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Dárek ke století: očistná kúra a nová okna
Čelní strana neogotické radnice bude zářit novotou. Kulturní památku z přelomu
19. a 20. století zahalilo lešení, aby mohli řemeslníci z fasády smýt pomocí chemie
a tlakového čištění stoletou špínu. Do konce prázdnin čeká cihly budovy ještě
nové vyspárování. Současně probíhá z přední strany také výměna oken.
Budova dnešní radnice
z červených cihel byla původně
komplexem školních budov.
Vznikala postupně v průběhu
dvaceti let, protože kvůli rostoucímu poštu školáků bylo
třeba objekt neustále rozšiřovat. Čtvrtá a poslední přístavba byla dokončena přesně před sto lety v roce 1914.
„Nemáme žádné informace
o tom, že by se budova někdy
v minulosti čistila. Loni ale
prošla očistou její boční část
a letos jsme se pustili do té
čelní. Čištění jde rychle, časově i finančně náročné je
pak spárování a výměna stovek cihel, které už nahlodal
zub času natolik, že se musejí
nechat znovu vyrobit. A to je
ruční práce, protože obzvláště
u okenních říms jsou cihly
různě tvarované,“ prozradila
vedoucí organizačního odboru
radnice Miroslava Šmídová.
Po čištění se na cihly nanese speciální vrstva, která na

nich vytvoří film. Ten bude
zdivo chránit před dalším zašpiněním. Ochranná vrstva
se na cihly nastříká ještě jednou po spárování. Součástí
čištění je i oprava klempířských prvků, svodů a okapů.
„Čištění čelní fasády jsme
zároveň sladili s výměnou
oken. Celkem necháme vyměnit třiačtyřicet historických oken v přední části radnice. Po dohodě s památkáři
jde o věrné repliky těch původních. Opět jsou kastlová
a mají zase zelenou barvu.
Jedinou změnou je, že jsou
vnější křídla oken z izolačního dvojskla,“ prozradila
Hana Kaspřáková z odboru
rozvoje a investic.
Výměna oken spolu s čištěním fasády přijde město na
necelé tři miliony. Podle finančních možností se bude
v čištění fasády i výměně oken
pokračovat i v příštích letech.

Předloni se nových replik
p
oken dočkala i vedlejší radniční budova, která je
postavená ve stejném
stylu a je rovněž kulturní památkou. Ta
vznikla jako radnice

a svému účelu slouží s přestávkami dodnes. V této budově se měnilo pětapadesát
oken za téměř dva a půl
milionu.
Lucie BALCAROVÁ

Foto: Pavel Čempěl

Další etapa skřečoňské kanalizace
Ve Skřečoni přibyla další část nové kanalizace. Půlkilometrový kanalizační
sběrač za tři miliony vyrostl během čtvrt roku ve třech slepých odbočkách
z Rychvaldské ulice, a to v Blatné, Dělnické a Myslivecké. Napojit se na něj
může až dvaadvacet rodinných domů.
„V maximální možné míře jsme rozvody
vedli v místech příjezdových komunikací. Ne všude se to ale povedlo, a proto se
v některých úsecích muselo kopat také
v zahradách. Rozkopané ulice nakonec
dostaly zcela nový asfaltový povrch,“
sdělila Eva Mrázková z městského odboru rozvoje a investic.
Kanalizační síť postavilo město až na
hranici soukromých pozemků. Napojení

AKTUÁLNÍ TÉMA
domů už je ale v režii jejich vlastníků.
Na vybudování kanalizační přípojky si
od města mohou vzít bezúročnou, až
třicetitisícovou, půjčku. „Chceme, aby se
na kanalizaci napojilo co nejvíce domů.
Ne všichni ovšem mají na napojení dost
peněz, a proto jsme se rozhodli poskyto-

vat na výstavbu přípojek bezúročné
půjčky. Ty jsou splatné do dvou let.
V rozpočtu města jsme na ně vyčlenili
půl milionu,“ uvedl místostarosta Lumír
Macura. Možnosti půjček už využilo
devět Bohumíňáků, čtyři ze Skřečoně,
tři ze Záblatí a dva ze Šunychlu.
Výstavba kanalizace ve Skřečoni je
rozdělena do sedmi etap. První proběhla
loni, kdy přibyl kanalizační sběrač v části
Rychvaldské a Úvozní ulice. Další postavilo město letos a také v příštím roce
chce s budováním kanalizace ve Skřečoni
pokračovat.
(Dokončení na str. 2)
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Další etapa Prodat, zdemolovat, rekonstruovat?
je největším vlastníkem bytů v Bohumíně,
skřečoňské Město
spravuje jich 4 375. Vedle standardních bytových
jsou součástí fondu i domy či celé lokality,
kanalizace domů
které mají svá nejlepší léta za sebou. Co s nimi?
(Dokončení ze str. 1)

Kanalizace se napřesrok
bude stavět i na jiných lokalitách. Momentálně se projektuje v Záblatí v Sokolské
a Rychvaldské ulici, ve Starém Bohumíně v Malé ulici
a tlaková kanalizace v Mlýnské ulici v Šunychlu. Začíná
se rovněž připravovat odkanalizování zhruba třiceti
domů ve Vrbici s napojením
na místní čističku a s vyústěním do Vrbického jezera.
„Bohumín splňuje normy
Evropské unie a většina obyvatel je na kanalizaci napojena. Proto nemáme nárok
na dotace. To nic nemění na
tom, že i z vlastních prostředků kanalizaci budovat
budeme. Jen to půjde pomaleji a budeme postupovat
podle efektivity vynaložených prostředků jako kdysi,
když jsme dělali plynofikaci.
Proto je velmi důležité, aby
se lidé na kanalizaci napojili.
Nemělo by smysl zakopávat
trubky do země, když by se
pak na ně nikdo nenapojil,“
doplnil starosta Petr Vícha.
Loni investovalo město do
stavby nové kanalizace sedm
a půl milionu. Přibyla v Šunychlu a ve Skřečoni pro jednatřicet domů. Před dvěma
roky vybudovalo město kanalizaci pro šedesát domů
v Záblatí za dvanáct milionů.
Lucie BALCAROVÁ

Chystá se první sraz
absolventů »báňské«
Největší vysoká škola na
severní Moravě, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, letos slaví
165. výročí založení. Při této
příležitosti mimo jiné pořádá
historicky první sraz absolventů všech generací. Uskuteční se 12. září v kampusu
univerzity v Ostravě-Porubě.
Kromě setkání absolventů,
pedagogů a prohlídky školy je
připraven i doprovodný program. Více informací na www.
srazabsolventu.vsb.cz. (red)

Prodat, zbourat, přestavět? O tom budou v nejbližší
době rozhodovat městští radní. Proto si v půli července
jeli jednotlivé nemovitosti osobně prohlédnout.
Majetkový odbor radnice
vypracoval seznam nevyhovujících bytových objektů.
Některé jsou ve špatném
technickém stavu, úplně
nebo zčásti opuštěné. Další
domy jsou pro bytové účely
vzhledem ke své poloze
neefektivní, jiné zase kvůli
absenci sociálního zařízení
nebo zastaralému vytápění
neposkytují potřebnou kvalitu bydlení.
Pracovníci radnice u jednotlivých domů navrhli i další
postup. „Část domů by bylo
vhodné prodat, některým se
ale zřejmě nevyhne demolice.
Pak jsou tu ještě objekty, které
by se vyplatilo rekonstruovat. Přestavět na klasické či
nadstandardní byty nebo při-

způsobit sociálním účelům,“
uvedla vedoucí majetkového
odboru Eva Drdová.

AKTUALITY

Pivní slavnosti
V sobotu 16. srpna od 13 hodin bude Hobbypark opět zasvěcen chmelovému moku. Letošní
ročník Pivních slavností nabídne na sedmdesát
druhů čepovaných piv, soutěže, občerstvení,
eurobungee trampolínu, 3G simulátor, atrakce
pro děti a hudební vystoupení. Na pódiu se od 14
hodin postupně představí kapely Rosso Gneiss
(Bohumín), Khýr Brothers (Opava), Legendy se

Úředníci další postup
u jednotlivých domů navrhli,
hlavní slovo ale budou mít
radní. Než o osudu nemovitostí rozhodnou, vydali se do
terénu, aby mohli situaci posoudit na místě. Navštívili
domy v patnácti ulicích či
lokalitách. Definitivní rozhodnutí vydají počátkem
(tch)
srpna.

Radní si byli v terénu prohlédnout nemovitosti, o jejichž
osudu budou v srpnu rozhodovat. Foto: Pavel Čempěl

vrací (Ostrava), Grog (Bohumín). Nadílku muziky završí od 21.30 hodin Iron Maiden Revival
ze Vsetína.
(kach)

Stěhování inspektorátu
Dopravní inspektorát Karviná má nové působiště. V půli července se z budovy v Bohumínské ulici u areálu ČSAD přestěhoval na Mírovou
ulici 1429/37 v Karviné – Novém Městě. V té
donedávna sídlil referát dopravy a silničního
hospodářství karvinského magistrátu.
(red)

Nabídka pozemku pro rodinnou výstavbu
Město Bohumín nabízí k prodeji pozemek
pro výstavbu rodinného domu, a to
parcelní číslo 384/2 – 2.169 m2 spolu
s pozemky p. č. 838/3 – 81 m2 a p. č.
384/3 – 107 m2 ve Skřečoni, které tvoří
samostatný přístup.
Pozemky se nacházejí mimo hlavní třídu ve
vilové čtvrti, mezi ulicemi Dělnickou a Blatnou. Pozemek je možné napojit na inženýrské
sítě. V blízkosti se nachází základní a mateřská škola, obchod s potravinami, restaurace
a pošta. Městská část je obklopena rozsáhlou
zelení a lesními porosty, současně je odsud
dobrá dostupnost centra města.
Vyvolávací cena všech tří pozemků jen 500
tisíc korun. Licitace proběhne 13. srpna v 15
hodin v zasedací místnosti majetkového odboru

ve vedlejší budově radnice »B«. Bližší informace ve stejné budově, v kanceláři 103.
(jahol)
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Ostrý křest sportovní haly
Otevře ji florbalový turn
už se blíží »Bospor Women's Cup 20aj14že«n

·

s polyuretanovým povrchem pro sálové
sporty a nakonec plocha pro badminton
či aerobik. Jednotlivá hřiště od sebe oddělí spouštěcí sítě. Sportovci najdou
v hale deset šaten a pět toalet.
Před halou přibude devatenáct parkovacích míst, návštěvníci budou moci
využít stání i u aquacentra či zimního
stadionu.

říjen 2013

Lucie BALCAROVÁ

Parking pro sportovce
Vzniká coby samostatný projekt, ale
váže se přímo ke sportovní hale. V místě
bývalých zahrádek vedle restaurace Rio
vyrůstá nové parkoviště. Stavba probíhá
po etapách, po celkovém dokončení nabídne plocha osmašedesát parkovacích
míst.
V první fázi, která přijde na 1,4 milionu a má být hotova při otevření haly,
nabídne parkoviště čtyřiačtyřicet míst,
z toho čtyři pro tělesně postižené. Příjezdové plochy bude tvořit zámková
dlažba, samotná parkovací stání zatravňovací tvárnice. Parkoviště bude mít své
veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci
(tch)
a chodník.

leden 2014

únor 2014

Méně administrativy, více soukromí
ský úřad tento výpis pouze v případě,
jestliže od jeho vydání neuplynou tři
měsíce. Z předkládaných dokumentů
budou úřady vytvářet elektronické kopie, které budou uloženy do datového
úložiště živnostenského rejstříku.
Nové znění zákona přináší podnikatelům také zvýšení ochrany jejich soukromí. V současné době jsou totiž v živnostenském rejstříku vedeny
Novela mimo jiné poúdaje o podnikatelích
PARAGRAFY
čítá se zrušením povinv relativně velkém rozsanosti podnikatelů opakovaně dokládat
hu. Nachází se zde nejen celé jméno, IČ
obecnímu živnostenskému úřadu doklady,
a sídlo, ale i údaje o bydlišti či místu pobytu. Právě poslední dva údaje budou po
které už poskytli některému z existujínabytí účinnosti chystané změny zákona
cích obecních živnostenských úřadů.
z veřejné části živnostenského rejstříku
Podmínkou samozřejmě je, že skutečvymazány a veřejnosti tak nebudou přínosti, které tyto doklady osvědčují, nestupné. Údaj o sídle podnikatelů pak
doznaly změn. Nejčastěji jde o doklady
bude nově z veřejné části živnostenského
o dosaženém vzdělání, doklad o praxi
rejstříku odstraněn po uplynutí čtyř let
nebo souhlas vlastníka nemovitosti
od zrušení posledního živnostenského
s umístěním sídla na určité adrese.
oprávnění podnikatele.
V případě doložení výpisu z trestního
rejstříku podnikatele použije živnostenDalibor DUDA, živnostenský odbor

V posledních letech si novely
živnostenského zákona kladou
za cíl snížení administrativní zátěže
podnikatelů a vylepšení podnikatelského prostředí. S dalšími
novinkami přichází návrh zákona,
který mění živnostenský zákon
s účinností od 1. ledna 2015.
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Jak vyrůstala
sportovní hala...

Stavba městské sportovní haly u aquacentra spěje mílovými kroky do
finiše. Dokončují se obklady a dlažby, podhledy, terénní úpravy a parkoviště
před halou. Vše probíhá podle harmonogramu a bez komplikací. Nový
sportovní stánek by se tak už v půli srpna měl zaskvět v plné kráse.
Pro veřejnost se nová hala otevře začátkem září. A hned ji čeká zatěžkávací
zkouška – 6. a 7. září zde proběhne florbalový turnaj žen »Bospor Women's
Cup 2014«. Síly v něm změří naše přední kluby i česká reprezentace.
Městská společnost Bospor také nabízí hřiště v budované hale k pronájmu.
Zájem je velký, některé časy a termíny,
hlavně florbal, badminton a tenis, už
jsou vyprodány. „Nejprve jsme oslovili
bohumínská sportovní sdružení a pak
i ta v okolí. Někteří zájemci ještě vyčkávají, chtějí si vše prohlédnout po dokončení haly a pak se rozhodnout,“ prozradil ředitel Bosporu Jan Rozsypal.
O pronájem se může přihlásit kdokoli,
třeba amatérské skupinky sportovců,
kteří si chtějí zahrát na kvalitním povrchu. Rezervace a bližší informace na
e-mailu sportovni-hala@bospor.info či
na telefonním čísle 734 788 668.
Investorem stavby je město. Na budování haly, které odstartovalo loni v říjnu, si vzalo 50milionový úvěr. Hala
vzniká na ploše 3 715 metrů čtverečních
a má úctyhodné rozměry. Sportovcům
nabídne hned čtyři hřiště – tenisový
kurt, hřiště s umělým trávníkem, další

č í s l o 14/ 2 014

březen 2014

červen 2014

červenec 2014
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L I C I TAC E BY T Ů

Připravované licitace městských
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. Budovatelská 308, číslo bytu 1, kategorie I., 1. patro. Zateplený
nízkopodlažní cihlový dům
v klidném prostředí v Záblatí,
plastová okna. Plocha pro výpočet nájemného 53,75 m 2,
celková plocha bytu 53,75 m2.
Prohlídka 28.7. v 16.45–17.00
hodin a 29.7. v 8.30–8.45
hodin. Licitace se koná 30.7.
v 16.30 hodin.
● Byt 1+1, ul. Nerudova
1158, číslo bytu 60, kategorie I., 13. patro. Věžový dům se
nachází v blízkosti školy, školky, zdravotního a nákupního
střediska. V bytě jsou plastová
okna, balkon a koupelna se
sprchovým koutem. Možnost
parkování u domu. Plocha pro
výpočet nájemného 44,01 m2,
celková plocha bytu 44,01 m2.
Prohlídka 28.7. v 15.30–15.45
hodin a 29.7. v 9.00–9.15
hodin. Licitace se koná 30.7.
v 16.45 hodin.
● Byt 1+3, ul. Bezručova
1143, číslo bytu 53, kategorie
I., 10. patro. Zateplený věžový
dům s funkcí domovníka, po
celkové rekonstrukci, plastová
okna. Plocha pro výpočet nájemného 67,61 m 2, celková
plocha bytu 69,93 m 2. Prohlídka 28.7. v 16.15–16.30 hodin a 29.7. v 8.00–8.15 hodin.
Licitace se koná 4.8. v 16.00
hodin.
● Byt 1+3, ul. Bezručova
542, číslo bytu 9, kategorie I.,
3. patro. Nízká cihlová zástavba poblíž restaurace, v přízemí
domu se nachází prodejna potravin, v bytě jsou velké místnosti. Plocha pro výpočet nájemného 100,40 m2, celková
plocha bytu 100,40 m2. Prohlídka 28.7. v 15.45–16.00 hodin. Opakovaná licitace se
koná 4.8. v 16.45 hodin.
● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 1071, číslo bytu 27, kategorie I., 5. patro. Věžový dům
v centru města. Byt s balkonem, v bytě byla provedena
kompletní výměna podlaho-

vých krytin, rekonstrukce
koupelny a výměna dveří. Plocha pro výpočet nájemného
67,17 m2, celková plocha bytu
69,04 m 2 . Prohlídka 4.8.
v 15.00–15.15 hodin a 5.8.
v 10.00–10.15 hodin. Licitace
se koná 11.8. v 16.00 hodin.
● Byt 0+1, ul. Alešova
1070, číslo bytu 42, kategorie
I., 8. patro. Věžový dům v centru města. Byt s balkonem.
Možnost parkování před domem. Plocha pro výpočet nájemného 28,04 m 2, celková
plocha bytu 29,62 m 2. Prohlídka 4.8. v 14.30–14.45
hodin a 5.8. v 10.30–10.45
hodin. Licitace se koná 11.8.
v 16.15 hodin.
● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 1160, číslo bytu 7, kategorie I., 5. patro. Nový cihlový
dům v centru města. Byt je
atypický se zděnou koupelnou
a WC. Plocha pro výpočet nájemného 59,99 m 2, celková
plocha bytu 59,99 m 2. Prohlídka 4.8. v 15.30–15.45 hodin a 5.8. v 9.30–9.45 hodin.
Licitace se koná 11.8. v 16.30
hodin.
● Byt 1+1, ul. Okružní
1055, číslo bytu 17, kategorie
I., 4. patro. V bytě je kuchyňská linka, nová spížní skříň
v kuchyni a vestavěná skříň
v předsíni. Zateplený dům
s plastovými okny se nachází
v blízkosti školky, školy, obchodů a centra města. Plocha
pro výpočet nájemného 36,47
m2, celková plocha bytu 37,04
m2. Prohlídka 5.8. v 8.15–8.30
hodin a 6.8. v 14.45–15.00
hodin. Licitace se koná 11.8.
v 16.45 hodin.
● Byt 1+2, ul. Šunychelská
953, číslo bytu 7, kategorie I.,
4. patro. Nízkopodlažní dům
v blízkosti supermarketu
a parku v žádané lokalitě. Byt
s plastovými okny, kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. Plocha pro výpočet
nájemného 55,27 m2, celková
plocha bytu 56,30 m 2. Pro-

hlídka 11.8. v 15.00–15.15 hodin a 12.8. v 8.00–8.15 hodin.
Licitace se koná 13.8. v 16.00
hodin.
● Byt 1+3, ul. Okružní
1055, číslo bytu 46, kategorie
I., 10. patro. Byt po celkové
rekonstrukci včetně sociálního
zařízení, v předsíni je komora.
Zateplený dům s plastovými
okny se nachází v blízkosti
školky, školy, obchodů a centra města. Plocha pro výpočet
nájemného 59,39 m2, celková
plocha bytu 60,73 m 2. Prohlídka 5.8. v 8.30–8.45 hodin
a 6.8. v 15.00–15.15 hodin.
Licitace se koná 13.8. v 16.15
hodin.
● Byt 0+2, ul. Okružní
1087, číslo bytu 137, kategorie I., 8. patro. Byt po celkové
rekonstrukci včetně sociálního
zařízení, má plastová okna
a velkou lodžií s výhledem na
město. U domu je zrenovovaný park, v blízkosti jsou nákupní centra Kaufland, Albert
a školka. Plocha pro výpočet
nájemného 49,99 m2, celková
plocha bytu 53,53 m2. Prohlídka 5.8. v 9.00–9.15 hodin
a 6.8. v 15.30–15.45 hodin.
Licitace se koná 13.8. v 16.30
hodin.
● Byt 0+2, ul. Okružní
1087, číslo bytu 54, kategorie
I., 2. patro. Byt po celkové rekonstrukci včetně sociálního
zařízení, má plastová okna
a velkou lodžií. U domu je zrenovovaný park, v blízkosti
jsou nákupní centra Kaufland,
Albert a školka. Plocha pro
výpočet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 5.8. v 9.15–9.30hodin a 6.8. v 15.45–16.00
hodin. Licitace se koná 13.8.
v 16.45 hodin.
● Byt 1+2, ul. Okružní
1069, číslo bytu 53, kategorie
I., 5. patro. Byt po celkové rekonstrukci včetně generální
opravě elektroinstalace. Dům
s funkcí domovníka se nachází
poblíž centra města, odpočin-

kové zóny, obchodů, školky
a školy. Plocha pro výpočet
nájemného 51,93 m2, celková
plocha bytu 56,58 m 2. Prohlídka 5.8. v 9.45–10.00 hodin a 6.8. v 16.15–16.30 hodin.
Licitace se koná 18.8. v 16.00
hodin.
● Byt 1+3, ul. Okružní 716,
číslo bytu 84, kategorie I., 10.
patro. Zateplený, v roce 2007
zrekonstruovaný dům s úklidovou a správcovskou službou
poblíž lesoparku, Kauflandu,
školy a školky. Parkoviště
u domu. V bytě je koupelna se
sprchovým koutem a lodžie
s výhledem na město. Plocha
pro výpočet nájemného 62,63
m2, celková plocha bytu 68,68
m 2 . Prohlídka 5.8. v 10.15
–10.30 hodin a 6.8. v 16.45
–17.00 hodin. Licitace se koná
18.8. v 16.15 hodin. Licitace
se mohou zúčastnit pouze
zájemci, kteří si do 13.8.
podají přihlášku (majetkový
odbor, č. dv. B207 – vedlejší
budova MěÚ).
● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 1071, číslo bytu 33, kategorie I., 6. patro. Dům v centru
města. Možnost parkování
před domem. Byt s balkonem,
nové dveře, rekonstruována
koupelna. Plocha pro výpočet
nájemného 67,17 m2, celková
plocha bytu 69,04 m 2. Prohlídka 12.8. v 9.00–9.15 hodin
a 13.8. v 15.00–15.15 hodin.
Licitace se koná 18.8. v 16.30
hodin.
● Byt 0+1, ul. Čs. armády
1072, číslo bytu 13, kategorie
I., 3. patro. Věžový dům
s funkcí domovníka poblíž supermarketu Billa, plastová
okna. Plocha pro výpočet nájemného 28,86 m 2, celková
plocha bytu 31,18 m2. Prohlídka 13.8. v 14.30–14.45 hodin
a 14.8. v 8.15-8.30 hodin. Licitace se koná 18.8. v 16.45 hodin.
● Byt 1+2, ul. Okružní
236, číslo bytu 5, kategorie
II., 2. patro. Nízkopodlažní
cihlový dům, v bytě je provedena generální oprava elektroinstalace. Plocha pro výpočet nájemného 52,50 m2, celková plocha bytu 54,80 m 2.
Prohlídka 12.8. v 8.30–8.45

B O H UM Í N S K É M Ě S T S K É N OV I N Y

bytů
hodin a 13.8. 15.30-15.45 hodin.
Opakovaná licitace se koná
20.8. v 16.00 hodin.
● Byt 0+1, ul. Alešova 1070,
číslo bytu 49, kategorie I., 9. patro. Věžový dům v centru města.
Možnost parkování před domem.
Byt s balkonem, nové dveře, rekonstruována koupelna. Plocha
pro výpočet nájemného 28,79
m2, celková plocha bytu 31,12 m2.
Prohlídka 12.8. v 9.15–9.30 hodin a 13.8. v 14.45–15.00 hodin.
Licitace se koná 20.8. v 16.15
hodin.
● Byt 1+3, ul. Čs. armády
1053, číslo bytu 53, kategorie I.,
11. patro. Věžový dům v klidové
zóně poblíž centra města, supermarketu, základní a mateřské
školy. Plastová okna, zrekonstruována koupelna. Plocha pro výpočet nájemného 59,37 m2, celková plocha bytu 60,71 m 2 .
Prohlídka 18.8. v 15.00–15.15
hodin. Licitace se koná 20.8.
v 16.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. Okružní 1059,
číslo bytu 11, kategorie I., 4. patro. Byt s kuchyňskou linkou je po
rekonstrukci sociálního zařízení,
nachází se v nízké zástavbě. Centrum města, škola a obchody
jsou v sousedství. Plocha pro výpočet nájemného 52,65 m2, celková plocha bytu 55,99 m2. Prohlídka 12.8. v 8.15–8.30 hodin
a 13.8. v 15.15–15.30 hodin. Licitace se koná 20.8. v 16.45 hodin.
● Byt 0+2, nám. Svobody 7,
číslo bytu 4, kategorie I., 2. patro. Bezbariérový dům i byt na
náměstí ve Starém Bohumíně,
byt s balkonem, s komorou na
chodbě, plastová okna, v domě je
zajištěn úklid společných prostor, v blízkosti autobusová zastávka, nemocnice, školka a základní škola. Plocha pro výpočet
nájemného 72,05 m 2, celková
plocha bytu 74,89 m2. Prohlídka
26.8. v 10.45–11.00 hodin a 27.8.
v 15.15–15.30 hodin. Licitace se
koná 1.9. v 16.00 hodin. Licitace se mohou zúčastnit pouze
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (zejména osoby postižené pohybově, zrakově, sluchově, mentálně
či osoby pokročilého věku).
Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor
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Zloději byli rychlejší, dveře jsou zase fuč
Kauza »mizejících« dveří z protihlukových stěn u dálnice nebere konce. A je
stále absurdnější. Správce stěn nechal
počátkem prázdnin část ukradených
dveří nahradit. Sotva však montéři
z Bohumína odjeli, už byli na místě
zloději a nové dveře znovu odcizili.
Případ krádeží dveří z únikových východů
se vleče už měsíce. Vypáčili je a odsmýkali
barbarští zloději kovů. Nejen že způsobili
škodu za půl milionu, ale bez dveří neplní
protihlukové stěny plnohodnotně svou funkci
a prázdnými otvory vbíhá na dálnici lesní
zvěř. Několik nevinných tvorů, včetně březí
srny, už zaplatilo srážku s rychle jedoucími
auty životem. Aby se neštěstí neopakovala,
třeba i na straně posádek v autech, otvory
byly provizorně zabezpečeny dřevenými
paletami. Až o prázdninách se díla chopili
i silničáři, jenže...
Protihlukové zdi mají v Bohumíně na starosti dva správci. Úsek silnice souběžné s dálnicí,
označené I/67, spravuje Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) Ostrava, zdi přímo u dálnice
patří Středisku správy a údržby dálnice (SSÚD)
Ostrava. První se k akci odhodlalo ŘSD, počátkem července nainstalovalo ve svém úseku
asi čtrnáct dveří. Bohužel použilo stejný typ
jako prvně, tedy kovový. Pracovníci je sice
chtěli dodatečně zabezpečit proti krádeži, třeba

Muž hrozil bombou
V Bohumíně úřadoval »atentátník«. V pátek 18. července
večer oznámil anonym uložení
bomby na vlakovém nádraží.
Na místo okamžitě vyjeli strážníci, policisté i hasiči. Povolán
byl i policejní pes, cvičený na
vyhledávání výbušnin.
Policie zastavila veškerý provoz na železnici. Vlaky, které
mířily do Bohumína, musely
zastavit, ty ve stanici nemohly
odjet. Muži zákona pak začali
prohledávat perony, odpadkové koše, zákoutí i vnitřní prostory nádraží. V mezidobí pracovali kriminalisté na dopadení pachatele. Jejich nasazením
se podařilo do hodiny od oznámení zadržet 21letého mladíka.
V minulosti už osmkrát trestaný recidivista teď má na kontě
další delikt. Za šíření poplašné
zprávy mu hrozí až tříletý trest.
Výhrůžky »atentátníka« byly
naštěstí plané. Žádný výbušný
systém na nádraží nebyl. Výsledkem tak je jen zbytečné nasazení policejních sil a naštvaní
cestující, jejichž vlaky nabraly
hodinové zpoždění.
(via, tch)

Otvory po dveřích jsou alespoň provizorně zabezpečené
Foto: Pavel Čempěl
proti zvěři.

zavařením pantů, jenže už to nestihli. Čtyři
dveře v mžiku opět zmizely.
SSÚD se z této blamáže poučila a chce jít
jinou cestou, uvažuje o dveřích plastových, případně dřevěných. Kdy se jich však zdi u bohumínské dálnice dočkají, není vůbec jasné. (tch)

Životická tragédie
Ve středu 6. srpna se koná
Pietní shromáždění věnované 70. výročí popravy 36 občanů
Životic a okolních obcí hitlerovskými okupanty. Památník
životické tragédie se otevře v 15 hodin, pietní akce začíná
o hodinu později. Zájemci se mohou na akci vypravit speciálním autobusem. Odjíždí ve 14 hodin od pošty ve Skřečoni, ve
14.10 od bohumínské radnice, ve 14.30 zastaví na rozcestí
v Záblatí a ve 14.30 v centru Dolní Lutyně. Zpět se autobus
vrací v 17.45 hodin po stejné trase.
(red)

Maják městské policie
● Strážníci na přelomu června a července pětkrát zadrželi výrostka z Pudlova, který
neustále utíká z diagnostického ústavu v Ostravě. Notorický
uprchlík neustále se svým
nezletilým sourozencem
páchá v Bohumíně trestnou
činnost.
● Dva zloději se 29. června
vypravili krást do areálu prodejny v Bezručově ulici. Měli
spadeno na kovový materiál.
Jeden pachatel vnikl do areálu a podával lup svému komplici na ulici. Hlídka krádež
překazila a poberty dopadla.

● V souvislosti
s krádežemi kovů strážníci
věnovali v uplynulém období
zvýšenou pozornost »klientům« sběren surovin a zjistili
přes dvacet deliktů. Zlodějům
současně odňali dva vozíky,
které sloužily k páchání trestné činnosti. Od té doby krádeže kovových věcí částečně
poklesly. V této souvislosti
žádáme občany, pokud uvidí
nějaký převoz podezřelého
materiálu, aby na toto upozornili strážníky na telefonním čísle 156.
Karel VACH, ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666
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Hřiště bez dětí, bezpečnost je přednější
Rákosníček si vzal »dovolenou«. Dětmi hojně využívané hřiště v Nerudově ulici
bude až do poloviny září mimo provoz. Důvody jsou bezpečnostní, v těsné
blízkosti dětských atrakcí probíhá náročná rekonstrukce věžového domu.
Práce na domě číslo 1158 jsou rozsáhlejšího rázu než při standardních modernizacích věžáků. Stavbaři postupně
odžie a na
odstraňují staré betonové lodžie
jejich místě staví z prefabri-

Staré lodžie musely ustoupit novým.
Foto: Pavel Čempěl

kátu balkony nové. Už tak náročnou
operaci ještě zkomplikovalo uchycení
starých lodžií. Stavbaři se původně dom
mnívali,
že balkony
tvoří kompaktní
s
samonosná
»věž«,
k
která
je k domu jen
u
uchycena.
Ukázalo
se však, že balkon je
vlastně prodloužený panel, jednolitý
kus, který současně
tvoří podlahu bytu.
Proto je třeba každou lodžii od domu odsekávat.
Stavbaři už stihli demontovat lodžie
a postavit nové po stranách domu. Nyní
se přesunuli do zadní části, která se tyčí
právě nad Rákosníčkovým hřištěm.
V místě operuje jeřáb, který přenáší těžké betonové díly, a proto bylo nutné
hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřít.
„Mrzí nás, že to vyšlo zrovna na prázdniny, kdy bývá na atrakcích plno dětí.
Ale právě kvůli jejich bezpečnosti je lepší
hřiště raději uzavřít,“ vysvětlila opatření
Jana Fonioková z odboru rozvoje a investic. Dodala, že ze zdí domu bude navíc

Péče o místa posledního odpočinku
Město se v Bohumíně stará o pět veřejných hřbitovů. Kromě běžné údržby
probíhají každoročně dílčí opravy a rekonstrukce, aby místa posledního
odpočinku důstojně vypadala.
Na hřbitově ve Starém Bohumíně se
opravy v uplynulých týdnech dočkala
plocha u vodovodu. Povrch ze zámkové
dlažby také dostal další chodníček. Před
hřbitovem v Záblatí zase slouží motorizovaným návštěvníkům nová parkovací
stání. Hřbitovní areál má od letoška také
nové oplocení. To bylo kvůli zachování
vzrostlých stromů nutné mírně posunout. Tím vznikla volná plocha, ale i tu
ještě letos zahradníci osázejí zelení
a provedou terénní úpravy. V tomto roce
se práce dotknou také hřbitova ve Skřečoni. V plánu jsou opravy dalších chodníků a obnova památníku rudoarmějců.

Na hřbitově v Novém Bohumíně bylo
potřeba zbořit zídku z bílých cihel, hrozilo její zborcení. Odstraněním zdi vznikl
pás podél plotu, kde vysázíme túje. Na vrbickém hřbitově jsme vyměnili sud u pumpy,
nechali natřít lavičky a odstranit náletové
dřeviny, které prorůstaly oplocením.
Napřesrok plánujeme na hřbitovech
opravy dalších chodníčků. K přestavbě
se vybírají ta místa, která jsou obtížně
schůdná či na kterých hrozí nebezpečí úrazu.
V roce 2015 chceme také upravit plochu
pro stání automobilů před hřbitovem ve
Skřečoni a vybudovat zde nový plot.
Eva LISZOKOVÁ, odbor životního prostředí a služeb

Nové parkoviště před záblatským hřbitovem. Foto: Pavel Čempěl

Rákosníčkovo hřiště se nachází v těsné blízkosti
rekonstruovaného věžáku.

třeba strhávat staré nevyhovující zateplení a ochranné textilie na lešení všechen prach nemusí zachytit.
Zábor území kolem stavby včetně Rákosníčkova hřiště by měl trvat do poloviny září. Pokud by se podařilo práce uspíšit, o to dříve se hřiště dětem zase otevře.
Pavel ČEMPĚL

NEPŘEHLÉDNĚTE

Úhrady drobných oprav
v městských bytech
Letos začal platit nový občanský
zákoník. Ten zrušil předchozí
právní normy, jež podrobně řešily
finanční účast a povinnosti nájemníků při údržbě a opravách bytu.
„Protože současný zákoník tyto povinnosti detailně nepopisuje, rada města
schválila pro Bohumín interní pravidla,“
uvedl Stanislav Svrčina z majetkového
odboru radnice. Dodal, že pravidla vycházejí z původního nařízení vlády,
podle kterého se v rámci údržby a oprav
postupovalo do konce roku 2013.
Kompletní »Pravidla při úhradě nákladů na udržovací práce a drobné
opravy nebo výměny částí zařízení a vybavení v bytě v majetku města Bohumína« jsou k dispozici na webu města
www.mesto-bohumin.cz. Občané je
najdou v sekci Radnice, rubrice Kontakt
s občany, Zásady, Odbor majetkový,
(red)
bod číslo 12.
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Posezení na originálech z jasanu
Dotvořeno, dopilováno. Festival Léto-kruhy 2014 splnil vše, co si předsevzal.
Mistři řezbáři vytvořili tři originální lavičky pro nově založené náměstíčko
naproti sokolovny v Záblatí. Objeví se tam i desítka mozaikových kachlů
olků.
z dílny tamních spolků.
Finále Léto-kruhů
ů
proběhlo v Záblatí
4. července. Lidé si
mohli prohlédnout
výsledky týden

No náměstíčko ozdobí kachle záblatských
Nové
ssdružení a spolků.

Šimon Pohl pracoval na lavičce »Smíření«.
Foto: Pavel Čempěl a Lukáš Kania

trvajícího plenéru a tvůrčích dílen. Program v průběhu festivalu doplnila také
školička žonglování, koncerty a v den
zakončení hry pro děti, koncert kapely
Wind a večerní ohňová show.
Lavičky z jasanového dřeva teď čeká
období vysychání. Až proces skončí,
řezbáři je napenetrují a natřou. Pak se

sedátka přesunou na náměstíčko.
Michal Sebera vytesal lavičku
nazvanou »Sokol« se symbolem
tělocvičné jednoty. Šimon Pohl
a Jaroslav Thér mají lavičku »Smíření« s postavami chlapce a dívky
ře
Jiří Turoň dal vzniknout
po stranách,
st
lavičce »Souznění« s motivem lva a orla.
Úspěšně proběhla i festivalová výtvarná dílna. Zástupci spolků působících
v Záblatí v ní skládali mozaiky z barevných kachliček do velkých čtverců. Co
kachel, to jiný motiv. Kachle rovněž najdou místo v prostranství nového náměstíčka. Spolky pod ně umístí zprávu
o sobě a své činnosti, cosi jako odkaz
příštím generacím. Kachle zdobí například motiv duhy (mateřská škola Bambino), fotbalový míč (FK Slovan Záblatí)
nebo hasičská přilba (SDH Záblatí).
12. ročník festivalu Léto-kruhy pořádalo občanské sdružení Maryška, partnerem akce bylo město Bohumín. „Nejen Maryšce, ale všem sdružením a spolkům, které se zapojily do Léto-kruhů,

Michal Sebera vytesal lavičku nazvanou
»Sokol« se symbolem tělocvičné jednoty.

a také těm, které působí jinde ve městě,
patří velké poděkování. I díky nim to
v Bohumíně žije,“ uvedl starosta Petr
Vícha při zakončení festivalu. Jeho
hlavními spoluorganizátory byli TJ Sokol Záblatí, FK Slovan Záblatí, komise
pro městskou část Záblatí, občanské
sdružení Alma mater, SDH Záblatí a občanské sdružení VizeArt.

Doklady ke změně trvalého pobytu
Agendu evidence obyvatel občané
často navštěvují kvůli změně trvalého
pobytu. Mnozí se však k ohlášení změny
bohužel dostaví s nesprávnými doklady.
V případě změny trvalého pobytu do městského bytu je zapotřebí doložit platnou
nájemní smlouvu. Občané však často mylně
předkládají jen evidenční list bytu. Při ohlašování změny trvalého pobytu do družstevních bytů je také nutno doložit platnou nájemní smlouvu, nikoli doklad o převodu práv
a povinností bytu. Při ohlašování změny

pobytu do soukromých rodinných domů je
zapotřebí prokázat oprávněnost k domu
výpisem z katastru nemovitostí, kupní smlouvou
či darovací smlouvou. Nelze však dokladovat
oprávněnost k domu záznamem o přidělení
čísla popisného či jiným podobným dokladem
vydaným stavebním úřadem.
Pokud ale občan není nájemcem bytu
či vlastníkem v případě rodinného domu,
a přesto chce učinit změnu trvalého pobytu,
je vždy zapotřebí souhlas nájemce či vlastníka
bytu nebo domu.
Žaneta RAFAJOVÁ, právní a živnostenský odbor

Neetická lest na podnikatele
Nepoctivci se zaměřují na začínající podnikatele. Pod
zástěrkou neexistujícího »Rejstříku obchodu a živnosti«
se snaží z ještě nezkušených živnostníků vylákat peníze.
Řada začínajících podnikatelů obdržela krátce po získání
živnostenského oprávnění
nebo jiného povolení k podnikatelské činnosti dopis
z fiktivního »rejstříku«. Zavádějící dopisy jsou nejčastěji
odesílány z Brna. Ale vyskytly

K VĚCI
se i s hlavičkou jiných měst.
Dopis vyvolává klamný dojem
úředního psaní s povinnou
platbou za zápis do tohoto
rejstříku. U dopisu je současně

přiložena poštovní poukázka
pro úhradu 1.700 korun.
Ve skutečnosti ale žádný
»Rejstřík obchodu a živnosti« jako instituce veřejné
správy neexistuje a žádná
povinnost zápisu není. Jde
pouze o neeticky kamuflovanou komerční nabídku inzerce. Živnostníci by měli být
obezřetní a neměli by platit
za služby, které si sami nevyžádali.
Dalibor DUDA,
živnostenský odbor

Lukáš KANIA

KRÁTCE

Poděkování za
poutavé vzdělávání
Děkuji Danuši Račkové,
knihovnici ze Záblatí, za celoroční poutavé vzdělávací lekce pro žáky a tvořivé dílničky
ve školní družině. Její zásluhou děti rády čtou, povídají
o přečtených knihách a dozvídají se různé zajímavosti.
Marta LUČANOVÁ

Odpady
na hřbitovech
Kontejnery na hřbitovech
slouží výlučně k ukládání odpadů z hrobových míst, lidé
se zde mohou zbavit kytic,
starých svíček a podobně.
Pro druhotně využitelné materiály pak slouží nádoby na
tříděný odpad. Komunální
odpad však do velkokapacitních kontejnerů, umístěných
na hřbitovech, nepatří. (el)
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Bohumín postupně zavírá vodě vrátka

POVODEŇ 1997 Foto: archiv

S

edmnáct let poté. V červenci 1997 se do Bohumína bez varování přihnala
tisíciletá povodeň. Bez milosti zatopila vše, co jí přišlo do cesty.
Zkolabovala elektřina i telefonní spojení. V ulicích se místo aut proháněly
lodě a obojživelné vozy vojáků. Když voda konečně opadla, zůstala po ní
katastrofální miliardová spoušť.

Velká voda zahrozila později ještě jednou. Před čtyřmi lety do města vtrhla
stoletá voda z Olše a dvacetiletá z Odry.
Živel tentokrát napáchal škody za dalších 75 milionů.
„Je jisté, že povodně budou město
ohrožovat i v budoucnu. Každým rokem
je však Bohumín lépe chráněn před vodami z velkých řek i drobných místních
toků. Přibyly protipovodňové hráze
a proběhla řada opatření, která snižují
hrozbu záplav. Díky tomu se změnily
i povodňové mapy a záplavové oblasti.
Zlepšila se technika i spojení. Na ochranu a možnost evakuace jsou hasiči i my
lépe připraveni. Na radnici máme náhradní zdroj, který by mohl zajišťovat
nabíjení mobilů a vysílaček,“ vyjmenoval inovace starosta Petr Vícha.
Protipovodňové hráze za více než 170
milionů přibyly ve Starém Bohumíně,
Šunychlu a loni také ve Vrbici. Navíc se
ve Vrbici podařilo obnovit odvodňovací
příkop za Vrbickou ulicí. Ochranou před

STALO SE

Pil a řídil
Ve středu 2. července odpoledne přistihli strážníci za
volantem opilého řidiče.
Šoféra (42) octavie podrobili
dechové zkoušce při silniční
kontrole v Šunychelské ulici.
Hříšník nafoukal 1,13 promile
a policie ho proto stíhá pro
ohrožení pod vlivem návykové látky.
(red)

velkou vodou se stala i dálnice včetně
souběžného odlehčovacího příkopu.
V Bohumíně tak zbývá ochránit už jen
Pudlov. Na přípravách zdejších hrází
proto Povodí Odry ve spolupráci s městem intenzivně pracuje. Radnice vložila
do projektování hrází dva miliony. Hotova už je dokumentace pro územní řízení.
Vodohospodáři teď hledají prostředky
na výkup pozemků, na nichž mají valy
vyrůst. Náklady na výstavbu se odhadují na více než 200 milionů.
Hráze budou chránit před stoletou
vodou Pudlov i tamní rozvodnu elektřiny pro většinu Bohumína. ČEZ původně
sliboval, že rozvodnu sám ohradí. Z projektu ale sešlo, energetici prý zato do
deseti let areál v Drátovenské ulici zrekonstruují a vyvýší. Protože ale ČEZ
kromě slibu žádnou iniciativu v této věci
nevyvíjí, město připravuje na své náklady
vybudování přečerpávací stanice u rozvodny. Zatím probíhají vyjednávání
s vlastníky pozemků pro její umístění.

Kromě výstavby hrází se podařilo
uskutečnit i další opatření, aby se minimalizovalo ohrožení velkou vodou.
Koryto Odry od Koblova až po Starý
Bohumín se podařilo prohloubit díky
odstranění nánosů štěrku. U Olše došlo
k odstranění náletových dřevin i části
nánosů. Pročištěno bylo i koryto Lutyňky v oblasti Červína a Bajcůvky v toku
přes Starý Bohumín včetně vyústění do
Odry za štěrkovnou a odstranění odtokové závady ve Slezské ulici. Město usiluje o to, aby Povodí Odry pokračovalo
v čištění dalšího úseku Bajcůvky, a to
přes Pudlov až k drátovně, a je opět připraveno se na čištění finančně podílet.
Na Skřečoňském potoce došlo k rozsáhlé rekonstrukci zatrubněné části. Na
Bohumínské stružce v Šunychlu Povodí
Odry opravilo drobné závady na hrázích. Město osadilo klapkami nejvýznamnější vyústění do toku a jako první
a nejdůležitější krok pro odvodnění
Mlýnského potoka přebudovalo odtok
pod hrází do stružky. Původní záměr
rekonstrukce odtoku ze Suchého nádrže
ve Starém Bohumíně se rozšířil na
odvodnění celé lokality Petra Cingra.

Strážníci trestali jen piráty
Bohumínská městská policie připravila před začátkem
prázdnin bezpečnostní akci. Poslední červnový den
pojala jako »den prevence«.
„Termín jsme volili záměrně.
Děti vyběhnou o prázdninách
do ulic, budou nepozorné
a hrozí střety s vozidly. Proto
jsme se zaměřili na dodržování povolené rychlosti,“ uvedl
manažer prevence kriminality
MP Bohumín Roman Honysz.
Protože šlo o preventivní akci,

snažili se strážníci provinilce
při drobnějších prohřešcích
jen poučit a pokárat. Domluvou proto vyřešili devětadvacet menších překročení rychlosti. Na postihy ale nakonec
přece jen došlo. Tři řidiči jeli
v obci více než osmdesátkou
a čeká je přestupkové řízení.

Lucie BALCAROVÁ

Preventivním akcím se městská policie věnuje průběžně
celý rok. Každý měsíc se zaměřuje na jednu oblast. Letos
to už byli například pejskaři,
výkupy kovů ve sběrnách
nebo cyklisté. Na ty se hlídky
zaměřily v červnu. Zajímala
je vybavenost bicyklů či jízda
po cyklostezce. Při jedné
z větších akcí 25. června večer
strážníci v Šunychelské a Štefánikově zkontrolovali třicítku
cyklistů. Nezjistili u nich žád(erh, luk)
né pochybení.
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Domy budou v teple, ani na schodiště nezafouká
Tři jedním »vrzem«.
Sousední věžové domy
1052 až 1054 v ulici Čs.
armády obepíná lešení
a ochranné textilie. A na
všech panuje čilý stavební
ruch. Obyvatelé tří věžáků
sice nyní žijí na »staveništi«,
ale na podzim už si budou
moci pochvalovat nové
zateplení a další zkulturnění
prostředí.
Hlavním cílem rekonstrukce
věžáků je sanace a zateplení
zdí i střechy. Použitým materiálem však tentokrát u obvodového pláště není hojně rozšířený polystyren. „Zateplujeme vatou. Je neprodyšná
a protipožární,“ vyzdvihl
přednosti materiálu Jan Hock
z odboru rozvoje a investic.
Všechny tři domy samozřejmě čeká také standardní
obnova společných prostor
a venkovních prvků. Upravují
se vstupy, dveře a okna na
schodištích, podlahové krytiny, natírá se zábradlí. Péči
věnují stavebníci také lodžiím, které jsou u těchto domů řešeny atypicky. Lodžie
jsou ve společných prosto-

Věžové domy 1052, 1053 a 1054 v ulici Čs. armády se rekonstruují současně.

rách, jedny jsou přístupné ze
světlíků na chodbách, další
tvoří součást schodiště. Je to
dosti nepraktické, zejména
v zimě, protože při cestě po
schodech se člověk v každém
patře ocitne na otevřeném
»balkóně«. Tyto nešťastně
řešené lodžie proto dostanou
v rámci rekonstrukce prosklené stěny, nové podlahy
a zábradlí.

Zateplení a renovace všech
tří domů bude stát 20,3 milionu. Město akci financuje
prostřednictvím nízkoúročeného úvěru z programu Jessica, podobně jako starobohumínský Národní dům.
Až dosud Bohumín obnovoval výškové domy postupně,
zhruba dva ročně. Z dvaadvaceti městských věžáků
už jich má novou podobu

Foto: Pavel Čempěl

dvanáct. Nyní ale město proces urychlilo a zbylých deset
domů zrenovuje během dvou
let. Na hromadné zateplování věžáků si z Jessicy vzalo
půjčku ve výši padesáti milionů. Kromě zmíněných
domů v ulici Čs. armády se
díky dotovanému úvěru
v současnosti rekonstruuje
také věžák v Mírové ulici.
Pavel ČEMPĚL

Jedni promovali, další se mohou hlásit
Osmnáct absolventů bohumínské Univerzity třetího věku odpromovalo
24. června v obřadní síni bohumínské radnice. Dvouletý cyklus letos úspěšně
zakončilo šestnáct žen a dva muži z Bohumína, Rychvaldu a poprvé i z Dolní
Lutyně. Ve čtyřech semestrech se věnovali počítačům, angličtině, právu
a umění. Na dvě třetiny nákladů jim přispělo město, zbytek si hradili sami.

Foto: Lucie Balcarová

Dvouleté studium pro bohumínskou
U3V připravuje Vysoká škola podnikání
z Ostravy. Za sedm let fungování už univerzitu absolvovalo 132 lidí a město za tu
dobu přispělo seniorům na studium částkou přes šest set tisíc. V letošním roce má
Bohumín na studium seniorů vyčleněno
sedmdesát tisíc.
Do konce července se mohou v knihovně přihlásit zájemci do nového ročníku.
Středoškolské vzdělání je výhodou, ale ne
podmínkou. Tou je věk minimálně 55 let.
Ke studiu se mohou přihlásit jak lidé
z Bohumína, tak ze sousedního Rychvaldu
či Dolní Lutyně. Radnice svým seniorům
náklady na studium částečně proplácejí.
Jeden semestr přijde na 1 800 korun,
obce přitom hradí každému studentovi
1 200 korun. Za studium jednoho semestru tak senior zaplatí jen 600 korun.
„Podpora aktivního života seniorů je pro
nás prioritou. A jsem rád, že se shodujeme
s okolními obcemi a můžeme v praxi naplňovat naši dobrou spolupráci. Rychvald nás
naopak inspiroval v zavedení služby senior
taxi,“ uvedl starosta Petr Vícha.
(balu)
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Hřiště prokoukne a změní se i jeho okolí

Povrch hřiště původně tvořil asfalt, který se ovšem po letech zdeformoval a popraskal. Nově bude mít hřiště povrch umělý.

Vnitroblok mezi ulicemi Štefánikovou a Čs. armády, známý mezi starousedlíky
jako »Zmijův dvůr«, čeká letos a příští rok proměna. První vlaštovkou byla
nová dětská atrakce v okolí původního pískoviště.
„V lokalitě jsme mezi místními obyvateli uspořádali anketu. Zajímalo nás, jaký
by měl být osud zdejšího hřiště pro míčové
hry. Zda jej zrušit, nebo naopak zachovat
a přidat i další atrakce. Místní si zrušení
hřiště nepřáli, navíc se v polovině došlých
odpovědí objevila prosba o vybudování
atrakce pro menší děti, která v lokalitě
chyběla,“ upřesnila Šárka Drápelová z od-

boru školství, kultury a sportu.
Menší dětský koutek, který si obyvatelé přáli, proto město nechalo nainstalovat do prostor zdejšího pískoviště.
Radnici atrakce přišla na 140 tisíc a děti
i rodiče už ji několik měsíců testují. Teď
se stavbaři pustili i do oprav asfaltového
hřiště pro míčové hry. Ty přijdou na 1,7
milionu a potrvají do konce července.

Foto: Pavel Čempěl

Asfalt nahradí umělý povrch, pružný
červený akrylát. Kolem areálu přibude
nové oplocení, aby míče nepadaly mimo
hřiště.
„Momentálně projektujeme ještě proměnu zdejších zpevněných ploch. Dosud
řidiči parkují v lokalitě neorganizovaně.
To by se mělo změnit, přibudou parkovací
místa, vznikne také oficiální plocha pro
kontejnerová stání. Do přestavby se chceme pustit v příštím roce,“ doplnila Lenka
Jochimová z odboru rozvoje a investic.
Lucie BALCAROVÁ

Náměstí jako na dlani (na monitoru)
Bohumín má nové panoramatické oko. Radnice uvedla do provozu v pořadí už třetí
webovou kameru s živým obrazem přenášeným na městské internetové stránky.
Nová webkamera sleduje náměstí T. G. Masaryka.
Nová statická externí kamera radnici přišla na dvacet
tisíc. „Najít vhodné místo pro
webovou kameru, která snímá široké okolí, není snadné,

už kvůli slunci a odrazu slunečních paprsků. Nakonec
jsme se rozhodli pro horní
štít střechy kina, odkud má
kamera dobrý výhled na ná-

městí a zajistí kvalitní obraz
prakticky po celý den,“ vysvětlil Jiří Rozsypal z organizačního odboru. Dodal, že externí
kamera si dobře poradí s ark-

tickými mrazy, tropickými
vedry, deštěm a sněhem.
Nabídku webových kamer
Bohumína najdou uživatelé
na www.mesto-bohumin.cz
v sekci O městě, rubrice
Webové kamery. „Tipy na
vizuálně a obrazově pohybová zajímavá místa mohou
občané psát na webmaster@
mubo.cz. Časem totiž uvažujeme o dalším rozšíření našeho
portfolia webových kamer,“
dodal Rozsypal.
Život v Bohumíně dosud
sledovaly dvě městské webové kamery. Vůbec první začala přenášet živý obraz
v červenci 2007, je interní
statická a umístěná na radnici.
Druhá kamera přibyla v září
2009 na střeše Penzionu ve
věži za parkem. Jde o panoramatickou externí kameru,
kterou mohou v určitých časových intervalech ovládat
sami návštěvníci webu.
(jiro, luk)
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Nové hřiště, chodníky i parkoviště
Hned na několika místech v centru Bohumína přibudou do konce září nové
cyklostezky, chodníky i parkovací místa. Práce se dotknou ploch v okolí polikliniky,
zdejších školek, mateřských center, pošty i domů v Nerudově a Mírové ulici.
Obnovou projde i zdejší hřiště pro míčové hry.
„Rekonstrukce je rozdělena
do šesti etap, začala v červnu
a hotovo bude do konce září.
V rámci ní dojde k předláždění starých asfaltových
chodníků, kdy vzniknou společné stezky pro chodce a cyklisty ze zámkové dlažby.
V lokalitě jsme už například
nechali odstranit i plot, který
v minulosti ohraničoval zdejší školská zařízení. Ztratil
svůj význam,“ uvedla Lenka
Jochimová z odboru rozvoje
a investic.
U pošty v Nerudově ulici je
v plánu rozšíření parkovacích míst. Novinkou bude
i chodník mezi poštou a mateřskou školou. Proměny se
v sousedství Rákosníčkova
hřiště dočká i zdejší plácek
pro míčové hry. Dostane
umělý povrch z pružného
akrylátu. Kolem hřiště přibude rovněž i oplocení, plot
oddělí i jednotlivá hřiště. Ve
finále se hrací plocha »nalajnuje«, aby se tu mohl hrát
tenis, volejbal, nohejbal, basketbal či malá kopaná.

Díky rozsáhlé obnově lokality se zpřehlední i stávající
parkovací místa u družstevních domů v Mírové ulici spolu s vjezdy ke zdejším garážím.
„V Mírové ulici nebudeme
parkoviště rozšiřovat, jen
předláždíme plochy a »zlegalizujeme« stání pro automo-

Prázdniny v Bunkru

Patnáct let zachycených
objektivem

Prázdniny jsou v plném
proudu, teplé počasí a letní
radovánky lákají k novým zážitkům, které mohou občas
svádět k rizikovému chování.
I proto v nízkoprahovém zařízení Bunkr připravujeme
pro naše klienty nabitý program. Během prázdnin se
mohou těšit na fotbalový turnaj, zábavné a tvořivé workshopy, prezentace o rodných
zemích našich zahraničních
dobrovolníků, besedu o drogách s pracovníky Renarkonu
a preventivní programy na
téma posilování, zdravá výživa a poruchy příjmu potravy.
Bunkr zároveň o prázdninách upravil otevírací dobu.
Ve středu a čtvrtek má otevřeno od 10.30 do 14 hodin.
V pondělí a úterý zůstal
zachován běžný provoz od
14.30 do 18 hodin.
(bun)

bily,“ dodala Jochimová.
Náklady na proměnu celé
lokality činí téměř deset milionů. Většinu z toho uhradí
evropská dotace z Integrovaného opreračního ptogramu,
která pokryje 85 procent nákladů.
Lucie BALCAROVÁ

V okolí komplexu, v
němž sídlí napříkla d po šta ne bo
ce nt ru m Bo be š,
vyrůstají nové chod
níky a stezky.
Foto: Pavel Čempě
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Centrum mladé rodiny Bobeš se připravuje na nový »školní«
rok. Už nyní probíhají zápisy do kroužků a aktivit, které
začínají od září. Kapacita je omezena. Pokud máte chuť
vyzkoušet něco nového, případně v aktivitě pokračovat,
nenechávejte přihlášku na poslední chvíli.
V nabídce Bobeše bude po
prázdninách cvičení pro rodiče s dětmi ve skupinách dle
věku dítěte (do 6 let), plavání
dětí (do 6 let), výtvarný kroužek (od 1,5 roku), angličtina
pro nejmenší (od 1,5 do
7 let), hudební kroužek (od 1
roku), miniškolka (od 1 do 6
let), Montessori klubík (od 1
do 6 let), vzdělávací program
pro nejmenší děti Poznáváme svět. Zájemci se mohou
přihlásit osobně, telefonicky
na čísle 604 388 853, e-mailem herna@bobescentrum.cz

nebo na facebooku Bobeše.
S výběrem pracovníci centra
rodičům poradí. Na mnoho
aktivit přispívají i zdravotní
pojišťovny.
V září bude Bobeš slavit 15.
výročí otevření centra. Při
této příležitosti připravuje
výstavku fotek, které klienti
a návštěvníci pořídili v Bobeši.
Fotky je možné posílat v tištěné i elektronické verzi.
Prosíme vždy jen jednu fotku,
ideálně s rokem pořízení.
Předem děkujeme.
Petra KALICHOVÁ,CMR Bobeš

POZVÁNKA

Festival na břehu Olše
Mili Fest. Akce, která podporuje neziskové organizace,
je poděkováním za jejich pomoc lidem v různých životních
situacích, se uskuteční 30.
srpna od 10 hodin ve Věřňovicích. Výtěžek z festivalu
půjde na podporu a rozvoj talentovaných dětí. Na programu Mili Festu budou projížďky v loďkách po Olši, tvůrčí
dílny, taneční a hudební
workshopy nebo turistická
stezka. Pro vyznavače alternativních stylů to budou sanskrtské písně a mantry či kundaliny jóga. Na pódiu se představí
několik hudebníků a kapel,
například Ota Maňák, True
Crew nebo Glazy. Připraveno
bude ajúrvédské a vegetariánské občerstvení, pro milovníky
klasiky opečené buřty. (red)
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Červen nabitý spoustou zážitků
Poslední měsíc školního roku byl pro děti ze Soukromé mateřské školy Tovární naplněn
novými netradičními zážitky. Začalo to hned první červnovou sobotu, kdy jsme vyrazili
společně s rodiči na výlet do vědecko-technického muzea U6 v Ostravě-Vítkovicích.
A jelikož byla výstava interaktivní, vyřádily se nejen děti, ale i jejich rodiče.
V pátek 13. června proběhla
na školní zahradě velká rozlučková párty, které se zúčastnily
nejen naše děti, ale také děti

s rodiči z okolí. Největším zážitkem pro předškoláky bylo
pasování na »velké školáky«,
na které byli patřičně hrdí.

Návštěva industriálních památek v Ostravě.

Všechny děti ukázaly svým
rodičům své taneční schopnosti a nadání, které získaly
v tanečním kroužku. Vyvrcholením programu bylo hudební
finále v anglickém jazyce, kdy
děti zazpívaly a pohybem vyjádřily několik písní. Průvodci
celým programem byli kluci
z agentury Tomino, kteří coby
námořníci bavili děti až do pozdního odpoledne. Nechyběl
ani skákací hrad, cukrová vata,
balonky a grilované masíčko či
klobásky. A jelikož nám přálo
i počasí, byl to opravdu příjemně strávený den.
A aby těch zážitků nebylo
málo, pokračovali jsme celodenními pěšími výšlapy po
krásách a zajímavostech Bohumína spojenými s opékáním parků na školní zahradě.
Čekalo nás také sportovní klá-

Tribuna na pevných základech
Když stavět, tak na bytelných základech. Ty pro budoucí fotbalovou tribunu
na hřišti za parkem už stojí. Budování zázemí pro fanoušky kopané tak
pokročilo do další fáze, definitivně hotovo by mělo být do konce prázdnin.
„Příznivci fotbalu po zastřešené tribuně
volali řadu let. Dvakrát jsme už byli
i blízko získání dotace, ale vše se povedlo
napotřetí díky ministerstvu školství.
V minulosti jsme se snažili vytvořit ideální podmínky místním fotbalistům, aby se
mohli především věnovat práci s mládeží.
Teď se dočkají zlepšení komfortu i diváci,“
prohlásil místostarosta Igor Bruzl.
Stupňovitá fotbalová tribuna zabere
plochu o rozloze 173 metrů čtverečních.
Ocelová konstrukce včetně polykarbonátové střechy dosáhne téměř šestimetrové
výšky. Fandům nabídne tribuna 235 míst
k sezení na pohodlných plastových sedačkách, počítá se i se čtyřmi místy pro
vozíčkáře. „Kapacita je podle nás dostatečná, přesto konstrukce umožňuje i případné rozšíření tribuny,“ dodal Bruzl.
Součástí stavebních prací ve fotbalovém areálu je také vybudování přístupové
cesty, dlážděného chodníku od Janáčkovy
ulice k bývalým šatnám. Opravovat se
bude také plot ze strany přilehlého domu
Betonování základů fotbalové tribuny pro 235
Foto: Pavel Čempěl
diváků.

dětí a mládeže a v brankovišti přibudou
u
sloupy s ochrannými sítěmi. Celá stavba
a
přijde na 4,6 milionu. Čtyřicet procentt
nákladů městu pomůže uhradit státní
ní
dotace.
(balu))

Jeden z pěších výšlapů zavedl
děti k soše Jana Nepomuckého
na starobohumínském náměstí.

ní v adventure golfu u aquacentra.
Pomyslnou třešničkou na
dortu byla v posledním červnovém týdnu »kouzelná noc«
v mateřské škole. Předškolní
děti odpoledne neodešly s rodiči domů, ale pokračovaly
v maratónu zábavy s učitelkami nejen do večera, ale i celou
noc. Děti si z akce odnesly
nezapomenutelné zážitky.
Text a foto: Eva KOHUTIAKOVÁ
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Labyrint upoutá malé i velké

N

ová dominanta Hobbyparku je denně v obležení.
Děti se Mauglího stezky, jak se lanová atrakce
nazývá, nemohou nabažit. Výstup po lanových
překážkách do »roztančených« věží z akátového
dřeva už absolvovala také řada dospělých.

Základ Mauglího stezky tvoří šest dvoupatrových, osm
metrů vysokých věží. Propojení
mezi nimi zajišťuje systém lan
a sítí. Žádná monotónnost se
ale nekoná, na každé spojnici,
každé cestičce číhá jiná »překážka«. Jednou je třeba přejít
po válcích, jinde překonat
»vlnolam«, minout boxovací
pytle, prolézt obručemi nebo
vyšplhat po žebříku. Unikátní
atrakce je volně přístupná, bez

vstupného. Její vybudování přišlo město
na téměř pět milionů
korun. Stezka nakonecc stála
o 235 tisíc méně než se původně
ůvodně
počítalo. Radní proto rozhodli,
že za ušetřené peníze pořídí do
Hobbyparku ještě další prvky
– houpačku a šest laviček, vše
opět z akátového dřeva. Ty by
se u Mauglího stezky měly
objevit nejpozději do konce
září.
(tch)

Foto: Pavel Čempěl

Hřib koloděj (Boletus luridus)
Příroda Bohumínska – houby (142)
Hřib koloděj patří spolu s hřibem kovářem a dalšími
druhy do sekce Luridi čili červené hřiby nebo lidově
modráky. Tyto hřiby mají velké plodnice, drobné rudé
póry v pokožce a modrající dužninu.
Koloděj patří mezi vzhledově nejvariabilnější hřibovité
houby. Společným významným poznávacím znakem tohoto druhu je nápadná síťka
na třeni. Občas se ale objevují plodnice s méně nápadnou
síťkou a plstnatými zrníčky,
takže povrch jejich třeňů se
jeví jako síťovaný a drobně

šupinatý zároveň. Plodnice
s bělavou pokožkou klobouku
připomínají zase hřib satan.
Barva klobouku je zpravidla
hnědá, u různých barevných
variet také žlutá nebo červená. Koloděje můžeme nalézt
i na městských trávnících
v Bohumíně.
Text a foto: Jiří ŠUHAJ
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Z lesíku vykoukne barevný smajlík
Do školky s úsměvem. Až se po prázdninách budou vracet děti do mateřinky
Rafinérský lesík, už z dálky je uvítá rozesmátý smajlík. Tento emotikon bude
dominantním prvkem nové fasády školky, která právě prochází rekonstrukcí.
Práce v Rafinérském lesíku
začaly v červenci a potrvají
tři měsíce. „V budově měníme okna i dveře. Práce v interiéru by měly být hotovy
už do konce prázdnin, aby
nenarušily začátek nového
školního roku,“ uvedla Eva
Mrázková z odboru rozvoje
a investic s tím, že venkovní
práce pak mohou pokračovat
už za provozu mateřinky.
Součástí obnovy objektu je
také zateplení obvodového
pláště a nová fasáda. Střechy

se současná rekonstrukce
netýká, její zateplení proběhlo už v minulosti. Aktuální
opravy a přestavba budou
stát 2,1 milionu. Z devadesáti

Fasáda MŠ Rafinérský lesík bude
mít šedé provedení s pestrobarevnou duhou a smajlíkem v nároží.
Foto: Pavel Čempěl,
vizualizace: Jan Hock

Lukáš KANIA

Bohumínští myslivci se věnují dětem
Myslivecké sdružení Bohumín uspořádalo o prázdninách turnaj v bowlingu, kterého
se zúčastnily děti z Česka, Polska a dokonce i z USA.
Myslivci dále v rámci Prázdninového kolotoče předvedli dětem u hájenky v Záblatí
některé druhy mysliveckých psů a jejich práci v lese, uspořádali přednášku o lesní zvěři
žijící v okolí Bohumína a ukázali různé trofeje
srnčích a jeleních parůžků. Nakonec si pro ně

Jedno je však společné.
Vytvořit příjemné prostředí
se společnými vzpomínkami,
atmosféru pohody a pochopení. Vždyť něco končí a něco
začíná.
Ukončení docházky do
mateřské školy je pro děti
velkým životním mezníkem.
Děti vědí, že je čeká něco
nového, ale určitě ne něco
neznámého. Mateřská škola,
se kterou se rozloučily, byla
totiž místem, kde se o škole
mnoho dozvěděly a jsou na
ni připravené.
Eva BUČKOVÁ

Zdroj: nto.pl

připravili krátký vědomostní test, aby se přesvědčili, že dětem některé z nových informací
zůstaly v paměti. Každý účastník si z této akce
odnesl drobný dárek a ti nejlepší i věcné ceny,
které sponzorovalo MS Bohumín.
Čestmír KASPŘÁK, MS Bohumín

Na sklonku školního roku se ze všech stran ozývalo: „Koná se slavnostní rozloučení
s deváťáky, rozloučení s maturanty...“ A co předškoláci? V našem městě je deset mateřských škol, z toho dvě soukromé. I pro ně a jejich rodiče připravují učitelky každým
rokem zajímavé akce, které se jim zapíší do paměti jako nezapomenutelný zážitek.
ruje, jak z uplakaného drobečka vyrůstá samostatný
človíček připravený nastoupit
do školy. Záznam prezentace
si pak každý předškoláček
odnese domů na USB jako
vzpomínku na příjemné chvíle mezi kamarády. Jiné mateřinky volí místo velkých společných akcí zkoušku samostatnosti dětí. Zvládnout noční
pobyt v mateřské škole bez
maminky, najít poklad a splnit všechny záludné úkoly,
opéct párky na ohni či vychutnat si s dalšími kamarády večerní procházku s lampióny.

Z Bohumína do
polského vnitrozemí
Nabídka dopravního spojení
Bohumína s Polskem bude
zase o něco bohatší. Po plnohodnotném zprovoznění dálnice přichází na řadu železnice.
Díky iniciativě našich severních sousedů vznikne do konce roku nové vlakové spojení
Bohumína s dolnoslezským
a opolským vojvodstvím.
Polské Ministerstvo infrastruktury a rozvoje v těchto
dnech potvrdilo, že finančně
zaštítí nové železniční spojení
Wrocław – Opole – Bohumín.
Vlak má jezdit od 14. prosince,
kdy se v Polsku mění jízdní
řády. Od stejného data začne
jedna souprava denně jezdit
rovněž na trase Kędzierzyn–
Koźle – Bohumín.
„Je to skvělá zpráva, protože
náš region dosud neměl vlakové spojení s Českem,“ kvitoval
novinku Tomasz Kostuś, vicemaršálek opolského vojvodství.
Optimismus je samozřejmě
oboustranný, protože nové
vlakové spoje přivítají i čeští
cestující. Pokud nejsou motorizovaní, nebo zkrátka jen preferují cestování po železnici,
od prosince se z Bohumína
dostanou vlakem rovnou do
polského vnitrozemí.
(tch)

Školka končí, škola začíná
Každá mateřská škola přichází s jiným nápadem. Jedna
staví na výborné spolupráci
s rodiči, kterým dává možnost
připravit pro děti velkou zahradní slavnost podle vlastní
fantazie a s vlastním programem. Další při rozlučkové
akci ocení nejen děti, ale
i nejaktivnější rodiče. Jinde
představí na společném rozloučení s předškoláky prezentaci fotografií z akcí, kterými
děti procházely v průběhu
pobytu v mateřské škole. Věřte, že jediné oko maminky
nezůstane suché, když pozo-

procent však náklady pokryje
evropská dotace.
V případě Rafinérského
lesíku nepůjde
o jedinou dotaci
z Operačního
programu Životní prostředí
na zateplení
školských budov a společensky účelného zařízení.
„U
U tohoto programu jsme
ještě uspěli s dalšími dvěma
podobnými projekty. Máme
přiklepnutu dotaci k zateplení mateřské školy v Tovární
ulici v Záblatí a objektu prádelny v městské nemocnici.
Do projektů se pustíme
v příštím roce,“ potvrdila
projektová manažerka radnice Eva Růžičková.
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Letní radovánky ve školní zahradě
Letní Radovánky už patří neodmyslitelně k tradičním akcím školy Slezské diakonie.
Ty letošní se konaly v úterý 17. června.
Žáci školy spolu s dětmi ze
stacionáře Slezské diakonie
Salome a rodiči se radovali
z pestrého programu. Píseň
»Cesta« zazpívala Kristýnka
Ondrášková z MŠ Skřečoň
spolu s učitelkou Renátou
Kwašnou. Na keybord zahrála žákyně ZŠ Dětmarovice
Tereza Zamišková. Děti MŠ
Slezské diakonie z Bohumína
vystoupily s písničkou »Čížeček«. Zábavu a hry nachystal
Pepino Prcek. Pejsci Šiška
a Kašper nám s cvičitelkou
Johanou Biluseacovou předvedli tanečky a prvky z canisterapie. Ti odvážní si na
školní zahradě mohli vyzkoušet jízdu na konících
Máše, Juráškovi a Kaštanovi

z Rychvaldu. K tomu všemu
hrála živá hudba.
Dětem se velice líbilo malování na obličej – obrázky
na přání jim zhotovily Jana
Stáňová a Hana Malcharová.
Krásné obličeje pak fotila
Adéla Martynková.
Nechybělo také bohaté občerstvení a opékání párků.
Rodiče a hosté si mohli také
zakoupit originální výrobky
žáků naší školy. Počasí nám
nadmíru přálo, vše se vydařilo, radostné úsměvy dětí,
pedagogů i rodičů vyjadřovaly
pohodu z dobře připravené
akce.
Děkujeme městu Bohumínu
za finanční příspěvek, díky
kterému jsme mohli zorganizovat tak úspěšnou akci.
Text a foto: Maria GALUSZKOVÁ

Nejmenší závodník, největší ryba
Racek Bohumín uspořádal 28. června 2. ročník rybářských závodů mládeže »O pohár
Gliňoče«. Na břehu vodní nádrže ve Skřečoni zkoušelo štěstí sedmadvacet mladých
rybářů z Bohumína, Rychvaldu, Dolní Lutyně, Orlové, Jablunkova nebo Vítkova. Na
jejich háčcích skončilo 197 kusů pěti druhů ryb.
Nejstarší letošním závodníkem byl Jaromír Koneš (18
let), který při monitoringu
ulovil čtyři ryby jednoho
druhu. Největší z ulovených
ryb měřila osmnáct centimetrů. „Zajímavostí je, že tohoto nejstaršího účastníka závodu porazil v nevyhlášené
kategorii nejmladší závodník
Radim Wrobel, který má
teprve dva a půl roku,“ upozornil za organizátory Vladimír Kolomazník. Radim
Wrobel nachytal sice také
čtyři kusy jednoho druhu,
ovšem jeho největší ulovená
ryba byla o deset centimetrů
větší, měřila devětadvacet
centimetrů.

Pro závodníky
i nadšence
Klub sportovní lovecké střelby
Bohumín pořádá 2. srpna od 10
hodin na střelnici v Záblatí Velkou
cenu Bohumína. Soutěžit se bude
v disciplínách dvacet terčů baterie
a dvacet terčů americký trap.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky, airsoft
nebo projekční laserovou střelnici.

V I. kategorii dětí do deseti
let zvítězila Nikol Šelongová
z Nového Bohumína (8 let),
druhý byl Tomáš Bernatík
ze Záblatí (10), třetí Klára

Tomalová (5). II. kategorii
od deseti do patnácti let
vyhrál Daniel Panáček z Vítkova (12), druhou pozici
obsadil Filip Sitek z Orlové

Foto: Vladimír Kolomazník

Hasiči se utkají o putovní pohár
Po roce opět zavítá seriál hasičských závodů Moravskoslezské ligy v požárním útoku na vrbické fotbalové hřiště.
V sobotu 2. srpna ve 12 hodin zde odstartuje 12. ročník
soutěže O putovní pohár rady
města Bohumína. Sbor dobrovolných hasičů Vrbice přivítá na hřišti přes padesát

družstev, převážně ze severní
Moravy a Slovenska. Výkony
se budou hodnotit ve třech
kategoriích. Kromě tradičních
družstev mužů a žen se představí i veteráni nad 35 let.

(12) třetí
(12),
Jan Skácel z Vrbice (13).
Ve III. kategorii od patnácti do osmnácti let obsadila 1. místo Lucie Konderlová
z Jablunkova (16), druhé
Tomáš Salamon z Kopytova
(15), třetí Jaromír Koneš ze
(erh)
Šunychlu.
Pořadatelé zvou nejen
sportovní družstva z Bohumína a okolí, ale také diváky.
Čeká je bohaté občerstvení
a po skončení soutěže tradiční zábava s hudbou. Více informací o soutěži najdete na
webových stránkách vrbických hasičů www.sdhvrbice.
com.
Martin RAJSKI
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Práce se nedostává vždy jenom za odměnu
Uplynulo téměř pět měsíců od okamžiku, kdy jsme se rozhodli razit cestu
nuceného zaměstnávání nepřizpůsobivých občanů nebo dlouhodobějších
„návštěvníků“ našeho města. V rámci institutu veřejně prospěšných prací
(VPP) jsme navýšili počet těchto pracovníků o dalších stovku na celkové
číslo 230. To je unikátní počet nejen v porovnání se zvyklostmi v kraji,
ale i v celé České republice.
Díky vynikající součinnosti s vedením
bohumínského úřadu práce a také městské
společnosti BM Servis se nám povedlo vyslat nuceně do práce ty, kteří o zaměstnávání dlouhodobě moc nestojí a o poznání
raději tráví svůj čas vysedáváním v centru
města, v dětských koutcích anebo kolem
svých ubikací. Záměrně jsme se rovněž
sami snažili vytipovat povaleče nebo parazity a vyslat jim signál: »Bohumín není
městem, v němž vám stojí za to žít.« U nás
dávky nedostanete, musíte je odpracovat.
Na místě je tady i trocha čísel. Za poslední tři měsíce tak muselo nuceně nastoupit
do poměru VPP necelých 90 lidí, žijících
dlouhodobě na ubytovnách, a zhruba 40
lidí bylo na základě nenastoupení do práce
nebo porušení pracovní kázně na půl roku
vyřazeno z evidence úřadu práce. Navíc se
dál snažíme podnikat kroky, aby se zvýšil
dohled na veřejně prospěšnými pracovníky
a zlepšovala se také organizace jejich práce.
Tam cítíme, že je prostor ke zlepšení,
a upřeme sem další naše síly.

Velice často se však setkáváme i s názorem, že dáváme práci těm, kteří si ji nezaslouží, a naopak slušní lidé, kteří by pracovali rádi, ji nemají. Je ale určitě na místě
připomenout, že zisk pracovního poměru
v institutu VPP neznamená, že by si někdo
vylepšoval svou stávající finanční situaci.
Lidé, kteří se stanou veřejně prospěšnými
pracovníky, mají totiž nárok na naprosto
stejnou výši měsíční odměny, jako kdyby
seděli doma, nic nedělali a jenom z úřadu
práce pobírali sociální dávky.
Ne, nechceme házet všechny veřejně
prospěšné pracovníky do jednoho pytle.
Objevují se mezi i takoví, kteří si nabídnuté
práce váží a občas i BM servis nejlepším
z nich je schopen nabídnout trvalý pracovní
poměr. Bez VPP bychom si už ani neuměli
představit péči třeba o zeleň a čistotu ve
městě, protože najímat na tyto činnosti
soukromé firmy by náš rozpočet zatížilo
daleko víc. Přesto i nadále tvrdíme, že nucení do pracovních návyků lidi, kteří třeba
nikdy v životě neměli zaměstnání, má velký

smysl. Už jen proto, že jejich děti nepovažují za samozřejmé, když rodiče vysedávají
doma a berou sociální dávky. Chodit do
práce na šest a pracovat osm hodin je přece
normální, bohužel v některých rodinách, které
mám na mysli, to tak neplatí. Nebo neplatilo.
Ve většině případů to ani není tak, že by se
veřejně prospěšní pracovníci do zaměstnání
moc hrnuli. Jenže v případě, že splňují
podmínky pro zařazení do tohoto institutu,
odmítnutí takto nabídnutého zaměstnání
pro ně znamená vyřazení na šest měsíců
z evidence úřadu práce. Pro členy početnějších rodin to představuje zásah do jejich
rozpočtu, samoživitelé přicházejí o svůj
jediný zdroj příjmu a všech se týká i skutečnost, že zmíněného půl roku si sami
musejí hradit i zdravotní pojištění. Stejné
to je v případě, že poruší kázeň a pracovní
poměr je jim zrušen.
Nikdo v této republice není schopen vyřešit šmahem problémy s ubytovnami, ale
třeba využívání institutu VPP je jedním
z nástrojů, jak parazitům a povalečům
znepříjemňovat život. My od toho neustoupíme a naopak budeme ještě přísněji
sledovat jejich pracovní morálku a kázeň.
Bohumín stojí jen o slušné lidi, kteří mají
priority a životní hodnoty shodné s majoritní většinou společnosti.
Igor BRUZL, předseda MO ČSSD a místostarosta

Podílíme se na úspěšném rozvoji Bohumína
Končí volební období 2010–2014, což je důvodem k zamyšlení,
co vše se ve městě udělalo pro jeho rozvoj a především pro spokojenost v něm žijících občanů. Je logické, že nikdy se nedá vyhovět
všem: někdo preferuje úpravy chodníků, řidiči kvalitu cest a dostatek
parkovacích míst, jinému se nelíbí veřejné osvětlení, další se ptá,
k čemu je tolik sportovních objektů, jiní kroutí hlavou nad cyklostezkami atd.
Lze však říci, že i v tomto
období se město dále zvelebovalo – dokončuje se centrální zásobování teplem,
úprava městských věžových
domů (zateplení, výměna
oken za plastová), což společně znamená úsporu nákladů občanů za vytápění.
Rozšiřuje se síť kanalizace
s napojením na čistírnu odpadních vod, byla vybudována nová školní hřiště (ZŠ
Skřečoň, ZŠ Bezručova),
opravena městská tržnice,
provedeny estetizace meziblokových dvorů (za Grandem, Nerudova, Osvěta, Poděbradova aj.). Oceňuji
postupné budování tolik potřebných protipovodňových
staveb. Z města můžeme vy-

razit po dálnici nejen do vnitrozemí, ale i do Polska (i
když tyto akce financuje
stát). Bospor rozšiřuje svá
sportoviště v areálu za parkem Petra Bezruče. Vysazují
se „zelené zóny“, probíhá generální oprava Národního
domu ve Starém Bohumíně.
V září bude slavnostně otevřena nová sportovní hala,
systematicky se opravují
a vybavují školy… A takto
bych mohl pokračovat, protože naše město se opravdu
rozvíjí.
O tyto skutečnosti se přičinili také svou činností zastupitelé města (i když jsme
s Arnoštem Suchým pouze
dva), členové výborů a komisí
za KSČM a naši sympatizan-

ti. V samotném zastupitelstvu města byla až na výjimky dělná spolupráce a vždy
tvrdím, že politickými názory
se od ostatních lišíme, ale
dokážeme ve prospěch občanů pracovat společně a v klidu
jednat.
Osobně jsem v tomto volebním období hlasoval proti
zrušení výjezdové jednotky
dobrovolných hasičů v Kopytově a rozkol, ke kterému
došlo mezi městem a protagonisty této jednotky, nepřinesl nic dobrého, pouze
vzedmul emoce a napětí přetrvává. Rovněž jsem letos
v červnu nehlasoval pro
schválení vyhlášky o odpadech, která má vstoupit
v platnost od 1. 1. 2015, pro-

tože si myslím, že vyhláška
krádežím nezabrání a je nutno tuto problematiku řešit
celostátně. Celostátně se
také musí řešit problematika
ubytoven, aby nebyly pro
jejich vlastníky výhodným
byznysem.
Jedno volební období pomalu končí a blíží se nové
komunální volby, které se
uskuteční ve dnech 10.–11.
října 2014. Máme za KSČM
sestavenou novou kandidátku i základní teze volebního
programu na období 2014–
2018, o čemž vás budeme
v dalších číslech OKA průběžně informovat. Věříme
voličům, že dají našim kandidátům v komunálních volbách co nejvíce hlasů, abychom mohli naše záměry ve
prospěch občanů města ve
větší míře realizovat v souladu s heslem»S lidmi pro
lidi!«
Zdeněk VESELÝ,
zastupitel města za KSČM
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Starší žáci FK Bohumín slaví postup

FK Bohumín v ročníku 2013/2014: Brankáři: Nadhajský, Buch; Obránci: Malysz, Mirga, Rybář, Dobeš, Tomáš, Barteček, Biječek, Revák;
Záložníci: Burda, Látal, Banas, Janeczko, Holub, Vachtarčík; Útočníci: Bloksch, Černický, Ogrocki, Špička. Trenér Libor Plhoň, vedoucí
mužstva Vladimír Burda.
Foto: Jana Magočová

Bohumínští kluci ročníku 1999 a mladší se v sezoně 2013/2014 zasloužili
o vynikající výsledek. Postoupili do krajského přeboru – nejvyšší soutěže
pořádané Moravskoslezským krajským fotbalovým svazem (MS KFS).
Úspěch se nezrodil ze dne na den, nýbrž postupnou a cílevědomou prací
především trenéra Libora Plhoně a vedoucího mužstva Vladimíra Burdy.
Mužstvo, složené především z ročníku
2000, ukázalo svoji sílu už v loňském
ročníku, který v kategorii mladších žáků
v kraji jednoznačně vyhrálo bez ztráty
bodu se skóre 205:20! Nikdo neočekával, že kluci po přechodu na »velké hřiště« budou podávat takové výkony a že se
na konci sezony budou radovat z postupu
do krajského přeboru. Odehráli dvacet
utkání, z nichž osmnáct vyhráli, jednou
remizovali a jednou odešli poraženi. Získali 55 bodů, dali 120 branek a obdrželi
jich jen 23. Nejlepším střelcem FK Bohumín a celé krajské soutěže se stal podruhé
v řadě Petr Bloksch s 58 góly, v loňském
ročníku nastřílel 67 branek! Mám z kluků obrovskou radost a moc jim to přeji.

Na počátku sezony vůbec nebylo cílem
postoupit, ale když jsme v polovině sezony byli v kontaktu se špicí tabulky, tak
proč se o postup neporvat. Možná, že
postup nakonec vypadá jednoduše, kluci
na jaře neztratili v žádném utkání ani
bod, ale některá utkání hodně bolela
a nebyla vůbec jednoduchá. Chci poděkovat všem, kteří se na úspěchu bohumínského mládežnického fotbalu podíleli,“ poznamenal trenér Libor Plhoň.
Mužstvo zůstane téměř celé pohromadě a bude doplněno mladšími kluky pro
nastávající sezonu. Budeme napjatě sledovat, jak se nadějným fotbalistům
bude dařit v konkurenci těch nejlepších
– v krajském přeboru MS KFS. „Chlap-

cům samozřejmě gratuluji k postupu
a už nyní se těším na utkání v krajském
přeboru. Tento tým za poslední dva roky
nastřílel 325 branek a prohrál jediný
zápas v mistrovských utkáních! Nechme
se překvapit, jak se mu bude dařit v příštím roce,“ dodal Vladimír Burda.
Kluky je nutno pochválit i za vzornou
reprezentaci města Bohumína. V lednu
zvítězili na halovém turnaji v Havířově.
V březnu na halovém turnaji v polském
Strumieniu obsadili 1. místo bez ztráty
bodu. Vrcholem sezony byl 21. června
1. ročník turnaje o putovní pohár – Turnaj vítězů o Mistra krajských soutěží
v MSK v Ostravě-Třebovicích. Bohumínští obsadili s nejmladším týmem na
turnaji celkové 3. místo a v silné konkurenci vítěze krajského přeboru a dalších
vítězů krajských soutěží, se určitě
neztratili. Turnaj vyhrál tým MFK
Vítkovice.
Jaromír NADHAJSKÝ

Jubilejní ročník hasičské soutěže v Záblatí
V sobotu 12. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Záblatí jubilejní 10.
ročník soutěže v požárním sportu »Memoriál zasloužilého hasiče Aloise Škuty«.
Panovalo ideální počasí, soutěž byla dobře organizačně zajištěna, na vítěze čekaly
poháry a věcné ceny, na diváky občerstvení.
Přestože měla akce dostatečnou propagaci, byla pro
pořádající SDH Záblatí malým zklamáním účast pouhých devíti soutěžních družstev ve třech kategoriích
– muži, ženy, veteráni nad
35 let. Kromě tří domácích
družstev se do bojů zapojily
dva mužské týmy ze Šunychlu, po jednom ze Skřečoně,
Doubravy, Dolní Lutyně

a ženské družstvo z Dolní
Lutyně – Neradu. Je to škoda.
Ti, co nepřijeli, mohou litovat.
Hlavní soutěž v kategorii
mužů vyhráli hasiči z Dolní
Lutyně. V historii celého memoriálu třikrát zvítězila družstva Vrbice a Ostravy-Michálkovic, po jednom prvenství
mají hasiči z Doubravy, Dolních Marklovic a Petrovic–
Závady. Domácí zatím nikdy

na vítězství nedosáhli, i když
letos byla tato možnost velmi
reálná. Tak snad příště. V kategorii žen vyhrála domácí
děvčata a v kategorii těch
»trochu starších hasičů« zvítězil Šunychl před Skřečoní
a Záblatím. Ale u těchto závodníků už o pořadí až tak
nejde, chtějí hlavně všem
ukázat, že ač dříve narození,
přesto pořád dokážou zadání

soutěže splnit. Nejstaršímu
soutěžícímu bylo 66 let!
Při závěrečném ceremoniálu
byla Čestným uznáním Krajského sdružení hasičů v Ostravě oceněna za svou dlouholetou činnost v řadách dobrovolných hasičů patronka celého
»memoriálu« Věra Tvardková,
dcera Aloise Škuty, a její manžel Boris Tvardek. Vzhledem
k jejich věku jim za jejich neutuchající elán, chuť do práce ve
sboru a pomoc při organizaci
této akce patří náš velký obdiv
a poděkování.
Jiří MISIOŘ, hasiči Záblatí
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Prázdninové žně: stříbro z mistrovství a nový oddíl
Prvního července založil nový oddíl
silového trojboje a jen o deset dní
později vybojoval stříbrnou medaili
na mistrovství Evropy. Lepší začátek
prázdnin si Pavel Malina (54), profesí
městský strážník, duší sportovec,
nemohl přát.
Silový
trojboj kombinuje dřep
s činkou na ramenou, benchpress (tlak s činkou vleže)
a mrtvý tah (zvednutí činky
ze země do vzpřímené polohy). Pavel Malina se mu věnuje třicet let a své zkušenosti zúročil v Plzni na
Mistrovství Evropy Masters,
tedy veteránů. Obsadil druhou příčku a blýsknul se
skvělými výkony. V dřepu
vytvořil ve své věkové kategorii, 50 až 60 let, nový český rekord výkonem 202,5
kilogramu. V bench-pressu
si připsal 117,5 kilogramu
a v mrtvém tahu 170 kilogramů.
Na oslavy medaile ale neměl moc času, veškerý jej teď

věnuje nově založenému oddílu Powerlifting Raspberry.
Jeho členskou základnu

tvoří deset borců z Bohumína, Dolní Lutyně, Ostravy
a Orlové. Oddíl hledá další
členy, ale zajímá se pouze
o závodníky. Amatérům, kteří
si chtějí jen kondičně zacvičit, nově založený klub určen
není.
„Nechceme mít posilovnu,
kde si lidé zaplatí a přijdou si
zacvičit. Chceme se věnovat
soutěžím a závodění. Siláky,

Pavel Malina (54) na mistrovství Evropy, kde 10. července vybojoval stříbrnou medaili. Foto: archiv Pavla Maliny a Pavel Čempěl

PŘEDSTAVUJEME
kteří s námi do toho půjdou,
rádi přivítáme. Muže i ženy
všech generací,“ svěřil se
Pavel Malina, předseda a zakladatel oddílu. Je také jeho
»sponzorem«, nakoupil totiž
náčiní a posilovnu zřídil ve
svých prostorách.
Nový oddíl se chce každému závodníkovi věnovat
individuálně a Malina se
s nimi rád podělí o své dlouholeté zkušenosti. To byl
také jeden z důvodů, proč
oddíl založil. „Většina klubů
si své know how hlídá a o své
poznatky se moc nedělí. Já
chci naopak tipy a rady kolegům a následovníkům předávat,“ vysvětlil Malina.
Dodal, že se jeho oddíl chce
do konce roku zúčastnit minimálně pěti závodů. Zářijového mistrovství světa v Plzni,
pak mistrovství Moravy
družstev a na podzim postupových soutěží.
Pavel ČEMPĚL

Stříbro z Vídně pro kulečník Vzpěračské tituly z Holešova
O víkendu 28. a 29. června se ve Vídni hrál 4. ročník
Dunajského poháru, turnaje kulečníkářských mistrů.
Letos si účast vybojovali mistři Rakouska BK Mariahilfer,
Bavorska BC Kempten a České republiky BC Bohumín.
Stejná družstva se u stolu sešla už před dvěma lety.
Bohumínský tým, jenž reprezentují borci Milan Ráček, Ivo Gazdoš, Jan Musil
a Mirek Andrejovský, obhajoval loňské domácí vítězství.
Úvodní zápas prvního hracího dne obstarala družstva
BK Mariahilfer a BC Kempten. Utkání skončilo jednoznačnou výhrou rakouského
týmu 4:0. Ke druhému zápasu nastoupil BC Bohumín
proti BC Kempten. Z vítězství
se radovali naši hráči, soupeře porazili v poměru 3:1.
O vítězi rozhodoval nedělní
zápas mezi rakouským a bohumínským družstvem. Každý ze čtyř odehraných zápasů
byl vyrovnaný, o čemž svědčí
výsledná remíza 2:2. Tento
výsledek stačil rakouské sestavě k celkovému vítězství
v turnaji, protože o vítězi rozhodlo souhrnné herní skóre,

V sobotu 14. června proběhlo v Holešově v tělocvičně
policejní školy Mistrovství ČR ve vzpírání mužů 2014.
Bojovali zde také tři vzpěrači oddílu vzpírání Bonatrans
Bohumín Jaromír Gasior, Petr Sedláček, Jiří Gasior.
Získali dva tituly mistrů republiky a jedno druhé místo.

a to měl BK Mariahilfer lepší.
Druhé místo obsadil BC Bohumín, třetí skončil německý
BC Kempten.
S ohledem na prestiž a sledovanost, jakou si postupem času
Dunajský pohár v evropském
karambolovém kulečníku získává, by v příštích letech mohlo dojít k jeho rozšíření například o mistrovská družstva
Holandska, Francie a Belgie.
Stříbrnou medailí z mezinárodního turnaje završili
hráči BC Bohumín nejúspěšnější sezonu své historie.
Skvěle reprezentovali Českou
republiku a své mateřské
město Bohumín, za což jim
patří upřímné uznání. Poděkování si zaslouží také město
Bohumín za jeho velkou
a trvalou podporu našeho
sportovního týmu.

Jaromír Gasior skončil na
druhém místě v hmotnostní
kategorii do 69 kilo. Předvedl
výkony 97 kg v trhu, 121 kg

v nadhozu a 218 kg v dvojboji. Petr Sedláček díky výkonům 134 kg v trhu, 155 kg
v nadhozu a 289 kg v dvojboji vyhrál váhovou kategorii
94 kilo. Vítězství slavil také
Jiří Gasior v kategorii do 105
kilo. Připsal si 144 kg v trhu,
177 kg v nadhozu a 321 kg
v dvojboji.
Další dva mistrovské tituly
získali odchovanci bohumínského týmu Miroslav Cichý
a Jan Gospoš, kteří nyní
startují za SKV Baník Havířov. Cichý uspěl v kategorii
do 77 kilo. V trhu si připsal
121 kg, v nadhozu 135 kg,
v dvojboji 256 kg. Gospoš
slavil úspěch ve váhové kategorii do 85 kilo. V trhu si připsal 140 kg, v nadhozu 170
kg, v dvojboji 310 kg

Libor KULICH, BC Bohumín

Jaromír Gasior

Text a foto: Oldřich TCHURZ
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Mistrovství starších žáků ve vzpírání Noví občánci
V sobotu 7. června proběhlo ve vzpěračské hale v Příboře Mistrovství ČR starších
žáků ve vzpírání. Na klání startovalo celkem pětačtyřicet vzpěračů a pět vzpěraček.
Na mistrovství se představili také čtyři
vzpěrači startující v barvách týmu Bonatrans
Bohumín – Tomáš Mirga, Lukáš Pulko, Matěj
Madlé a Ondřej Tchurz.
Jako první se postavil k čince Tomáš Mirga
a výkony 53 kg v trhu a 65 kg v nadhozu
skončil v hmotnostní kategorii do 50 kilo na
3. místě. Druhý bohumínský vzpěrač Lukáš
Pulko nastoupil v kategorii do 56 kilo a svými
výkony 46 kg v trhu a 63 kg vybojoval rovněž
3. místo.
Odchovanec ludgeřovického vzpírání Matěj
Madlé startující ve váhové kategorii do 62
kilo skončil po výkonech 42 kg v trhu a 58 kg
v nadhozu na 5. místě.
Druhý ludgeřovický odchovanec Ondřej
Tchurz startoval v kategorii do 69 kilo. Ondra
si vytvořil nové osobní rekordy v trhu 65 kg,
nadhozu 75 kg a dvojboji 140 kg. Svoji hmotnostní kategorii vyhrál a stal se mistrem
České republiky.
Oldřich TCHURZ a Jan GOSPOŠ, trenéři

Na nejvyšším stupínku Ondřej Tchurz mistr ČR,
se zlatou medailí, kterou vybojoval na mistrovství
starších žáků ve své váhové kategorii do 69
kilogramů.
Foto: Oldřich Tchurz

města

Rostislav Antoš 
Jaroslav Sebastián Franek 
Robert Mizera  Matěj Molnár  Nikol Ogrocká  Eliška
Rúberová  Karolína Emma
(mat)
Vyrobiková.
Ceník inzerce v Oku najdete na
www.mesto-bohumin.cz, sekce
zpravodajství/městské noviny Oko.
● Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line formuláře na internetových
stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

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
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SPOLEČENSK Á KRONIK A
Kdo žije v srdcích těch, které miloval a opustil,
ten neodešel.

VZPOMÍNKY
Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas.
Loučit ses nestihla, tolik jsi chtěla žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.
Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten, kdo tě nejvíce miloval,
nepřestane nikdy na tebe vzpomínat.

23. července
jsme vzpomněli
30. výročí úmrtí
naší milované
maminky, babičky
a prababičky,

22. července
jsme vzpomněli
na nedožité
70. narozeniny

paní
Boženy
KUCIELOVÉ.

paní
Františky
JANDOVÉ.


Zároveň
15. března
uplynulo 18 let,
kdy za ní odešla
i její dcera,
nám drahá
sestra a teta,


S velikou láskou a vděčností
stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manžel Josef,
syn Roman a manželkou,
dcera Lenka, vnučky Martina, Renata,
Lucka s přítelem Markem
a pravnučka Lilinka.

paní Jiřina JUCHELKOVÁ.


S láskou a úctou vzpomíná rodina.

22. července by se
dožila 100 let naše
maminka, babička
a prababička,

Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, jen
bolestné vzpomínky nám zanechal.

paní Anna
BRAKOVÁ

25. července
si připomeneme
nedožité
70. narozeniny
naší maminky,

ze Záblatí.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Dagmar s manželem,
syn Evžen s manželkou,
vnoučata Pavla, Ivana s manželem,
Zdeněk s manželkou, pravnuci Jitka,
Roman, Radka, David,
sestra Božena s rodinou.
23. července
by se dožil
95 let
náš tatínek,

pan Viktor
PANAŠ
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají
dcery Slávka a Helena
s rodinami.

paní Růženy RUDNÉ.
S láskou a úctou vzpomínají
synové a otec.
Osud nevrací,
co jednou vzal,
zůstaly vzpomínky,
smutek a žal.

31. července
vzpomeneme
smutné 2. výročí,
kdy nás navždy
opustila

paní Jaroslava CICHOŇOVÁ
z Vrbice.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
Josef, synové Ivo a Petr s rodinami,
tchyně a švagrová.

3. srpna uplyne rok,
kdy nás navždy
opustil

Ing. Zdeněk
JUCHELKA,
MBA.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Danka,
vnoučátka Natálka a Zdeněček
a celá rodina.
Když bylo potřeba, vždy jsi poradil.
Vždy se svým trápením za tebou
jsme mohli jít,
vždy uměl jsi povzbudit, potěšit.
Ve tvém dobrém srdíčku
tolik lásky bylo, škoda jen,
že se zastavilo.

3. srpna
si připomeneme 1.
smutné výročí úmrtí

Ing. Zdeňka JUCHELKY,
MBA.
S láskou a úctou vzpomíná maminka
za celou rodinu.
Odešel jsi, jak osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ stále dál.

3. srpna
vzpomeneme 8.
výročí úmrtí našeho
drahého manžela,
otce, dědečka
a pradědečka,

pana Josefa LENOCHA
z Bohumína.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
manželka Jarmila, syn Ivo s manželkou
Maruškou, vnuci Jana a Jan
s rodinami a ostatní příbuzní.
I po těch letech slzy kanou
a bolest v srdci zůstane,
ač neřekli jsme si na shledanou,
stejně se jednou setkáme.

6. srpna vzpomeneme
nedožitých 29 let
našeho milovaného
syna, bratra, vnuka,
synovce, bratrance,
přítele i kamaráda

Honzíka PIETRA
ze Záblatí.
Zapalte svíčku všichni, kteří na něj
stále s láskou myslíte. Chybíš nám,
Honzíčku. Vzpomíná rodina,
přátelé a kamarádi.

B O H UM Í N S K É M Ě S T S K É N OV I N Y
V neznámý svět jsi šel 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.

VZPOMÍNKY
Čas plyne, vzpomínka zůstává.

3. srpna
si připomeneme
5. smutné výročí
úmrtí

pana Andrzeja
KULIKA.



S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.

INZERCE
REALITY

● Prodám nadstandardní RD 6+1 v Bohumíně, bez
sousedů. 603 488 048.
● Prodám 3+1 v os
vlastnictví, 97 m2, v centru.
RK nevolat.  736 681 925.
● Prodám družstevní
byt 1+1 v přízemí, Rychvald,
Středová 1521. Cena dohodou.  605 105 220.
● Nabízím k prodeji dr.
byt 3+1, slunný a prostorný,

8. srpna vzpomeneme
13. výročí úmrtí
milovaného manžela,
tatínka, dědečka
a bratra,

pana Andělina KVASNICI.
S velikou láskou a vděčností stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Stáňa s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

o rozloze 76 m2, ve 4. podl.
s balkónem. Byt se nachází v
Kostelní ul. v centru Bohumína, má nové podlahy, nové
interiérové dveře, nové vstupní bezpečnostní dveře zn.
Sherlock s vícebodovým zamykáním. V domě byla vyměněna okna, je zateplený, nové
odpady a stoupačky. V domě
je výtah. Prodej bez RK. Cena
dohodou.  733 307 030.
● Prodám nebo pronajmu druž. byt 3+1, 78 m2 v
cihl. domě v centru. Po revitalizaci, parkety, etáž topení,
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BLAHOPŘÁNÍ
14. srpna oslaví

pan Otto
RUML
své životní
jubileum.
K jeho 80.
narozeninám
mu hodně zdraví,
štěstí, pohody a životního elánu
do dalších let přeje syn Jaroslav,
dcera Emílie s manželem, dcera
Olga, vnoučata a pravnoučata.

krb. Prodej cena doh. Nájem
7.800 Kč.  776 581 214.
● Prodám garáž v Mírové ul. Cena dohodou. 
607 726 591.
● Pronajmu 3+1 v Mírové. Plastová okna, zateplení,
nájemné 8.000 Kč. Jen zájemci se zaměstnáním. 
603 932 510, e-mail spyv@
seznam.cz.
● Pronajmu nový byt
1 + KK ve Skřečoni, 37 m 2,
ihned volný.  603 488 048.
● Pronajmu byt 1+1
Boh.  736 228 883.
● Pronajmu garsoniéru
s balkonem v ulici Sv. Čecha. Byt po úpravách. Cena
5.500 Kč.  732 432 583.
E-mail: evzeniehonajzrova@
seznam.cz
● Pronajmu garáž v Záblatí (za Partyzánem). Cena:
750 Kč.  603 777 543.
● Levně pronajmeme
nebytové prostory, Čáslavská 243, vedle Cykloservisu Apollo.  737 525 271.

RŮZNÉ

·

● Prodej medu z Jeseníků a včelařských potřeb
v obchůdku U Luďky ve
Skřečoni.  776 684 719.

● Koupím starší pivní
třetinky a půllitry. E-mail:
petrahekova@seznam.cz. 
732 170 454.
● Prodám rozkl. pohovku s úlož. prost. oranž. plyš
+ efektní barevný látkový potah, d. 190 cm, š. 90, po rozložení 150x 185 cm. Vyrudlá
barva na části bočnice.Cena
1800 Kč.  603 491 969.

NABÍDKA PRÁCE
● Firma přijme malíře,
natěrače, lešenáře. 
728 213 039.
* Hledám spolehlivého
člověka na příležitostnou výpomoc na zahradě
a postarání se o zahradu (zalévání) a zvířata (krmení)
v době naší nepřítomnosti –
Bohumín-Záblatí. Odměna
dohodou. E-mail: mbielan@
gmail.com. 607 539 080.

SLUŽBY
● Hloubkové čištění koberců, sedacích souprav,
rohových lavic, židlí, interiéru aut, technikou Kärcher.
www.cistyautointerier.cz
 724 088 643.
● Podlahářství DV FlooR.
Více na www.dvfloor.cz. 
604 265 861.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ · KŘÍŽOVK A

Rande s tancem, saxofonem a diplomy

KRÁTCE

Nárůst úrazů dětí
Letní prázdniny jsou v plném proudu a během nich se
zvýšil počet dětí ošetřených
v chirurgické ambulanci Bohumínské městské nemocnice. Dá se říci, že se počet poraněných dětí od začátku
července zvýšil přibližně
o dvacet procent. Došlo k nárůstu úrazů a poranění
vzniklých při sportovní či
jiné zájmové činnosti. Jde
zejména o řezná poranění
rukou i nohou, dále podvrtnutí kotníků či zápěstí, tržné
rány na hlavě způsobené
pády z kola, in-line bruslí.
Pacienti přicházejí k ošetření
po návratu ze zahraničí k vytažení bodlin mořských ježků, k ošetření popálenin způsobených medúzami.
Ambulance, která poskytuje
akutní péči po celých čtyřiadvacet hodin, v horkých
dnech ošetřovala i popáleniny
způsobené sluncem. Chirurgové vytáhli také velké množství klíšťat, které pacienti přivezli z chat či lesa.
(dag)



LODNÍ
KABINY

OPRACOVAT
TESLICÍ

ČINIT

Ve středu 25. června pořádalo sdružení Profit 12 předprázdninové Rande-dam
s pořadem »Dozvuky koncertu«. Ten se konal 4. června v kině. Do křesla pro hosta
usedla moderátorka koncertu Lenka Krčová a tanečník Mirek Spáčil. Oba k sobě mají
blízko jako tanečníci i jako lidé. A oba odpovídali s humorem sobě vlastním na řadu
zajímavých otázek moderátorce Janě Morcinkové.
Posluchači se dozvěděli
mnoho zajímavých věcí o tancování, jak vznikají choreografie, jaký je život malých
i dospělých tanečníků. Po
tříhodinovém maratonu otázek obdrželi oba hosté za vystoupení pomyslnou medaili.
Dalším hostem byl Alfréd
Michalík se svým saxofonem.
Pro všechny posluchače zahrál krásné písničky, které si
spolu s ním zazpívali. Nád-

herná atmosféra panovala po
celý večer.
V průběhu večera došlo
také na předávání děkovných diplomů členům, přátelům a spolupracovníkům
sdružení, především při
organizaci veřejné sbírky
»Květinový den« a následném koncertu. Diplomy převzali Radana Vozňáková,
Jana Tardíková, Eva Skřišovská, manželé Michalíkovi,

Pozvánka na hasičské oslavy
V sobotu 26. července proběhnou u hasičské zbrojnice
v Kopytově oslavy 90. výročí založení zdejšího sboru. Akce
začíná v 10 hodin průvodem praporů a požární techniky.
Následovat bude ukázka mladých hasičů, zásahu koňskou
stříkačkou, zásah u simulované autonehody. V 17.30 začíná letní hasičská zábava, ve 21.30 noční recesní soutěž.
Po celý den jsou připraveny atrakce pro děti, soutěže, jízda
na koních, grilované speciality.
(red)

ZDŮRAZNĚNÝ
ZÁPOR

RUDODŘEV



RYCHTUKY
KOPIE
LOSTNÍ
K VÝROBĚ ZKOUŠKA
(VÝTVAR.)
MASTÍ
(SLANG.)

JMÉNO
PLOŠINÁŘE
OLSENA



PŘÍDAVEK OPUCHATI

Řešení křížovky
z minulého OKA:
Potkají se dva kamarádi:
»Mám strach. Moje žena mi
slíbila, že se mnou třicet let
nepromuví.« »To není tak
strašné.« »Já vím, ... ale dnes
toto období končí! «

NEBOŤ
(NÁŘ.)

RUSKÉ
SÍDLO

JMÉNO
VYHUBO- ZPĚVAČKY
LANGEVAT
ROVÉ

DOMÁCKY
BOŽENA

LETADLO

POHOVKA
ČESKÁ
REPUBLIKA (ZKR.)

PRUHOV.
TKANINA

STAROEGYPTSKÝ
BŮH

BAŽE

SPZ
PRAHY
JAP. LOVK.
PERLOROD.

ZAČÁTEK
TAJENKY
VÝZVA

ZÁMOŘSKÁ
VELMOC

DIVOČINA
OSAMĚLOST
FRANC.
ŘEKA

TMAVÝ BOD
VE ŠKROBU
MODERNĚ
OSTRÝ
PŘÍZVUK
PROVÁDĚT
SÍŘENÍ

ZNAČKA
CÍNU

INICIÁLY
MALÍŘE
TANGUYHO

AČKOLI
JMÉNO
CIZOKOMENKRAJNÁ
SKÉHO
ŠELMA
SPOLKNOUT

DOMÁCKY
PAMELA
DÍVKA
ANGLICKY
„ZKUSIT”
ÚDER VE
STEPU

VÍŘENÍ
ZEMNÍ
NÁSEP

UMĚLECKÝ
SMĚR
SLOVEN.
„VEN”

KONEC
TAJENKY
CITOSL.
POSMĚCHU

ČÁST
NERVOVÉ
SOUSTAVY

LENDLOVO
JMÉNO

DENNÍ
TISK

KORÁLOVÝ
OSTROV

PRIMITIVNÍ
PAPÍROVINA

DRUH
NEROSTU

AUTOR VÝROKU: PHAEDRUS

JMÉNO
HEREČKY DOMÁCKY
MATĚJ
MANDLOVÉ

SPZ
TÁBORA
CIZOKRAJ.
ŠELMA
JAPONSKÁ
SOPKA
ITALSKÝ
FOTBAL.

POLITICKÝ
PŘEVRAT

JIŽ

ZNAČKA
ASTATU
PŘEVÉST
V PÁRU

HORNÍ
KONČETINA

DVĚ NA
TŘETÍ

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO



Monika Varmužová, Darja
Freibergová, Eva Holeszová,
Libuše Janíková, Eva Lipovská, Magda Kučerová, Pavel
Mach, Anička Kaniová a Jana
Morcinková. Poděkování patří i těm, kteří celé dva roky
se sdružením úspěšně spolupracují a koncertu se nemohli
zúčastnit. Profit 12 tímto
děkuje manželům Vlčkovým,
manželům Zuskačovým
a Marii Zuskáčové.
(ci)

POMŮCKA: ADEPS, IMA, STIP, TAP, TARN.

B O H UM Í N S K É M Ě S T S K É N OV I N Y

KAM V BOHUMÍNĚ?

·
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ
É
DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 24.7. DO 28.8.

PR O G R A MY TAK É N A W W W. M E S TO - B O H U M I N .C Z N E B O W W W. K 3B O H U M I N .C Z

K3 BOHUMÍN
Studentská 781, www.k3bohumin.cz,
k3@k3bohumin.cz, 596 012 124
● 18.7. v 9–16 hodin FARMÁŘSKÉ TRHY. Náměstí
T. G. Masaryka.
● 16.8. od 13 hodin PIVNÍ SLAVNOSTI. 70 druhů čepovaných piv, pivní soutěže, občerstvení, atrakce pro
děti i dospělé, hudební vystoupení. Hobby park, 40 Kč.
14.00 Rosso Gneiss ,Bohumín
15.30 Khýr Brothers, Opava
17.30 Legendy se vrací, Ostrava
19.30 Grog, Bohumín
21.30 Iron Maiden Revival, Vsetín

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.
● PRÁZDNINY S PAVOUČKEM PROVAZNÍČKEM.
Výtvarná dílna, v srpnu vždy ve 13–17 hodin. Každé
pondělí knihovna Záblatí, každý pátek knihovna Starý Bohumín.
● Ve všední dny v srpnu ve 13-17 hodin (mimo
středu) SRPNOVÁ MÍCHANINA. Deskové a jiné hry,
knihovna Skřečoň.
● 25.8. až 29.8. v 9–12 a 13–17 hodin (ve středu jen
dopoledne) ŠKOLNÍ POMOCNÍCI. Výtvarná dílna
– okrasné rozvrhy, stojánky na tužky, záložky a jiné
pomůcky. Dětské oddělení knihovny.
VÝSTAVY
● 27.8. v 17 hodin DERNIÉRA VÝSTAVY. Výstava
Fotoklubu K3 a fotek z tréninku KATESu. Foyer kina.
● Od 30.6. PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ. Akce se
konají 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.
● 25.7. VEČERNÍČKOVÝ KOKTEJL. Hádanky a skládání pexesa. ZŠ ČSA.

● 27.7. a 2.8. v 19 hodin HERCULES: THE THRACIAN WARS. Film USA (Akční / Dobrodružný), 2014,
dabing, přístupný od 15 let, 95 minut, 90 Kč.
● 28.7. v 19 hodin ÚSVIT PLANETY OPIC. Film USA
(Sci-fi / Akční), 2014, 3D, titulky, přístupný od 12 let,
130 minut, 140 Kč.
● 29.7. a 30.7. v 19 hodin ÚSVIT PLANETY OPIC.
Film USA (Sci-fi / Akční), 2014, titulky, přístupný od
12 let, 130 minut, 120 Kč.
● 31.7. a 1.8. v 19 hodin DÍRA U HANUŠOVIC. Film
Česko (Komedie / Drama), 2014, přístupný od 15 let,
102 minut, 120 Kč.
● 3.8. v 10 hodin JAK VYCVIČIT DRAKA 2. Animovaný film USA (Dobrodružný / Rodinný), 2014,
dabing, přístupný, 105 minut, 100 Kč.
● 7.8. v 19 hodin STRÁŽCI GALAXIE. Film USA (Sci-fi / Akční komedie), 2014, 3D, dabing, přístupný
od 12 let, 122 minut, 165 Kč, děti 140 Kč.
● 8.8. v 19 hodin STRÁŽCI GALAXIE. Film USA
(Sci-fi / Akční komedie), 2014, dabing, přístupný od
12 let, 122 minut, 130 Kč, děti 105 Kč.
● 9.8. a 10.8. v 19 hodin KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU. Film USA (Romantická komedie), 2014, titulky,
přístupný od 12 let, 109 minut, 110 Kč.
● 10.8. v 10 hodin LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI. Animovaný film USA (Rodinná komedie),
2014, dabing, přístupný, 92 minut, 120 Kč, děti 100 Kč.
● 14.8. a 15.8. v 19 hodin EXPENDABLES 3. Film
USA (Akční), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 126
minut, 110 Kč.
● 16.8. a 17.8. v 19 hodin LUCY. Film USA, Francie
(Akční / Sci-fi), 2014, titulky, přístupný od 15 let, 90
minut, 120 Kč.
● 17.8. a 24.8. v 10 hodin TŘI BRATŘI. Film Česko,
Dánsko (Pohádková komedie), 2014, přístupný, 86
minut, 130 Kč, děti 110. Kč.
● 21.8. a 22.8. v 19 hodin ŽELVY NINJA. Film USA
(akční / Komedie), 2014, 3D (jen 21.8.), dabing,
přístupný, 95 minut.
● 23.8. v 19 hodin STRÁŽCI GALAXIE. Film USA
(Sci-fi / Akční komedie), 2014, 3D, dabing, přístupný od 12 let, 122 minut, 155 Kč, děti 135 Kč.
● 24.8. v 19 hodin STRÁŽCI GALAXIE. Film USA
(Sci-fi / Akční komedie), 2014, dabing, přístupný od
12 let, 122 minut, 120 Kč, děti 100 Kč.

LETNÍ KINO

KINO K3 BOHUMÍN

Promítá se za každého počasí, vždy ve 21.15
hodin. Možnost půjčení deky a repelentu.

On-line rezervace vstupenek na webu
www.k3bohumin.cz.
● 24.7. a 25.7. v 19 hodin ZEJTRA NAPOŘÁD. Film
Česko, Slovensko (Romantická komedie), 2014,
přístupný od 12 let, 98 minut, 130 Kč.
● 26.7. v 16 hodin LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI. Animovaný film USA (rodinná komedie), 2014,
3D,dabing, přístupný, 92 minut, 165 Kč, děti 140 Kč.
● 26.7. a 3.8. v 19 hodin HERCULES: THE THRACIAN WARS. Film USA (Akční / Dobrodružný), 2014,
3D, dabing, přístupný od 15 let, 95 minut, 130 Kč.
● 27.7. v 10 hodin LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI. Animovaný film USA (rodinná komedie), 2014,
dabing, přístupný, 92 minut, 130 Kč, děti 105 Kč.

● FESTIVAL SCI-FI (Vstupné 39 Kč)
24.7. A.I. UMĚLÁ INTELIGENCE. Film USA ,
2001, 146 min.
25.7. BATMAN ZAČÍNÁ. Film USA / Velká
Británie, 2005, 140 min.
26.7. JÁ, LEGENDA. Film USA, 2007, 96 min.
27.7. RUDÁ PLANETA. Film USA / Austrálie,
2000, 106 min.
● FESTIVAL HORORY (ve 21 hodin, vstupné 39 Kč)
1.8. a 14.8. CONSTANTINE. Film USA /
Německo, 2005, 121 min.
2.8. a 15.8. ČEKEJ DO TMY. Film USA,
1967, 108 min.

3.8. a 11.8. DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN. Film
USA / Austrálie, 2005, 113 min.
4.8. HALLOWEENSKÁ NOC. Film USA / Kanada,
2007, 79 min.
5.8. a 13.8. FREDDY VS. JASON. Film USA /
Kanada, 2003, 97 min.
6.8. a 10.8. PÁTEK TŘINÁCTÉHO. Film USA,
2009, 93 min.
7.8. a 12.8. OBŘAD. Film USA / Itálie, 2011, 109
min.
8.8. NOČNÍ MŮRA V ELM STREET. USA, 2010,
92 min.
9.8. NEZVRATNÝ OSUD 5. Film USA / Kanada,
2011, 88 min.
● FESTIVAL ANIMOVANÉ DĚTSKÉ FILMY
(ve 20.30 hodin, vstupné 29 Kč)
20.8. BATMAN: ODVÁŽNÝ HRDINA. Film USA,
2009, 87 min.
21.8. HAPPY FEET 2. Film Austrálie, 2011, 95 min.
22.8. a 27.8. HONIČKY KRÁLÍKA BUGSE. Film
USA, 1981, 76 min.
23.8. a 28.8. LEGO HERO FACTORY: DIVOKÁ
PLANETA. Film USA, 2011, 44 min.
24.8. LIGA SPRAVEDLIVÝCH: ZÁNIK. Film USA,
2012, 74 min.
25.8. a 29.8. TOM A JERRY: ROBIN HOOD
A VESELÝ MYŠÁK. Film USA, 2012, 56 min.
26.8. a 30.8. KRASAVEC BEAUTY. Hraný film
USA, Velká Británie, 1994, 88 min.

OSTATNÍ AKCE
● 2.8. ve 12 hodin O PUTOVNÍ POHÁR RADY MĚSTA
BOHUMÍNA. 12. ročník hasičské soutěže za účasti 50
týmů, fotbalové hřiště Vrbice.

AQUACENTRUM
Koperníkova 1216,  596 092 300,
777 707 786, www.bospor.info
PROVOZNÍ DOBA
pondělí až čtvrtek:
pátek:
víkendy a svátky:

6 – 21 hodin
10 – 21 hodin
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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