI 2. Film USA (Kome-
die), 2013, titulky, přístupný od 12 let, 101 minut, 120 Kč.

LETNÍ KINO

Začátky všech představení ve 21.15 hodin. Promítá 
se za každého počasí. K půjčení deky a repelent.

FESTIVAL FANTASY

 ● 24.8. SUPERMAN/BATMAN: APOKALYPSA. 
Animovaný fi lm USA, 2010, dabing, přístupný od 12 
let, 78 minut.

 ● 25.8. SCOOBY DOO A BATMAN. Animovaný fi lm 
USA, 1972, dabing, přístupný, 81 minut.

 ● 26.8. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ. Film USA, 
1956, titulky, přístupný, 108 minut.

 ● 27.8. HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ. 
Film USA, Velká Británie, 2001, dabing, přístupný, 152 
minut.

 ● 28.8. PÁN PRSTENŮ: SPOLEČENSTVO PRSTE-
NU. Film USA, Nový Zéland, 2001, dabing, přístupný 
od 12 let, 172 minut.

 ● 29.8. PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE. Film USA, Nový 
Zéland, 2002, dabing, přístupný od 12 let, 172 minut.

 ● 30.8. PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE. Film USA, 
Nový Zéland, 2003, dabing, přístupný, 201 minut.

Vstupné na jednotlivé fi lmy 50 Kč, permanentka na 
všechny fi lmy festivalu 100 Kč.

OSTATNÍ KULTURA

 ● 24.8. v 8 hodin DRAČÍ LODĚ. Závody speciálních 
plavidel na Odře u starého hraničního mostu. Od 13 
hodin doprovodný program na náměstí Svobody.

 ● 24.8. ve 14 hodin FAJNE LÉTO. Akce v rámci 
krajské Technotrasy v okolí srubu Na Trati. Návštěva 
bunkru, ukázky bojové techniky, soutěže. 

 ● 8.9. od 10 hodin POUŤ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. 
Tradiční odpust s kolotoči, střelnicí a cukrovou vatou. 
Náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.

SPORT

 ● Soboty, neděle a svátky v 9 hodin a ve 14 hodin 
PŮJČOVNA LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 
100 Kč/dopravné 1 lodě (200 Kč raft),  731 130 686.

 ● 7. a 8.9. v 10 hodin 2. POLSKO-ČESKÝ VODÁCKÝ 
MARATON NA ODŘE. V sobotu rekreační sjezd ze 
Starého Bohumína do Racibórze, v neděli vodácký ma-
raton neprofesionálů z Racibórze do Kędzierzyna-Koźle.

FOTBAL  (Není-li uvedeno jinak, zápasy se konají na 
hřišti za parkem.)

 ● 17.8. v 17 hodin FK ZÁBLATÍ – VĚŘŇOVICE. 
Hřiště v Záblatí.

 ● 17.8. v 17 hodin FK BOHUMÍN B - SN HAVÍŘOV. 
Muži B, okresní přebor,  hřiště Vrbice.

 ● 18.8. v 17 hodin FK BOHUMÍN - JISKRA RÝMA-
ŘOV. Muži A, krajský přebor.

 ● 31.8. v 9.30 / 11.15 hodin FK BOHUMÍN - TJ 
TOŠANOVICE. Starší a mladší žáci, krajská soutěž sk. C.

 ● 31.8. v 17 hodin FK BOHUMÍN B - SLAVOJ 
RYCHVALD. Muži B, okresní přebor,  hřiště Vrbice.

 ● 31.8. v 17 hodin FK ZÁBLATÍ - L. PETROVICE B. 
Hřiště v Záblatí.

 ● 1.9. v 10 hodin FK BOHUMÍN - SK STONAVA. 
Dorost, okresní přebor.

 ● 1.9. v 17 hodin FK BOHUMÍN  - FC ODRA PETŘ-
KOVICE. Muži A, krajský přebor.

 ● 4.9. v 17 hodin FK BOHUMÍN - TJ VENDRYNĚ. 
Muži A, krajský přebor.

 ● 5.9. v 17 hodin FK BOHUMÍN  A - MFK HAVÍŘOV 
A. Starší přípravka A.

 ● 5.9. v 17 hodin FK BOHUMÍN B - BANÍK 
ALBRECHTICE. Starší přípravka B.

 ● 8.9. ve 14.30 hodin FK BOHUMÍN B - SOKOL 
DOLNÍ LUTYNĚ. Mladší žáci, okresní přebor.

 ● 24.8. PŮLMARATON LOCHNESS GLIŇOČ. Závod 
horských v areálu Gliňoč ve Skřečoni.

PRÁZDNINOVÁ AKCE: Od pondělí do neděle 
3 HODINY v aquacentru ZA CENU JEDNÉ.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až čtvrtek: 6 – 21 hodin
pátek:  10 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

PRÁZDNINOVÁ AKCE: ŽÁCI A STUDENTI 
20 % SLEVA.

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až neděle: 9 – 21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info

Letní sporty denně 9 – 22 hodin.
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