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Bohumín slavil, každý si přišel na své

Pořádná porce muziky, pochutin i zábavy. Bohumín žil v sobotu 
21. června městskými slavnostmi. Nabitý program čekal návštěvníky 

v Hobbyparku, hlavně dětem byl zasvěcen i zimní stadion.

„Jednou za rok se snažíme uspořádat 
pro Bohumíňáky větší akci a tou jsou 
právě městské slavnosti, které nabízí pes-
trý hudební i doprovodný program. Těší 
nás, že se daří do Bohumína dostat zvuč-
ná jména, letos to byla Hana Zagorová 
a Kamil Střihavka. Snažíme se oslovovat 
interprety, které mají lidé rádi, a uspořá-
dat takové aranžmá slavností, aby bylo 
příjemné pro všechny generace,“ uvedl 

Karel Balcar, ředitel pořádající městské 
agentury K3 Bohumín.

Organizátoři se tradičně zaměřili i na 
rodiče s dětmi. Loni se osvědčila pohád-
ková soutěžní stezka v zimním stadionu 
a děti ji tam našly i letos. V Hobbyparku 
se pro změnu mohly vyřádit na atrak-
cích. Pro malé tvořivce byla připravena 
dílnička, kde si vyráběli a pak odnesli 
domů zvířátka, maňásky či magnetky. 

Dodržování 
pitného re-
žimu zajišťo-
v a l y  č e t n é 
stánky s občer-
s t v e n í m  a  n a 
pódiu se střídal jeden 
interpret za druhým. Úvod patřil skupině 
Oceán, na který navázal Kamil Střihavka 
& Leaders! a následně Yo Yo Band. 
Večer patřil hlavní hvězdě letošních 
slavností Haně Zagorové. O závěrečnou 
tancovačku se postarala domácí formace 
Grog.  (red)
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Ostravská kompostárna znovu dusí Vrbici
Nekonečný boj se zápachem. V teplých dnech o sobě opět dala vědět kompostárna 
v areálu hrušovské skládky a obyvatelé Vrbice si museli znovu zacpávat nosy. Odpu-
divý puch jim už pět let znepříjemňuje život. Zlepšení očekávali od nové technolo-
gie zpracování kompostu, kterou připravoval provozovatel skládky, společnost OZO. 
Projekt za sedmnáct milionů ale pohřbily administrativní komplikace.

Ze situace kolem kompo-
stárny jsou zoufalí obyvatelé 
Vrbice i její provozovatel. 
Zařízení využívá technologii, 
která bez problémů funguje 
v zahraničí. Kompostárna 
má všechna povolení a ates-
ty, dodržuje provozní řád, 
kontroly neshledaly žádný 
problém. A přesto páchne! 

Společnost 
OZO do do-
datečných úprav investovala 
miliony, ale nic nepomáhá. 
Nadějí měla být zcela nová 
technologie za sedmnáct mi-
lionů, na kterou se vztahovala 
státní dotace. Žádná z fi rem, 
které usilovaly o její vybudo-
vání, ale nesplnila podmínky 

opakovaných 
výběrových 

řízení a dotace propadla. 
Naděje vrbických občanů 

na život bez zápachu se opět 
vzdálily. „Občané nám volají 
a stěžují si, že se znovu nedá 
dýchat. O přítomnosti zápa-
chu jsme se sami přesvědčili, 
když jsme vyjeli na kontrolu 

těchto stížností,“ potvrdil 
starosta Petr Vícha, který 
počátkem června písemně 
požádal OZO o vyjádření, 
jaká náhradní  opatření 
a v jakém časovém horizontu 
hodlá přijmout.

Provozovatel skládky je po 
krachu projektu opět na za-
čátku. Musí hledat alterna-
tivní řešení, které zaplatí 
z vlastní kapsy bez dotací. 
„Už jsme navštívili několik 
kompostáren republice, které 
využívají různé technologie.

(Dokončení na str. 5)
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Studenti si vyzkoušeli role zastupitelů
Studenti septimy bohumínského gymnázia se 9. a 10. června zúčastnili simulační hry 
o komunální politice. Hru pořádala organizace Fridrich-Ebert-Stiftung, která podporuje 
zájem mladých lidí o dění ve společnosti. Jejím hlavním účelem bylo pochopit, jak se 
»dělá« politika v našem městě, jak jsou voleni zastupitelé, jaké úkoly má starosta, ale 
hlavně jakými způsoby se na vytváření komunální politiky mohou podílet občané.

První část dvoudenního 
projektu proběhla přímo na 
gymnáziu, kde vyškolení lek-
toři pořádající organizace 
seznámili studenty se zá-
kladními informacemi o ko-
munální politice. Ty pak 
účastníci aplikovali na kon-
krétní situaci v Bohumíně. 
Následovala debata o sou-
časných problémech města 
a možnostech zapojení obča-
nů při jejich řešení. První den 
završila návštěva skutečného 
jednání zastupitelstva města.

Druhý den probíhal na 
městském úřadě. Studenti 
utvořili několik fiktivních 
politických stran a s pomocí 
svých zastupitelů se pokouše-
li formulovat návrh usnesení 
a interpelaci. Celý projekt vy-
vrcholil odpoledním simulo-

vaným jednáním zastupitel-
stva pod vedením starosty 
Petra Víchy. Studenti si zde 
sami vyzkoušeli role zastupi-
telů, projednávali své návrhy 
a hlasovali o nich. Poté násle-
doval prostor pro dotazy na 

starostu. Řeč tak přišla napří-
klad na stav bohumínských 
cyklostezek, znečištěné okolí 
Kališova jezera, urychlení 
cestářských prací nebo nedo-
statek nekuřáckých prostor. 
Na přetřes přišla také otázka 

ubytoven nebo bezpečnosti 
města. Starosta na otázky 
studentů ochotně odpovídal 
a mnozí tak získali úplně jiný 
pohled na danou situaci.

Pro všechny studenty byla 
tato hra vítaným zpestřením 
konce školního roku. Každý 
získal užitečné informace o ko-
munální politice a v neposled-
ní řadě se dozvěděl něco více 
o fungování města Bohumína.

Magda KONETZNÁ, gymnázium

Studenti si osahali role zastupitelů, radních a starosty. Mentorsky na ně dohlíželi i čtyři skuteční bohumínští 
zastupitelé.  Foto: Magda Konetzná

Obhlídka investic a jeden křest
Zastupitelstvo města se 9. června sešlo k předposlednímu jednání ve 
stávajícím složení. Po standardním zasedání na radnici vyměnili komunální 
politici křesla jednací síně za sedačky autobusu a vyrazili na každoroční 
obhlídku strategických lokalit ve městě.

Při své vyjížďce do terénu zastupitelé 
navštěvují stavby či území, která aktuálně 
procházejí proměnou nebo se v nich dů-
ležité investiční akce připravují. Tento 
systém letos v pozitivním smyslu »na-
bourala« hned první zastávka. Zastupi-

telé se v Šunychlu zúčastnili křtu nového 
vozu místních dobrovolných hasičů.

Mezi letos navštívenými cíli nechyběla 
regenerovaná sídliště a věžáky v Mírové 
a Nerudově ulici nebo secesní Národní 
dům ve Starém Bohumíně, který pro-

chází kompletní rekonstrukcí. Trasa 
vedla také ulicemi ve Skřečoni a Záblatí, 
v nichž se plánují další etapy kanalizace. 
Autobus dále zastavil před sokolovnou 
v Záblatí, kde si  zastupitelé prohlédli 
nově vznikající parčík a zrepasovaný 
hasičský vůz. Na Faji zase proměnu bý-
valého stadionu a u Bezručovy školy loni 
zmodernizované hřiště se zahradou.

Zastupitele čeká v tomto funkčním 
období ještě jedno klasické zasedání, je 
na programu 8. září. O nové podobě 
23členného sboru rozhodnou 10. a 11. 
října komunální volby.  (red)

Standardní program vyjížďky zastupitelů zpestřil křest 
nového vozu šunychelských hasičů. Foto: Pavel Čempěl
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Peripetie s autobusy: Zastaví či nezastaví?
Přestavba myší díry, podjezdu v Drátovenské ulici, zamotala hlavu pasažérům 
autobusů. Kvůli uzavírce Drátovenské musejí spoje na trase Bohumín-Ostrava 
využívat objížďku. Ta mimo jiné vede ulicí Jateční a ČSA, kde jsou standardní 
autobusové zastávky. Některé vozy na nich ale k překvapení cestujících nezastavují. 
Část linky je totiž nemá v jízdním řádu.

Linka 555 funguje už roky 
ve dvou »mutacích«, aby 
obsloužila v Bohumíně co 
nejvíce lokalit. Obě vyjíždějí 
ze Starého Bohumína, ale 
zatímco první vede kolem Ry-
beny, druhá kolem transfor-
mátoru. »Rybenská větev« 
má standardně na své trase 
ulice ČSA a Jateční, a proto 
na nich i v současnosti auto-
busy běžně zastavují. Trasa 
kolem transformátoru tyto 
ulice až dosud míjela. Nyní je 
ale kvůli zmíněné uzavírce vy-
užívat musí – jako objížďku. 
To ale může cestující mást. 
Autobus tamními zastávkami 
jen projíždí, nezastavuje.

Aby během rekonstrukce 
myší díry, která potrvá zhruba 
rok, byly komplikace se změ-
nou tras autobusů co možná 
nejmenší, přišel dopravce 
s kompromisním řešením. 
Ve směru od Ostravy budou 
v ulicích ČSA a Jateční zasta-
vovat bez výjimky všechny 
autobusy linky 555. V opač-
ném směru, z Bohumína do 
Ostravy, ale pouze ty z »ry-
benské větve«. Pokud zde 
náhodou zastaví i autobus 
z druhé větve, bude to čistě 
na dobré vůli řidiče.

(tch)

K VĚCI

Při cestě do Ostravy v Jateční ulici 

staví jen »rybenský spoj« linky 555, 

spoje kolem transformátoru tudy 

jen projíždí.  Foto: Pavel Čempěl  

Lodžie věžáků už dosloužily, musí pryč

Rekonstrukce městských věžových domů pokročily do další etapy. Tentokrát přišla 
na řadu dvojice sousedních věžáků 1157 a 1158 v Nerudově ulici. Jejich kompletní 
obnova přijde na sedmadvacet milionů. Opravu jednoho domu fi nancuje město 
prostřednictvím nízkoúročeného úvěru z programu Jessica, rekonstrukci druhého 
z části pokryje dotace z Integrovaného operačního programu.

Obnova bohumínských vě-
žáků postupně probíhá už 
několik let, ovšem práce 
v Nerudově ulici se od přede-
šlých projektů v zásadní věci 
liší. Stavbaři tentokrát musí 
před zateplením obvodového 
pláště demontovat z výško-
vých domů všechny lodžie
a nahradit je zcela novými. 
„Panely starých lodžií nedo-
léhaly, opadávaly z nich 

kousky betonu. Navíc na mno-
ha místech čouhala železa, 
která byla součástí předcho-
zích zpevňovacích opatření,“ 
vysvětlila Jana Fonioková 
z odboru rozvoje a investic.

Panelové »balkony« musí 
stavebníci odshora jeden po 
druhém odříznout a jeřábem 
snést dolů. Z prefabrikova-
ných dílů pak v opačném gar-
du, od přízemí k nejvyššímu 

patru, zkompletují blok no-
vých lodžií. Ty budou o něco 
hlubší, aby po zateplení pláš-
tě patnácticentimetrovým 
polystyrénem nepřišli obyva-
telé o část plochy »balkonu«.

Po nejsložitější etapě re-
konstrukce přijde na řadu 

klasické zateplení zdí a stře-
chy. Obnova nemine ani spo-
lečné prostory včetně vchodů. 
Venkovní schodiště dostane 
žulový povrch, vestibuly dlažbu 
a chodby krytinu z PVC. Vý-
měny se dočkají okna a dveře 
na schodištích. Tečku za re-
konstrukcí pak udělá výmalba 
společných prostor a nátěr 
zábradlí. Pokud nenastanou 
nečekané komplikace, měly 
by se domy v nové podobě 
představit do konce roku. (tch)

Práce na domech v Nerudově ulici probíhají současně, každý ale rekonstruuje jiná fi rma. Nejsložitější operací je demontáž lodžií.  Foto: Pavel Čempěl
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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, kategorie Licitace bytů. Město 
nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 
236, číslo bytu 5, kategorie 
II., 2. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům, v bytě je provede- 
na generální oprava elektroin-
stalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 52,50 m2, celková 
plocha bytu 54,80 m2. Prohlíd-
ka 30.6. v 15.00–15.15 hodin 
a 1.7. v 10.00–10.15 hodin. Lici-
tace se koná 2.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 
1158, číslo bytu 53, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům po-
blíž školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska, mož-
nost parkování u domu. V bytě 
jsou plastová okna, balkon 
a nová koupelna. Plocha pro 
výpočet nájemného 65,28 m2, 
celková plocha bytu 65,28 m2. 
Prohlídka 26.6. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace se koná 2.7. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Trnková 
304, číslo bytu 1, kategorie 
II., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům v klidové zóně, plastová 
okna, plynové topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,33 
m2, celková plocha bytu 56,33 
m2. Prohlídka 30.6. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace se koná 
2.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 13, kategorie 
I., 3. patro. Věžový dům v kli-
dové zóně poblíž centra města, 
supermarketu, základní a ma-

teřské školy. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 59,37 m2, 
celková plocha bytu 60,71 m2. 
Prohlídka 2.7. v 15.00–15.15 
hodin a 3.7. v 9.00–9.15 ho-
din. Licitace se koná 7.7. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 6, kategorie 
I., 2. patro. Věžový dům v kli-
dové zóně poblíž centra měs-
ta, supermarketu, základní 
a mateřské školy. Plastová 
okna, zrekonstruovaná kou-
pelna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,37 m2, celková 
plocha bytu 60,71 m2. Prohlíd-
ka 2.7. v 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 
7.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 53, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům v kli-
dové zóně poblíž centra města, 
supermarketu, základní a ma-
teřské školy. Plastová okna, 
zrekonstruovaná koupelna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 2.7. 
v 15.15–15.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 7.7. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, nám. Svobody 
7, číslo bytu 11, kategorie I., 3. 
patro. Bezbariérový dům i byt 
přímo na náměstí, byt s balko-
nem a komorou na chodbě, 
plastová okna, v domě je zajiš-
těn úklid společných prostor, 
dům s funkcí správce, v domě 
se nachází pošta, v blízkosti 
autobusová zastávka, nemoc-
nice, školka a škola. Plocha pro 
výpočet nájemného 72,55 m2, 
celková plocha bytu 75,39 m2. 
Prohlídka 7.7. v 14.30–14.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 7.7. v 16.45 hodin. 
Opakované licitace se mo-
hou zúčastnit pouze osoby 
s omezenou schopností 
pohybu a orientace (zejmé-
na osoby postižené pohybově, 
zrakově, sluchově, mentálně či 
osoby pokročilého věku).

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 813, 
číslo bytu 6, kategorie II., 3. 
patro. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidném prostředí po-
blíž parku a základní školy. 
Byt je po celkové rekonstrukci 
včetně sociálního zařízení. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 46,07 m2, celková plocha 
bytu 49,22 m2. Prohlídka 9.7. 
v 15.45–16.00 hodin a 10.7. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace se 
koná 14.7. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
1035, číslo bytu 5, kategorie 
I., 2. patro. Panelový nízko-
podlažní dům s plastovými 
okny a zateplenými štíty po-
blíž Domu služeb na náměstí 
Budoucnosti. Plocha pro vý-
počet nájemného 56,74 m2, 
celková plocha bytu 58,27 m2. 
Prohlídka 9.7. v 14.30–14.45 
hodin a 10.7. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 14.7. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
809, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě. V by- 
tě je zavedeno ústřední vytá-
pění, plastová okna, nově vy-
budovaná koupelna. Plocha 
pro výpočet nájemného 42,35 
m2, celková plocha bytu 42,35 
m2. Prohlídka 8.7. v 9.30–9.45 
hodin a 9.7. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace se koná 14.7. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, nám. T. G. Ma-
saryka 226, číslo bytu 15, 
kategorie I., 4. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru 
města. V bytě je zavedeno 
ústřední vytápění. Plocha pro 
výpočet nájemného 32,94 m2, 
celková plocha bytu 32,94 m2. 
Prohlídka 8.7. v 10.00–10.15 
hodin a 9.7. v 15.00–15.15 
hodin. Licitace se koná 14.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 
913, číslo bytu 4, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům v klidném prostředí, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 50,65 m2, 

celková plocha bytu 53,09 m2. 
Prohlídka 7.7. v 16.00–16.15 
hodin a 8.7. v 9.00–9.15 ho-
din. Licitace se koná 14.7. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 46, kategorie 
I., 9. patro. Dům se nachází 
poblíž zrenovovaného parku, 
školky, nákupních center Kauf-
land a Albert. Byt s velkou lodžií 
je po celkové rekonstrukci 
včetně generální opravy elek-
troinstalace, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 49,99 m2, celková plocha 
bytu 53,53 m2. Prohlídka 7.7. 
v 15.30–15.45 hodin a 8.7. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace 
se koná 14.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, 
číslo bytu 63, kategorie I., 8. 
patro. Zateplený, v roce 2007 
zrekonstruovaný dům s úkli-
dovou a správcovskou službou 
poblíž lesoparku, Kaufl andu, 
školy a školky. Parkoviště 
u domu. V bytě je koupelna se 
sprchovým koutem a lodžie 
s výhledem na lesopark. Plocha 
pro výpočet nájemného 63,53 
m2, celková plocha bytu 69,28 
m2. Prohlídka 7.7. v 15.00–
15.15 hodin a 8.7. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace se koná 16.7. 
v 16.00 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
zájemci, kteří si do 14.7. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – vedlej-
ší budova MěÚ).

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 84, 
číslo bytu 3, kategorie I., 2. 
patro. Nízká cihlová zástavba 
v centru města, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 56,50 m2, celková plocha 
bytu 57 m2. Prohlídka 7.7. 
v 15.15–15.30 hodin a 8.7. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 16.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 
765, číslo bytu 6, kategorie 
II., 2. patro. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města, byt je 
po rekonstrukci, plastová 
okna, lokální topení Gamat. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 43,75 m2, celková plocha 
bytu 48,75 m2. Prohlídka 7.7. 
v 14.45–15.00 hodin a 8.7. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace se 
koná 16.7. v 16.30 hodin.

Připravované licitace městských 

V tomto domě v ulici Čs. armády 
1053 jdou 7. července do licitace tři 
byty 1+3. 
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 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 
765, číslo bytu 11, kategorie I., 
2. patro. Nízká cihlová zástav-
ba v centru města, byt je po 
rekonstrukci, plastová okna, 
elektrický kotel. Plocha pro vý-
počet nájemného 39,86 m2, 
celková plocha bytu 45,66 m2. 
Prohlídka 7.7. v 14.45–15.00 
hodin a 8.7.  v  8.00–8.15 
hodin. Licitace se koná 16.7. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
1079, číslo bytu 14, kategorie 
I., 5. patro. Celkově zateplený 
panelový nízkopodlažní dům 
v centru města za obchodním 
domem Centrum, dům s funkcí 
domovníka, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 57 
m2, celková plocha bytu 57,70 
m2. Prohlídka 16.7. v 14.30–
14.45 hodin a 17.7. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 21.7. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
1079, číslo bytu 14, kategorie 
I., 5. patro. Celkově zateplený 
panelový nízkopodlažní dům 
v centru města za obchodním 
domem Centrum, dům s funkcí 
domovníka, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 57 
m2, celková plocha bytu 57,70 
m2. Prohlídka 16.7. v 14.30–
14.45 hodin a 17.7. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 21.7. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul.  Okružní 
1068, číslo bytu 50, kategorie 
I., 5. patro. Dům s funkcí do-
movníka se nachází poblíž cen-
tra města, odpočinkové zóny, 
obchodů, školky a školy. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
48,93 m2, celková plocha bytu 
53,94 m2. Prohlídka 15.7. 
v 8.00–8.15 hodin a 16.7. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
se koná 21.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 
986, číslo bytu 11, kategorie I., 
4. patro. Nízkopodlažní dům 
poblíž centra města, školy, 
školky a supermarketu. Byt 
s výklenkem, novým PVC, no-
vými bytovými a vstupními 
dveřmi. K bytu náleží sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet ná-
jemného 54,83 m2, celková plo-
cha bytu 55,73 m2. Prohlídka 
21.7. v 15.30–15.45 hodin a 22.7. 

v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 28.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
1046, číslo bytu 7, kategorie I., 
3. patro. Panelový nízkopod-
lažní dům s plastovými okny 
naproti základní školy Čs. ar-
mády a poblíž Domu služeb na 
náměstí Budoucnosti. Plocha 
pro výpočet nájemného 58,56 
m2, celková plocha bytu 62,21 
m2. Prohlídka 23.7. v 14.30–
14.45 hodin a 24.7. v 8.30–
8.45 hodin. Licitace se koná 
28.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 
973, číslo bytu 13, kategorie I., 
3. patro. Věžový dům, který 
prošel v roce 2012 rekonstrukcí 
(okna, balkony, střecha a zatep-
lení). Poblíž domu se nachází 
školka, zdravotní a nákupní 
středisko. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem, v bytě 
je nové PVC, vstupní a bytové 
dveře. Plocha pro výpočet ná-
jemného 39,48 m2, celková plo-
cha bytu 40,38 m2. Prohlídka 
21.7. v 16.00–16.15 hodin 
a 22.7. v 8.00–8.15 hodin. Lici-
tace se koná 28.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Slezská 363, 
číslo bytu 1, kategorie I., 1. pat-
ro. Nízkopodlažní dům vedle 
městské nemocnice, poblíž zá-
kladní a mateřská škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid, dům s funkcí správce. 
Možnost parkování u domu.
 Plocha pro výpočet nájemného 
35,92 m2, celková plocha bytu 
38,19 m2. Prohlídka 23.7. v 15.15 
–15.30 hodin a 24.7. v 10.45–
11.00 hodin. Licitace se koná 
30.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 363, 
číslo bytu 3, kategorie I., 1. pat-
ro. Nízkopodlažní dům vedle 
městské nemocnice, poblíž zá-
kladní a mateřská škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid, dům s funkcí správce. 
Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,04 m2, celková plocha bytu 
41,48 m2. Prohlídka 23.7. v 15.15 
–15.30 hodin a 24.7. v 10.45–
11.00 hodin. Licitace se koná 
30.7. v 16.15 hodin.

Bližší informace  596 092 
199, e-mail: vachtarcikova.
lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

bytů v červenci 

Nebytové prostory k pronájmu

 Nebytový prostor na 
tř. Dr. E. Beneše číslo 
852 o rozloze 65 m2. Licitace 
se koná 2. července ve 14 ho-
din. 


  Nebytový prostor v Kos-

telní ulici číslo 404 o rozloze 
31,4 m2. Licitace se koná 2. 
července ve 14.30 hodin.

Cenová zóna A: 1.200 Kč/
m2/rok. Licitace se konají ve 

vedlejší budově  radnice, 
číslo dveří B 101.

Vyvolávací cena je pouze 
čisté nájemné bez služeb. 
Pronájem prostor schvaluje 
Rada města. Bližší informace 
telefonicky na čísle  596 
092 212, e-mailu sobaniec.
marek@mubo.cz nebo osob-
ně ve vedlejší budově radni-
ce, kancelář B 208.  (sb)

Ostravská kompostárna 
znovu dusí Vrbici
(Dokončení ze str. 1)

Všechny s nimi mají několi-
kaleté bezproblémové zkuše-
nosti. Nyní se musíme roz-
hodnout pro funkčně i cenově 
nejvhodnější řešení,“ sdělil 
technický náměstek OZO 
Petr Bielan. Dodal, že v tuto 
chvíli ještě nelze říct, kterou 
technologii OZO zvolí ani kdy 
ji stihne zavést. Určitá »do-
plňková« opatření už na hru-
šovské skládce ale probíhají. 

Provozovatel koupí mícha-
cí stroj pro okamžité zapra-
cování základky kompostu. 

Navezený materiál  tedy 
nebude při čekání na zapra-
cování ležet na hromadě 
a bezúčelně »hnít«. OZO 
také do konce letošního roku 
uzavře tu část skládky, která 
sousedí s Vrbicí. Přestanou 
se sem navážet další odpad-
ky a »vrbickou etapu« čeká 
rekultivace a odplynění. Toto 
opatření  sice nesouvisí 
s kompostárnou, ale pohled 
od jezera už nebude hyzdit 
hora smetí a za větrného po-
časí by měly skončit i »letec-
ké dny« igelitových sáčků.

Pavel ČEMPĚL

Stanovisko města k problému kompostárny
Vedení města je jednoznačně na straně občanů a učiní 

všechny legální kroky jak z pozice samosprávy, tak  případnou 
podporou občanských aktivit v tomto směru. Doposud nebyl 
důvod nevěřit slibům OZO, že vyřeší situaci se zápachem 
v letošním roce, plánovaný projekt bohužel selhal. Ceníme si 
snahy společnosti komunikovat a hledat řešení nad rámec 
zákonných povinností, na druhé straně stejně jako občané ve 
Vrbici jsme nespokojeni, že problém stále existuje a čas pro 
jeho řešení se neustále prodlužuje. K zásadnímu vyřešení 
situace po selhání plánovaného projektu s dotací ze Státního 
fondu životního prostředí jsme vyzvali jak společnost OZO, 
tak zřizovatele společnosti, město Ostravu. Předběžný příslib 
zásadního řešení, bohužel až pro rok 2015, máme, ale ofi ciální 
vyjádření jsme dosud neobdrželi. Doufáme, že plánovaná 
opatření v letošním roce  alespoň částečně zmírní negativní 
vlivy z kompostárny. Lumír MACURA, místostarosta

majitelé luk a pastvin mají povinnost tyto 
pozemky dvakrát ročně pokosit. První seč musí proběhnout 
nejpozději do 15. července.  (el) 

Víte, že...
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Akční skupina má dva nové členy
Pátá členská schůze Místní akční skupiny Bohumínsko, která byla současně výroční 
valnou hromadou, projednala a schválila 10. června v Bohumíně řadu dokumentů 
a přijala dva nové členy. Občanské sdružení Alma mater a okresní organizace Českého 
svazu včelařů rozšířily základnu na devětadvacet členů. 

Schůze upravila stanovy 
MAS, schválila statuty a jed-
nací řády povinných orgánů, 
projednala výroční zprávu za 
rok 2013 včetně účetní zá-
věrky a zprávy kontrolní ko-
mise. Byl rovněž schválen 
rozpočet na letošní rok včet-
ně výhledu do konce roku 
2015 a členské příspěvky na 

rok 2014 – dvě koruny na 
jednoho obyvatele pro města 
a obce a tisíc korun pro 
ostatní členy.

Přítomní se na schůzi do-
zvěděli aktuální informace 
o průběhu zpracování Strate-
gie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území 
Bohumínska pro období 

2014–2020. Akční skupina 
zároveň postupně plní krité-
ria přijatelnosti, díky kterým 
prokáže, že si poradí s pro-
gramy financovanými z ev-
ropských strukturálních 
a investičních fondů. 

V a l n á  h r o m a d a  t a k é 
schválila rozdělení členů 
MAS do pěti zájmových sku-

pin. Ty tvoří města a obce, 
podnikatelé v zemědělství 
a lesnictví, ostatní podnika-
telé, sdružení dobrovolných 
hasičů, ostatní občanská 
sdružení.

Zápis a usnesení z členské 
schůze a všechny pojednávané 
dokumenty jsou k dispozici 
na www.mas-bohuminsko.
cz.

Lumír MACURA, 
předseda programového výboru

Problémy řeší nekonfliktní cestou
Od června jsou všechna hřiště v centru 
hlídaná, v jedné lokalitě však podobný 
režim funguje už čtyři roky. Rafi nérský 
lesík, jehož součástí je i velké dětské 
hřiště, má od jeho znovuotevření pod 
palcem Josef Urbančík.

„Především dohlížím na dodržování pro-
vozního řádu. Smutné ale je, že lidé ani nevě-
dí, co v areálu mohou a nemohou. Zjistil jsem, 
že většina návštěvníků vyvěšený řád nikdy 
nečetla,“ pokrčil rameny Josef Urbančík. Mezi 
nejčastější prohřešky, s nimiž se setkává, patří 
kouření v dětském koutku a volně pobíhající 
psi. Ti přitom mají v lesíku zvlášť vyhrazený 
prostor, kde se mohou proběhnout, jenže pá-
níčkům je líno udělat k ohrazené zahradě pár 
kroků. Neplechu dělají v Rafi neráku také bez-
domovci na lavičkách, které se správce snaží 
vykázat mimo frekventovaná místa, a vanda-
lové se zloději. Barbaři řežou provazy u lanové 
lávky, nenechavci pasou po kovech. Nedávno 
například upilovali mosaznou koncovku veřej-
ného pítka. Odhozené stříkačky zase svědčí 
o přítomnosti narkomanů a někteří návštěv-
níci lesíku se dokážou dostat do extáze i při-
rozeným způsobem. Svědčí o tom případ váš-
nivého páru, který se oddával milostným 
hrátkám v nejvyšším patře dřevěné rozhledny.

Josefa Urbančíka už pravidelní návštěvníci 
lesíku za čtyři roky služby znají a z dálky ho 
zdraví. „Troufám si říct, že mě respektují. Ni-
kdy jsem nemusel řešit žádný konfl ikt,“ svěřil 
se správce, který se nezaměřuje jen na pro-
blémy, ale přichází i s náměty. Přivítal by třeba 
oživení nevzhledného plechového plotu. „Ne-
bylo by od věci pozvat sem malíře graffiti, 
umělce, ne sprejerské vandaly, aby mohli na 
plechových plochách tvořit,“ svěřil se s nápa-
dem Urbančík. Podle něj by tak mohla vznik-
nout zajímavá »galerie« jako při festivalu 
graffi ti na betonovém plotě bývalých kasáren. 

Pavel ČEMPĚL

Dětská hřiště pod dohledem
Disciplína na hřištích. Město angažovalo trojici správců, 
kteří budou dohlížet na dětské koutky a hřiště. Pod 
dozorem budou všechny plácky v centru Bohumína 
a na sídlišti v Tovární ulici.

Koutky ve městě mají být 
místem dětských her a sportu, 
jenže v poslední době je stále 
častěji okupují povaleči a ne-
vychovaní výrostci. Cigarety, 
drogy, vulgarity a vandalství 
nemají ve slušné společnosti 
co dělat, natož v místech, kde 

si hrají nezletilí. Na tyto nešva-
ry se proto zaměří noví správci 
hřišť. Budou dohlížet na dodr-
žování provozního řádu, ale 
také kontrolovat stav prvků 
a atrakcí. Hlásit jejich poško-
zení, nepořádek, přeplněné 
odpadkové koše a podobně. 

O prázdninách budou hřiš-
tě, která jsou rozdělena do 
šesti okruhů, pod dozorem 
od 9 do 21 hodin, v září od 15 
do 20 hodin. Pověření hlídači 
mají povinnost každé z nich 
minimálně třikrát za den na-
vštívit. Ke kontaktu s hlídači, 
hlášení nepřístojností na hřiš-
tích, vandalství, ale také k ná- 
mětům mohou lidé využít 
bezplatné číslo dispečinku 
BM servisu  800 900 242.  

„Dispečer podle lokality, kte-
ré se bude hlášení týkat, kon-
taktuje konkrétního hlídače, 
v závažnějších případech 
nebo v nočních hodinách 
městskou policii,“ vysvětlila 
vedoucí odboru školství, kultu-
ry a sportu Pavla Skokanová. 
Pokud se systém osvědčí, 
příští rok by mělo správcov-
ství fungovat už od dubna do 
září. Hlídání hřišť a koutků 
bude město ročně stát sedm-
desát tisíc.  (tch)

K VĚCI

HŘIŠTĚ A KOUTKY
Správce: Josef Urbančík

 ● Okruh A: celý areál
Rafi nérského lesíku

Správce: Ladislav Jano

 ● Okruh B: Kostelní (za 
restaurací Tágo), Poděbradova 
(za nákupním střediskem 
Centrum), vedle Grandu na 
hlavní třídě

 ● Okruh C: Sv. Čecha (za 
prodejnou Hruška), vnitroblok 
Štefánikova (Zmijův dvůr), 
náměstí Budoucnosti 

 ● Okruh D: Jateční (za 
hasičskou stanicí), koutky ČSA 
(u věžových domů 1052, 1053), 
hřiště Okružní (vedle Fit školky)

Správce: Jiří Hupka 

 ● Okruh D: Nerudova 1 a 2 
Rákosníčkovo hřiště, Nerudova 
2 (u centra Kotelna), Čáslavská 
(poblíž Sport centra), Nerudova 
-Šunychelská (vnitroblok 
naproti hřbitovu)

 ● Okruh F: lokalita Tovární 
(dva koutky s atrakcemi, dvě 
sportovní hřiště, dřevěný 
dětský koutek)

Josef Ubančík má Rafi nérský lesík pod dohledem už 
čtyři roky. Foto: Pavel Čempěl
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Humor na otevřené scéně
Prkna, která znamenají svět, uprostřed rynku. Druhý červnový týden patřil múzám, 
konal se další ročník Divadelního festivalu na náměstí. Pod širým nebem vystoupilo 
a diváky bavilo pět amatérských divadelních spolků.

„Atmosféra divadla na ote-
vřené scéně je velmi specifi c-
ká. Centrum vždy ožije a na 
představení chodí i lidé, kteří 
do divadla běžně nezavítají. 
Chceme jim navodit příjem-

nou atmosféru. To se daří 
třeba i výběrem her, protože 
preferujeme komedie. Chce-
me, aby se lidé v každoden-
ním shonu na chvíli zastavili, 
uvolnili se, dali si něco dob-

rého k pití a bavili se,“ uvedl 
k projektu ředitel agentury 
K3 Bohumín Karel Balcar. 

Každý všední den večer vy-
stoupil na náměstí jeden 
amatérský soubor. Na jevišti 
se představilo Ochotnické 

divadlo Rychvald, divadlo 
Bez střechy, divadlo Tajfun, 
soubor Tom a Jeff. Domácí 
Bohumínské bavidélko zpra-
vidla nedělní neboli Boban 
převedlo úspěšnou hru Hol-
ky na ocet zřejmě naposledy. 
Už nyní totiž ochotníci secvi-
čují další kus, kterým chtějí 
polechtat bránice diváků 
v předvánočním čase. Na 14. 
prosince plánují uvedení Mo-
liérovy hry Paroháči. 

(red)

Diváci se na náměstí výborně baví, na programu jsou především komedie. 

Ochotníci z Rychvaldu 
uvedli série skečů 
a scének »Televariote 
podruhé«.
Foto: Pavel Čempěl

Barča se vrátila domů, do Bo(c)humína
»Kdo si počká, ten se dočká«. Tento nápis zdobí model požárního auta, který před 
časem věnovala radnice jednotce dobrovolných hasičů ze Šunychlu. Nešlo o jízlivý 
žert, ale příslib do budoucna. Nyní se totiž Šunychelští skutečně dočkali. Město 
pořídilo jednotce moderně vybavenou tatrovku.

»Barča«, jak si šunychelští 
hasiči vůz pojmenovali, se 
v bohumínských ulicích roz-
hodně neztratí. Zná je totiž 
nazpaměť. Tatru 815 dostala 
v roce 1999 bohumínská pro-
fesionální jednotka hasičské-
ho záchranného sboru a vůz 
jí poctivě sloužil deset let. 
HZS pak tatrovku »převelel« 
do Havířova. Nyní se po pěti 
letech opět symbolicky vrátila 
»domů«.

Před opětovným uvedením 
do služby musela Barča pro-
jít jistými úpravami. Těch se 
zhostila fi rma z Polska, která 
se zaměřuje na stavby auto-
mobilových speciálů. „Bylo 
třeba upravit některé kom-
ponenty na střeše, aby mohl 
vůz bezpečně parkovat v ga-
ráži šunychelské zbrojnice,“ 
uvedla vedoucí organizačního 
odboru Miroslava Šmídová. 
Při rekonstrukci zbrojnice se 

s novým autem sice už počítalo 
a zvedala se výška vrat, přesto 
bylo třeba na tatrovce stožár 
s osvětlením a další »výčněl-
ky« trochu přizpůsobit.

Vedoucí organizačního od-

boru si pochvalovala, že 
polská firma 
odvedla na ta-
trovce skvělou 
práci. Přesto 
se dopusti la 

jednoho faux pas. „U našich-
severních sousedů neznají 
klasické české »H« a do nápi-
su na dveřích vozu proto ve-
psali »Bochumín«,“ 

pousmála se nad pře-
klepem Šmídová. I tuto 
drobnost se nakonec podaři-
lo doladit a Barča mohla po 
slavnostním křtu nahradit ve 
vozovém parku šunychel-
ských hasičů vysloužilou, 
desítky let starou Škodu 706, 
která půjde do šrotu. 

Text a foto: 

Pavel ČEMPĚL

ovala, že 
p
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Sedmadvacet premiantů na radnici
Bohumínští radní ocenili 12. června sedmadvacet 
nejlepších žáků a studentů základních a středních škol. 
Školáci s výbornými studijními výsledky se zapsali do 
pamětní knihy a obdrželi permanentku do kina, 
cyklobatoh nebo tašku na notebook. 

Město letos odměnilo šest-
náct nejlepších žáků, kteří 
dokončují základní školní do-

cházku, a jedenáct nejlepších 
maturantů. Žáky na ocenění 
navrhli jejich třídní učitelé.

„Přijetím nejlepších žáků 
chceme dát najevo, že si vá-
žíme jejich aktivního přístu-
pu k výuce nebo mimoškolní 
činnosti, v nichž dosáhli mi-
mořádných výsledků. Pro ně, 
rodiče, kantory nebo trenéry 
to může být určitou satisfak-
cí za jejich úspěchy. Nikdy by 
jich totiž nedosáhli, kdyby 
nebyli ochotni škole nebo 
svým koníčkům obětovat 
i něco navíc. A pokud se nau-
čí už během školní docházky, 
že pro úspěch je třeba něco 
podstoupit, bude to pro ně 
velkou devizou do dalšího 
života,“ prohlásil místosta-
rosta Igor Bruzl. Perličkou 
je, že také on se před čtyřia-
dvaceti lety dočkal přijetí na 
radnici jako nejlepší žák.  

Oceňování nejlepších žáků 
má v Bohumíně dlouhou tra-
dici. Probíhá nepřetržitě od 
roku 1988.  (balu)

Alma mater 
ve světě módy
Členky Alma mater na 
přehlídkovém molu. 
Pražská návrhářka 
Dagmar Levstek oslovila 
bohumínské občanské 
sdružení, zda by se jeho 
členky nechtěly aktivně 
zúčastnit akce Fashion 
Day. Šest dam nabídka 
oslovila a ve čtvrtek 
19. června si na zámečku 
v Petrovicích u Karviné 
vyzkoušely role modelek.

Alma mater není v tomto 
směru žádným nováčkem, 
v minulých letech sdružení 
samo uspořádalo tři velké 
a velmi úspěšné módní pře-
hlídky. Tentokrát to dámy po-
jaly také velmi zodpovědně. 
Dva týdny před akcí absolvo-
valy čtyřhodinový kurz Missis 
Models (modelky nad 35 let), 
kde dostaly základní lekce mo-
delingu. Pak přišlo na řadu 
zkoušení a vybírání modelů. 
V den akce se všem manekýnám 
věnovaly kadeřnice a kosmetič-
ky z Karviné a výsledek všech 
příprav byl prostě skvělý.

Kromě vystoupení mode-
lek Alma mater bylo součástí 
programu předvádění sva-
tebních šatů, paruk, obuvi 
a kabelek. V rámci celého 
odpoledne probíhala soutěž 
o nejlepší proměnu, čtyři 
dámy, které prošly rukou 
vizážisty, kadeřníka, kosme-
tičky a módního návrháře, 
získaly zajímavé ceny. Pro-
g r a m  d o p l n i l a  t a n ečn í 
vystoupení, tombola, výstava 
obrazů .  Výtěžek z  akce 
Fashion Day pomůže Fondu 
ohrožených dětí Klokánek. 

Dagmar KNÝBLOVÁ

Foto: Fashion Day

Na fotbálek můžete bez deštníku
Fanoušci kopané už se mohou těšit. Ve fotbalovém areálu za parkem se stavbaři 
pustili do budování zastřešené tribuny pro diváky. Až se po prázdninách rozběhne 
nová sportovní sezona, příznivci budou sledovat klání z 235 pohodlných sedaček.

Příprava stavby, zejména 
základů, byla o poznání slo-
žitější, protože projekt musel 
počítat s vysokou hladinou 
spodní vody. Na tu je možné 
na hřišti narazit už v hloubce 
dvou a půl metru. „Tento pro- 
blém řeší vyhloubení osmi-
metrové »studny«, která se 
postará o vyrovnání hladiny 
spodní vody,“ ozřejmil Mi-
chal Maslák z odboru rozvoje 
a investic. Tato vsakovací 
jímka je navíc napojena na 
stávající zavlažovací systém 
hřiště, takže může sloužit 
jako zdroj vody ke kropení 
trávníku.

Pro fotbalové fanoušky 
ovšem není podstatné, co se 
nachází pod zemí, ale co je 
čeká na povrchu. Tam vyros-
te stupňovitá tribuna na plo-
še dvaatřicet krát pět a půl 
metru. Celokovová kon-
strukce včetně střechy se 
bude tyčit do výšky šesti me-
trů. Tribuna nebude osazena 
tuctovými lavičkami, ale 
plastovými sedačkami jako 

Uprostřed fotbalového areálu mezi dvojicí hřišť vznikají základy budoucí 
tribuny.  Foto: Pavel Čempěl

na moderních stadionech. 
Usadí se do nich 235 diváků, 
čtyři místa jsou přitom speci-
álně upravena pro vozíčkáře.

Práce na hřišti zahrnují 
také vybudování přístupové 
cesty, dlážděného chodníku 
od silnice až k šatnám. Opra-

vovat se bude také plot, který 
v blízkosti DDM povyroste 
díky ochranným sítím. Celá 
stavba přijde na čtyři a půl 
milionu, čtyřicet procent po-
kryje státní dotace. Hotova 
by měla být do konce prázd-
nin.  (tch)

Foto: Lucie Balcarová
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Práce v knihovně
K3 Bohumín vyhlašuje výběrové řízení na po-
zici knihovník/knihovnice studovny a hudeb-
ního oddělení (zástup po dobu mateřské). 

Životopis a motivační dopis zašlete do 20. čer-
vence na adresu karel.balcar@k3bohumin.cz. 
Do předmětu uveďte »Výběrové řízení knihov-
ník/knihovnice«. 
Bližší informace najdete na stránkách města 
www.mesto-bohumin.cz v sekci Radnice, rub-
rice Nabídka práce.  (red)

Dvojjazyčná beseda
Bohumínští strážníci připravili 
besedu pro malé školáky. Tělo-
cvičnu starobohumínské školy 
zaplnilo pětadvacet děti ze zdej-
ší malotřídky, stejný počet poslu-
chačů dorazil ze spřátelené zá-
kladní školy v Chałupkách. 
Přítomnost polských dětí si vyžá-
dala dvojjazyčný komentář, 
o který se postaral přednášející 
Ondrej Semjan a »tlumočník« 
Jan Gospoš. Oba bohumínští 
strážníci školákům zábavnou 
formou přiblížili problematiku 
prevence kriminality. Došlo i na 
praktické ukázky donucovacích 
prostředků, které městští policis-
té používají k zásahům v krizo-
vých situacích. Beseda proběhla 
díky dotovanému české-polské-
mu projektu.  (erh)

Foto: Pavel Čempěl

Poděkování za péči
Děkujeme všem pečovatel-

kám Centra sociálních služeb 
Bohumín, které pracují pod 
vedením Marie Somerlíkové, 
za profesionální i za nesmírně 
lidský přístup při celodenní 
péči o mou maminku Olgu 
Siegelovou v době její nemoci.

Manželé HOLOMKOVI

Děkuji za vyléčení 

maminky
Děkuji chirurgickému od-

dělení Bohumínské městské 
nemocnice, především pri-
máři Tomáši Sobalíkovi, za 
odbornou péči i obětavý 
a citlivý přístup při léčení mé 
78leté maminky. Na to, že 
nebyla v nemocnici dvaapa-
desát let, vrátila se domů ne-
jen vyléčená, ale i spokojená 
a šťastná. Je pro mě těžké 
jen slovy vyjádřit vděčnost. 
Vážím si jejich práce a ještě 
jednou děkuji.

Hana VELKÁ

KRÁTCE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Vědomostmi pokořili všechny soupeře
Žáci Gymnázia Františka Živného vyrazili 6. června do 
Prahy, jako každý rok je čekalo celostátní fi nále geogra-
fi cké soutěže Eurorebus. Tentokrát mělo gymnázium 
zastoupení ve dvou kategoriích. 

Poprvé zde bojovali žáci 
tercie (8. třída ZŠ) a chybět 
samozřejmě nemohlo stme-
lené družstvo septimy (3. 
ročník střední školy), které 
se celostátního fi nále účastní 
už od sekundy.

Už postup do celostátního 
finále v této velmi náročné 
soutěži je obrovským úspě-
chem. V mladší kategorii 
ZŠ2 pro žáky 8. a 9. tříd sou-
těžili Jakub Kozubek, Marie 
Miovská a Klára Exnerová. 
Tato trojice sice neobsadila 
medailovou pozici, přesto 
získala cenné zkušenosti do 
dalších let.

Druhá trojice septimánů 
ve složení Jiří Žáček, Tomáš 
Cedivoda a Marek Věčorek 
opět nezklamala. Dosaženým 
počtem bodů nejen že s pře-
hledem svou kategorii vyhrá-
la, ale chlapci se stali i abso-
lutními vítězi všech kategorií 
soutěže, neboť jejich celkové 

skóre nikdo nepřekonal! Jiří 
Žáček postoupil do finále 
také v kategorii jednotlivců, 
ve které obsadil 4. místo a od 
bronzové medaile ho dělil 
jen pozdější čas odevzdání. 
Obstát v kategorii jednotliv-
ců je ještě náročnější než 
ve skupině, neboť konzulto-
vat a radit se nad správností 
otázek může každý jen sám 
s vlastní hlavou.

Na úspěchu se podepsala 
nejen stoprocentní příprava 
našich vítězů do výuky země-
pisu ve škole, ale především 
jejich vlastní píle při domácí 
přípravě, studování nových 
atlasů a časopisů či sbírání 
aktuálních informací z růz-
ných médií. Odměnou bude 
nejen pro ně, ale také pro 
další spolužáky z jejich třídy, 
E.ON expedice Eurorebus. 
Ta je vždy velkým překvape-
ním a evropské destinace, 
kam se vítězové všech kate-

gorií podívají, odtajní organi-
zátoři až na poslední chvíli. 
Ví se pouze to, že se expedice 
uskuteční v první polovině 
září.

Už teď můžeme vítěznému 
chlapeckému triu slíbit, že 
mu i v příštím ročníku soutě-

že budeme držet palce. Přes-
tože bude pro tyto studenty 
příští školní rok maturitním, 
prohlásili, že je pro ně Euro-
rebus výzvou, zábavou i adre-
nalinem, a proto se soutěže 
určitě znovu zúčastní.

Text a foto: Magda KONETZNÁ

Absolutní vítězové Eurorebusu – septimáni bohumínského gymnázia.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
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Na pár vteřin v kůži jeskyňářů
Zážitek, který stěží nabídnou atrakce na městských hřištích. 
Tým bohumínského Orcusu připravil pro zájemce adrenalinem 
nabité odpoledne. U Antošovické lávky natáhl lana přes řeku 
a odvážlivci svištěli s větrem v zádech nad Odrou.

Bohumínští speleologové do-
pravili do Pudlova své nádobíč-
ko, nezbytné pro zdolávání skal 
a jeskyní. Tentokrát se však ne-
chystala žádná expedice, ale kaž-
doroční alpský traverz pro veřej-
nost. Jízda po stometrovém laně 

láká především ty nejmenší. Děti 
také mají z atrakce větší zážitek, 
pod »muší váhou« se totiž lano 
neprověsí a jezdec sviští po laně 
plnou rychlostí. Orcusáci navíc 
potvrdili, že malí caparti si jízdu 
opravdu užívají a jsou velmi sta-

teční. To leckterý dospělák má 
před odrazem z plošiny nahnáno 
mnohem víc.

Alpský traverz speleologové 
roky organizovali ve skřečoňském 

Gliňoči. Loni poprvé vyzkou-
šeli překlenout Odru a byla to 
dobrá volba. I letos byl 21. 
června u lávky nával. Ve frontě 
čekaly desítky zájemců, aby se 
mohly za pár vteřin přemístit 
z Pudlova do Antošovic suchou 
nohou. Většinou suchou. Jes-
kyňáři totiž mají smysl pro hu-
mor, a když se k jízdě chystá 
nějaký známý, neodpustí se 
malý žertík. Stačí trochu povolit 
lano, aby jezdec »škrtl« nohou 
či zadnicí o vodní hladinu a do-
tyčný odvážlivec má silný zážitek 
i s malou koupelí.  (tch)

Zahrajem si na vojáky, máme pušky a bodáky
Bunkr ve Starém Bohumíně má své stálé místo na mapě technických skvostů. Už třetím 
rokem je proto součástí »Techno trasy«, jedním z dvanácti industriálních atraktivit 
v kraji. Před začátkem prázdnin na nich postupně probíhá akce Fajne léto s bohatým 
programem. Do Bohumína letos zavítala 21. června.

U srubu MO-S5 Na Trati se 
to jen hemžilo uniformami. 
Vojenskými, historickými, 
policejními i hasičskými. Pří-
slušníci organizovaných i do- 
brovolných sborů připravili 
pro návštěvníky zajímavý 

program. Příchozí si mohli 
prohlédnout i osahat vojen-
skou techniku a zbraně, něco 
se přiučit ve workshopu bojo-
vých umění nebo si zastřílet 
z luku. Nechyběly ani soutěže 
nebo hra ve stylu výcvikového 

vojenského tábora. A protože 
se akce odehrávala u bunk- 
ru, šlo o ideální příležitost 

k jeho zevrubné prohlídce. 
Navštívením bohumínské 
akce získali zájemci také spe-
ciální razítko. Pokud zavítají 
na další atraktivity Techno 
trasy a posbírají razítek více, 
mohou je pak »směnit« za 
soutěžní ceny.  (erh)

Nadšenci z Airborne Havířov přivezli do Bohumína mimo jiné repliku legen-
dárního kulometu Browning M2 kalibr 50.  Foto: Pavel Čempěl

Vystavené zbraně si mohli návštěvníci prohlédnout i osahat.
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Foto: Pavel Čempěl
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Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Příroda Bohumínska – ptáci (141)

Holub hřivnáč byl u nás v druhé polovině minulého 
století plachým ptákem, obývajícím málo navštěvované 
lesy. Koncem milénia se jeho stavy zvyšovaly a začal 
pronikat do městských parků a hřbitovů.

V současné době patří k nej-
hojnějším městským ptákům 
a svými počty často převyšu-
je zdivočelé domácí holuby. 
Obývá otevřenou krajinu s po-
li, loukami, remízky a lesíky 
a k hnízdění mu stačí jen pár 
stromů, stromořadí u silnic 
nebo vyšší křoví. Pro holuba 
hřivnáče je typické ploché 

a chatrné hnízdo z klacíků. 
Ve městech hnízdí stále čas-
těji také na budovách. Jeho 
potravu tvoří obilí, kukuřice, 
bukvice, žaludy a zelené listy 
jetele, zeleniny a brukvovi-
tých rostlin. Na podzim tvoří 
podstatnou část jeho jídel-
níčku bobulovité plody.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Místo ohně bojovali s časem
Kališovo jezero v obležení ohňobijců. Do Šunychlu 
se 14. června sjeli dobrovolní hasiči z Bohumína a Dolní 
Lutyně. Na trati poblíž pláže bojovali o poháry v tradič-
ních hasičských závodech.

Na soutěž v požárním útoku 
vyslaly sbory dobrovolných 
hasičů deset týmů. Sedmi-
členná družstva utvořil Starý 
Bohumín, Skřečoň, Záblatí, 
Kopytov, Dolní Lutyně a Ne-
rad. Největší zastoupení měl 
na trati pořádající SDH, pro-
tože v barvách Šunychlu bojo-
valy hned čtyři týmy – muž-
ský, ženský, kombinovaný 
a veteránský.

Známé prostředí, tvrdý tré-
nink a snaha předvést se v co 
nejlepší formě před domácím 
publikem přinesly kýžené 

ovoce. Soutěž s vynikajícím 
časem 19:45 sekundy vyhrál 
hlavní mužský tým Šunychlu, 

smíšené družstvo skončilo 
třetí a veteráni na čtvrtém 
místě. Jen stříbrný pohár 
bude organizátorům soutěže 
ve sbírce chybět, ten si odvez-
la Dolní Lutyně.  (tch)

I k požárnímu sportu patří krkolomné situace a pády.

O vítězství v soutěži rozhoduje dobrá fyzička, sehranost týmu i neselhávající technika.  Foto: Pavel Čempěl
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Zábava pro všechny, ceny pro nejpilnější
Čtyři týdny zábavných akcí. Děti od šesti do patnácti let se letos opět 

mohou těšit na Prázdninový kolotoč, který připravilo město Bohumín 
s dalšími organizacemi. Probíhat bude každý všední den od 30. června 
do 25. července. Školáci se zabaví, rodičům odpadne starost o hlídání. 

Každý pra-
covní den se roztočí hned 
dva kolotoče. Velký se koná 
vždy na jiném místě s odliš-
ným programem, protože 
ten připravuje pokaždé jiná 
organizace. Malý knihovnic-
ký kolotoč probíhá v měst-
ské knihovně. 

Maraton akcí odstartuje 
s předstihem »Filmový den«, 
zábavná show na náměstí T. 
G. Masaryka. Děti si tady od 
10 do 16 hodin vyzkoušejí 
role kameramana, kaskadé-

ra, kostyméra či rekvizitáře. 
Za splnění úkolů dostanou 
dvě volné vstupenky na po-
hádku do kina. Na náměstí se 
současně mohou zaregistrovat 
do Prázdninového kolotoče.

Každý kolotočář musí mít 
řádně vyplněnou průkazku 
a přihlášku účastníka (k dostá-
ní při registraci nebo ke stažení 
na www.mesto-bohumin.cz). 
Přihlášku, podepsanou rodi-
či, odevzdá na kterékoli první 
akci, jíž se zúčastní. „Při ná-
vštěvě každé akce musí mít 

kolotočář s sebou průkazku. 
Razítkem se v ní zaznamená-
vá účast, která je důležitá při 
závěrečném slosování o ceny. 
Při registraci děti dostanou 
také náramek, který budou 
nosit po celou dobu trvání ko-
lotoče,“  vysvětlila Lenka 
Vrublová ze sociálního odbo-
ru radnice. Kromě těchto 
identifi kačních doplňků by si 
děti měly na akce brát pití, 
svačinu, čepici nebo šátek. Na 
sportovní aktivity vhodnou 
obuv, do tělocvičny přezůvky. 

Pro jízdu na kole je třeba mít 
helmu a funkční kolo. 

Každý den čekají na tři 
nejšikovnější účastníky vel-
kého kolotoče drobné ceny. 
Další se budou rozdávat na 
konci prázdnin při celkovém 
vyhodnocení a závěrečné 
show 31. srpna. Ceny budou 
odstupňovány podle počtu 
účastí. Absolutní vítěz se 
může těšit na atraktivní 
tablet.   (red)

Setkání dvou školních světů
Svět zdravých a handicapovaných dětí spojila vzájemná spolupráce 
Dělnické školy z Karviné a bohumínské mateřské, základní a střední školy 
Slezské diakonie. Cílem projektu bylo, aby se zdravé děti setkaly s postiže-
nými, společně si hrály, učily se žít spolu a chápaly přítomnost odlišného 
kamaráda jako přirozenou součást života.

Spolupráce spočívala v tom, že žáci 
z Karviné v menších skupinkách navští-
vili školu Slezské diakonie v Bohumíně. 
Prohlédli si prostory mateřinky a na-
koukli i do denního stacionáře Salome. 
Při návštěvě základní školy měli možnost 
zhlédnout výuky v autistické, rehabilitač-
ní a pomocné třídě, kde zjišťovali, v čem 
se výuka liší a co má naopak společného. 
Na střední škole praktické byla první 
návštěva spíše seznamovací. Při druhé 
zněly díky muzikoterapii bubny. Během 
třetí návštěvy mohli žáci v rámci canis-
terapie pracovat s pejsky a při poslední 
návštěvě všichni společně malovali 
s využitím prvků arteterapie.

Děti ze základní a střední školy Slezské 
diakonie měly také možnost navštívit ZŠ 

Dělnickou v Karviné. Zde nakoukly do 
výuky na prvním i druhém stupni, pro-

hlédly si nafukovací haly i multimediální 
místnost.

Spolupráci završil 2. června společný 
výlet škol na dětský hipoterapeutický 
ranč v Hlučíně. Školáci si společně vy-
zkoušeli jízdu na koních, prohlédli si celý 
ranč a zaskotačili na novém hřišti. Spo-
lečný výlet se uskutečnil díky fi nančnímu 
daru společnosti Comac Jobs, které 
tímto moc děkujeme.

Text a foto: Lenka MALCHAROVÁ

Psí dopoledne ve školní zahradě
Mateřskou školu v Nerudově ulici navštívil 10. června psovod 

Zdeněk Petrák, který se zabývá přípravou psovodů a výcvikem 

služebních psů. Dětem představil výcvikové zařízení služební 

kynologie Celní správy České republiky.  

Praktická ukázka probíhala ve školní zahradě. Děti na vlastní oči vidě-
ly, jak služební pes, cvičený na vyhledávání tabákových výrobků, dovedl 
bezpečně najít mezi několika kufry ten, ve kterém se nacházely cigarety. 
Předškoláci se dozvěděli, jak dlouho trvá výcvik takového psa, kolik let je 
v činné službě a kam odchází do psího »důchodu«. Na závěr si mohly děti 
prohlédnout služební auto celní správy. Dětem i učitelkám se akce moc 
líbila a už se těší na příští návštěvu.   Vilma VALENTOVÁ Foto: Jarmila Zikmundová
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Stotisící návštěvník aquacentra
Bohumínské aquacentrum přivítalo letošního stotisícího návštěvníka. 
Andree Krainové z Orlové, která prošla turniketem 15. června, věnoval 
provozovatel areálu, městská společnost Bospor, upomínkové předmě-
ty. Od otevření bazénu jej navštívilo už více než 1 880 000 milovníků 
vodních radovánek a relaxace.  Foto: Jiří Rozsypal

Kachle a lavičky pro nové 
náměstíčko
Lavičky z bohumínských stromů a originální kachle 
s odkazem příštím generacím. Takové budou hlavní 
motivy letošního ročníku festivalu Léto-kruhy. Multižán-
rová akce s řezbáři, tvůrčí dílnou pro děti a výtvarníky 
zavítá od 28. června do 4. července do Záblatí. 

Řezbáři se okamžitě po 
zahájení festivalu pustí do 
výroby jedinečných laviček, 
které najdou místo v nově 
založeném náměstíčku na-
proti sokolovně v Záblatí. 
„Lavičky vytvoří čtyři mistři 
řezbáři z bohumínských stro-
mů. Ty neskončí jako polena 
v peci, ale najdou duchaplné 
uplatnění. Pro posezení už 
máme na náměstíčku vybra-
né přesné umístění,“ sdělila 
předsedkyně občanského 
sdružení Maryška Kamila 
Smigová. 

Zajímavostí Léto-kruhů 
2014 budou odkazy příštím 
generacím ve formě mozaiko-
vých kachlů. Na jejich vzniku 
se budou podílet zájmové 
spolky ze Záblatí – každý 
bude mít jeden vlastní origi-
nál, který následně umístí do 
prostoru nového náměstíčka. 
Pod pojmenovaný kachel čle-

nové spolku uloží dokument 
o sobě a svém poslání.

Multižánrový festival bude 
probíhat denně od 10 do 17 
hodin. „Každý den chystáme 
program pro děti s výtvar-
nými pracemi, hrami a zpě-
vem,“ dodala  Smigová. Akce 
vyvrcholí v pátek 4. července 
od 17 hodin zahradní slav-
ností. Na děti čeká program 
plný soutěží a tance. Od 19 
hodin zahraje bluegrassová 
kapela Wind. Mistři řezbáři 
spolu s aktéry tvůrčích dílen 
předvedou vzniklé výrobky. 

12. ročník festivalu Léto
-kruhy pořádá sdružení Ma-
ryška. Spoluorganizátory jsou 
TJ Sokol Záblatí, FK Slovan 
Záblatí, komise pro městskou 
část Záblatí, Sbor dobrovol-
ných hasičů Záblatí a sdruže-
ní Alma mater a VizeArt. Akci 
finančně podporuje město 
Bohumín. Lukáš KANIA

Prázdninový bonus aqua-
centra je opět tady, ve všed-

ní dny platí akce »tři hodiny za cenu jedné«. O víkendech 
zůstává klasické vstupné. Další bonus se týká úspěšných ško-
láků. V pátek 27. června mohou žáci, kteří předloží vysvědče-
ní se samými jedničkami, na bazén zdarma. Aquacentrum 
v letních měsících také rozšiřuje otevírací dobu. Od pondělí 
do čtvrtka má areál otevřeno od 6 do 21 hodin, v pátek od 10 
do 21 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 21 hodin. (red)

Letní akce v bazénu

Mladí vědci bádali nejen pod jasany
V průběhu školního roku probíhal na bohumínském 
gymnáziu projekt »Badatelna pod jasany«. Aktivit 
a akcí se zúčastnilo bezmála tři sta žáků školy. 

Projekt se věnoval dvěma 
oblastem. V rámci materiálně 
-technické části jsme pořídili 
mikroskopické vybavení labo-
ratoře a odbornou literaturu. 
Ve školní zahradě vyrostlo 
učební hnízdo a hmyzí hotel. 
Vzrostlé stromy jsme opatřili 
identifikačními tabulkami, 
a tím vznikl základ »miniar-
boreta«. Tento prostor se 
v budoucnu stane místem sa-
mostatného pozorování. V ko-
runách stromů se objevily 
budky a krmítka pro zpěvné 
ptactvo. Opeřenci jistě ocení 
i keramické misky, pítka, kte-
rá vytvořili žáci v hodinách 
výtvarné výchovy.

Druhá oblast projektu se 
zaměřila na podporu bada-
telských aktivit samotných 
žáků. Školáci se seznámili 
s entomology či botaniky, 

prohlédli si opravdové arbo-
retum a vyvrcholením byl me-
zinárodní badatelský work-
shop na téma genetika. Žáci 
bohumínského gymnázia 
a lycea z polského Cieszyna 

v laboratořích společně zkou-
mali podstatu života, kyselinu 
DNA. Komunikačním jazy-
kem byl jazyk vědy – angličti-
na. Na závěr workshopu pro-
běhla rovněž v angličtině 
prezentace výsledků. 

Celý projekt zakončila 13. 
června školní konference, na 
které žáci prezentovali všech-

ny aktivity ročního snažení. 
Součástí konference bylo 
i slavnostní otevření badatel-
ny v zahradě. 

Projekt, který v rámci pro-
gramu Podpora environmen-
tálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty pro školní rok 2013/ 
2014 dotoval Moravskoslez-
ský kraj, skončil. Už ale máme 
mnoho nápadů, jak pokračovat. 

Jana PASTUCHOVÁ, Gymnázium
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Vydařený ples na starobohumínském náměstí
Na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně se poslední květnový den konal »Ples na 
náměstí«. Akci, jejíž součástí bylo kácení máje, tradičně uspořádalo sdružení Přátel 
bohumínské historie. 

Oproti předchozím letem, 
kdy se na rynek nosily stoly 
a židle, došlo k podstatnému 
vylepšení. Letos dominovaly 
náměstí dva obrovské pří-
střešky s lavicemi, které hravě 
pojaly všechny návštěvníky, 
i když jich postupně přicháze-
lo stále více a více. Odpoledne 
začal pestrý program, který 
vtipně moderoval Zbyněk 
Krůl. V úvodu jsme se dozvě-
děli o pěkném maléru, který 
Starobohumíňáky postihl 
v nočních hodinách. Nějací 
filutové či recesisté ukradli 
májku, takže málem nebylo 
co kácet. Zcizení májky na-
štěstí zaregistrovali díky ka-
merovému systému strážníci 
a důležitý symbol akce včas-
ným zásahem zachránili.

K tanci a poslechu hrála 
oblíbená hudební skupina 
Classic z Orlové, kterou po-
stupně střídala další kulturní 

vystoupení. Velmi se líbila 
dvě mladá děvčata, která 
bravurně zpívala goralské 

i moderní písničky. Stejně 
tak opakovaná vystoupení 
skupiny historického šermu 

Oderberg, připomínající 
středověké události na Bo-
humínsku. Už tradičně se 
dočkala ocenění i skupina 
metačů a plivačů ohně Dra-
gon Fire, jež svými novými 
kousky udivovala přítomné. 
Pak přišla na řadu bohatá 
tombola, do níž přispěli spon-
zoři dvaapadesáti cenami. 
Mimořádnou cenu, pětilitro-
vou láhev sektu, si odnesl 
dnes už profesionální grilo-
vač klobás Eda Anděl. 

Hlavní událost, kácení 
májky, se podařila na jednič-
ku. Za všeobecného jásotu 
padla bezpečně k zemi a děti 
si z ní otrhaly všechny pest-
robarevné pentle. 

Zábava pak pokračovala 
až do pozdních hodin a na 
závěr  j i  ukonč i l  pěkný 
ohňostroj. Letošní »Ples na 
náměstí« se tak zapsal mezi 
další zdařilé akce, které 
sdružení Přátel bohumínské 
historie uspořádalo. 

Vilém ŽÁK

Může město podporovat velké bohumínské firmy?
GHH - Bonatrans Group představil své nové logo, ale hlavně slavnostně 
otevřel novou obrobnu. Je skvělou zprávou pro Bohumín, že velké bohu-
mínské fi rmy investují do svých provozů, aby byly konkurence schopné 
v tvrdém podnikatelském prostředí. Je to také dobrá zpráva pro udržení 
a rozšíření zaměstnanosti, jak v případě Bonatransu, tak v případě
probíhajících rozsáhlých investic v Rockwoolu.

Postoj města k velkým bohumínským 
firmám vyjádřili zastupitelé za ČSSD 
jednoznačně v novém územním plánu. 
Podporujeme rozvoj podnikání ve stá-
vajících průmyslových areálech. Naopak 
nechceme město dále zatěžovat novými 
průmyslovými plochami např. kolem 
dálnice. V územním plánu také chceme 
pomáhat zlepšovat dopravní obslužnost 
průmyslových areálů a chránit stávající 
bytovou zástavbu před vlivy na životní 
prostředí, proto jsme již také začali pro-
jekčně připravovat kruhový objezd na 
křižovatce Bezručovy a Revoluční ulice 
a chystáme k realizaci další projekty izo-
lační zeleně jak ve Skřečoni v areálu 
Rochwoolu, tak v areálu bývalé Faji. 

Má město vliv
na zaměstnanost?

Město samo patří také mezi významné 
zaměstnavatele. Tisícovka zaměstnanců 
holdingu města zahrnuje nejen městské 

úředníky a strážníky, ale také pracovníky 
všech příspěvkových organizací. Patří 
sem zaměstnanci základních a mateř-
ských škol, Centra sociálních služeb Bo-
humín, agentury K3, domu dětí a mlá-
deže a tří obchodních společností 
zřízených a vlastněných městem – 
Bohumínské městské nemocnice, BM 
Servisu a Bosporu. Udržení zaměstna-
nosti v BMN je významném faktorem 
a prioritou bohumínské organizace 
ČSSD v neustálém boji o zachování ne-
mocnice, než dojde k vyjasnění a stabi-
lizaci fi nanční situace ve zdravotnictví.

Druhým pohledem na zaměstnanost 
je snaha města maximálně zaměstnávat 
veřejně prospěšnými pracemi okruh lidí 
pobírajících sociální dávky, zejména na 
soukromých ubytovnách ve městě. Tento 
druh podnikání s ubytovnami rozhodně 
město nepodporuje a fámy o tom, že 
město snad podporuje příliv těchto osob 
do města, je jasným šířením poplašné 

zprávy a záměrným poškozováním 
zájmů města a jeho občanů.

Třetí oblastí, kde může město pomoci, 
je aktivní podpora spolupráce velkých 
zaměstnavatelů, středních škol a zá-
kladních škol při prosazování společ-
ných projektů výchovy dětí k manuální 
zručnosti, přípravě studentů v technic-
kých řemeslech cíleně pro místní pod-
nikatele, kteří potřebují kvalifi kovanou 
pracovní sílu. 

Ve vztahu k drobnému a střednímu 
podnikání jsme zavedli systém, kde 
v rozsahu možností daných zákonem 
o veřejných zakázkách a při zachování 
konkurence oslovujeme u menších za-
kázek do dvou milionů korun výhradně 
bohumínské podnikatele. 

Našli bychom další příklady, kde do-
chází k prolínání zájmů občanů města 
se zájmy místních podnikatelů. Zákla-
dem je snaha o spolupráci, a více signálů 
z poslední doby nasvědčuje tomu, že 
zájem o oboustrannou spolupráci mezi 
městem a podnikateli, kterým leží na 
srdci udržitelný rozvoj města, tady je.

Lumír MACURA, 
místostarosta (ČSSD)

POLITIKA

Skupina historicko-scénického šermu Oderberg na starobohumínském 
náměstí.  Foto: Vilém Žák 
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Staří páni FK Slovanu na horké jižanské půdě
Mužstvo starých pánů FK Slovan 
Záblatí vyrazilo tradičně začátkem 
června na několikadenní sportovně- 
kulturní setkání za přáteli do 
Chorvatska. Na horké jižanské 
půdě sehrálo dvě přátelská utkání.

Záblatští nejprve porazili 113. Brigadu 
Šibenik, mužstvo tvořené bývalými vo-
jáky, kteří osvobozovali Šibenik v době 
občanské války, 6:3. V dalším utkání 
podlehli značně omlazenému mužstvu 
NK Polet Zablaće 1:3. 

Ze sportovního pohledu nejsou tři 
body »z venku« nijak oslnivé, ale mno-
hem důležitější pro nás bylo setkání 
s našimi kamarády ve velice přátelské 
a vstřícné atmosféře malé rybářské ves-
ničky. Během večera postupně padly 
jazykové bariéry a došlo dokonce na 
společný zpěv lidových písní. Součástí 
akce bylo i posílení vzájemných družeb-

ních vztahů dobrovolných hasičů obou 
obcí Záblatí – Zablaće a setkání zástupců 
jejich samospráv. Už se můžeme těšit na 

odvetné utkání, které odehrajeme tento-
krát na domácí půdě začátkem října.

Ivo SEBERA, FK Slovan Záblatí

Foto: Pavel Konetzny

Atletické půlroční bilancování
Polovina atletické sezony 2014 je za námi. Atletický klub Bohumín během 
ní zorganizoval ve městě tři větší akce – Běh ulicemi města (BUM), Atletické 
minisoutěžení (AMIS) a Čokoládovou tretru.

Akce BUM 2014 na náměstí se zúčast-
nilo 495 běžců, v soutěži mateřských škol 
AMIS bojovalo deset mateřinek se 140 
soutěžícími a »Čokotretru« pro děti do 
jedenácti let absolvovalo přes 220 běžců. 
Dva zástupci AK Bohumín, Tomáš Gurný 
a Casey Long, pak běželi 17. června i fi -
nále v rámci předprogramu Zlaté tretry 
na Městském stadionu ve Vítkovicích.

Starší žákyně AK Bohumín jsou po 
třech kolech oblastní soutěže, v níž bojuje 
osm týmů, na 5. místě. Dosud startovalo 
čtrnáct dívek, z nichž nejvíce bodů získaly 
Hana Holaňová (68 bodů), Lenka Jaroš-

ková (40 b.) a Kateřina Weisserová (33 
b.). Muži jsou ve II. lize po dvou kolech 
rovněž na 5. místě a nejvíce bodů získali 
Jan Holec (27 b.), David Král (26 b.) 
a Matěj Kaštovský (25 b.). Na mistrov-
ství Moravy a Slezska v Olomouci získal 
3. místo v běhu na 400 metrů v kategorii 
juniorů Michal Jarošek časem 51,61 
sekundy, na stometrové trati obsadil 4. 
místo časem 11,37 sekundy. David Král 
byl v kategorii dorostu na 5. místě ve 
skoku o tyči (výkon 3,22 metru).

Do reprezentace Moravskoslezského 
kraje pro mezikrajová utkání se svými 

výkony nominovali dva mladí atleti. 
Mladší žák Václav Valach, který bude 
startovat v běhu na 60 metrů a ve skoku 
vysokém, a starší žákyně Hana Holaňo-
vá, která se určitě pokusí o překonání 
osobního rekordu v hodu oštěpem.

Úspěšně si vedou také chlapci a děvča-
ta z atletických přípravek, což se ukázalo 
18. června při sportovních hrách žáků 
prvního stupně základních škol v atletic-
kém trojboji. Řada z nich stanula na 
stupních vítězů ve svých kategoriích, 
například Klára Dzialová, Karolína Ful-
nečková, Jan Hanusek, Ondřej Kiška, 
Veronika Vykydalová a další. 

Děkujeme všem rodičům našich atle-
tek a atletů za spolupráci a trenérům za 
jejich nelehkou přípravu. Všem společ-
ně přeji hezké prázdniny a příjemnou 
dovolenou. A nezapomeňte trénovat!

Zdeněk VESELÝ, předseda AK Bohumín

Sport ano, drogy ne
Trasa dlouhá 1 300 kilometrů, zastávky v devětatřiceti 
městech. Úkol, který zvládli účastníci 12. ročníku 
Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Akcí chtěli 
poukázat na neinformovanost na poli prevence 
a snažili se o zvýšení osvěty.  

Peloton protidrogových 
preventistů vyrazil 9. června 
z Orlové a první zastávkou na 
trase byl Bohumín. Dobrovol-
nice rozdávaly v ulicích infor-
mační brožury, sportovci na-
vštívili starostu a debatovali 
o drogové problematice a je-
jím řešení, které spočívá 
v prvé řadě ve zvýšené osvětě.

Cyklo-běh je svým rozsa-
hem největší pravidelnou 
sportovní kampaní zaměře-
nou proti narkotikům. Akci 
organizuje občanské sdruže-
ní Řekni ne drogám – řekni 
ano životu pod záštitou 
Senátu Parlamentu ČR. 

Tým sportovců a lektorů 
byl na cestách dvanáct dnů. 

Diskutoval s představiteli 
navštívených měst, v někte-
rých zorganizoval i bezplatné 

přednášky pro děti a mládež. 
Do cíle akce v Praze dorazili 
účastníci 20. června.  (erh)

Účastníci cyklo–běhu navštívili 
také naši radnici a v okolí rozdávali 
letáky.  Foto: Pavel Čempěl
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Kdo tě znal, ten si vzpomene, 
kdo tě měl rád, nezapomene.

28. června 
vzpomeneme 

21. výročí úmrtí

pana Jana 
GABRYŠE
ze Skřečoně.


Zároveň 29. července vzpomeneme 

jeho nedožité 70. narozeniny.

S úctou vzpomíná celá rodina.

Čas běží, 
ale vzpomínky zůstávají.


8. července uplyne 
už 10 let od úmrtí 

naší maminky 
a babičky, 

paní Ludmily 
WALUSZCZYKOVÉ

ze Skřečoně.

S láskou vzpomínají synové 
Roman a Richard s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

24. června jsme si 
připomněli nedožité 

68. narozeniny 

paní MUDr. 
Jany 

GRYCOVÉ.


Zároveň jsme 13. května vzpomněli 
6. výročí jejího úmrtí.

S úctou a láskou vzpomínají 
manžel Josef 

a synové Petr a Libor s rodinami.

Když bylo potřeba, vždy jsi poradila, 
když bylo smutno, vždy jsi pohladila. 

Vždy se svým trápením 
za tebou jsem mohla jít, 

vždy uměla jsi povzbudit, potěšit. 
Ve tvém dobrém srdíčku tolik lásky bylo, 

škoda jen, drahá maminko, 
že se zastavilo.

5. července uplyne 
5 let, kdy nás 

navždy opustila moje drahá maminka,

paní Edeltraude REMINOVÁ.
Se smutkem v srdci vzpomíná dcera 

Věrka s manželem, vnuci René a Kamil 
s rodinami a synovec Karel s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka 
v srdcích zůstává.

30. června uplyne 
již 5 let, kdy nás 
navždy opustil 

pan Karel 
CIGOŠ.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, 
synové Radomír, Miroslav a Karel 

s rodinou.

Naše vzpomínky tě stále 
doprovázejí...  

11. července 
vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 
manžela, otce 

a dědečka, 

pana Ferdinanda 
GONSIORA. 

S úctou a uznáním vzpomínají manželka 
Margareta, syn Karel s manželkou 
Janou, syn Petr, vnučky Kamila, 

Michaela a vnuk Tomáš a bratr Evžen.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 

vzpomínky na tebe, maminko, 

budou žít dál.

23. června 
jsme vzpomněli 2. 
smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila 

naše milovaná 
maminka 

paní Valerie PLOTICOVÁ.


S úctou a láskou vzpomínají dcery 

Jana a Jiřina s rodinami.

Jak krásné by bylo 
k narozeninám ti přát, 

jak velmi těžké je 
u tvého hrobu stát.

4. července 
vzpomeneme 

nedožitých 58 let 
a zároveň 1. výročí 

úmrtí 

pana Viktora MOJÁKA
z Bohumína.

Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Věra, 

syn Martin s manželkou 
a syn Lukáš s vnučkou Julinkou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě 

měl rád, nikdy nezapomene.

18. července 
vzpomeneme 

20 let od úmrtí 

pana Antonína 
SEBERY.


Za celou rodinu vzpomíná 

manželka Anna 
s rodinou.

Už jen kytičku na hrob 
ti můžeme dát, chviličku postát 

a tiše vzpomínat.

19. června 
vzpomeneme 

2. výročí úmrtí 

pana Viléma 
SEBERY.


Vzpomíná manželka Jarka, 

dcera s rodinou, 
vnuci Radek, Jan.

V těchto dnech 
by se dožila 90 let 

moje maminka, 

paní Jaromíra 
TOMISOVÁ.

Je to již 30 let, 
kdy jí nemůžeme 
s kytičkou přát, 

můžeme jen vzpomínat.
Nikdy nezapomene dcera Alena, 
vnuk Stanislav, vnučka Kristýna.

VZPOMÍNKY

Když léto hýřilo květem, 
ty loučil ses s tímto světem. 
Když probouzel se nový den, 

ty jsi v bolestech usnul svůj věčný sen. 
Odešel jsi, jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích žiješ dál.

21. června jsme 
vzpomněli 

5. smutné výročí 
úmrtí 

pana Zdenka USZKA.
S láskou vzpomínají manželka Irena, 

maminka Anna, syn Petr a dcera Lucie 
s rodinami.
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BLAHOPŘÁNÍ

4. července oslaví
paní 

Gertruda 
BENKOVÁ 

své životní 
jubileum.


K jejím 85. narozeninám jí hodně 
zdraví, štěstí, pohody a životního 

elánu do dalších let přejí 
dcera Alena s manželem 
a syn Štefan s rodinou.

29. června oslaví 
své 80. narozeniny

 paní Helena 
MALECOVÁ.


Do dalších let 

ti ze srdce přejeme 
hodně zdraví, štěstí 
a božího požehnání.

Dcera Helena, 
vnučky Katka a Sandra s rodinami 
a pravnoučata Markétka, Alička, 

Lucinka a Kubíček.8. července by se 
dožil 90 let 

pan Leo 
WĄTROBA

 z Pudlova

a 1. února uplynulo 
34 let od jeho úmrtí.


Věnujte jim, prosím, s námi 

tichou vzpomínku.

Dcera Magdaléna s rodinou

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

18. července 
vzpomeneme 

3. výročí úmrtí 

paní Heleny 
WĄTROBOVÉ

z Pudlova

a 15. června jsme si 
připomněli její nedožité 

84. narozeniny.



VZPOMÍNKY

Naposledy jsme se rozloučili
Bednarz Stanislav * 1956 z Nového 

Bohumína  Boudová Jana * 1924 z No-
vého Bohumína  Drobková Anna * 
1930 z Nového Bohumína  Gajda Pavel 
* 1966 z Nového Bohumína  Galamboš 
Pavel * 1958 z Nového Bohumína  Grosz 
Jiří * 1933 z Nového Bohumína  Han-
zlová Jiřina * 1923 ze Skřečoně  Havlí-
ková Alžběta * 1922 z Nového Bohumína 
 Kochová Sylvie * 1951 z Nového Bohu-
mína  Królová Irena * 1932 z Nového 
Bohumína  Lacigová Marie * 1917 z Vr-

bice  Novosádová Jiřina 
* 1936 z Nového Bohumína 
 Oračko František * 1945 z Nového 
Bohumína  Přindiš Čestmír * 1924 
z Nového Bohumína  Říha Josef * 1924 
z Nového Bohumína  Sklepková Pavla 
* 1943 ze Starého Bohumína  Tomala 
Viktor * 1935 z Nového Bohumín  
Urbaňská Naděžda * 1958 z Nového Bo-
humína  Válek Albert * 1975 z Nového 
Bohumína  Vranová Astrid * 1942 ze 
Skřečoně  (mat)

Noví občánci 
našeho města

Samuel Derfényi  Daniel Ferstel 
 Karolína Hellerová  Denis Kačica  
Michal Lobodzinský  Tomáš Oračko 
 Richard Tobiáš Pištěk

Své »ano« si řekli 
Jan Krakówka a Michaela 
Murasová, oba z Bohumína
Lukáš Kubík a Ilona Ho-
leszová, oba z Bohumína
Petr Škuta a Jindřiška Poledníková, 
oba z Bohumína
Radek Raška z Orlové a Tamara 
Pokorná z Bohumína 
Jan Obrusník z Ostravy a Marcela 
Adamczyková z Bohumína
Aleš Konvičný z Dolní Lutyně a Lucie 
Žurková z Bohumína
Martin Modlitba a Marie Zahradníková, 
oba z Bohumína
Lukáš Hrotek z Bohumína a Kateřina 
Rzeszutková z Dolní Lutyně
Tomáš Gabor a Jitka Kyrychová, oba 
z Bohumína
Ladislav Gabor a Jana Machyňáková, 
oba z Bohumína
David Kuzňarský z Bohumína a Šárka 
Stanieková z Dětmarovic (mat)

Zlatá svatba
Padesát. Přesně tolik let spolu žijí bok po boku 

manželé Stanislav a Lydia 
KREJČOVI z Kopytova. 

V sobotu 31. května společně s rodinou a přáteli 
oslavili v obřadní síni městského úřadu svou 

zlatou svatbu. Komise pro občanské záležitosti 
jim přeje ještě spoustu krásných, společně 
strávených chvil, hodně zdraví a radosti.

Poslední rozloučení
Děkuji všem přátelům, sousedům 

a známým, kteří se 24. dubna přišli 
naposledy rozloučit s naší maminkou 

a babičkou 

paní Terezií KOŠÁKOVOU
a jimž jsem nemohla poděkovat 

osobně. Mé zvláštní poděkování patří 
Josefu Tasarymu ze Šunychlu, který 

svou nezištnou pomocí v duchu pravé 
křesťanské lásky velice zpříjemnil a 

obohatil poslední roky mé mámy 
a nyní stejně ochotně pomáhá mi.

Dcera Marie

Osvěta před létem
Občanské sdružení Profi t 12 zorgani-

zovalo ve své klubovně v Mírové ulici 
zajímavou přednášku o prevenci rako-
viny kůže. Lektorky posluchačům vy-
světlily princip UV záření, příznivé 
i škodlivé účinky slunečního záření, fo-
totypy pleti a ukázaly, čím a kdy pokož-
ku vyživovat a chránit. Také představily 
přípravky na už spálenou kůži. Důležitá 
je také ochrana očí slunečními brýlemi 
s UV fi ltry. Díky přednášce s praktický-
mi ukázkami získaly posluchači dosta-
tek informací, jak předcházet rakovině 
kůže.  Zdenka CICHÁ  
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� ZÁPORNÁ
ELEKT-
RODA

DRUH
LÉKAŘE

LITEVSKÉ
PLATIDLO

JENOM
(NÁŘ.)

POMŮCKA:
ALIN, KALO

LABINET
MOOR

SEKCE
PEVNÝ
ZÁKLAD
CELKU

BARVA
NA

VEJCE

DRUH HRY
V KUŽELKY

OČIŠŤO-
VAT � KARETNÍ

HRA PÍSEŇ TÝRAT
ARABSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

NIKOLI!

KLOUDNĚ KOLEM TUREK

ŠVÉDSKÝ
HISTORIK

UVÁDĚT
CHAPLI-

NOVA
ŽENA

PĚTKA
(SLANG.)
KAMPAK

2. DÍL
TAJENKY

PRIMÁT
NÁŠ HUD.

SKLADATEL
BEZ

DÍVÁNÍ

DOMÁCKY
IRENA

PROVÉST
SETÍ

CEL. KÓD
GIBRALTARU

TEN
I ONEN

TUK
Z OVČÍ
VLNY

OSLOVO-
VATI
„ONI”

DOMÁCKY
DANIEL

SPZ
NITRY
PŘED-
LOŽKA

NA ONO
MÍSTO
ŘEMEN

PRKENNÝ
STROP

DOMÁCKY
AMÁTA

ZÁCHVAT
NEMOCI

PCHÁČ
HUDEBNÍ

DÍLO

BAŽE
PŘÍZRAK

KTERÝ
JMÉNO

PUČÁLK.
ŽIRAFY

�
ÚBYTEK

VÁHY KA-
PALIN DO-
PRAVOU

PŘEDLOŽKA
JMÉNO

PSA

OPOJIT
ALKOHOLEM

OSOBNÍ
ZÁJMENO

TLUSTOŠI
KNED-
LÍČKY

USAZE-
NINA

NA DNĚ

HLAVA
KLÁŠTERA

SHLUK
LIDÍ

NUŽE
SOUPRAVA

ZUŘIVOST
CITOSL.
POCHO-

PENÍ

1. DÍL
TAJENKY

SOCHA-
ŘŮV

VÝTVOR
MOJE

DOMÁCKY
ILONA

JM. HER.
PACINA

LISTNÁČ
NÁŠ

KOSMO-
NAUT

POMLOU-
VAT

VĚDRO
U

STUDNY

TRNITÉ
STROMY SARMATI

POTKAJÍ SE DVA KAMARÁDI: „MÁM STRACH. MOJE ŽENA MI SLÍBILA, ŽE SE MNOU TŘICET LET NEPROMUVÍ.”„TO NENÍ TAK STRAŠNÉ.” „JÁ VÍM, ... (TAJENKA).”

Řešení křížovky 
z minulého OKA: 

CICERONŮV VÝROK
» Dobré slovo hubu nespálí«.

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

INZERCE

REALITY
● Vyměním měst. byt 

4+1 za menší. 2.p., nízká 
zástavba v centru, rekon-
strukce ve vlast. režii - zděné 
jádro, obklady, dlažba, kuch. 
linka. Komora, parkování u do-
mu. Doplatek za zařízení bytu 
k jednání.  603 491 969. 

● Prodám nebo pronaj-
mu druž. byt 2+1 v nízké 
zástavbě v ul. ČSA. Byt je 
po celkové rekonstrukci, je 
ihned k dispozici a nastěho-
vání. Tel.: 774 502 257.
● Pronajmu nový byt 

1 + KK ve Skřečoni, 37 m2, 
ihned volný.  603 488 048.
● Prodám nadstandard- 

ní RD 6+1 v Bohumíně, bez 
sousedů. 603 488 048.  
● Pronajmu garáž v Zá-

blatí (za Partyzánem). Cena: 
750 Kč.  603 777 543.
● Nabízíme pronájem 

bytů ve Studentské ul. 

3+1 75 m2 nájem 8.000 Kč + 
služby, 1+KK 70 m2 nájem 
7.500 Kč + služby.  775 
467 348.

RŮZNÉ
● Prodej medu z Jese-

níků a včelařských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve 
Skřečoni.  776 684 719.
● Prodám žulový dvoj-

hrob ve Vrbici, nový ná-
hrob. kámen, zaplacen na 
18 let. Cena 45.000 Kč.  
731 283 603.

AUTO MOTO
● Prodám čtyřkolku 

Bashan 200 S3, po STK, 

možno na SPZ, závěs, radlice 
na sníh, řetězy, zesílená 
spojka, ujeto 140 km. Pův. 
cena 42 tis., nyní 19,5 tis.   
606 525 879.

SLUŽBY
● Hloubkové čištění ko-

berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz 
 724 088 643. 
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 27.6. DO 24.7.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 18.7. v 9–16 hodin FARMÁŘSKÉ TRHY. Ovoce, 
zelenina, sýry, domácí máslo, zabijačkové výrobky, 
uzeniny, med, výrobky z vosku, pekařské a cukrářské 
výrobky. Náměstí T. G. Masaryka.

 ● 19.7. v 15 hodin MAUGLÍHO STEZKA. Slavnostní 
otevření lanové atrakce a pokus o nový český rekord 
– největší sešlost lidí v maskách zvířat. Hobby park.

15.00 obří loutka

15.45 rekord se zvířecí maskou

16.20 tančící pes a agility

16.30 malované ZOO

17.30 hudba 

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● Ve všední dny (mimo středu) ve 13–17 hodin 
POHÁDKOVÝ ČERVENEC. Výtvarná dílnička, 
knihovna Skřečoň. 

 ● 13–17 hodin DESKOVÉ HRY. Tik Tak Bum, Dostihy 
a sázky, Party Alias a další. Každý pátek knihovna 
Starý Bohumín, každé pondělí knihovna Záblatí.

 ● 27.6. v 10–16 hodin FILMOVÝ DEN. Soutěž, děti 
si zkusí role kameramana, moderátora, kaskadéra, 
kostyméra. Nám. T. G. Masaryka.

 ● 30.6. až 25.7. ve 13–17 hodin ZACHRAŇ ŘÍŠI 
FANTAZIE. Děti budou každý týden vymýšlet příběh, 
který si natočí a zpracují jako fi lm. 

 ● Od 30.6. PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ. Akce se ko-
nají ve všední dny od 9 do 12 hodin (není-li uvedeno 
jinak). Při přesunu na kolech ( ) sraz v 8.45 hodin 
na nám. T. G. Masaryka.

30.6. PRVNÍ RYTÍŘ Historický šerm, tanec, 
ohňová show. Hobbypark.

1.7. ŠMOULÍ DEN. Hry, soutěže a tanečky. Herna 
RC Slůně.

2.7. ( ) S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT. Fotbalový 
trénink a ukázky hasičů. Sokolovna Záblatí.

3.7. ( ) SHREKOVO DOBRODRUŽSTVÍ. Akce 
v Hraničních meandrech Odry. 

4.7. ( ) NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA. 
Ukázky první pomoci, projížďka na člunu. 
Kališovo jezero.

7. 7. HLEDÁME FILMOVÉ HRDINY. Výroba 
šperků, malování triček, závody. CMR Bobeš. 

8.7. FILMOVÉ HOPSÁNÍ. Hry a vědomostní 
soutěže. Parčík Chopina u evangelického kostela.

9. 7. DEN S ČESKOU TELEVIZÍ. Exkurze v České 
televizi Ostrava. Sraz v 8.15 hodin na nám. T. G. M.

10.7. ( ) ZA TRNKOVÝM KEŘEM. Myslivecké 
znalosti a  dovednosti. Hájenka Záblatí.

11. 7. DOPOLEDNE S BARTEM SIMPSNEM. 
Tvůrčí dílny, výroba fi lmu. Ateliér BART.

14.7. ( ) KARNEVAL TOUR DE BOHUMÍN. 
Výlet na kolech po Bohumíně.

15.7. HLEDÁ SE NEMO. Vodní sporty, volejbal, 
pétanque a adventure golf. Aquacentrum. 

16.7. ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY. Soutěže, 
ukázky kouzlení. Centrum sociálních služeb 
Bohumín.

17.7. LASSIE SE VRACÍ. Dopoledne se psy, 
agility. DDM. 

18.7. ( ) PŘÍHODY DRÁČKA SOPTÍKA. Soutěže, 
hasičská technika. Hasičská zahrada v Šunychlu.

21. 7. ( ) VODÁCKÁ POHÁDKA Z GLIŇOČE. 
Vodní sporty. Gliňoč ve Skřečoni.

22.7. ( ) NEJKRÁSNĚJŠÍM FILMEM JE PŘÍRODA. 
Soutěže a fi lmování v přírodě. Gliňoč ve Skřečoni.

23.7. PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH LIŠKY 
BYSTROUŠKY. Celodenní výlet na hrad 
Hukvaldy, sraz v 7 hodin na nádraží ČD, 

24.7. ( ) LÉTO S KOVBOJEM. Jízda na koni, 
doprovodný program. Stáj v Šunychlu.

25.7. VEČERNÍČKOVÝ KOKTEJL. Hádanky a 
skládání pexesa. ZŠ ČSA. 

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 29.6. v 18 hodin AMAZING SPIDER-MAN 2. Film 
USA (Akční / Komiks), 2014, dabing, přístupný od 12 
let, 142 minut, 80 Kč.

 ● 3.7. a 4.7. v 19 hodin SOUSEDI. Film USA (Kome-
die), 2014, titulky, přístupný od 15 let, 96 minut, 100 Kč.

 ● 5.7. v 19 hodin TRANSFORMERS 4: ZÁNIK. Film 
USA, Čína (Sci-fi  / Akční), 2014, 3D, dabing, přístup-
ný, 140 minut, 140 Kč.

 ● 6.7. a 20.7. v 10 hodin JAK VYCVIČIT DRAKA 2. 
Animovaný fi lm USA (Dobrodružný / Rodinný), 2014, 
dabing, přístupný, 105 minut, 110 Kč, děti 90 Kč.

 ● 6.7. v 19 hodin TRANSFORMERS 4: ZÁNIK. Film 
USA, Čína (Sci-fi  / Akční), 2014, dabing, přístupný, 
140 minut, 110 Kč.

 ● 9.7. v 9 hodin BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ. Film USA 
(Romantická komedie), 2009, dabing, přístupný od 
12 let, 96 minut, 50 Kč.

 ● 10.7. a 11.7. v 19 hodin STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL. Film Švédsko (Komedie), 
2013, titulky, přístupný od 12 let, 114 minut, 100 Kč.

 ● 12.7. v 17.30 hodin a 13.7. v 19 hodin CHRAŇ 
NÁS OD ZLÉHO. Film USA (Horor), 2014, titulky, pří-
stupný od 15 let, 112 minut, 130 Kč.

 ● 12.7. ve 20 hodin DIVOKÉ HISTORKY. Film Ar-
gentina, Španělsko (Černá komedie), 2014, titulky, 
přístupný od 15 let, 122 minut, 80 Kč.

 ● 13.7. v 10 hodin MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA 
PRÁZDNINÁCH. Film Francie (Komedie), 2014, da-
bing, přístupný, 90 minut, 110 Kč.

 ● 17.7. a 18.7. v 19 hodin ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. 
Film Česko (Komedie), 2014, přístupný od 12 let, 74 
minut, 100 Kč. Film se natáčel v Bohumíně.

 ● 19.7. v 19 hodin ÚSVIT PLANETY OPIC. Film USA 
(Sci-fi  / Akční), 2014, 3D, titulky, přístupný od 12 let, 
130 minut, 150 Kč.

 ● 20.7. v 19 hodin ÚSVIT PLANETY OPIC. Film USA 
(Sci-fi  / Akční), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 130 
minut, 120 Kč.

 ● 23.7. v 9 hodin AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE. Film 
USA, Německo (Romantický), 2009, dabing, přístup-
ný od 12 let, 124 minut, 50 Kč.

 ● 24.7. a 25.7. v 19 hodin ZEJTRA NAPOŘÁD. Film 
Česko, Slovensko (Romantická komedie), 2014, pří-
stupný od 12 let, 98 minut, 130 Kč.

LETNÍ KINO

Promítá se za každého počasí, vždy ve 21.15 

hodin. Možnost půjčení deky a repelentu.

 ● FESTIVAL KOMEDIE (Vstupné 29 Kč)

2.7. a 13.7. NESVATBOVI

3.7. a 8.7. POLDOVÉ

4.7. a 12.7. PAŘBA VE VEGAS

5.7. a 11.7. SOUTH PARK: PEKLO NA ZEMI

6.7. a 9.7. AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE

7.7. a 10.7. BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

 ● FESTIVAL SCI-FI (Vstupné 39 Kč)

18.7. a 23.7. ANIMATRIX

20.7. a 25.7. BATMAN ZAČÍNÁ

21.7. a 26.7. JÁ, LEGENDA

22.7. a 27.7. RUDÁ PLANETA

24.7. A.I. UMĚLÁ INTELIGENCE

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každou středu KROJE V MARYŠCE. Členky 
vlastivědně-etnografi ckého klubu se věnují tradici 
bohumínského kroje. 

 ● Do 4.7. ONKOINTIMITY. Výstava fotografi í Vojtě-
cha Novotného, snímky mapují příběh onkologicky 
nemocné pacientky.

OSTATNÍ AKCE

 ● 28.6. až 5.7. LÉTO-KRUHY 2014. Multižánrový 
festival s řezbářským plenérem a dětskou tvůrčí díl-
ničkou. Areál sokolovny v Záblatí.

 ● 28.6. v 9.30 hodin ODEMYKÁNÍ MEANDRŮ 
ODRY. Vodácká akce, sjezd Odry ze Starého Bohumí-
na do Zabełkova.

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

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 na zimáku – badminton, tenis, stolní 
tenis, nohejbal a volejbal.

PROVOZNÍ DOBA
pondělí až pátek: 14 – 22 hodin

sobota a neděle: 10 – 22 hodin
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