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Bohumín má další zápis v České knize rekordů. Krátce po slavnostním otevření 5. září 
se o něj postarala nová sportovní hala za parkem. Díky svým parametrům je největší 
sportovní plochou se čtyřmi hřišti pod jednou střechou v Česku. Na místě to stvrdila 
agentura Dobrý den, která zastřešuje oblast republikových rekordů a kuriozit.  

„Proměřování haly trvalo 
asi patnáct minut. Plocha 
má rozměry 62 x 44,5 metru, 
což znamená, že sportoviště 
zabírají 2 765,7 metru čtve-
rečních,“ uvedla komisařka 
Hana Valová z agentury Dob-
rý den. Rekordní sportoviště 
má čtyři hřiště. To s polyure-
tanovým povrchem je určeno 
pro sálové sporty jako bas-
ketbal,  volejbal,  házená 
a fl orbal. Také badmintonisté 
na něm najdou čtyři kurty. 
Hned vedle je tribuna pro asi 

dvě stě diváků. Druhé hřiště 
disponuje nejmodernějším 
typem umělého trávníku. 
Využijí ho fotbalisté, nohej-
balisté nebo volejbalisté. 
Třetí je tenisový kurt s beto-
novou stěrkou. Samostatně 
stojí čtvrté hřiště pro bad-
minton. Sloužit bude také 
vyznavačům aerobiku, jógy 
a podobných aktivit. 

Hala má ocelovou kon-
strukci a zabírá plochu 3 715 
metrů čtverečních. Pod stře-
chou je i veškeré zázemí, 

deset šaten a sprch. U haly vy-
rostla i nová parkovací místa.

„Původně jsme měli při-
pravený projekt v podobném 
architektonickém stylu jako 
blízké aquacentrum za 85 
milionů, ale jen s jedním hřiš-
těm. Ten ležel léta v šuplíku 
a čekal, až se objeví vhodná 
dotace. To se ale nestalo. 
A tak jsme nakonec projekt 
přepracovali, dali přednost 
efektivitě před designem, 
využili maximálně prostor, 
který jsme pro halu měli 

k dispozici. Vznikla tak lev-
nější varianta se čtyřmi hřiš- 
ti za 50 milionů. A tu už jsme 
byli schopni plně hradit z roz-
počtu města,“ uvedl starosta 
Bohumína Petr Vícha.

Po slavnostním otevření 
vyběhli na plochu haly mladí 
bohumínští sportovci a před-
stavili rozličné disciplíny, 
kterým bude nový stánek za-
svěcen. Odpoledne zažila 
hala den otevřených dveří 
s exhibičními tréninky. První 
zatěžkávací zkouškou byl 6. 
a 7. září prestižní fl orbalový 
turnaj žen a 20. září od 16.30 
hodin se zde uskuteční utká-
ní extraligy v házené žen.

Lucie BALCAROVÁ

V rekordní hale už to žije sportem

Městský strážník
Starosta města Bohumína vy-
hlašuje výběrové řízení na stráž-
níka městské policie (pracovní 
poměr na dobu neurčitou). Zá-
kladní podmínkou je bezúhon-
nost, spolehlivost a věk nad 21 
let. Termín dodání přihlášek je 
do 19. září. Bližší informace na 
www.mesto-bohumin.cz, v sekci 
Radnice, rubrice Nabídka práce, 
nebo ve vývěskách.  (red)

V dalším 
vnitrobloku 
přibyly nové 
atrakce pro 
děti. Město 
nainstalovalo 
na sídlišti v ulici 
Svatopluka 
Čecha sestavu 
prolézaček
- čtěte na str. 9
Foto: 
Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Majitelé ubytoven kasírují, problémy řeší město
V Bohumíně vzniklo postupně deset soukromých ubytoven pro sociálně 
slabé. Jedna třeba přímo na pěší zóně, další tři o kousek dál v přilehlých 
ulicích. Lidé se v blízkosti ubytoven necítí bezpečně. Radnice má ale 
svázané ruce, protože ubytovny jsou privátní. Jejich majitelům alespoň 
komplikuje život kontrolami. 

Jedna z kontrol proběhla 27. srpna 
v Grandu a v ubytovně v Revoluční ulici. 
Policisté pátrali po hledaných osobách, 
hygiena se zaměřila na dodržování čisto-
ty a hasiče zajímaly únikové východy 
i hasicí přístroje. Stavební úřad zase v uby- 
tovnách prověřoval stavební dokumenta-
ci a zda se v objektech nenacházejí místa, 
která slouží k ubytování i bez předchozí 
kolaudace. Kontrolní akce odhalila jen 
drobná pochybení u cedulek k únikovým 
východům. Ostatní bylo v pořádku.

„Majitelům ubytoven jde jen o peníze. 
Už je nezajímají problémy, které způso-
buje koncentrace sociálně slabších na 
jednom místě. To pak musí řešit město. 
Sousedé i obchodníci z okolí si stěžují na 
hlučnost a obtěžující chování jejich oby-
vatel. Strážníci proto pěší zónu nonstop 
monitorují a tráví tady téměř celé denní 
směny. Do problematických míst jsme 
přidali kamery i veřejné osvětlení a za-
vedli jsme správce dětských hřišť. Snaží-
me se, aby lidé z ubytoven uklízeli město 
jako veřejně prospěšní pracovníci a ne-
pofl akovali se před domem. Bez změny 
zákonů ovšem nemáme šanci problém 
vyřešit,“ uvedl starosta Petr Vícha. 

Město by ubytovny, podobně jako herny, 
nejraději zrušilo. Na to ovšem nemá pra-
vomoci. „Musíme dodržovat zákony. 
Když soukromník splní všechny podmín-
ky pro vznik ubytovny, zabránit mu 

v jeho záměru bohužel nemůžeme. Ne-
máme ani prostředky na to, abychom 
vykoupili v Bohumíně všechny soukromé 
objekty, u kterých hrozí vznik ubytoven. 
Problém by to ani nevyřešilo. Ubytovací 
byznys se rozjel ve velkém také v soukro-

mých bytových i rodinných domech. Od 
Stavebního bytového družstva Bohumín 
víme, že dochází ke zneužívání systému 
vyplácení dávek na bydlení také v druž-
stevních bytech. I družstevníci jsou bez-
radní,“ sdělil místostarosta Igor Bruzl.

Ubytovacímu byznysu se město snaží 
zabránit alespoň tak, že neprodává své 
prázdné domy.„Máme obavy, aby je ně-
kdo nekoupil a nezřídil v nich ubytovnu. 
Typickým příkladem je například bývalý 
dům s pečovatelskou službou ve Starém 
Bohumíně. Ten je prázdný, a kdybychom 
ho prodali, tak ho do měsíce někdo zpro-
vozní a máme tam devatenáct pokojů,“ 
upřesnil starosta Vícha. 

Městem se přitom šíří fámy, jak radnice 
zřizuje další ubytovny a přistěhovává do 
města Romy ze Slovenska. „Od primátorů 
z Karviné a Havířova vím, že stejné po-
mluvy se šíří i tam. Všude působí ubytov-
ny jen problémy a byli bychom blázni, 
kdybychom je ve městě sami zřizovali. 
Navíc v Bohumíně devět let systematicky 

rušíme ghetta a praktikujeme nulovou 
toleranci. Několikrát mě kvůli rušení 
ghett vyslýchala policie, protože na mě 
aktivisté z řad ochránců lidských práv 
podali trestní oznámení. Město ani já 
osobně nemáme zájem na tom, aby v Bo-
humíně fungovala jakákoliv ubytovna. 
Uděláme vše proto, abychom těmto zámě-
rům házeli klacky pod nohy,“ uzavřel Vícha.

Městu se například podařilo odkoupit 
šest drážních domů v Lounech v Pudlově. 
O ty měli zájem soukromníci, kteří v nich 
chtěli ubytovávat sociálně slabší. Domy 
město postupně zdemoluje, první dva 
z nich už padly k zemi. Zbývající čtyři 
domy jsou prázdné a čelí opakovaně ná-
jezdům vandalů a sběračů kovů. Demo-
lovat se domy budou v listopadu.

Lucie BALCAROVÁ

AKTUÁLNÍ TÉMA

 V Bohumínských městských novinách OKO č. 15, které vyšly dne 28. 8. 

2014, byly starostou Bohumína, panem Petrem Víchou, uvedeny nepravdi-

vé skutečnosti o pronajímání cihlového objektu soukromého majitele 

v Bezručově ulici, kde byla svého času tiskárna, tedy objektu Bezručova 59, 

jehož jsem spolumajitelem. K tvrzení pana starosty, že objekt je využíván 

jako ubytovna nepřizpůsobivých občanů, kteří zneužívají dávky a bydlí jich 

vícero v jedné jednotce, je nutné uvést, že v předmětném domě jsou prona-

jímány bytové jednotky o velikosti 90–100 m2, přičemž v jednotlivé prona-

jímané jednotce bydlí 2-6 osob, což je jistě k velikosti bytů zcela přiměřené. 

Dále že měsíční nájemné za byt se pohybuje ve výši 5.500 až 6.500 Kč. Dále 

je třeba uvést, že pronajímané bytové jednotky jsou po kompletní rekon-

strukci, jsou řádně zkolaudované jako byty a nejde tedy v žádném případě 

o »ubytovnu«, jak se snaží tvrdit pan starosta. Nad rámec výše uvedeného 

uvádím, že jsme nikdy jako majitelé domu v Bezručově ulici 59 neobdrželi 

žádné veřejné prostředky na úhradu nájmu za pronajímané jednotky. Sou-

časně uvádím, že jsem již písemně vyzval pana starostu, aby se nám omluvil.

Angel BRATOVANOV, spolumajitel domu Bezručova 59

Ve výše uvedeném textu ofi ciální žádosti je zmíněn i dopis starostovi 
města. Jde o otevřený dopis, veřejně dostupný, autor jej zveřejnil na 
internetu. Z větší části se shoduje s oficiální žádostí, obsahuje ale 

i další informace, které jsou k pochopení případu důležité. Uvádíme 
proto i doplňující výňatek z otevřeného dopisu Angela Bratovanova:

 Vážený pane starosto, přečetl jsem si článek v Oku, kdy mne jako vlast-

níka cihlového domu napadáte, že mám údajně zneužívat sociální dávky. 

Od České správy sociálního zabezpečení ani jiného úřadu nepobírám 
a nepobíral jsem ani jednu korunu za nájem! Pouze jeden z nájemníků si 
za celou dobu byl pro potvrzení o tom, že nedluží nic na nájemném. Můžu 
vám sdělit, že pouze část obyvatel je romská a můžu vás ubezpečit, že pod-
mínkou, aby se člověk mohl do bytu nastěhovat, je uhrazení kauce, doklad 
o tom, že nedluží nic obci a doložení, že má trvalý pracovní poměr.

 Vážený pane Bratovanove, pokud jsem se Vás dotkl, pak je na místě 
se omluvit a rád tak činím. Napsal jsem v souvislosti s ubytovnami, že 
»Údajně je takto zneužíván cihlový objekt soukromého majitele v Bezručo-
vě ulici, kde byla svého času tiskárna«, protože si mi lidé stěžovali, že také 
v tomto domě bydlí Romové. Stal jste se tedy nechtěně obětí stejných 
pomluv jako my a já stejně nechtěně jejich šiřitelem. Beru na vědomí, 
že ve Vašem objektu sice částečně Romové bydlí, dokonce za podob-
ných, přísných podmínek jako v městských domech, ale nejde o zneu-
žívání sociálních dávek. Vidíte, jak snadné je hodit také všechny Romy 
do jednoho pytle. I jim samotným a zejména starousedlíkům a těm, 
kteří poctivě pracují, to vadí. Když se člověk mýlí, měl by to přiznat, 
a věřím, že mou omluvu přijmete. 

PS. Očekával jsem i reakce od těch »poctivých« podnikatelů se skutečný-
mi ubytovnami, kteří se ničeho nezákonného přece nedopouštějí. A měli 
by také pravdu. Ti však se omluvy nedočkají...  Petr VÍCHA, starosta

Odpověď ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 46/2000 Sb., o prá-
vech a povinnostech při vydávání periodického tisku a změně ně-
kterých dalších zákonů (tiskový zákon).

Při kontrole v ubytovnách policisté pátrali po 
hledaných osobách.   Foto: Lucie Balcarová



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  16/2014 3

Nová zahrada pro malé pěstitele
Co je kolemjdoucím skryto, to si děti užívají naplno. Zahrada v zadním traktu 
mateřské školy ve Skřečoni teď vypadá jako ze žurnálu. Úpravy areálu fi nanco-
valo město a nemalou měrou přispěl i soused školky, společnost Rockwool.

Město pořídilo před časem do zahra-
dy domeček se skluzavkou. Jenže jeho 
okolí zůstalo při starém. Tráva tak pro-
růstala do doskočiště, písek se roznášel 
po zahradě. Na tu proto došlo letos 
o prázdninách. Díky daru společnosti 
Rockwool, která školce věnovala tisíc 
euro, bylo možné nakoupit dlažbu, ob-
rubníky a potřebný stavební materiál. 
„Bohumínské zastoupení firmy navíc 
uhradilo veškeré terénní úpravy,“ vy-
sekla »sousedovi« poklonu Ludmila 
Piechová ze skřečoňské školky. Dodala, 
že zahrada se vykácením přestárlých dře-
vin také rozšířila a děti mají prostor pro 
koloběžky a kočárky. Za budovou mate-
řinky vzniklo i místo pro odstavení kol 
a podařilo se vyřešit odvodnění dvorku, 
kde se dříve po deštích tvořily kaluže.

Zahrada zkrátka po prázdninách pro-
koukla, ale obměna bude ještě pokračo-
vat. Na další práce půjdou peníze z měst-

ského rozpočtu. „Odstranění nevzhled-
ných tújí odhalilo vady starého plotu. 
Ještě do podzimu chce radnice nechat 

udělat nový,“ potvrdila Piechová. Příští 
rok je v plánu dřevěná terasa nebo nová 
fasáda zahradního domečku. Novinkou, 
které se děti nemůžou dočkat, je vytvo-
ření školních záhonků. Děti si tady bu-
dou samy sázet jarní květiny, byliny 
a budou pozorovat, jak rostou. V další 
části zpestří zahradu nízké keříky 
a okrasná zeleň.  (tch) 

Zahrada skřečoňské mateřinky se opticky 
zvětšila a děti tam teď mají větší komfort. 

Foto: Pavel Čempěl

Velký úklid bazénu a novinky pro saunaře
Pouze jednou za rok je možné spatřit bazén aquacentra bez kapičky vody. A tento 
pohled se naskytne je hrstce lidí, pracovníkům, kteří se podílejí na pravidelné očistě. 
Letošní dvoutýdenní odstávka bazénu probíhá od začátku měsíce. Návštěvníci se na 
plovárnu vrátí zase 15. září.

Během pravidelné jedno-
roční odstávky bylo třeba 
provést drobné opravy, které 
nejde zvládnout za provozu. 
Tmelení spár tobogánu, 
drobné opravy kachliček, 
malování. Samozřejmostí je 
vždy také vypuštění bazénů a 
jejich vycídění a ošetření 
speciálními chemickými pro-
středky. Kromě servisních 
prací probíhá v aquacentru 
také generální úklid.

Nezávisle na gruntování 
v interiéru panuje čilý ruch 
i ve venkovní části aquacen-
tra. „Vznikají taky nová 
lákadla pro nadcházející 
podzimní sezonu saunování. 
K původní jedné infrakabině 
jsme přidali další a zastřeše-
ním části areálu vznikla zim-
ní zahrada, jakási zastřešená 
odpočívárna,“ ozřejmil ve-
doucí aquacentra Jaromír 
Voráč. Milovníci tradiční fi n-

ské relaxace určitě uvítají 
i nový 1,2 metru hluboký 
ochlazovací bazén. A velké-

mu zájmu se budě jistě těšit 
i právě budovaný whirlpool, 
venkovní vířivka. V průměru 

bude mít tři metry a pohodl-
ně se do ní vejde šest lidí. 
Vířivka bude disponovat 
vodními i vzduchovými ma-
sážními tryskami. Se zpro-
vozněním ochlazovacího 
bazénu a whirlpoolu se počí-
tá v průběhu října.  (tch)tá v průběhu říjíjjjjj ana. (tch)
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo dveří 
A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou 
zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace 
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Město 
nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 
765, číslo bytu 11, kategorie I., 
1. patro. Nízká cihlová zástav-
ba v centru města, byt je po 
rekonstrukci, plastová okna, 
elektrický kotel. Plocha pro 
výpočet nájemného 39,86 m2, 
celková plocha bytu 45,66 m2. 
Prohlídka 15.9. v 14.45–15.00 
hodin. Licitace se koná 15.9. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, 
číslo bytu 8, kategorie I., 2. 
patro. Věžový zateplený dům 
poblíž školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarke-
tu. Byt s balkonem, kuchyň-
skou linkou a plynovým spo-
rákem. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,07 m2, celková 
plocha bytu 60,00 m2. Pro-
hlídka 15.9. v 14.30–14.45 ho-
din a 16.9. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace se koná 17.9. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 
690, číslo bytu 10, kategorie 
I., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům s možností par-
kování před domem, v domě 
je služba domovníka. Plocha 
pro výpočet nájemného 36,66 
m2, celková plocha bytu 40,02 
m2. Prohlídka 15.9. v 15.15–
15.30 hodin a 16.9. v 10.30
–10.45 hodin. Licitace se koná 
17.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Bezručova 
1145, číslo bytu 3, kategorie 
I., 1. patro. Zateplený věžový 
dům s funkcí domovníka, par-
kovací místa před domem, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 63,17 m2, 
celková plocha bytu 65,79 m2. 
Prohlídka 15.9. v 16.45–17.00 
hodin a 16.9. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 17.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 
204, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní dům 
s uzavřenou zahradou. Plyno-
vé topení, plastová okna a zre-
konstruovaná koupelna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
43,70 m2, celková plocha bytu 
43,70 m2. Prohlídka 15.9. 

v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
se koná 17.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 
527, číslo bytu 2, kategorie 
II., 1. patro. Cihlový nízkopod-
lažní dům ve Skřečoni, plastová 
okna, zateplené štítové stěny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
60,20 m2, celková plocha bytu 
60,80 m2. Prohlídka 17.9. 
v 16.45–17.00 hodin a 18.9. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace se 
koná 22.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbrado-
va 125, číslo bytu 13, katego-
rie I., 4. patro. Cihlový nízko-
podlažní dům v centru města 
s výtahem. Možnost parkování 
před domem. Plocha pro vý-
počet nájemného 58,95 m2, 
celková plocha bytu 58,95 m2. 
Prohlídka 16.9. v 10.00–10.15 
hodin a 17.9. v 15.00–15.15 
hodin. Licitace se koná 22.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Komenské-
ho 1150, číslo bytu 3, katego-
rie I., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V domě 
je výtah. Možnost parkování 
za domem. Byt s balkónem. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 77,75 m2, celková plocha 
bytu 79,90 m2. Prohlídka 16.9. 
v 9.30–9.45 hodin a 17.9. 
v 15.30–15.45 hodin. Licitace 
se koná 22.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatel-
ská 297, číslo bytu 1, katego-
rie I., 1. patro. Nízkopodlažní 
zděný, zateplený dům v klid-
ném prostředí, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 47,67 m2, celková plocha 
bytu 47,67 m2. Prohlídka 15.9. 
v 16.15–16.30 hodin a 16.9. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 24.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 
100, číslo bytu 7, kategorie I., 
3. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,80 m2, celková plo-
cha bytu 59,00 m2. Prohlídka 
22.9. v 15.00–15.15 hodin a 
23.9. v 8.30–8.45 hodin. Licita-
ce se koná 24.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
176, číslo bytu 5, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní dům 
poblíž centra města, školy 
a obchodů. Byt je po rekon-
strukci sociálního zařízení 
včetně generální opravy elek-
troinstalace. Plocha pro výpo-
čet nájemného 53,48 m2, celko- 
vá plocha bytu 56,31 m2. Pro-
hlídka 16.9. v 8.45–9.00 
hodin a 17.9. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace se koná 24.9. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. U Školky 65, 
číslo bytu 5, kategorie I., 1. pat- 
ro. V roce 2005 kompletně 
zrekonstruovaný nízkopodlaž-
ní dům v klidném prostředí a s 
uzavřenou zahradou. V domě 
se nachází výtah, byt s ku-
chyňskou linkou, sprchovým 
koutem a prostorným balko-
nem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 32,84 m2, celková 
plocha bytu 36,97 m2. Prohlíd-
ka 17.9. v 14.45–15.00 hodin. 
Licitace se koná 29.9. 
v 15.00 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
zájemci, kteří si do 24.9. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – vedlej-
ší budova MěÚ) a dále se li-
citace se mohou zúčastnit 
pouze osoby s omezenou 
schopností pohybu a ori-
entace (zejména osoby posti-
žené pohybově ,  zrakově , 
sluchově, mentálně či osoby 
pokročilého věku).

 ● Byt 1+1, ul. U Školky 65, 
číslo bytu 15, kategorie I., 3. 
patro. V roce 2005 kompletně 
zrekonstruovaný nízkopodlaž-
ní dům v klidném prostředí 
a s uzavřenou zahradou. V domě 
se nachází výtah, byt s ku-
chyňskou linkou. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,03 m2, 
celková plocha bytu 47,78 m2. 
Prohlídka 17.9. v 14.45–15.00 
hodin. Licitace se koná 29.9. 
v 15.15 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
zájemci, kteří si do 24.9. 
podají přihlášku (majetkový 
odbor, č. dv. B207 – vedlejší 

budova MěÚ) a dále se lici-
tace se mohou zúčastnit 
pouze osoby s omezenou 
schopností pohybu a ori-
entace (zejména osoby posti-
žené pohybově ,  zrakově , 
sluchově, mentálně či osoby 
pokročilého věku).

 ● Byt 1+3, ul. Kostelní 
404, číslo bytu 8, kategorie I., 
3. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům v centru města. Aty-
pický byt větších rozměrů, 
koupelna a WC po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 121,85 m2, celková 
plocha bytu 123,10 m2. Pro-
hlídka 22.9. v 16.00–16.15 ho-
din a 23.9. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace se koná 29.9. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. U Školky 65, 
číslo bytu 7, kategorie I., 2. pa-
tro. V roce 2005 kompletně 
zrekonstruovaný nízkopodlaž-
ní dům v klidném prostředí 
a s uzavřenou zahradou. V do- 
mě se nachází výtah, byt s ku-
chyňskou linkou. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,83 m2, 
celková plocha bytu 51,83 m2. 
Prohlídka 17.9. v 14.45–15.00 
hodin. Licitace se koná 29.9. 
v 15.45 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze ti 
zájemci, kteří si do 24.9. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – vedlej-
ší budova MěÚ) a dále se li-
citace se mohou zúčastnit 
pouze osoby s omezenou 
schopností pohybu a ori-
entace (tj. zejména osoby po-
stižené pohybově, zrakově, 
sluchově, mentálně či osoby 
pokročilého věku).

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, 
číslo bytu 4, kategorie I., 2. 
patro. Cihlový dům za kruho-
vým objezdem ve Skřečoni, 
umístěn vedle autobusové za-
stávky, v letošním roce nově 
provedeno ústřední vytápění 
s domovní kotelnou. Plocha 
pro výpočet nájemného 85,60 
m2, celková plocha bytu 85,60 
m2. Prohlídka 24.9. v 16.45
–17.00 hodin a 25.9. v 9.00

Připravované licitace městských 
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–9.15 hodin. Licitace se koná 
29.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 
909, číslo bytu 6, kategorie I., 3. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v pěkném prostředí poblíž 
centra města, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
50,65 m2, celková plocha bytu 
53,09 m2. Prohlídka 22.9. v 15.45 
–16.00 hodin a 23.9. v 8.00–
8.15 hodin. Licitace se koná 29.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1054, číslo bytu 31, kategorie I., 
7. patro. Nově zateplený věžový 
dům v blízkosti centra města, su-
permarketu, základní a mateřské 
školy. Plocha pro výpočet nájem-
ného 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 22.9. 
v 15.15–15.30 hodin a 23.9. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace se koná 
29.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, čís-
lo bytu 26, kategorie I., 3. patro. 
Nízkopodlažní dům v blízkosti 
centra města, supermarketu, zá-
kladní a mateřské školy. V bytě 
se nachází sprchový kout. Plocha 
pro výpočet nájemného 25,40 
m2, celková plocha bytu 25,40 
m2. Prohlídka 22.9. v 15.30–
15.45 hodin a 23.9. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace se koná 29.9. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 
125, číslo bytu 8, kategorie I., 2. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města s výtahem. 
Koupelna po rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
60,75 m2, celková plocha bytu 
62,55 m2. Prohlídka 22.9. v 16.30 
–16.45 hodin a 23.9. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace se koná 
1.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, čís-
lo bytu 5, kategorie I., 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům po-
blíž kruhového objezdu ve Skře-
čoni a autobusové zastávky, nově 
provedeno ústřední vytápění 
s domovní kotelnou. Plocha pro 
výpočet nájemného 68,42 m2, 
celková plocha bytu 68,42 m2. 
Prohlídka 24.9. v 16.45–17.00 ho-
din a 25.9. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace se koná 6.10. v 16.45 hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

bytů

 ●  Prsty svrběly dva poberty, 
když se 16. srpna toulali v ulici 
9. května. U místního super-
marketu ukradli značkové 
jízdní kolo, ale to jim zřejmě 
nestačilo. O pár desítek metrů 
dále vnikli na zahradu mateř-
ské školy Rafinérský lesík, 
která právě procházela re-
konstrukcí. Sebrali zde ještě 
odložený koberec a linoleum. 
Hlídka zlodějíčky i s lupem 
zadržela.

 ● Náhodný svědek spatřil 
v Koperníkově ulici čtyři mla-
díky s vandalskými sklony. 
V ulici poškodili dvě zaparko-
vaná auta. Podle popisu a udá- 
ní směru jejich úniku se 
strážníci  vydali  směrem 
k vlakovému nádraží. Tam 
skutečně čtyři mladé barbary 
z Karviné dopadli a předali je 
republikové policii.

 ●  Večer 22. srpna si hlídka 
ve Starém Bohumíně všimla 

projíždějícího vo-
zidla, jehož řidič-
ka měla vyslovený soudní 
zákaz řízení. Vydala se za 
ním, což řidička záhy zjistila 
a dobrovolně zastavila. Přípa-
dem jejího maření výkonu 
úředního rozhodnutí se bude 
zabývat Policie ČR.

 ●  Strážník v civilu spatřil 31. 
srpna dva podezřelé, kteří 
kvapně prchali z prodejny 
Lidl. Oznámil to kolegům ve 
službě, kteří muže zadrželi 
v Kostelní ulici. Chmatáci 
u sebe měli kradené zboží za 
více než třináct set korun. 
Případ by kvůli výši škody 
mohl skončit potrestáním za 
přestupek, jenže se ukázalo, 
že lapkové nejsou žádnými 
nováčky. Po jednom z nich 
bylo vyhlášeno pátrání, takže 
putoval na policejní oddělení. 

(red)

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

Maják městské policie

Šli po železe,
skončili 
v želízkách
U výslechu na policii 
skončily dvě známé fi rmy. 
Lotři (25, 52), kteří mají 
na kontě nejednu krádež, 
kradli kovové prvky domu 
v Lounech. Odsmýkali 
zábradlí, za něž ve sběrně 
utržili osmnáct stovek.

Na stránkách minulého 
Oka vyšla výzva, aby si každý 
Bohumíňák, pokud bude mít 
příležitost, chytil svého »mag-
neta« – zloděje kovů. Nemu-
sí ho nahánět sám. Jednodu-
še při spatření pochybného 
individua s podezřelým ma-
teriálem, většinou na vozíku, 
stačí zavolat městskou polici 
na čísle 156. A první všímavý 
občan už této možnosti vyu-
žil.

„Jel jsem po Ostravské uli-
ci. Asi dvě stě metrů před 
sběrnou ve Vrbici jsem nara-
zil na chlapíky, kteří tlačili 
vozík plný zábradlí. Pro jis-
totu jsem zavolal strážníky, 
aby ověřili, jestli to zábradlí 
někomu nechybí. A chybělo, 
městu. Pocházelo totiž z měst-
ského domu,“ popsal svou 
zkušenost s dopadením pa-
chatelů občan, který chce 
zůstat v anonymitě.

Oba polapení muži už poli-
cejní vyšetřování opakovaně 
zažili. Starší z pobertů má 
v poslední době na kontě de-
liktů více a zřejmě se nevy-
hne vězení.  (tch)

Do školy bez drncání
Pro kantory nebo rodiče žáků ze Skřečoně už nebude 
cesta ke škole zkouškou trpělivosti a odolnosti podvozku 
vozu. Nepraktická panelová cesta už nebude řidičům 
drásat nervy. O prázdninách na jejím místě vyrostl 
klasický asfaltový příjezd.

Součástí úprav před školou 
byla renovace stávajícího 
parkoviště ze zatravňovacích 
panelů. Stavbaři je měli původ-
ně rozebrat, vyrovnat terén 
a znovu uložit. Jenže panelové 
prefabrikáty se jim rozsypaly 
pod rukama, a tak i parking 

dostal nový povrch. Důleži-
tým úkolem bylo odvodnění 
lokality. Po deštích se tam 
totiž držela voda, tvořily se 
kaluže. Projekt proto počítal 
i s novým odvodněním. Celá 
přestavba prostranství před 
školou stála 450 tisíc.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Tribuna nevyhovuje, město zastavilo stavbu
Vysněná tribuna, po které už řadu 
let volají fotbaloví fanoušci, je snad 
prokletá. Město v minulosti dvakrát 
získalo na její výstavbu příslib 
státní dotace, vždy ji však zhatila 
změna ministra. Všechno se mělo 
podařit do třetice, jenže...

Vedení radnice se rozhodlo tribunu 
postavit díky dobrému hospodaření 
i bez podpory státu. Nakonec se však 
objevila možnost získat na vylepšení 
fotbalového areálu za parkem z Minis-
terstva školství příspěvek ve výši zhruba 
1,8 milionu. Proběhla soutěž na doda-
vatele a zakázku získala za 4,6 milionu 
známá společnost z Ostravy. Tím ovšem 
pozitiva končí.

„Firma začala s pracemi odlišným 
způsobem, než jí ukládal projekt, a bo-
hužel tato změna byla nevratná. Doká-
zali jsme sice najít řešení problému, kte-
ré bylo akceptovatelné pro obě strany, 
jenže pak se na hřišti dlouho nic nedělo, 
i když nás stavitel ubezpečoval, že bez 
potíží stanovený termín do konce srpna 
dodrží,“ uvedl Michal Lorenc z odboru 
školství, kultury a sportu.

Větší pochybnosti na straně investora 
nastaly poté, když fi rma začala s mon-
táží ocelové konstrukce. Přizvaný autor-
ský dozor, jehož zástupci tribunu pro 
město projektovali, měl celou řadu vý-
hrad k některým prvkům ocelového ske-
letu. Proto do Bohumína raději dorazil 
specializovaný statik. „Po rozhovoru 
s ním jsme stavbu okamžitě zastavili. 
Bylo nám jasné, že nám na hřišti vyrostlo 

něco, co jsme si rozhodně neobjednali. 
Navíc v pochybné kvalitě. My žádný 
»šunt« přebírat nebudeme,“ uvedl mís-
tostarosta Igor Bruzl.

Důkladný průzkum odhalil, že neod-
povídá tloušťka některých ocelových 
prvků, které by mohly mít vliv na statiku 
i životnost stavby. Firma proto navrhla 
předělání prvků, což by si vyžádalo de-
montáž už stojící konstrukce. „To nepři-
chází v úvahu. Statik s autorským dozo-
rem konstatovali, že vzhledem k pozinko- 
vání konstrukce nejsou změny ve svárech 
ani předělání určitých částí skeletu možné. 
Jediné východisko vidíme v radikálním 
řešení. Aby si fi rma kontroverzní tribunu 
odvezla a dodala nám konstrukci, jakou 

máme v projektu. Tedy úplně novou,“ 
doplnil Bruzl.

Tribuna měla stát do konce srpna, 
takže od září naskakuje stavební fi rmě 
denní penále tři tisíce korun. „Čekají 
nás další jednání s dodavatelskou fi r-
mou, ale my už ustupovat nehodláme. 
Teď nejde o čas, sankce jsou jasně dané 
ve smlouvě. Prostě chceme kvalitu, kte-
rou jsme si objednali. Problémy nás 
mrzí, ale my je nezpůsobili. Snad to fot-
baloví fanoušci pochopí, a když na tu 
svou tribunu čekali tolik let, snad ještě 
pár týdnů vydrží,“ uzavřel Bruzl s tím, 
že podle posledních informací by fi rma 
měla novou tribunu předat městu do 
začátku října. Lucie BALCAROVÁ 

Ocelová konstrukce tribuny má cenu 1,5 milionu. Má však řadu vad a město »zmetek« přebrat 
odmítá.  Foto: Pavel Čempěl

Nové potrubí a čtvrtstoletí bude klid
Třetí etapou letos pokračuje výměna teplovodu 
v dolní částí Záblatí. Původní teplovod mezi bývalou 
plynovou kotelnou, dnes centrální předávací stanicí 
v Tovární ulici a sídlištěm Budovatelská, měl přes třicet 
let, dosluhoval a jeho výměna byla nezbytná. 

V první fázi došlo předloni 
k výměně potrubí mezi ko-
telnou a dvěma věžovými 
domy. Práce pokračovaly 
v loňském roce větví od pře-
dávací stanice k nízkopod-
lažním bytovým domům. 
Letos byla na řadě výměna 
páteřního rozvodu uprostřed 
sídliště a přípojek ke všem 
ostatním domům.

„Původní teplovod byl starý, 
jeho výměna byla nutná z dů-
vodu narůstajících tepelných 
ztrát v potrubí a také kvůli čas- 
tým poruchám vznikajícím v dů-
sledku prorezivění,“ ozřejmil 

Ondrej Répás z majetkového 
odboru radnice. Stavba začala 
v polovině července 
a její ukončení se 
předpokládá do 
půlky září. In-

vestiční náklady města na 
výměnu teplovodu činí dva 
miliony. V průběhu stavby si 
přepojování starého a nového 
potrubí vynutilo dvoutýden-

ní odstávku dodávek 
teplé vody.

„Přínosem pro 
obyvatele sídliště 
bude především 
kvalitní a dlou-
hodobé zajiště-
ní dodávek tep-
la pro vytápění 

a teplé užitkové 
vody. Snížení tepel-

 ných ztrát v nových 
rozvodech se pak příz-

nivě promítne do celkových 
nákladů na výrobu u doda-
vatele tepla,“ dodal Répás. 
Nové potrubí je předizolova-
né, moderní dvouplášťové 
technologie a mělo by bez 
poruchy sloužit minimálně 
dalších pětadvacet let.  (tch)

ervence 
ní se 
do 
-

ní odst
teplé

„
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Třetí etapa výměny teplovodu vedla 
středem sídliště bytových domů. 

Foto: Pavel Čempěl
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V létě výheň, v zimě mráz. S tím je konec
Loni správní budova, letos garáže. Zbrojnice v Jateční ulici bude konečně důstojnou 
bohumínskou centrálou profesionálních hasičů. Počátkem září padlo k zemi 
nevzhledné plechové zastřešení vozového parku. Během několikaměsíční 
rekonstrukce vyrostou na jeho místě komfortní garáže.

Kromě estetického vzhledu 
měla garáž z plechu a oceli 
i značné praktické nedostatky. 
„Téměř se v ní nedala regulo-
vat vnitřní teplota. V létě bylo 
v garážích strašné horko, v zi-
mě byl problém udržet teplotu 
nad nulou, aby nezamrzla 
voda v cisternách,“ popsal 
neduhy velitel bohumínské 
stanice Přemysl Švajda.

Základem nové budovy ga-
ráží bude železobetonový 
monolit. Plochu zabere stej-
nou, ale stavba bude o něco 
vyšší, aby se výškově sladila 
se správní budovou. „Garáž 
poskytne zázemí pro tři velké 
výjezdové vozy a dvě osobní 
hasičská auta,“ sdělil Švajda. 

V garážích nově přibude myč-
ka a zvedák. Kvůli tomu se 
zmenší dílenský prostor, zato 
bude interiér disponovat veš-
kerými novými technologiemi 
včetně odsávaní zplodin.

Nejviditelnější proměna 
zbrojnice hasičského záchran-
ného sboru začala loni. Za-

teplovala se střecha i fasáda, 
která dostala omítku v kom-
binaci šedé a tmavě cihlové 
barvy, aby se bohumínská 
stanice sladila s vizuálním 
standardem objektů morav-
skoslezských hasičů. Moder-
nizace se dotkla také věže 
u zbrojnice a interiérů.  (tch) 

Výroba kotlů zaměstnává stovky lidí
Výrobky z bohumínské společnosti Viadrus putují 
k zákazníkům do více než čtyřiceti zemí světa, na tuzem-
ský trh směřuje zhruba pětina produkce. Veškerá výroba, 
vývoj i testování probíhá v Bohumíně a celkový obrat 
společnosti dosáhl v loňském roce 1,8 miliardy korun.

Tradice výroby litinových 
kotlů a radiátorů v Bohumíně 
sahá do 19. století. „Hlavní 
výhodou litiny je její dlouhá 
životnost, jde o prakticky ne-
zničitelný materiál. Obrov-
ský zájem o naše litinové vý-
robky, především v oblasti 
radiátorů, mají například 
v severní Africe, kde je che-
micky agresivní voda, kterou 
jiné materiály nevydrží,“ 
uvedl generální ředitel fi rmy 
Roman Sikora. 

Společnost Viadrus zaměst-
nává více než 850 lidí, což ji 
řadí k nejvýznamnějším za-
městnavatelům v regionu. 
Tradiční litinové kotle a radi-
átory, ve kterých má značka 
Viadrus na trhu nejsilnější 
pozici, zůstávají stále nejpro-
dávanějšími výrobky. V port-

foliu fi rmy ale jsou i nejmo-
dernější nástěnné konden- 
zační kotle nebo ekologické 
kotle na pevná paliva s auto-
matickým provozem. „Dlou-
hodobě se snažíme být na 

technologické špičce a vyrá-
bět moderní a ekologické 
kotle s pohodlnou obsluhou. 
V loňském roce jsme napří-
klad představili nástěnný 
kondenzační kotel nebo ino-
vované kotle na pevná paliva 
s účinnějším spalováním,“ 
dodal Sikora.

Budoucnost výroby kotlů 
v Bohumíně neohrožuje ani 
zpřísnění zákona o ochraně 
ovzduší – přísné emisní nor-
my splňují všechny kotle 
Viadrus uváděné na trh. 

Viadrus je tradičním českým 
výrobcem topné techniky. 
Jeho historie se začala psát 
roku 1888, kdy byl v tehdej-
ších Hahnových železárnách 
zahájen provoz slévárny 
a následně výroba litinových 
radiátorů. Portofolio výrobků 
se rozšířilo o litinové kotle 
(od roku 1928), plynové kotle 
(1967) až po moderní kon-
denzační kotle (2013). Výroba 
i vývoj veškeré produkce 
zůstává v Bohumíně. 

Martin ČEPIČKAFoto: Viadrus

 Těžké stroje odstranily i nerovnou betonovou plochu 
areálu - bude zcela nová. Hlavní budova s věží září 
novotou už od loňska. 



 Vizualizace nové podoby 
garáží.  Foto: Pavel Čempěl

se správní budovou. „Garáž 
poskytne zázemí pro tři velké 
výjezdové vozy a dvě osobní 
hasičská auta,“ sdělil Švajda. 

y
“



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA8

Kdo je větší parazit? 
Hlučné hloučky postávající 

na hlavní třídě se nelíbí maji-
telům místních obchůdků, ani 
jejich zákazníkům, ani lidem 
procházejícím pěší zónou třeba 
k nádraží. Nelíbí se ani mně. 
Jsou ubytovaní v soukromých 
domech a soukromých ubytov-
nách, a když je hezky, vychá-
zejí před »svůj« dům na »svůj« 
dvorek. Protože ony soukromé 
domy stojí přímo na hlavní 
třídě, dvorkem se tak stává 
celá pěší zóna. 

Nájemníky těchto domů 
ovšem nejsou lidé s vlastními 
příjmy ze zaměstnání či dů-
chody, ale příjemci dávek. 
Jak ukazují naše zkušenosti 
s jejich zaměstnáváním na 
veřejně prospěšných pracích 
(VPP), mnozí z obyvatel uby-
toven tuto práci buď přímo 
odmítnou, anebo po zařazení 
mezi veřejně prospěšné pra-
covníky do práce zkrátka 
nenastoupí. Očividně tak na 
systému dávek parazitují 
a pracovat nechtějí. Když ale 
práci odmítnou, o své dávky 
alespoň na půl roku přijdou. 
Na opačné straně pak stojí 
podnikavci s ubytováním 
pro tyto skupiny. A ti z nich 
jejich dávky vysávají. Kdo je 
větší parazit? 

Lumír MACURA, 
místostarosta Bohumína

ZAMYŠLENÍ

Voda už se nemusí prodírat plevelem
Město má ve správě chodníky, řadu silnic, ale z vodních toků jen jediný – Skřečoňský 
potok. Na jaře se čistila jeho zatrubněná část, o prázdninách přišel na řadu otevřený 
úsek od »modrého« mostu k propustku u železniční trati.

„Bylo nutné vyčistit dno od naplavenin. Na za-
nášení koryta se ve větší míře podílejí silné deště, 
které sem splachují bahno z lesa,“ ozřejmila Iva 
Crhová odboru životního prostředí a služeb.

Do úseku, který nutně potřeboval zcivilizo-
vat, se bohužel nedostane těžká technika, 
a tak bylo čištění otázkou staré dobré ruční 

práce. Té se zhostili veřejně prospěšní pra-
covníci pod dohledem zaměstnanců BM ser-
visu. Uvedli do původního stavu 640 metrů 
Skřečoňského potoka. Vyčištění koryta a od-
plevelení břehů i gabionů – zpevňovacích 
drátěných košů s kamením – si vyžádalo 
necelých sto tisíc z obecního rozpočtu. (tch)

PŘEDPŘED POPO Foto: Iva Crhová

Uzavírka Antošovické lávky
Antošovická lávka se od svého »znovuzrození« po povodních 1997 potýkala s jedním zásadním problémem. 
Přírodní materiál, dřevo, v její pochůzné části se neosvědčil. Prkna hnila, ohýbala se a každou chvíli je bylo 
třeba měnit. Proto padlo rozhodnutí zcela změnit tu část lávky, kterou pěší a cyklisté vnímají nejvíce. Neprak-
tická prkna tak v dohledné době nahradí tvarově stálé rošty z kompozitního materiálu. Přestavba začne v po-
lovině září a vyžádá si třídenní uzavírku. Od 15. do 17. září totiž proběhne budování provizorní lávky a v těchto 
dnech od 8 do 17 hodin nebude možné Antošovickou lávku využívat. Další práce už provoz neohrozí, lidé se 
z jednoho břehu na druhý dostanou po provizorně zbudované stezce.  (red)

Kvalitní sportování uprostřed sídliště
Rákosníčkovo hřiště pro malé, sportovní plácek pro odrostlejší. Na sídlišti v Nerudově 
ulici je v plném proudu rekonstrukce sportovního hřiště. Vytvoří podmínky pro tenis, 
volejbal, nohejbal, basketbal či malou kopanou.  

Hřiště vyrůstá na místě 
starého plácku, na jehož roz-
praskaném povrchu se dalo 
sportovat jen stěží. Plocha 
nového areálu bude mít tvar 
»L«, takže nabídne dvě sa-
mostatná, plotem oddělená 
hřiště. Oplocení s uzamyka-
telnou brankou bude ostatně 
chránit celé hřiště. To dosta-
ne umělý povrch z pružného 
akrylátu. „Součástí hřiště 
budou i prvky a konstrukce 
pro určité sporty. Další bude 
možné kdykoli nainstalovat, 
uloženy budou v zajištěné 
schránce,“ prozradila Lenka 
Jochimová z městského od-
boru rozvoje a investic.

Stavba nového hřiště je 
součástí komplexní obnovy 
sídliště v Nerudově a Mírové 
ulici. Ta probíhá od června 
a byla rozdělena do několika 
etap. Postupně vznikl chod-
ník s cyklostezkou kolem po-
likliniky, chodník a rozšířené 
parkoviště u pošty. Zcela nová 
je stezka pro pěší od veteriny 
k centru Bobeš. Novou dlažbu 
dostávají chodníky podél Mí-
rové ulice a zpřehlední se zde 
i stávající parkovací místa 
u družstevních domů spolu 
s vjezdy ke zdejším garážím. 

Proměna celé lokality si 
vyžádá téměř deset milionů. 
Většinu z toho, 85 procent 
nákladů, uhradí evropská 
dotace z Integrovaného ope-
račního programu. (tch)
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Prolézačky jsou vítané, lavičky moc ne
Další z novobohumínských vnitrobloků se dočkal nové atrakce pro děti. Sestavu 
prolézaček město nainstalovalo na sídlišti v ulici Svatopluka Čecha. 

Pořízení a zabudování nového prvku pro 
děti předcházel průzkum. „V anketě jsme mezi 
místními obyvateli zjišťovali, co by chtěli ve 
dvoře vylepšit. Většina byla pro zachování 
původního pískoviště, ovšem s doplněním 
o nové prvky,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu Pavla Skokanová. Kvůli 
shlukování výrostků a problémových part 
zato lidé příliš nestáli o umístění laviček. Ze 
stejného důvodu bylo třeba také oplotit stá-
vající hřiště a mít ho pod dozorem hlídače.

Miniatrakce, která se letos osvědčila už 
v nedalekém dvoře, se vešla do upraveného 
prostoru původního pískoviště. Jde o menší 
prvek, který dětem nabízí například nerezo-
vou skluzavku, šplhadla a různé průlezy (viz 
foto na str. 1). V místě ještě letos přibyla i jed-
na zrestaurovaná houpačka z jiného zrušené-
ho plácku a »oříznutí« se dočká zbytečně 
velká vyasfaltovaná plocha. Nová atrakce 
a oplocení sportovního hřiště přišly na zhruba 
čtvrt milionu. (luk, tch)

Fotbalisté mají místo hřiště tankodrom
Travnaté hřiště Slovanu Záblatí určitě nepatří k nejlepším v okrese. Ovšem 
díky pravidelné údržbě, především pravidelnému sečení trávy, opakovanému 
hnojení, válcování, provzdušňování a dosévání poškozených míst, se 
vedení klubu rozhodně nemá za co stydět. 

Udržení slušné kvality trávníku stojí 
klub mnoho peněz, ale také nemálo 
hodin strávených při materiálovém za-
bezpečení i vlastní práci na hřišti. Ale to 
k fotbalu patří. Během letošní letní pře-
stávky jsme navíc provedli ve spoluprá-
ci s odbornou fi rmou oživení trávníku 
spočívající v rozsáhlé regeneraci za 
použití speciální techniky. Zakázku za 
několik desítek tisíc fi nančně podpořil 
náš hlavní sponzor, město Bohumín.

O to více nás mrzí, do jakého stavu se 
trávník dostal po jediném mistrovském 
zápase našeho mužstva. Ve středu 27. 
srpna, po několikadenních vydatných 

deštích, bylo hřiště silně podmáčené 
a místy stály na hrací ploše louže. Navíc 
na takový terén nemohla vyjet sekačka, 
takže trávník byl výrazně vyšší, než by 
bylo vhodné. Vedení klubu předpoklá-
dalo, že na takovém terénu nebude 
možné odehrát plánovaný zápas a že jej 
rozhodčí odloží. Ten však nekompro-
misně prohlásil, že odehrání zápasu nic 
nebrání. Na žádost vedení, aby nedo-
pustil devastaci trávníku, která se jevila 
jako nevyhnutelná, a promarnění značné 
fi nanční investice, nereagoval.

Zápas se odehrál, dle mého názoru na 
hranici nebezpečí zranění hráčů, a ko-

panou připomínal jen vzdáleně. Muž-
stva se rozešla smírným výsledkem 2:2 
a vše by mohlo být v pořádku. Jenže 
nebylo. 

Následky boje na rozmočeném trávní-
ku byly tristní. Hřiště připomínalo pole 
po nájezdu stáda divokých prasat. Uve-
dení plochy do původního stavu bude 
záležitostí drahou a časově náročnou, 
ale vedení klubu udělá samozřejmě vše, 
aby i v další části fotbalové sezony bylo 
hřiště připraveno na plánované zápasy. 
Nicméně na rozhodnutí rozhodčího asi 
dlouho nezapomene. Nejen proto, že je 
ze Záblatí. Svým verdiktem sice neporu-
šil žádná pravidla okresního fotbalové-
ho svazu, o »lidském« přístupu k muž-
stvu, hrajícímu pouhý okresní přebor, 
však nemůže být řeč.

Ivo SEBERA, FK Slovan Záblatí

Výběrové řízení
Tajemnice Městského 

úřadu v Bohumíně vy-
hlašuje výběrové řízení 
na pracovní místo na 
majetkovém odboru. 
Termín dodání přihlášek 
je do 30. září.  Bližší 
informace najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce, nebo ve 
vývěskách.  (red)

Vratká lávka je minulostí
Zvýšené průtoky vody postupně narušily statiku 
můstku v Dukelské ulici v Pudlově. Spojnice, kterou při 
překonání Stružky využívají hlavně myslivci a cyklisté, 
se naklonila. Nyní už je ale zase na svém místě.

„V první řadě jsme museli 
vyrovnat betonové podloží. 
Jakmile byla lávka znovu 
správně usazená, pustili 
jsme se do obnovy zábradlí 
a podlahy,“ uvedl Roman 
Pak z městského odboru ži-
votního prostředí a služeb. 
Pochůzná část lávky je nově 
z kovového materiálu, nevyho-
vující prvky zábradlí bylo třeba 
nahradit. Nakonec dostal můs-
tek kompletně nový nátěr.

Podobné péče se dostalo 
také další spojnici přes Struž-
ku, mostu ve Vrbické ulici ve 
Vrbici. Tady nebylo nutné 
řešit statiku mostovky, ale 
jen zábradlí. Nově jmenova-

ný cyklistický koordinátor 
upozornil, že jsou hrany 
zábradlí při nájezdu příliš 

ostré, mohl by se o ně někdo 
zranit. „Prvky madel jsme 
nechali zaoblit, také jsme do-
plnili odcizené nebo zkorodo-
vané části zábradlí,“ dodal 
Pak s tím, že i tento most nyní 
září novou modrou barvou.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

 Zrenovovaná a už bezpečná lávka 
v Dukelské ulici.   Zábradlí mostu ve 
Vrbické ulici už neohrožuje cyklisty.
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Originální lavičky už jsou na místě
Nové náměstíčko naproti Sokolovně v Záblatí se rozrostlo o další neotřelé 
prvky. Řezbáři tady usadili trojici laviček, které vznikaly v rámci letošního 
festivalu Léto-kruhy. Posezení jsou vytesána z odolného jasanového dřeva 
a každé se může pochlubit jiným provedením. Co kus, to unikát.

Náměstíčko, přesněji náves, postupně 
vzniká na dříve zanedbaném městském 
pozemku. Místní dobrovolníci si jej upra-
vují svépomocí, materiál hradí město. 
Brigádníci vybudovali chodníky z mlata, 

zahradníci vysázeli okrasné keře a zá-
blatské děti, spolky a kluby usadili do 
země své památeční stromy. 

Aby prostranství mohlo plnit svůj účel, 
aby si tady mohli místní posedět a rela-

xovat, zbývalo už jen vytvořit nějaká mís-
ta k posezení. A toho se zhostili mistři 
řezbáři. Michal Sebera vytesal lavičku 
nazvanou »Sokol« se symbolem tělocvičné 
jednoty. Šimon Pohl a Jaroslav Thér mají 
lavičku »Smíření« s postavami chlapce 
a dívky po stranách, Jiří Turoň dal vznik-
nout lavičce »Souznění« s motivem lva 
a orla. Nezbývá než popřát »příjemné 
posezení«.  (tch)

Otesaný kmen, který váží několik metráků, bylo třeba dopravit na místo po improvizovaných »kolejích« a přesně usadit na zabetonované patky. Foto: Pavel Čempěl

V Gliňoči bojovalo pět mužských a dva ženské týmy. Muži závodili v náročnější disciplíně s jednou dvacetimetrovou hadicí navíc.  Foto: Pavel Čempěl

Pohárovou hasičskou soutěž v »retro« stylu připravil 30. srpna SDH Skřečoň na hřišti v Gliňoči. 
Na trati se utkalo pět mužských a dvě ženská družstva z Bohumína. Závody však odstartovali ti 
nejmenší, skřečoňský hasičský potěr.

Před samotným kláním o poháry vyběhly na trať 
dva dětské týmy, aby předvedly, co už se v oddílu 
naučily. Čekal je klasický požární útok na terč, 
pochopitelně na zkrácené trati a s polovičními de-
setimetrovými hadicemi. Po jejich ukázce se už ve 
skutečném souboji utkaly ženy. Lépe si vedla děvčata 
ze Šunychlu, která porazila družstvo Záblatí.

Zlatým hřebem byla soutěž mužů, z níž dýchla 
trocha nostalgie. Organizátoři totiž připravili pro-
dlouženou trať a soutěž s jednou hadicí navíc pod-
le systému, podle kterého se závodilo před lety. 

„Chtěli jsme to zpestřit. Dnes se běhají sprinter-
ské závody se dvěmi hadicemi, my jsme nasadili 
tři. Taková soutěž už není jen o rychlosti, je o umu. 
Vědět, kdy zabrat, kdy vyčkat,“ vysvětlil velitel 
skřečoňských hasičů Roman Téma. S nástrahami 
»retro« trati se nejlépe vypořádalo domácí druž-
stvo Skřečoň I. Následoval Šunychl, Kopytov, vete-
ránský Skřečoň II a Záblatí. 

Téma po závodě ocenil účast a bojovnost všech 
soutěžících týmů, pogratuloval domácím k vítězství 
a poděkoval jim za vzornou přípravu soutěže. (tch)

Hasiči zavzpomínali na staré časy
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Kakost bahenní (Geranium palustre)
Příroda Bohumínska – rostliny (144)

Kakost bahenní svými živě fi alově červenými květy 
oživuje koncem léta stále méně barevné louky. Patří 
k našim nejkrásnějším kakostům, kterých bylo v Česku 
zjištěno celkem 15 druhů.

Tento kakost je v Evropě 
rozšířen od jižní Skandinávie 
po Pádskou nížinu. Nejčastě-
ji roste na půdách prosáklých 
vodou – vysokostébelných 
nebo rašelinných loukách, 
v lužních lesích a křovinách, 
u břehů vod a v příkopech. 
Nejvíce v oblibě má místa bo-
hatá vápníkem. Když usychá 

zobánek jeho plodů, vzniká 
v jeho pěti osinách napětí. 
Při náhlém svinutí osin jsou 
semena vymršťována až dva 
metry daleko. V Česku je ka-
kost bahenní poměrně hoj-
ným druhem, takže nechybí 
ani na vhodných lokalitách 
Bohumínska.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

KRÁTCE

Přijď zkrotit živel
Plavecký klub Bohumín při-

jímá do plaveckého oddílu 
děti narozené v letech 2005–
2009. Nábor proběhne 16. 
září od 16 hodin na bazénu 
bohumínského aquacentra. 
Rodiče mohou své děti při-
hlásit předem e-mailem na 
plavanibohumin@seznam.cz. 
Bližší informace rovněž na e-
mailu, telefonicky na čísle  
604 920 452 (po 14 hodině) 
nebo na webových stránkách 
www.plavanibohumin.cz.
Voda je živel, ale ty ho můžeš 
zkrotit!  (aku)

Prvňáčky vítali učitelé, superstar i medvěd
Lavice škol se po dvouměsíčním přestávce opět zaplnily. Školáci letos 
vyrazili do tříd přesně 1. září. V Bohumíně mezi nimi bylo i 240 prvňáčků. 
Město jim u této příležitosti darovalo tričko s nápisem »bohumínský školá-
ček« a originální puzzle s místními motivy. 

Do osmi základních škol bude v letoš-
ním školním roce docházet v Bohumíně 
téměř osmnáct set dětí. „V každé škole 
jsme otevřeli jednu první třídu s výjimkou 
dvou velkých škol v centru Bohumína, 
a to ZŠ ČSA a Masarykovy školy, které 
otvírají hned tři třídy prvňáčků. Těch je 
letos celkem 240, loni jich bylo 253,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Pavla Skokanová. Zároveň do-
dala, že v červnu základní školy opustilo 

150 deváťáků.
V Bohu-
míně se 

daří i malotřídkám. Ta v Záblatí pro 
letošní školní rok hlásí devět dětí a ve Sta-
rém Bohumíně dvanáct dětí. S novinkou 
př ichází  i  Slezská diakonie,  která 
v Bohumíně provozuje specializovanou 
mateřskou, základní a střední školu zamě-
řenou na děti s různými druhy postižení. 
Do letošního přípravného nultého ročníku 
bude letos docházet hned pět dětí.

Každá škola pojala uvítání žáků, 
zejména těch z prvních tříd, po svém. 
Netradiční přivítání zažilo například sed-
madvacet nováčků z Benešovy školy – 
přímo na pódiu kina. Před zraky rodičů, 

prarodičů a sourozenců je do řad školáků 
pasoval maskot školy medvěd 

Beník. Děti pak dostaly 
medaili se znakem 

školy a papírový 
k o r n o u t  p l n ý 
sladkostí, který 
pro ně připravi-
la unie rodičů. 
Ve třídě pak na 
ně ještě čekala 
sada plnicích 

per  a  krabice 
s většinou učeb-

ních pomůcek.
Lucie BALCAROVÁ

Pasování Prvňáčků z Benešovky se ujala třídní učitelka Kvě-
tuše Mlynkecová. Na závěr děti všem příbuzným přednesly 
krátkou básničku.  Foto: Pavel Čempěl Ve Skřečoni proběhlo uvítání všech žáků tradičně 

v tělocvičně. Spolužákům mimo jiné zazpívala 
Bohumínská superstar Anička Opartyová.
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Knihovna bodovala a tasí další trumfy
Knihovna K3 Bohumín je čtvrtou nejlepší bibliotékou v zemi v kategorii měst nad 
dvacet tisíc obyvatel. Vyplývá to z výsledků celostátní ankety Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR (SKIP).

„Blahopřeji celému týmu 
knihovny, která z loňského 
pátého místa postoupila 
o stupínek výše. Dokazuje to 
velmi dobrou práci všech lidí 
v naší knihovně. Ta se tak 
stále více stává nejen mís-
tem, kde je možné půjčit si 
knihy, ale také místem vzdě-
lávání, volnočasových aktivit 
dětí i dospělých a v neposlední 
řadě také místem akcí kultur-

ních a kreativních,“ ocenil 
ředitel K3 Bohumín Karel 
Balcar s tím, že pomyslné 
třetí místo uniklo knihovně 
jen o jediný bod, což je vý-
zvou pro příští rok.

SKIP vyhlásil soutěž o nej-
lepší městskou knihovnu 
roku už popáté. V letošním 
roce se do soutěže přihlásilo 
čtyřiatřicet biblioték. V kate-
gorii měst nad dvacet tisíc 

obyvatel se na prvním místě 
umístil Vsetín, dále Vyškov, 
Chomutov a na čtvrtém mís-
tě Bohumín. Až na ním ná-
sleduje Litvínov, Valašské 
Meziříčí, Znojmo a Plzeň.

Z hodnoticích kritérií se 
posuzuje například objem 
knihovního fondu a jeho ob-
nova, internetová propagace, 
počet veřejných počítačů 
s internetem, registrovaných 

čtenářů,  výpůjček, vzděláva-
cích a kulturních akcí a další.

Do příštího ročníku soutěže 
bude mít knihovna další trum- 
fy. Vybavila dalšími regály 
a větším počtem knih poboč-
ky ve Skřečoni a ve Starém 
Bohumíně. Z dotace pořídila 
interaktivní tabuli do před-
náškové místnosti. Zavedla 
i takzvanou rodinnou průkaz-
ku do knihovny, kdy za jeden 
poplatek dostane svou prů-
kazku každý člen rodiny žijící 
v jedné domácnosti.

(bok)

Oáza dětské pohody mezi knihami
Prázdniny v knihovně letos trávilo 2 243 dětí. Jde o nejvyšší prázdninovou návštěvnost 
za posledních pět let. Děti čekaly letní aktivity, soutěže a volnočasové programy.

V červenci připravila kni-
hovna dobrodružnou hru Za-
chraň říši Fantazie, do které 
se děti mohly zapojit v rámci 
celoměstské akce Prázdninový 
kolotoč. Soutěží a dalších ak-
tivit se zúčastnilo 909 dětí. 
V srpnu následovala hra Dě-
sivé dějiny, kterou podpořilo 
i Ministerstvo kultury. Ta 
přilákala 916 dětí. 

„Závěr prázdnin patřil 
výtvarným dílničkám. Malí 
šikulové vyráběli rozvrhy ho-
din, stojánky na tužky a další 
věci, které využijí během škol-
ního roku. Do dílniček přišlo 
152 dětí,“ uvedl ředitel K3 
Bohumín Karel Balcar s tím, 
že program pro děti připra-
vily i pobočky bohumínské 
knihovny. Jejich aktivity na-

vštívilo během prázdnin dal-
ších 266 dětí.

„Jsme moc rádi, že děti 
knihovnu vnímají nejen jako 

místo, kde si mohou půjčit 
knížky nebo časopisy, ale 
jako zázemí, kde zažijí spoustu 
legrace, zábavy a mohou zde 

trávit svůj volný čas,“ dodal 
Balcar a poděkoval celému 
týmu knihovny za jejich práci. 
Knihovnicím o prázdninách 
pomáhali externí spolupra-
covníci a také hlavní host, 
který děti uměl skvěle vtáh-
nout do děje her. „Zážitkovým 
hostem byl Roman Prokeš ze 
studia Bez kliky. Během tří 
návštěv předvedl dětem ruční 
výrobu papíru, tisk z výšky 
starým tiskařským strojem 
(na snímku) a ukázal jim 
i historické zbraně, z nichž si 
mohly vystřelit,“ sdělila ve-
doucí knihovny Magdaléna 
Jedzoková. Nezapomenutel-
né bylo závěrečné nocování 
v knihovně ve středověkém 
stylu. Ostravská skupina Fol-
leto předvedla své šermířské 
umění, naučila děti několik 
historických tanců a zaujala 
venkovní ohňovou show. 
Zlatým hřebem byla půlnoč-
ní stezka odvahy.  (bok)

Srpnová noc patřila muzice a hasičům
V sobotu 23. srpna se v Záblatí uskutečnila tradiční a populární akce, koncert 
bohumínské skupiny Grog. Díky vstřícnosti a pochopení FK Slovan Záblatí 
se akce koná už bezmála dvě desetiletí, samozřejmě pokud to dovolí počasí.

V roce 2007 se zrodila myšlenka obo-
hatit »Srpnovou noc« o další zajímavost 
– noční klání hasičů, jedinou soutěž 
tohoto druhu na Bohumínsku. Nejprve 
proběhl zkušební »nultý« ročník, něko-
lik připravovaných soubojů překazilo 
počasí, ale spolupráci hasičů a fotbalistů 
v Záblatí to nezhatilo. A tak letos proběhl 
oficiálně 4. ročník hasičské soutěže 
Noční útok hasičů o putovní pohár FK 
Slovan Záblatí. 

Úderem deváté hodiny večerní se za 
zvuku rockové hudby na přilehlém hřišti 
rozpoutal souboj třinácti soutěžních 
družstev, z toho tří ženských. Požární 
sport v nočních podmínkách má svá spe-
cifi ka, o čemž svědčí pohroma favorizo-
vaných družstev mužů z Doubravy, Pet-
rovic-Závady či domácích žen. Někteří 
nesplnili svůj úkol vůbec, jiní s problémy. 
Ceny pro vítěze – putovní pohár, pohár 
za letošní vítězství a fi nanční odměnu – 

převzali hasiči ze Skřečoně. Dosáhli času 
18,11 sekundy. Další místa obsadila druž-
stva Šunychlu a Dolní Lutyně. Domácím 
mužům i ženám se nevedlo, i tak oba 
týmy skončily aspoň v první desítce. Ná-
ladu si však mohli všichni spravit dobrou 
rockovou hudbou či bohatým občerstve-
ním. Nicméně i letos tuto vydařenou akci 
zkropil déšť. Ten postupně nabíral na 
intenzitě, až se změnil v pořádný liják 
a koncert po půlnoci předčasně ukončil. 
Nevadí, doufáme, že už se všichni příz-
nivci hudby či hasičů těší na příští rok.

Jiří MISIOŘ, SDH Záblatí, 
Ivo SEBERA, FK Slovan Záblatí
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Česká strana

sociálně demokratická

1.  Petr VÍCHA, Ing., 51 let, 

starosta města Bohumína

2.   Lumír MACURA, Ing., 53 let,

místostarosta města Bohumína

3.  Igor BRUZL, 38 let, 

místostarosta města Bohumína

4.   Věra PALKOVÁ, Mgr., 65 let,

náměstkyně hejtmana MSK

5.  Vojtěch BALCÁREK, MUDr., 

43 let, ředitel nemocnice, 

Proč je dobré jít k volbám a jak hlasovat
Nedávno jsem do internetového vyhledávače zadal spojení „Proč volit?“ a nestačil 
jsem se divit, kolik různých argumentů a tvrzení jsem našel. Jedna strana nám nabízí 
deset důvodů proč ji volit. Druhá nabízí zaručeně nejlepší program. Další zase 
slibuje spokojené a šťastné zítřky pro úplně všechny občany. Některé strany mají 
recept na úplně všechny potíže a trable. 

Přiznám se, že se vůbec 
nedivím, když obyčejný, 
všedními starostmi zane-
prázdněný člověk, neví, jak 
se v tom volebním guláši ori-
entovat. Pro mnohé z nás to 
dokonce může být důvod se 
na volby vykašlat a zůstat 
doma. Dovolte mi poradit  
vám jak si odpovědět na otáz-
ku, zda vůbec k volbám jít.

Každý z nás se rozhoduje 
naprosto svobodně, zda volit 
půjde nebo ne. Nikdo nás 
nemůže nutit.

Rozhodnu-li se k volbám 
jít, vyslovím svůj názor na to, 
kdo bude město  v následují-
cích čtyřech letech řídit.

Nepůjdu-li k volbám, bu-
dou město řídit a rozhodovat 
jiní. Tímto se stávám člově-
kem nesvobodným a souhla-
sím s tím, že ztratím mož-

nost ovlivňovat dění ve 
městě. 

Jak hlasovat ve volbách do 
zastupitelstva?

Volič muže vybírat své za-
stupitele mezi všemi kandi-
dátkami. Jak je to možné? 
Každý volič obdrží jen jediný 
volební lístek, na kterém 
však budou uvedeny všechny 
kandidující volební strany. 
Muže pak volit buď jednotli-
vou stranu, a nebo si vybrat 
jednotlivé kandidáty z libo-
volných kandidujících stran.

V Bohumíně  má každý 
volič 23 hlasy, to je počet čle-
nů zastupitelstva.

Koalice KDU-ČSL a TOP 
09 pro vás připravila 23 kva-
litních kandidátů a budeme 
se 10. a 11. října ucházet prá-
vě o Vaše hlasy. 

V příštím čísle novin OKO 
Vás seznámíme s progra-
mem, který jsme připravili 
pro následující volební ob-
dobí.

Za koalici KDU-ČSL a TOP 09 

Tomáš FODOR
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DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB V BOHUMÍNĚ SPOLEČNĚ

Petr Vícha, 51, 
starosta města 

Yvona Placzková, 50, 
ekonomická náměst-

kyně nemocnice

Roman Honysz, 70, 
bytový technik

Kamila Smigová, 59, 
výchovná pracovnice 
domu dětí a mládeže

Lumír Macura, 53, 
místostarosta města

Vilém Bannert, 72, 
důchodce

Igor Bruzl, 38, 
místostarosta města

 Adrian Kuder, 33, 
ředitel základní školy

 Věra Palková, 65, 
náměstkyně 

hejtmana MSK

Jiří Knot, 52, 
projektový manažer

Vojtěch Balcárek, 43, 
ředitel Bohumínské 
městské nemocnice

Marie Neudertová, 64, 
důchodkyně

Josef Plášil, 67, 
energetik

Petra Kalichová, 45, 
vedoucí centra 

pro rodiny s dětmi

 Aleš Drobek, 37, 
překladatel

Lukáš Fluxa, 36, 
obchodní manažer

Eva Adamcová, 35, 
učitelka

Alfréd Michalík, 70, 
důchodce

Milena Glacová, 61, 
učitelka

Hana Wrožynová, 45, 
učitelka

 Radek Charuza, 25, 
student

Jana Holezsová, 53, 
referentka městského 

úřadu

Petr Lakomý, 47, 
vedoucí sportovišť 
společnosti Bospor
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Volte
číslo

olte celý tým ČSSD – tým, který plní své sliby

98 10

PŘIJĎTE 10. a 11. ŘÍJNA K VOLBÁM. ROZHODNĚTE!

Přihlaste se 

do klubu mladých 

historiků »Bogun«
Občanské sdružení Maryš-

ka s klubem U Létající ryby 
zve všechny mladé zájemce 
o historii ke vstupu do klubu 
mladých historiků »Bogun«. 
Děti od 12 let se od 7. října 
budou scházet každé úterý 
od 16 do 18 hodin v prosto-
rách sdružení Maryška na 
náměstí T. G. Masaryka 
v Bohumíně.
Členové klubu se zapojí do 

projektů klubu historiků, bu-
dou pátrat v archivech, na-
vštíví muzea, výstavy a histo-
rické památky. Poznají histo- 
rii z praktické stránky, naučí 
se pracovat s prameny, lite-
raturou a moderními zdroji 
informací. Založí si deník 
mladého historika, navrhnou 
téma bádání a diskuzi podle 
svého zájmu. Klub odborně 
povedou Zuzana Maléřová 
a Kamila Smigová. (red)    

KRÁTCE
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Vyzpovídali jsme krátce jednoho z kandidátů do 
zastupitelstva za Hnutí ANO 2011 - poslance Jana 
Sedláčka. Zajímalo nás, jak to chodí ve Sněmovně 
a jak se pětatřicetiletý podnikatel z Bohumína 
vůbec stal členem zákonodárného sboru. 

Povězte mi, 
chtěl jste 
být vždy 
politikem?

Nikdy jsem 
nechtě l  být 

politikem a ani v tom nevidím svou ce-
loživotní kariéru. Beru to aktuálně jako 
poslání, které vám vstoupí do života 
a vy ho buď přijmete a pak děláte maxi-
mum, nebo ho necháte kolem sebe pro-
jít a věnujete se něčemu jinému. To, že 
jsem dnes v politice, je díky přesvědče-
ní, že jsme schopni věci v naší zemi mě-
nit k lepšímu ve prospěch lidí, kteří zde 
žijí. Jak moc se nám to povede naplňo-
vat, ukáže čas, zatím z toho mám pocit, 
že  jde hnutí  správným směrem, 
i když to není jednoduché.

Jak jste se k tomu tedy dostal?

V létě 2012 jsem narazil na pořad na 
internetu, kde byl Andrej Babiš hostem. 
Vyzval tam mladší generaci, by se začala 
starat o to, co se děje v České republice, 
a snažila se hledat cestu, jak může po-
moct tomu, abychom obrátili ten směr, 
který v té době rozhodně nebyl tím 
správným. To mě zaujalo, zorganizoval 
jsem schůzku se zástupcem hnutí u nás 
ve fi rmě ještě s jedním kolegou z práce, 
a to byl v podstatě první kontakt. Nedo-
padlo to úplně dobře, ale nechtěli jsme 
po první zkušenosti hodit fl intu do žita, 
a tak jsme asi po měsíci zorganizovali 
druhou schůzku a tam už jsme vyhod-
notili, že to smysl má. Tenkrát bylo 
v kraji jen pár lidí, kteří uvěřili, že je 
změna opravdu možná, začali jsme je 
tedy intenzivně dávat dohromady. Na 
podzim jsem ještě navštívil Pozitivní 
Olomouc, akci, kterou organizovala 
Pozitivní Evoluce pod záštitou Karla 
Janečka. Na této akci jsem se ptal Karla 
Janečka, jaký je jeho postoj k Andreji 
Babišovi a jestli by byl ochoten hledat 
společnou cestu, jak realizovat  smyslu-
plné změny v naší společnosti.
Řekl, že si o Andreji Babišovi myslí, že 

je to férový člověk a taky, že je v bu-
doucnu všechno možné. To byl další 
silný podnět, který mě ujistil, že to má 
opravdu smysl, a proto jsem se rozhodl 
natočit krátké video, kde se ptám na 
společný zájem naopak Andreje Babiše. 
To jsem poslal na centrálu hnutí a k 
mému velkému překvapení mi na druhý 
den přišla SMS od Andreje Babiše, jestli 
mi může zavolat. Bavili jsme se asi 40 

minut a vyjasnili si vše potřebné pro to, 
abych si udělal jasnou představu o zá-
měrech a motivech, proč tento člověk 
věnuje tolik energie do rozbourání ma-
trixu, jak sám říká. Potom už to šlo tak 
rychle, že jsem se nestačil divit, a trochu 
jsem vlastně zpomalil, abych uplynulý 
čas zhodnotil až na konci roku po parla-
mentních volbách. Pro krátké shrnutí 
jsem se na přelomu roku stal předsedou 
oblasti Karvinsko, v červnu pak kraj-
ským a měli jsem čtyři měsíce do voleb 
do Poslanecké sněmovny. Výsledky práce 
dnes můžete vyhodnotit sami. 

To zní až neuvěřitelně, máte to video 
ještě někde?

Ano samozřejmě, odkaz najdete 
v identickém rozhovoru na stránkách 
www.anobohumin.cz

Když se řekne politik, tak se každý 
druhý zašklebí. Jak to vidíte nyní vy, 
když jste se jedním stal?

Vidím to tak, že se není čemu divit, že 
lidi mají takový postoj. Pokud by mi 
někdo tuto práci nabídnul, a já bych v ní 
neviděl tu vizi změny a poslání pomoct 
lidem, kdybych neměl důvěru ve vedení 
hnutí, tak bych to nepřijal. Člověk s vy-
sokou morální odpovědností musí cítit, 
že to politické prostředí není v pořádku 
a pokud tam není to přesvědčení, tak to 
pak někdo dělá pro peníze a to není 
zrovna dobrý motivátor. Po 15 letech 
v podnikání, kde člověk vytvoří prostředí 
v organizaci, ve kterém panuje velice 
zdravá atmosféra, lidi jsou otevření, 
mají zápal, vzájemně si důvěřují a pod-
porují se, bylo složité se rozhodnout, že 
tohle všechno opustím a začnu se věno-
vat politice. Naštěstí máme ve firmě 
takové lidi a prostředí, že to aktuálně 
zvládají i bez mého významného přispění. 
Beru to taky jako obrovskou výhodu, že 
se mám kam vrátit.

A co prostředí Sněmovny, jak na vás 
působí?

S ohledem na skutečnost, že jsem 
z nábytkářského průmyslu, tak archi-
tektura interiéru dělá silný dojem. Bo-
hužel se to samé nedá říct o prostředí 
mezi lidmi, hlavní podstatou je, že se 
celý život snažím obklopovat lidmi, kteří 
dělají, co říkají, a naopak. Jsou naklo-
něni změnám, protože zákon přežití je 
schopnost se přizpůsobit, ale političtí 
matadoři běžně něco řeknou a stejně 
běžně udělají něco jiného a naopak. 

Stejně tak je to se zájmem opravdu něco 
změnit, pořád řešíme heslo: „Takto je to 
tady přes dvacet let, nemůžeme to mě-
nit“. Nechci samozřejmě házet všechny 
do stejného pytle, ale tady bohužel platí, 
že výjimka potvrzuje pravidlo.

Čím se aktuálně zabýváte?

Hlavní princip je naplnění toho, co 
jsme řekli lidem před volbami, a to je 
všechno v programovém prohlášení. 
Přiznám se, že se hlavně učím, snažím 
se být k ruce kolegovi Radkovi Vondráč-
kovi, který je místopředsedou klubu, 
a řešíme spolu věci od Rekonstrukce 
státu. Pak jsem si dal za cíl rozvíjet spolu-
práci mezi Andrejem Babišem a Karlem 
Janečkem. Momentálně je hlavním spo-
jovatelem nový volební systém, uvidíme, 
jak se nám povede tenhle vztah rozvinout. 
Mimoto řeším hlavně zaměstnanost, ak-
tivně se snažím podpořit projekt paktů 
zaměstnanosti, který má za cíl koordino-
vat potřeby pracovního trhu, Úřadu práce 
a propojení škol především na technické 
a řemeslné profese. K tomu se ještě zabý-
vám tématem elektronického hlasování.      

Na co byste se v našem městě jako 
zastupitel zaměřil?

Nejvíce trápí jak naše lidi v Bohumíně, 
tak logicky i mne především problema-
tika sociálně vyloučených a slabých ve 
městě a s tím spojená bezpečnost. V Bo-
humíně se zneužívání dávek především 
na bydlení stalo velice výnosným byzny-
sem, který roste jak houby po dešti. Je na 
stole novela zákona o pomoci v hmot-
né nouzi, kde je cílem především změnit 
logiku vyplácení příspěvků na bydlení 
s tím, že princip bude vycházet z obvyk-
lých cen, za které jsou v daném místě 
pronajímány byty a ne z principu, kolik 
lidí v bytě bydlí a jaký mají mezi sebou 
vztah. Pak majitel nemovitosti dostane 
za poskytovaný prostor částku bez ohle-
du na to, kdo tam bydlí a kolik lidí ve 
skutečnosti v bytě je. V tu chvíli se dost 
významně změní atraktivita tohoto 
„podnikání“.  

To se vlastně váže i k mému hlavnímu 
tématu, a tím je právě podpora podnikání. 
Myslím tím ale to pravé podnikání, ne 
zneužívání špatně udělané zákonné nor-
my. Takže bych chtěl pomoct v Bohumíně 
lidem, kteří seberou odvahu a jdou 
v dnešní ne úplně lehké době formou 
podnikání něco tvořit, a tím vytvářet 
i pracovní místa pro lidi z našeho města.  

Děkuji vám za rozhovor. 

bohumin.anobudelip.cz

: ANO, JSME V BOHUMÍNĚ
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Mgr. Ludmila MIESZCZAKOVÁM

Mgr. Zdeněk VESELÝIng. Jiří STRNADMarie STONIŠOVÁMarie LENOCHOVÁ

Jiří KAŠTIL
Jaroslav ŠTIAK René JAKUS

Miroslav 
KOPÁSEK

Miroslav KOCUR

Andrea ČIMBOROVÁ

Jaroslav KIJONKA

Mgr. Antonie Walterová
Miluše GŘÍBKOVÁM

Eva ŠMÍDKOVÁIng. Karel PĚTVALDSKÝ
Ing. Blanka RYŠAVÁMarek GANITTAMilan VESELÝ Naděžda 

GAŠPAROVÁ

Jarmila SZOSTOKOVÁ

Michal GABAL

Bc. Miloslav 
MUTINA
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ODS jde do voleb
Vážení bohumínští voliči, 
na kandidátní listině za ODS pro letošní komunální 
volby v Bohumíně Vám nabízíme naše kandidáty, 
žádající Vás o důvěru a možnost dosáhnout nutné změny 
poměrů na radnici - tým složený ze členů i nečlenů 
ODS, zkušených komunálních politiků i nováčků 
různých povolání a různého věku, mající mnoho 
společného - zájem spravovat městské záležitosti jinak 
než doposud, slušnost, pracovitost, nespokojenost 
s dosavadním vedením města, zájem přispět vlastní 
aktivitou k rozvoji Bohumína a nezájem být sběratelem 
dalších funkcí ve vládě, sněmovně, senátu či na kraji.

Již 20 let pracují zastupite-
lé za ODS v Bohumíně jako 
jediná aktivní opozice vůči 
vládě jedné strany. V roli opo-
zičního politika a našeho lídra 
se osvědčil právník Mgr. 
David Maryška, bohumínský 
rodák, který jako jediný ze za-
stupitelů je po dlouhá léta 
schopen vést dialog na zastu-
pitelstvu s vedením radnice 
a vyjadřovat se aktivně k 
mnoha otázkám, které trápí 
občany města a k nimž ostatní 
zastupitelé zarytě mlčí. Z na-
šeho volebního programu, 
který Vám nabízíme a který 

vychází z Vašich informací, co 
Vás trápí a co žádáte ve městě 
zlepšit, vybíráme:

 ●  bezpečnost občanů - 
rozšířením kamerového sys-
tému ve městě, větší aktivitou 
městské i státní policie, rych-
lejším a důraznějším pře-
stupkovým řízením a dalšími 
kroky chceme zajistit větší 
bezpečnost občanů města. 
Není přece možné, aby se ve 
městě rodiče báli i ve dne o své 
děti mimo domov, aby se naši 
senioři báli okradení či pře-
padení na ulici nebo podvod-
níků přede dveřmi! 

 ● aktivně snížit nezaměst- 
nanost ve městě, dát lidem 
možnost najít si dobrou práci 
se slušným výdělkem a ko-
nečně využít blízkosti dálnice. 
Bohumín je důležitou křižo-
vatkou silniční a železniční 
dopravy na hranici s Polskem, 
vytvoříme podnikatelskou 
zónu a přilákáme investory. 
Mladí lidé najdou uplatnění 
tady a nebudou pak odcházet 
za prací do ciziny či do Prahy. 

 ● město by mělo podpořit 
vznik a rozvoj lékařských 
ordinací, jedná se zejména 
o obvodní a zubní ordinace. 
Bohumínští zubaři stárnou 
a jistě by uvítali nástupce.

 ● pro rozvoj městských 
částí navrhujeme vyčlenit 
z městského rozpočtu tzv. ob-
čanský rozpočet – finanční 
částku pro každou městskou 
část, o které si sami občané, 
např. v komisi pro městskou 
část, rozhodnou, jak ji využijí. 
Zavedením bezplatné hro-
madné dopravy minibusy 

mezi městskými částmi by-
chom chtěli umožnit větší 
mobilitu dětí i seniorů.

 ● město musí zajistit pro své 
seniory lepší podmínky 
pro důstojné stáří, včetně 
vlastního moderního domova 
pro seniory. Těm šikovnějším 
budeme přispívat na pobyty 
v Beskydech.

 ● dětem otevřeme nově 
postavená hřiště i odpo-
ledne a večer, přispějeme 
jim na kroužky 500 Kč. 

 ● zřídit důstojné rekreač-
ní zóny u vrbického jezera a 
na Kališoku.

Je toho hodně co máme na 
srdci a máme plány na zlep-
šení života v našem městě, 
dejte nám šanci je uskuteč-
nit.

- náš starosta či místosta-
rosta se bude na plný úvazek 
věnovat pouze rozvoji města 
a nebude současně vykoná-
vat žádnou další funkci v par-
lamentu či na kraji! 

Bc. Jitka KOCIANOVÁ, 

místopředsedkyně ODS 

v Bohumíně
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Čas plyne, ale vzpomínky 
jsou stále živé.

11. září 
vzpomeneme 

20. výročí, kdy nás 
navždy opustil 

pan Ladislav 
PEKÁREK.


S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka s rodinou.

Ruku ti již nepodáme, 
jen kytičku na hrob dáme.

23. září by se dožila 
35 let naše dcera, 
sestra, maminka 

a kamarádka 

Ivana 
VESELÁ.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají rodiče, bratr 
a prvňáček Ondrášek.

Navždy jsi odešel, ztichl tvůj hlas, 
jen živé vzpomínky zůstaly v nás.

8. září jsme 
vzpomněli 4. smutné 

výročí úmrtí 

pana Pavla 
SPIEWOKA.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Ludmila, dcery Ludmila 

a Věrka s rodinami, švagrová Zdeňka.

8. ledna zemřela 
naše maminka, 

paní Marie 
ADAMCOVÁ, 
dlouholetá učitelka 

mateřské školy.
30. srpna by se 

dožila 98 let.
Prosím o vzpomínku na ni také z řad 
bývalých žáčků mateřské školy z let 

1945 až do 80. let.
Syn Vladimír z Třince s rodinou.

VZPOMÍNKY
Těžko se s tebou loučilo, 

těžké je bez tebe žít. 
Láska však smrtí nekončí, v srdci tě 

máme a navždy budeme mít.

8. září jsme 
vzpomněli 3. 

smutné výročí úmrtí 
milovaného manžela, 

otce, dědečka, 
pradědečka, 

pana Jozefa KOLLÁRA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Helena, dcera Jarmila s manželem 
Ivošem, syn Stanislav, vnuci Tomáš, 

Michal a vnučka Nikola.

11. září vzpomeneme 
11. výročí úmrtí

pana Ludvíka 
CHECHELSKÉHO

 ze Skřečoně. 

Jen svíci hořící a kytici 

na hrob ti můžeme dát 

a s láskou vzpomínat.


Vzpomínají 
manželka 

a syn s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

15. září oslaví 

pan Karel 
PĚTVALDSKÝ

své životní 
jubileum.


K jeho 90. naroze-

ninám mu hodně zdraví, štěstí 
a životního elánu do dalších let přeje 

syn Libor s manželkou Jarmilou, 
vnučka Petra s manželem, 

vnuk Roman a pravnoučata Eliška, 
Adélka a Emička.

Noví občánci 
našeho města

Gabriela Drobková  Rozárie Tutková  
 Adam Babinský  Isabell Sojková  Ja-
kub Žídek  Anna Zmudová  Davide 
Pietro Buonincontri

Květinářství
Katka Helisová
Štefánikova 136, Bohumín
Otevírací doba: 
PO, ST, ČT, PÁ 8.00 – 17.00
ÚT 8.00-15.00; SO 8.00-12.00

Tel.: 605 485 172

S úsměvem vás obsloužíme, 
květiny i doručíme.

Široký výběr řezaných i hrnkových 
květin. Substráty, hnojiva, květináče, 
bonboniéry, dárkové předměty.

Květinka

Poděkování za péči
Děkuji lékařům Bohumínské 

městské nemocnice pod vedením 
primáře Martina Jakubjáka a zdravot-
nímu personálu interního oddělení 
za péči, kterou věnovali mé mamin-
ce Anně Bacíkové. Poděkování pat-
ří především zástupkyni primáře 
Vlastě Zvolánkové a sestřičkám JIP 
interny za profesionální přístup, 
ochotu a vstřícnost. Také děkuji 
praktickému lékaři Vlastimilu Pazďo-
rovi za dlouholetou zdravotní péči, 
ochotu a lidský přístup k mé ma-
mince.

Libuše SODZAWICZNÁ

Rychlý zásah
Velmi děkujeme členům SDH Starý 

Bohumín pod vedením Jana Hanuska. 
Rychle a ochotně nás zbavili bodavého 
hmyzu, který se nám usídlil na půdě. 
Sami byli vystaveni nebezpečí vosích 
žihadel. Srdečně děkujeme za obětavý 
přístup a výbornou práci. 

Rodina Pecháčkova

Nově otevřená prodejna
KVĚTINY U BERUŠKY
Tř. Dr. E. Beneše (býv.
prodejna čajů)

řezané kvě  ny * pokojové 
kvě  ny * dárková keramika

Přijímáme objednávky na svatební 
a smuteční ky  ce, klobásové a ciga-
retové ky  ce a další dle fantazie.
OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO až PÁ 8.00-17.00
SO 8.00-12.00; NE 9.00-12.00

 604 615 108
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TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

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

✆ 596 544 588, 606 205 469

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-90x90_CB.indd   1 22.3.2012   15:09:56

PRODEJ NOVÝCH 
DOMKŮ A BYTŮ

V Bohumíně u Aquacentra

více na: www.domkybohumin.cz

KONTAKT NA PRODEJCE:  775 475 229

BYDLETE VE SVÉM!!!
od 6500,- Kč

za měsíc

NÍZKÁ POŘIZOVACÍ CENA VÝBORNÁ 

DOSTUPNOST NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ

NENÁROČNÁ ÚDRŽBA

INZERCE

REALITY

● Prodám družstevní 
byt 1+1 v přízemí, Rychvald, 
Středová 1521. Cena doho-
dou.  605 105 220.
● Pronajmu garáž v Drá-

tovnách u Kauflandu. Cena 
500 Kč.  603 777 543.
● Bytové družstvo v Orlové 

nabízí k pronájmu kance-
láře v centru města, Ma-
sarykova 1325, o výměře 26 
m2 a 68 m2, s terasou, soc. 
zařízením, kuchyňkou, dále 
7 m2.  604 201 367.
● Pronájem bytu 1+1, 

blízko centra, přízemí, cena 
4.200 Kč + el., plyn.  553 
773 297, 721 998 758.
● Pronajmu byt 0+1, 

Boh.  736 228 883.
● Pronajmu prostor v 

kadeřnictví, T. G. Masaryka 
942, Boh. 605 745 704.
● RD 4+2 v Rychvaldu-

-Podlesí. Zateplený, patro-
vý, balkón, garáž. Podkroví 
připraveno pro adaptaci. 
Topení plyn i tuhá paliva. 
U domu hospodářská budo-
va. Pozemek se zahradou 
1.500 m2 + samostatný sta-
vební pozemek 1.500 m2. 
Cena za celek 3,5 milionu. 
Možno i zvlášť dům a parce-
lu.  601 548 920.
● Prodám nebo prona-

jmu druž. byt 2+1 se dvě-

ma balkóny v nízké zástavbě 
u nám. Budoucnosti. Byt je 
po celkové rekonstrukci, vč. 
plovoucích podlah, vestavě-
né skříně, kuchyně na míru s 
vestavěnými spotřebiči, kou-
pelna + WC - dlažba. Je 
ihned k dispozici a nastěho-
vání.  776 084 481.
● Pronajmu byt 1+1 48 

m2 v Bohumíně, kauce pod-
mínkou.  732 609 430.

RŮZNÉ

● Prodej medu z Jese-
níků 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 urnový žulo-

vý hrob ve St. Bohumíně 
uprostřed hřbitova. Náhrob-
ní deska, váza + lampa. Cena 
8 500 Kč.  775 467 348.

SLUŽBY

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

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

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

Za krásami podzimu
Odbor Klubu českých tu-

ristů TJ Bohumín pořádá 
v sobotu 20. září 38. ročník 
cyklojízdy a turistického po-
chodu »Za krásami podzi-
mu«. Start před nádražím 
ČD Bohumín. Trasy 40 km 
(start v 7 až 8 hodin), 20 km 
(8 až 9.30 hodin), cyklisté 50 
km (7.30 až 9.30 hodin). 
Startovné činí pro dospělé 
20 Kč, pro děti 5 Kč. Cíl bude 
tradičně u restaurace U Ryb-
níku. Tady čekají účastníky 
diplomy, občerstvení, opéká-
ní buřtů, soutěže a hry pro 
děti i dospělé. Pochod se koná 
za každého počasí. Doporuču-
je se mapa Ostravska. (okčt)

Hledání talentů
Základní umělecká škola 

Bohumín přijímá nové žáky 
do hudebního, výtvarného, 
tanečního a literárně-drama-
tického oboru. Bližší infor-
mace na telefonu596 013 331 
nebo e-mailu: zus-bohumin@
volny.cz.  (tch)

KRÁTCE

Výstava opeřenců
ZO ČSCH OP Bohumín-

-Skřečoň pořádá 13. a 14. 
září od 8 do 18 hodin v pro-
storách místního PZKO tra-
diční výstavu okrasného 
ptactva. Na výstavě budou 
k vidění barevní a postavoví 
kanáři, papoušci, andulky 
a drobní exoti. Pochlubí se 
jimi místní chovatelé a dru-
žební organizace PZHK i PE 
z polské Wodisławi. V před-
stihu si budou moci zhruba 
250 exotů prohlédnout děti 
ze skřečoňské mateřské a zá-
kladní školy. Každoročně to-
tiž vypomáhají s přípravou 
výstavy, za což jim organizá-
toři děkují.  (red)
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Výstava obrazů
V prostorách občanského sdružení 
Přátel Bohumínské historie se 15. 
srpna uskutečnila vernisáž další 
výstavy obrazů Diany Galuskové 
pod názvem Rainbow Dreams. 

Po ofi ciálním úvodu zaznělo pár mi-
lých slov na uvítanou. Diana připravila 
hostům krásné vystoupení s vynikajícím 
občerstvením. Nejdříve se představilo 
duo pěvkyň Daniela Jeníčková a Klára 
Exnerová. Svou hru na keyboard před-
vedla Aneta Bujoková a následoval ji 
pěvec s kytarou Jakub Ligocký. Diana 
– studentka druhého ročníku Ostravské 
univerzity, studující výtvarnou výchovu, 
český jazyk a literaturu–důkladně po-
psala svou tvorbu, ať už peromalbu, 
malbu temperami nebo velmi působivý 
autoportrét. Milovníci umění mohou až 
do 30. října navštívit výstavu v domě 
U Rytíře ve Starém Bohumíně.

Text a foto: Jiří KEISLER

Špičková házená v Bohumíně
Vůbec prvně se na území Bohumína 

uskuteční duel nejvyšší soutěže v kolek-
tivním sálovém sportu. Na hřišti nové 
sportovní haly se v sobotu 20. září od 
16.30 hodin představí v utkání úvodního 
kola česko-slovenské Women's Hand- 
ball International League celky Sokola 
Poruba a Slavie Praha. Ostravský klub 
v rámci propagace ženské házené v re-
gionu chtěl zavítat k soutěžnímu soubo-
ji do některého z okolních měst a vybral 
si novou halu v Bohumíně. Dá se tedy 
tušit, že souboj loni třetího nejlepšího 
českého celku s druhým bude velmi 
atraktivní i pro diváky, proto se vyplatí 
zamířit do haly včas.  (bir) 

NEPŘEHLÉDNĚTE

V letním kině skončila sezona
Léto skončilo a sezona v bohumínském amfi teátru se rozloučila s ním. 
Promítání v letním kině letos navštívilo 1 625 diváků a návštěvnosti jasně 
vévodila předpremiéra v Bohumíně natáčeného fi lmu Zakázané uvolnění.

Projektor v letním kině poprvé ozářil 
plátno v neděli 1. června, kdy si předpre-
miéru fi lmu Jana Hřebejka nenechalo 
ujít téměř šest set lidí. Během následu-
jících dvou prázdninových měsíců našlo 
do letního kina cestu dalších 1 025 diváků, 
kteří si vybrali některé ze sedmačtyřiceti 
představení.

„Letní kino promítalo ve čtyřech cyk-
lech, malých fi lmových festivalech. Prv-
ní byl zaměřen na komedie, následovalo 
sci-fi, horory a nakonec dětské filmy 
a pohádky,“ uvedl ředitel K3 Bohumín 
Karel Balcar. Největší oblibě se překva-
pivě těšily horory s 359 diváky, na dět-
ské fi lmy přišlo 245 lidí a o třetí místo se 
dělí komedie s 211 a sci-fi  s 210 diváky.

Promítalo se i přes nepřízeň počasí, 
návštěvníci přišli dvakrát do kina do-
konce i když nad amfiteátrem běsnila 
bouřka. Pouze dvě představení z nabídky 
si kvůli počasí nenašla žádného diváka. 
V kině byly po celou dobu zdarma k za-
půjčení deky či repelent, diváci si mohli 
pochutnat na občerstvení, popkornu nebo 
nachos. Samozřejmostí bylo rozdělení 
hlediště na kuřáckou a nekuřáckou zónu.

„Každovečerní promítání se nám 
osvědčilo, určitě podobný způsob fi lmo-
vých minifestivalů připravíme i příští 
rok. Díky tomu, že jsme promítali z DVD 
či blueray nosičů, mohli jsme si dovolit 
zachovat jen malé symbolické vstupné,“ 
dodal Karel Balcar. (erh)

Tak jsme si to letos zase pořádně užili. Občan-
ské sdružení Alma mater už počtvrté vyvezlo 

své členky a příznivce k moři do Chorvatska. Letos se jelo »dovolenkovat« čtyřiatřicet účastníků 
zájezdu. A zvedala se laťka, skromné chatky v kempu vystřídal nový apartmánový dům v Gradaci. 
Bezva parta, nádherné Jaderské moře, spousta zábavy a sluníčko celých osm dní. Zkrátka vše, co 
k dovolené patří. K tomu ještě spousta kaváren a taveren, romantické procházky po pobřeží, výlet 
v lodičkách po Bačinských jezerech s domácím vínem a výbornou plieskavicou. A jako bonus 
u apartmánů velká terasa s výhledem na moře, na které se ráno cvičí, přes den opaluje, večer 
povídá, hraje na kytaru, zpívá, tančí, hrají se hry a promítají fi lmy. A na závěr malé tajemství: dámy 
z Alma mater jako nejoblíbenější pláž letošního roku zvolily nuda pláž. Kdo jednou s Alma mater 
moře zkusí, už nechce jinak! Dagmar KNÝBLOVÁ

Alma mater počtvrté u moře 

Přijďte na den otevřených 

dveří do psího útulku
V neděli 28. září od 14 do 18 hodin 

proběhne historicky první den otevře-
ných dveří v psím útulku v bývalých ka-
sárnách v Šunychlu. Organizátoři zvou 
všechny milovníky zvířat, kteří zde ještě 
nebyli a mají zájem poznat, jak to 
v útulku chodí. Jako vždy bude možné 
venčení pejsků. Lidé mohou čtyřnohým 
nalezencům přinést pamlsky a potřebné 
věci do kotců.  (red)

Poetický večer v Maryšce 

s Alenou Mrázovou
Spisovatelka, překladatelka a vysoko-

školská odborná asistentka Alena Mrá-
zová bude hostem Salonu Maryška. 
Rodačka z Bohumína zde 12. září od 18 
hodin představí nové česko-polské 
vydání své knihy Vzkaz po Elfi  Nitche/
Przekaz Elfi  Nitche. V Salonu dá prostor 
také knize »Hodně jsme pili z řeky 
Léthé« z roku 2009. Dostaví se i host 
Aleny Mrázové, umělkyně z Polska, 
která bude číst ukázku z její knihy v pol-
štině.  (luk)

POZVÁNKY

Foto: Alma mater
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 11.9. DO 28.9.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 13.9. od 14 hodin VINOBRANÍ. Čtvrtý ročník 
vinobraní v Bohumíně. Kvalitní i sudová vína, několik 
druhů burčáků, vinařské soutěže a ukázka sabrage. 
Hrát bude cimbálová muzika Iršava, kapela Cimballi-
ca, vystoupí folklorní soubory Olšina a Morava. Nám. 
T. G. Masaryka.

 ● 19.9. v 10-16 hodin SELSKÝ RYNEK. Prezentace 
výrobků a řemeslníků, soutěže pro nakupující, ukáz-
ka výroby sýrů či práce pasteveckého psa. Nabídka 
potravin regionálních výrobců – ovoce, zelenina, 
ryby, maso, klobásky, sýry, víno, med. Celý den hraje 
a zpívá kapela Srdíčko. Nám. T. G. Masaryka.

DIVADLO
 ● 22.9. v 19 hodin DOKONALÁ SVATBA. Konver-

zační komedie britského střihu, hraje společnost 
Indigo company Praha. Sál kina, 190 Kč.

 ● 28.9. v 10 hodin ŽABÍ PRINC. Klasická pohádka 
pro děti na motivy bratří Grimmů, hraje divadlo Bam-
bules Karviná. Sál kina, 50 Kč.

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

 ● 11.9. a 12.9. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
TÝDEN S MEDVÍDKEM. Čítárna a herna.

 ● 18.9. v 9.30–12 hodin a 13–17 hodin BOBEŠ 
V KNIHOVNĚ. Výtvarná dílna knihovny a CMR 
Bobeš, výroba stojánků na tužky.

 ● 19.9. ve 13–17 hodin MASOŽRAVKY V KNIHOV-
NĚ. Výtvarná dílna, výroba masožravých rostlin 
z papíru, knihovna Starý Bohumín. 

 ● 22.9. až 26.9. ve 13–17 hodin (mimo středu) KVĚ-
TINÁČ UBROUSKOVOU TECHNIKOU. Výtvarná 
dílna.

 ● 26.9. ve 13–17 hodin DESKOVÉ A JINÉ HRY. Pro 
příznivce deskových her jsou připraveny Party Alias, 
Známe Česko, Tik Tak Bum, Bank a další.

 ● 26.9. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ DÝCHÁNEK S KNI-
HOU. Čtení s dětmi při čaji nebo horké čokoládě, 
hrníček a sáček porcovaného čaje s sebou, knihovna 
Starý Bohumín.

 ● 27.9. ve 14 hodin KLAUNÍ CESTA. Zábavné 
odpoledne s dopravní tématikou, Hobbypark.

BESEDY

 ● 16.9. v 17 hodin JAK MÍT KRÁSNÝ VZTAH, 
IDEÁLNÍ PARTNERSTVÍ. Přednáška terapeutky 
metody RUŠ Jany van Coppenolle, přednášková 
místnost knihovny, 40 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 11.9. v 19 hodin DÁRCE. Film USA (Sci-fi ), 2014, 
titulky, přístupný, 89 minut, 120 Kč.

 ● 12.9. v 19 hodin ŽELVY NINJA. Film USA (Akční / 
Komiks), 2014, dabing, přístupný, 95 minut, 110 Kč.

 ● 13.9. v 19 hodin ŽELVY NINJA. Film USA (Akční / 
Komiks), 2014, 3D, dabing, přístupný, 95 minut, 
140 Kč.

 ● 14.9. v 10 hodin POŠŤÁK PAT. Animovaný fi lm 
Velká Británie (Rodinná komedie), 2014, dabing, pří-
stupný, 88 minut, 100 Kč.

 ● 14.9. v 19 hodin LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY. Film USA 
(Romantická komedie), 2014, titulky, přístupný od 12 
let, 94 minut, 120 Kč.

 ● 18.9. v 19 hodin ÚSVIT PLANETY OPIC. Film USA 
(Sci-fi  / Akční), 2014, 3D, titulky, přístupný od 12 let, 
130 minut, 140 Kč.

 ● 19.9. v 19 hodin ÚSVIT PLANETY OPIC. Film USA 
(Sci-fi  / Akční), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 130 
minut, 110 Kč.

 ● 20.9. a 21.9. v 19 hodin FAKJŮ PANE UČITELI. 
Film Německo (Komedie), 2013, dabing, přístupný 
od 12 let, 119 minut, 110 Kč.

 ● 21.9. v 10 hodin HURÁ DO PRAVĚKU! Animova-
ný fi lm USA (Komedie) 2012, dabing, přístupný, 82 
minut, 80 Kč.

 ● 25.9. v 19 hodin ZTRACEN 45. Film Česko (Doku-
ment / Drama), 2014, přístupný, 67 minut, 100 Kč.

 ● 26.9. v 19 hodin DÍRA U HANUŠOVIC. Film Česko 
(Drama / Komedie), 2014, přístupný od 15 let, 102 
minut, 100 Kč.

 ● 27.9. v 19 hodin MÍSTA. Film Česko (Drama), 
2014, přístupný, 104 minut, 120 Kč.

 ● 28.9. v 19 hodin STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLE-
ZL Z OKNA A ZMIZEL. Film Švédsko (Komedie), 
2013, titulky, přístupný od 12 let, 114 minut, 100 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 12.9. v 18 hodin VZKAZ PO ELFI NITCHE. Rodačka 
z Bohumína, spisovatelka a  překladatelka Alena Mrá-
zová představí svou novou knihu. Salon Maryška.

 ● 14.9. až 23.11. v 18 hodin LATINA PRO ŽENY. 
Taneční kurz latinskoamerických tanců, tělocvična 
Benešovy školy. Info:  736 772 883.

 ● 14.9. od 19.30 hodin TANEČNÍ KURZ PRO DO-
SPĚLÉ. Výuka společenských standardních a latin-
skoamerických tanců, tělocvična Benešovy školy. 
Info:  736 772 883.

 ● 18.9. v 19 hodin VÝPRAVA 2014 – GONGY, DID-
GERIDOO A NAVAHO FLÉTY. Britský hráč na gongy 
Bear Love a český hráč na didgeridoo Ondřej Smey-
kal, farní kostel ve Starém Bohumíně. Vstupné je 250 
korun.

 ● 19.9. v 19.30 hodin SLÁVEK KLECANDR. Vystou-
pení písničkáře a kytaristy v rámci projektu Fara 
dokořán. Evangelický kostel, vstupné dobrovolné.

 ● 21.9. od 6 hodin JARMARK NA HRANICI. Prodej 
sběratelských, rukodělných a uměleckých výrobků. 
Starý hraniční přechod Bohumín-Chałupki. Vstup 
i pronájem prodejních míst zdarma.

 ● SOLNÁ JESKYNĚ sdružení Alma mater. Pondělí 
až středa v 9–12 hodin a ve 14–18 hodin, čtvrtek 
a pátek na objednávku.  608 608 955.

SPORT

 ● 12. a 13.9. v 8.30 hodin MEMORIÁL JANA KUDLÍ-
KA. Tenisový turnaj čtyřher neregistrovaných hráčů, 
kurty ve Starém Bohumíně.

 ● 21.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN – MARKVARTO-
VICE. Fotbalové utkání na hřišti za parkem, muži A, 
krajský přebor.

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

 ● 4.10. v 10 hodin ZAMYKANÍ MEANDRŮ ODRY. 
Poslední sjezd řeky, ukončení vodácké sezony a měst- 
ské půjčovny lodí. Start ze Starého Bohumína.

CVIČENÍ

 ● SPINÁLNÍ JÓGA - JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA. 
Každé pondělí a úterý od 19 do 20 hodin ve Sport-
centru. Vhodné i pro začátečníky.  731 905 040. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 
ZŠ Beneše u PZKO. První lekce 8.9. Na tel. objednáv-
ku 604 999 147. slunerc.webnode.cz.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 

 734 788 668

 ● 20.9. v 9 hodin MALÁ KOPANÁ. Celokrajský tur-
naj Sokola na umělé trávě.

 ● 20.9. v 19.30 hodin DHC SOKOL PORUBA – DHC 
SLAVIA PRAHA. Házená žen, 1. kolo WHIL.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

1.9. až 14.9. PROVOZ UZAVŘEN – technická 

odstávka aquacentra.

Od 15.9.  PROVOZNÍ DOBA

pondělí až čtvrtek: 6 – 7.45 a 12 – 21 hodin
pátek:  12 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

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

Do 18.9. STADION UZAVŘEN, 
příprava na zimní sezonu.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ (první bruslení 20.9.):

sobota a neděle:  15 – 16.30 hodin

V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna 
bruslí.

 ● Škola bruslení pro děti:

1. kurz: 26.10.–14.12. ve 13.40–14.40 hodin.

2. kurz: 18.1.–8.3. ve 13.40–14.40 hodin.

DISKOTÉKA NA LEDĚ ZRUŠENA.
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Radnice slaví dvojkulaté výročí
Před 120 lety, 16. září 1894 byla slavnostně vysvěcena a předána do užívání nová 
škola v Šunychlu-Bohumíně-nádraží. Vyrostla v těsné blízkosti souběžně budovaného 
katolického kostela. Malá škola se stala základem postupně rozšiřovaného komplexu. 
Čtvrtá a poslední přístavba byla dokončena přesně před sto lety v roce 1914. Řeč je 
pochopitelně o dominantě novobohumínského náměstí, budově dnešní radnice.

K dvojkulatému výročí se 
budova úřadu pořádně vyfe-
šákovala. Její čelní strana 
má nová kastlová zeleně 
zbarvená okna, která po do-
hodě s památkáři odpovídají 
těm původním. Současně 
prošla důkladnou očistou 
celá fasáda radnice ze strany 
od náměstí. Pomocí chemie 
a tlakových myček odstranili 
pracovníci stoletou špínu. 
Následovalo spárování a vý-
měna poničených cihel. 
Nové se musely vyrobit na 
míru. Na závěr pokryla cihly 

speciální vrstva, která na 
nich vytvoří speciální film. 
Chrání zdivo před dalším za-
špiněním a povětrnostními 
vlivy. Výměna oken a čištění 
fasády přišla město na nece-
lé tři miliony. 

(tch)

Každý pěstitel by jen záviděl. 
V zahradě a jejím okolí v Anenské 
ulici v Záblatí letos rozkvetlo 
do krásy deset divizen. Některé 
vyrostly do úctyhodných rozměrů, 
ta nejvyšší měřila přes tři metry. 

Divizny na zahradě u syna před lety 
vysadila Lydie Knothová. „Postupně se 
rozrůstaly do okolí a letos zabraly skoro 
celý příkop,“ konstatovala pěstitelka, 
která si další divizny a okrasné rostliny 
hýčká také před svým věžákem v Čáslav-
ské ulici. Ty v Záblatí ale letos neměly 
konkurenci. Největší měla tři metry 
a čtrnáct výhonů. Pěstitelka téměř nestí-
hala sbírat květy. „Běžně se prosévají 
cukrem a nechávají na slunci. Nyní jich 
ale bylo tolik, že jsem květy jen zalila alko-
holem,“ prozradila Knothová. Vylouho-
vaný lektvar přijde vhod. Až udeří mrazy, 
bude z něj výborná medicína.  (tch)

Květy obří divizny v zimě zahřejí

Foto: Lydie Knothová

Foto: Pavel Čempěl

Puzzle jako malované
Město vydalo nový propagační předmět – puzzle se šesti bohumínskými 
motivy. Zachycují náměstí s fontánou, meandry Odry nebo atrakce Bosporu 
– aquacentrum, adventure golf a Mauglího stezku.

Novinkou, kterou se současný propagační předmět liší od předešlých, je jeho gra-
fi cké zpracování. Podkladem pro výrobu nebyly fotografi e, ale kreslené obrázky 
mladého bohumínského grafi ka Patrika Ovádka. Město vydalo puzzle v nákladu 
téměř dvou tisíc kusů. Vydání podpořila dotace Moravskoslezského kraje a skládací 
obrázky jsou z větší části určeny k propagaci. Mimo jiné je letos dostali bohumínští 
prvňáčci. Část nákladu je ovšem určena i k prodeji.  (erh)

Větší puzzle velikosti A4 je k mání ve varian-
tách s 54 nebo 104 dílky, menší A5 má 40 
dílků. Zakoupit je lze v informačním centru 
radnice. Větší puzzle stojí 40, menší 35 korun. 


