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Boj s červeným kohoutem
Nebe nad Bohumínem ozářil v noci z 13. na 14. 

června ohňostroj, završení městských slavností 

v parku. Nešlo však bohužel o jedinou ohňovou 

záležitost. Krátce po bengálském ohni vyšlehly sku-

tečné plameny ze sousedního fi remního areálu.

S červeným kohoutem, který začal ve dvoře fi rmy 
u skřečoňského mostu úřadovat čtyřicet minut před 
půlnocí, přijelo bojovat jedenáct hasičských jednotek. 
Jejich úkolem bylo zkrotit plameny, které zachvátily 
venkovní sklad lisovaných plastových lahví. Do akce se 
zapojily čtyři profesionální, šest dobrovolných jedno-
tek hasičů a jednotka ze Záchranného útvaru v Hlučíně. 
Požár dostaly pod kontrolu v půl čtvrté ráno, o hodinu 
později jej zcela zlikvidovaly. Příčina požáru, který se 
obešel bez zranění, je předmětem vyšetřování. Živel 
napáchal předběžně škodu za osm set tisíc. (tch)

Centrální vytápění s posvěcením soudu
Majitel bytu má právo na to, aby ho zveleboval, modernizoval, zkrátka aby 
se o něj staral a zvyšoval jeho hodnotu. Zní to naprosto logicky, přesto 
takový verdikt musel ofi ciálně vyřknout soud. Verdiktem krajského tribu-
nálu skončily v květnu dvouleté peripetie s jedním z nájemníků městských 
bytů, který sabotoval napojování na centrální zásobování teplem (CZT).

V roce 2013 začalo město s napojováním 
prvních domů a bytů na dětmarovický horko-
vod. Projekt za sedmnáct milionů se mimo 
jiné týkal 77 bytů v šesti domech v Nerudově 
ulici. Vše bylo připraveno, obyvatelé o akci 
věděli s ročním předstihem. Plány však stav-
bařům i městu zkřížil jeden z nájemníků jen 
pár dnů před zahájením prací. Stroze kon-
statoval, že s napojením na CZT nesouhlasí 
a řemeslníky do svého bytu nepustí.

„Uvědomujeme si, že jde při napojování 
o radikální zásah do bytů. Ty jsou zhruba 
měsíc téměř neobyvatelné. Ale jde o moder-
nizaci vytápění z 50. let minulého století na 
standard 21. století. Drtivá většina nájemníků 
to chápe a smíří se s dočasným nepohodlím. 
Odměnou jim pak je zmodernizované vytá-
pění, mnohdy i koupelny a sociální zařízení 
a především úspory výdajů na vytápění a tep-
lou vodu,“ uvedla Eva Drdová, vedoucí ma-
jetkového odboru města. To muselo v roce 
2013 kvůli jednomu »rebelovi« přepracovat 
projekt a vymyslet improvizovaný bypass, 

odbočku, aby se teplovod mohl dostat 
kolem nepřístupného bytu k těm dalším. 
A na vzdorovitého nájemníka samozřejmě 
podalo žalobu. „Týkala se zpřístupnění bytu, 
abychom mohli provést stavební úpravy 
a napojit jej na CZT,“ sdělila šéfk a právní-
ho a živnostenského odboru radnice Šárka 
Palermová.

Okresní soud nejprve žalobu smetl ze 
stolu, a tak se kauzou po odvolání města 
zabýval kraj. A ten dal nyní v květnu Bo-
humínu za pravdu. Žalobu posvětil a v roz-
sudku konstatoval, že vlastník bytu má 
právo rozhodnout, jak svůj majetek zvelebí, 
jaké provede opravy.

Proti rozsudku krajského soudu se nelze 
odvolat. Existuje pouze mimořádný opravný 
prostředek, ale ten nemá odkladný účinek. 
Jakmile tedy rozsudek krajského soudu 
nabude právní moci, mohou stavebníci 
s dvouletým zpožděním připojit poslední 
byt v Nerudově ulici na CZT.

Pavel ČEMPĚL

Na slavnosti nebo na šichtu? Bohumínské městské slavnosti se letos prezentovaly origi-
nálním pojetím. Partnerem města byla ŽDB Drátovna, která slavila 130. výročí založení. 
Řada atrakcí tak 13. června v Hobbyparku odkazovala k průmyslové historii závodu i města.

Sobotní program začal už 
s předstihem dopoledne v měst-
ské sportovní hale, kde ŽDB Drá-
tovna uspořádala pro své pracov-
níky sportovní den. Další atrakce, 
už pro všechny Bohumíňáky, 

navazovaly v Hobbyparku. Pří-
chozí zde čekalo drátovenské 
open-air muzeum nebo soutěžní 
stezka pro děti nazvaná »Vítejte 
v drátovnách«. Malí návštěvníci 
si nejprve »odpíchli« šichtu na 

originálních hodinách a vydali se 
za plněním pracovních povin-
ností. Vyzkoušeli si práci se 
šuplerou při kontrole jakosti drá-
tu, testy v polní laboratoři a další 
tématické úkoly.

O dodržování pitného režimu se 
v tropickém počasí staraly stánky 
s nápoji, chybět nemohlo občerst-
vení a kulturní program na pódiu. 
Dětem zahráli Maxim Turbulenc 
a Nebe, milovníky dobré muziky 
potěšila Bára Basiková a přede-
vším skvělý 4TET s Jiřím Kornem. 
O hudební fi nále se postarala tan-
covačková Argema.  (erh)

Nejprve píchačky, pak práce, nakonec oslava

Foto: Pavel Čempěl a Jiří Rozsypal

Foto: Jiří Rozsypal



  Z  R A D N I C E2 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Jste předsedou majetkové 
komise, která je současně 
poradním orgánem zastupitel-
stva při prodejích městského 
majetku. Jak komise, potažmo 
město, k prodejům přistupuje?

U pozemků se snažíme vycházet 
vstříc zájemcům o stavby rodin-
ných domů a podnikatelům, kteří 
chtějí založit novou provozovnu 
či rozšířit tu stávající, je-li to v sou-
ladu s územním plánem. Kdo 
chce v Bohumíně slušně žít a pra- 
covat, vytvářet nová pracovní 
místa, má naši plnou podporu. 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: ALEŠ DROBEK
Vystudoval ekonomii na Slezské univerzitě a od roku 2001 
se věnuje překladatelství, je tlumočníkem a publicistou. 
Dlouhodobě se zajímá o ekonomii, ekonomickou historii 
a fi nanční trhy. V minulém volebním období si vyzkoušel 
práci v městské radě, zasedl v ní po rezignaci stranického 
kolegy.  Ve stávajícím období byl do funkce radního 
zvolen od samého počátku. 

Prodeje domů nám před lety tro-
chu zkomplikoval bývalý ministr 
Drábek, který umožnil byznys 
s chudobou v ubytovnách. Dnes 
tedy musíme u každého prodeje 
městského domu pečlivě vážit, 
zda nehrozí, že z něj nový majitel 
udělá další ubytovnu. 

A co pronájmy nebytových 

prostor? Je rozhodující 

nabídnutá cena, nebo se 

posuzuje i budoucí využití?

Městská rada obecně pronajímá 
nebytové prostory těm zájemcům, 
kteří v licitačním řízení nabíd-
nou vyšší cenu. Není to však ab-
solutním pravidlem, v některých 
případech skutečně přihlížíme 
k záměru nájemce. Posledně to 
byl případ bývalého klubu Bubli-
na v parku, kde nám jde o výši 
nájemného až ve druhé řadě. 

Nejste jen komunálním 

politikem, loni jste kandidoval 

i do Evropského parlamentu. 

Zřejmě byste neměl problém 

přestěhovat se do jiné země...

O evropskou politiku se dlou-
hodobě zajímám, překládám o ní 
a publikuji. Navíc se díky své 
profesi překladatele a tlumočníka 
v zahraničí domluvím. Práce na 
evropské úrovni mi proto přišla 
jako přirozený krok. S dlouho-
dobým pobytem v zahraničí 
nemám problém, ostatně jsem 
několik let mimo republiku žil. 
Nicméně poslanec Evropského 
parlamentu by měl zůstat doma, 
ve městě, odkud kandidoval. Po-
kud se natrvalo přestěhuje do 
Bruselu, ocitne se v politické 
bublině a ztratí kontakt s lidmi, 
kteří jej zvolili. Myslím, že na 
mnoha opatřeních Evropské unie 

je ten nedostatek kontaktu s rea-
litou citelně znát.

Jste sportovcem, můžeme vás 

potkat i na kolečkových 

bruslích. Poradíte čtenářům 

své oblíbené trasy?

Dříve jsem jezdil  křížem 
krážem po celém městě, ale od 
otevření cyklostezky na vrbické 
hrázi už jinam ani nechci. Snad 
můžu prozradit, že vrbickou hrází 
stavba stezek nekončí, v dlouho-
dobém plánu města je jejich další 
rozšiřování. Doufejme, že se vše 
podaří. 

Překládáte z angličtiny. Jaký 

druh literatury k překladu je 

vám nejbližší?

Osobně mám nejraději hu-
moristické knížky, to se překládá 
prakticky samo. Doporučit můžu 
třeba sbírky povedených novino-
vých sloupků Jeremyho Clarksona, 
bývalého moderátora fenomenál-
ní britské revue Top Gear. Moc 
rád mám i populárně naučné 
knížky, těch dělám asi nejvíc. 
Tady rozhodně stojí za přečtení 
cokoli od Malcoma Gladwella 
nebo Michaela Lewise.

Děkuji za rozhovor.  (fi )

Raději čekat u závor než uvíznout v díře
Představitelé hejtmanství 10. června slavnostně předali do provozu nový přejezd 
a opravený úsek Drátovenské ulice v Pudlově. Následovat bude úprava dopravního zna-
čení ve městě, aby k novému úseku navádělo zejména nákladní a kamionovou dopravu. 

Rok trvající přestavbu křížení silnice se železnič-
ní tratí fi nancoval Moravskoslezský kraj s využitím 
dotace. „Podjezd nevyhovoval především svými roz-
měry – kvůli malé šířce tudy mohlo v danou chvíli 
projíždět pouze jedno auto a 3,6metrová podjezdná 
výška zase komplikovala život řidičům vyšších vozidel. 
Museli proto volit delší cestu centrem města. Podjezd 
byl také v době přívalových dešťů často zatopen, voda 
neměla kam odtékat,“ vysvětlil hejtman kraje Miro-
slav Novák nutnost přestavby.

Proměna »myší díry« přišla na 75,6 milionu. Projekt 
zahrnoval pětatřicet stavebních úkonů, z nichž nejdů-
ležitější byla demolice mostu Českých drah a výstavba 
úrovňového železničního přejezdu. Došlo také na 

náročné přeložky inženýrských sítí včetně energomostu 
a přeložky technologických médií přilehlých průmys-
lových závodů, zřízení opěrných zdí, výstavbu dvou 
propustků. Součástí prací byla i pokládka 700 metrů 
nového asfaltu od přejezdu k Ostravské ulici.

Stejný investor, tedy kraj, v roce 2011 opravil ještě 
jeden kritický úsek ulice - bývalé »esíčko« u dráto-
ven. Krkolomné místo a dějiště častých karambolů 
nahradila klasická pravoúhlá zatáčka. Díky oběma 
projektům je nyní Drátovenská ulice bezproblémově 
průjezdná. Využívat ji mohou, a v dohledné době 
budou muset, i kamiony, které zajíždějí do zdejších 
drátovenských podniků. Upravené dopravní značení 
ve městě je sem bude navádět.  (tch)

Chvilka čekání u závor je daní za jinak bezproblémovou průjezdnost ulice.  Foto: Pavel Čempěl

  Tvůrčí sběratelé 
kostí
Originální workshop uvádí 

v Salonu Maryška výtvarnice Eliš-
ka Václavíková. Zájemci si pod 
jejím vedením vyrobí šperky ze 
zvířecích, zpravidla hovězích kostí. 
Výtvarná technika se jmenuje 
»bone carving« alias výroba kostě- 
ného šperku po vzoru novozéland-
ských Maorů. Eliška Václavíková 
před rokem odcestovala na Nový 
Zéland, kde sbírala zkušenosti 
i nápady, aby se o ně nyní podělila. 
Workshop proběhne 8. a 9. čer-
vence od 14 do 17 hodin v Salonu 
Maryška na náměstí T. G. Masaryka. 
Kurz je pro zájemce nad dvanáct 
let, má omezenou kapacitu deseti 
míst a stojí 350 korun. Přihlášky lze 
zasílat na info@maryska.cz.  (luk) 

  Letní akce 
v aquacentru
Aquacentrum rozšiřuje od 26. 

června otevírací dobu. Od pondělí 
do čtvrtku má areál otevřeno od 6 
do 21 hodin, v pátek od 10 do 21 
hodin a o víkendech a svátcích od 
8 do 21 hodin. A s létem přichází 
i tradiční prázdninový bonus, ve 
všední dny platí akce »tři hodiny 
za cenu jedné«. O víkendech 
zůstává klasické vstupné. Další 
bonus se týká úspěšných školáků. 
V úterý 30. června mohou žáci 
základních škol, kteří předloží 
vysvědčení se samými jedničkami, 
na bazén zdarma.  (red)

POZVÁNKY
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Domov seniorů pod křídly města
Bohumín disponuje bohatým portfoliem sociálních služeb, dosud však mezi nimi chyběl 
domov důchodců. I na něj ale od nového roku dojde. Zastupitelé v červnu chválili záměr 
převodu krajského Domova Jistoty ve Starém Bohumíně na město.

Kraj nabídl městu provozování 
svých bohumínských domovů 
pro seniory už v roce 2008. Nabíd- 
ka, na kterou zastupitelé tehdy 
kývli, se týkala domovů ve Slez-
ské ulici ve Starém Bohumíně 
i Šunychelské v Novém Bohumí-
ně. Operace se ale nakonec neu-
skutečnila, protože město muselo 
řešit jiné priority. Další jednání 
o převodu se tak uskutečnila až 
v roce 2013, ovšem to už byl ve 
hře pouze domov starobohumín-
ský. Tuto variantu posvětili měst-
ští zastupitelé i nyní a koncem 
června ji budou schvalovat i za-
stupitelé krajští.

Budova domova ve Slezské ulici 
městská je a Bohumín také před 
čtyřmi lety fi nancoval její rekon-
strukci. Převod se tak bude týkat 
jen provozu domova důchodců. 
Jeho současná kapacita čítá 

osmapadesát seniorů, o které pe-
čuje třiatřicet zaměstnanců. 
Nově by mělo mít celý provoz 

i personál pod svou správou 
Centrum sociálních služeb 
Bohumín. Roční rozpočet Do-

mova Jistoty ve Starém Bohumíně 
činí devatenáct milionů. Největší 
podíl nákladů, jedenáct milionů, 
pokrývají ve formě úhrad za 
ubytování, stravu a poskytova-
nou péči sami senioři. Šest mili-
onů činí dotace státu, dalším 
milionem přispívají zdravotní 
pojišťovny. Zbytek pokrývá do-
tace provozovatele a jiné zdroje. 
„Od roku 2011 poskytuje Domovu 
Jistoty pravidelně dotaci i město. 
Letos na ni zastupitelé vyčlenili 
z rozpočtu dvě stě tisíc,“ uvedl ve-
doucí bohumínského sociálního 
odboru Daniel Ucháč.

Tím, jak populace stárne, je 
o ubytování v domovech pro 
přestárlé velký zájem. Bohumín 
už nyní eviduje téměř sto žádos-
tí. Až město převezme domov ve 
Starém Bohumíně, bude moci 
určit kritéria přijetí. Jedním ze 
stěžejních bude trvalé bydliště 
v Bohumíně.

Text a foto: 
Pavel ČEMPĚL

V městském domě číslo 23 ve Slezské ulici funguje Domov Jistoty, který nyní 
provozuje Moravskoslezský kraj. Po převzetí městem se název zařízení změní. 
Jako nejpravděpodobnější se jeví Domov pro seniory Bohumín. 

Od roku 2000 vydává Minister-
stvo vnitra prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji. 
V roce 2012 se změnil jejich formát. 
Osobní doklad připomíná klasic-
kou bankovní kartu a volitelně za 
příplatek 500 korun lze mít na prů-
kazu elektronický čip. 

Nejnovější typ občanského prů-
kazu je prvním krokem k zavedení 
elektronického ověřování žadatelů 
ve veřejné správě. V praxi to bude při 
návštěvě úřadu znamenat zjedno-
dušení identifi kace osob a předává-
ní jejich údajů úředníkům. Občan 
pouze zasune průkaz do čtečky 
(stejně jako platební kartu při plat-
bě v obchodě), údaje se úředníkovi 
načtou ze systému a nebude nutné 
vyplňovat stále dokola identifi kač-
ní údaje do papírových formulářů.

Při vydání nového občanského 
průkazu si občan sám volí svůj bez-
pečností osobní kód BOK (opět 
podobný princip jako PIN u ban-
kovní karty). Ten chrání průkaz 
před zneužitím a při elektronické 
identifi kaci na úřadě jej bude člo-
věk zadávat podobně jako PIN. 
Ministerstvo vnitra začíná postup-
ně přizpůsobovat své informační 
technologie, aby bylo možné tento 
moderní systém identifi kace v ná-
sledujících letech zprovoznit.

Podle nařízení Evropské unie 
(eIDAS) se předpokládá využití na-
šich elektronických občanských 
průkazů i v zahraničí. Bude se jimi 
možné prokazovat například na 
ambasádách, na policii a dalších 
veřejnoprávních institucích států EU.

Michal KOLOVRAT, správce 
informačních technologií

Budoucnost 
elektronických 

průkazů

Organizovaně zaparkuje více aut
Další parkovací plocha ve městě má svůj řád. Prostor v Čáslavské ulici měl statut parkoviště 
už roky, ovšem nefungovalo zde vodorovné značení. Nyní už zde bíle nalajnované 
»chlívečky« jsou. A je jich devatenáct.

Praxe jasně dokazuje, že na 
parkoviště s nalajnovaným stá-
ním se vejde více vozidel než na 
stejně velké plochy, kde auta parkují neorganizovaně. 
Chlívečky řidiče zkrátka nutí k efektivnějšímu 
využití prostoru. Proto se i bohumínské plácky 
určené k parkování snaží město postupně doplnit 
vodorovným značením. V červnu se nového znače-
ní dočkaly dvě plochy. 

V Ostravské ulici ve Starém 
Bohumíně, naproti vjezdu do 
městské nemocnice, přibylo 

jedenáct standardních parkovacích míst a dvě pro 
tělesně postižené. V Čáslavské ulici u »hladového 
okna« vzniklo parkovacích stání devatenáct. Jsou 
ovšem řešena tak, že dvě z nich lze do budoucna, 
vyžádají-li si to okolnosti, přeměnit na místa pro 
invalidy.  (tch)

AKTUÁLNĚ

Nově vyznačená 

parkoviště v Čáslavské 

ulici (na snímcích) 

a Ostravské ulici ve Starém 

Bohumíně naproti vjezdu 

do městské nemocnice.

U standardních stání 

norma povoluje nejmenší 

šířku 2,2 metru. Bohumín 

jde cestou úspory prostoru, 

ovšem s drobnou rezervou. 

Místa k parkování jsou 

široká 2,4 metru. 

Foto: Pavel Čempěl

K VĚCI



  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo dveří  
A135. 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. Štefánikova 290, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům, plastová 
okna, v domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě je 
ústřední topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 53,24 m2, celková 
plocha bytu 53,24 m2. Prohlídka 
22.6. v 15.45–16.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 22.6. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 881, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města poblíž parku, 
nákupního střediska, pošty a dět-
ského lékaře. Možnost parkování 
u domu. Byt s ústředním tope-
ním. Koupelna s WC je po gene-
rální opravě elektroinstalace. 
Nové PVC a dlažba, bytové i vstup- 
ní dveře. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,20 m2, celková plocha 
bytu 28,20 m2. Prohlídka 22.6. 
v 16.45–17.00 hodin a 23.6. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
24.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 
1065, číslo bytu 5, I. kategorie, 
2. patro. Nízkopodlažní dům se 
nachází poblíž školky, základní 
školy a střediska zdravotnických 
služeb u autobusové zastávky 
(směr Ostrava a Starý Bohumín). 
Dům s funkcí domovníka, byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 48,96 m2, celková plo-
cha bytu 50,54 m2. Prohlídka 22.6. 
v 14.45–15.00 hodin a 23.6. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 24.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový dům po celkové rekon-
strukci včetně zateplení, dům 
s funkcí domovníka. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 62,91 m2, cel-
ková plocha bytu 65,23 m2. Pro-
hlídka 22.6. v 16.00–16.15 hodin 

a 23.6. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 24.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 44, I. kategorie, 9. patro. Pa-
nelový věžový dům s funkcí do-
movníka. V letošním roce probí-
há celková rekonstrukce domu, 
včetně zateplení. Plocha pro vý-
počet nájemného 74,13 m2, celko-
vá plocha bytu 74,13 m2. Prohlíd-
ka 22.6. v 16.30–16.45 hodin 
a 23.6. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 24.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1077, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Zateplený panelový dům za nákup-
ním střediskem v centru města. 
Byt je po celkové rekonstrukci, 
bez balkonu. Úklid společných 
prostor provádí úklidová firma. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,00 m2, celková plocha bytu 
57,70 m2. Prohlídka 24.6. ve 
14.30–14.45 hodin a 25.6. v 8.30–
8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
29.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 865, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. patro. Níz-
kopodlažní dům poblíž centra 
města, nákupních možností, zá-
kladní a mateřské školy. U domu 
je možnost parkování. Byt je po 
celkové rekonstrukci, bez balkonu, 
bez kuchyňské linky. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,41 m2, cel-
ková plocha bytu 50,56 m2. Pro-
hlídka 24.6. v 15.00–15.15 hodin a 
25.6. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 53, I. kategorie, 11. pa-
tro. Věžový dům s úklidovou čin-
ností se nachází u základní školy. 
Dům je celkově zateplený s plas-
tovými okny. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,33 m2, celková plo-
cha bytu 60,67 m2. Prohlídka 24.6. 
v 14.00–14.15 hodin a 25.6. v 8.00 
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
29.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 297, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní zateplený dům 
v klidném prostředí, plastová 
okna. Plocha pro výpočet nájem-
ného 47,67 m2, celková plocha 
bytu 47,67 m2. Prohlídka 22.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 23.6. v 9.45 
–10.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 29.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům s uzavřenou 
zahradou. V bytě je provedena 
plynofikace a generální oprava 
elektroinstalace. Byt s kuchyňskou 
linkou. Plocha pro výpočet nájem-
ného 72,00 m2, celková plocha bytu 
77,00 m2. Prohlídka 29.6. v 15.30–

15.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 1.7. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový, nově zrekonstruovaný 
dům (včetně zateplení celého 
domu a střechy) s plastovými okny. 
Sklepní boxy jsou umístěny na pa-
trech. Plocha pro výpočet nájem-
ného 60,82 m2, celková plocha bytu 
62,16 m2. Prohlídka 30.6. v 8.15–
8.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 1.7. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 957, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká zástavba s plastovými okny 
a ústředním topením, dům se na-
chází poblíž parku, školky a zá-
kladní školy. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,01 m2, celková plo-
cha bytu 57,76 m2. Prohlídka 29.6. 
v 14.45–15.00 hodin a 30.6. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 1.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Slezská 26, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 2. patro. V roce 
2009 nově postavený, zateplený, 
nízkopodlažní dům s výtahem se 
nachází v blízkosti školy, školky 
a nemocnice. Dům s funkcí 
správce, v domě je zajištěn úklid 
společných prostor. K bytu náleží 
vlastní parkovací místo, lodžie 
a sklepní kóje. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,30 m2, celková plo-
cha bytu 73,15 m2. Prohlídka 22.6. 
ve 14.15–14.30 hodin a 23.6. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 1.7. v 16.15 hodin. Licita-
ce se mohou zúčastnit pouze oso-
by s omezenou schopností pohy-
bu či orientace, které si do 29.6. 
podají přihlášku.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, čís-
lo bytu 58, I. kategorie, 11. patro. 
Dům v centru města. V blízkosti 
vlakové a autobusové nádraží. 
Možnost parkování před domem. 
V bytě ústřední vytápění, plastová 
okna. K bytu náleží balkon. Plo-
cha pro výpočet nájemného 67,15 
m2, celková plocha bytu 69,00 m2. 
Prohlídka 29.6. v 15.00–15.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 1.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 561, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Níz-
ká zástavba v blízkosti parku, zá-
kladní a střední školy. V bytě je 
ústřední topení, k bytu náleží 
sklepní kóje. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,38 m2, celková plo-
cha bytu 63,03 m2. Prohlídka 29.6. 
v 15.15–15.30 hodin a 30.6. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 1.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 555, 
číslo bytu 4, II. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům se 

zateplenými štítovými stěnami, 
plastová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 61,40 m2, celková 
plocha bytu 63,20 m2. Prohlídka 
1.7. v 16.45–17.00 hodin a 2.7. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 8.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 43, I. kategorie, 8. pat-
ro. Věžový dům po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateple-
ní), poblíž domu se nachází dět-
ské hřiště, autobusové stanoviště, 
Kaufland, mateřská a základní 
škola. Dům s funkcí domovníka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,55 m2, celková plocha bytu 
30,10 m2. Prohlídka 7.7. v 10.00
–10.15 hodin a 8.7. ve 14.45–
15.00 hodin. Licitace bytu se koná 
8.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba poblíž re-
staurace, v přízemí domu je pro-
dejna potravin. V bytě jsou velké 
místnosti. Plocha pro výpočet 
nájemného 95,15 m2, celková plo-
cha bytu 95,15 m2. Prohlídka 7.7. 
v 8.00–8.15 hodin a 8.7. v 15.30–
15.45 hodin. Licitace bytu se koná 
8.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Cihlová zástavba se nachází po-
blíž železáren, v přízemí domu je 
prodejna potravin. V bytě jsou 
velké místnosti. Plocha pro výpo-
čet nájemného 79,10 m2, celková 
plocha bytu 79,10 m2. Prohlídka 
7.7. v 7.45–8.00 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 8.7. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 10. patro. 
Panelový dům s funkcí domovní-
ka, v současné době probíhá cel-
ková rekonstrukce domu včetně 
zateplení. Parkoviště u domu. 
Plastová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 33,05 m2, celková 
plocha bytu 33,05 m2. Prohlídka 
7.7. v 9.00–9.15 hodin a 8.7. 
v 16.15–16.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.7. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 300, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba s plastový-
mi okny v klidné lokalitě. Dům 
zcela zateplený. Plocha pro výpo-
čet nájemného 55,15 m2, celková 
plocha bytu 55,15 m2. Prohlídka 
7.7. v 8.30–8.45 hodin a 8.7. 
v 16.30–16.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.7. v 16.00 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

V Tovární 426 jdou do licitace dva 
byty. První z nich je 1+3 a licituje 
se 24. června, byt 0+1 13.července. 
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 
596 092 156, 731 130 666 

Maják městské 
policie

 ● Dva pobertové se 1. 
června snažili vykrást 
mobilní sběrný dvůr ve Slezské 
ulici ve Starém Bohumíně. Vy-
smýkali z něj bojler, disky kol 
a další kovový materiál. Lup už 
ale odvézt nestihli, zadržela je 
hlídka. Materiál se vrátil na své 
místo a lapkové dostali pokutu.

 ● Strážníci počátkem června za-
jistili několik hledaných a pohře-
šovaných. V ulici Petra Cingra 
objevila hlídka 1. června pohřešo-
vaného patnáctiletého mladíka 
z Orlové. Poblíž vlakové stanice 
v Dolní Lutyni zadržel 5. června 
strážník hledaného muže a hlídka 
jej pak převezla na policejní od-
dělení v Bohumíně. Téhož dne 
odpoledne cyklohlídka po honič-
ce v parku dopadla hledaného 
mladíka a převezla jej zpět do dia-
gnostického ústavu v Šunychlu. 

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

Nedal přednost mopedu
Kriminální policie vyšetřuje vážnou nehodu v Záblatí. U restaurace 
Partyzán se 10. června večer srazil osobní vůz s mopedem. Jeho 
řidič (53) utrpěl velmi těžká zranění.

Karambol má s největší pravdě-
podobností na svědomí šofér (34) 
volkswagenu, který vyjížděl z ved-
lejší ulice. Mopedu si na hlavní Be-
zručově ulici nevšiml a nedal mu 
přednost. Jezdec na »babetě« nara-
zil do pravého boku auta a utrpěl 
vážná zranění. Záchra-
náři ho převezli do 
Fakultní nemoc-
nice v Ostravě, 
v péči lékařů 
bude nejmé-

ně šest týdnů. „Dechová zkouška 
byla u řidiče auta negativní. Motor-
kář se vzhledem ke svému zranění 
zkoušce podrobit nemohl. Alkohol 
u něj potvrdí nebo vyloučí test vzorků 
odebraných v nemocnici,“ uvedla 
policejní mluvčí Zlatuše Viačková. 

Dodala, že řidič volks-
wagenu je podezře- 

lý z těžkého ublí-
žení na zdraví 

z nedbalosti. 
(tch)

Foto: Policie ČRFoto: Policie ČR

Zákrok čtyřnohého 
strážce zákona

Do prodejny v Bezručově ulici 
vyrazil 8. června tři hodiny po půl-
noci »nakupovat« několikrát tresta-
ný zločinec (31). Rozbil výlohu 
a sebral kartony cigaret za zhruba 
deset tisíc. S ukradeným kuřivem 
ale daleko nedošel.

Přivolaná policie začala pročesá-
vat okolí a poblíž zastavila muže, 
aby prověřila jeho totožnost. Muž 
jednoho z policistů odstrčil a dal se 
na útěk. Nepočítal ale s tím, že je 
na místě i psovod se svým svěřen-
cem Sabazem. Když uprchlík ani po 
několika výzvách k zastavení nerea-
goval, dostal pes povel k akci. 
Prchajícího hravě dohnal a povalil 
jej na zem. Osobní prohlídkou po-
licisté u muže našli kartony cigaret 
z vykradené prodejny. Dopadený 
zloděj nemá opletačky se zákonem 
poprvé. Za krádeže vloupáním ho 
soud v roce 2013 poslal na rok za 
mříže. Na lavici obžalovaných stál 
i loni. Za další majetkové delikty vy- 
fasoval trest obecně prospěšných 
prací, které ovšem dosud nevyko-
nal. Za aktuální krádež mu hrozí až 
dvouletý nepodmíněný trest. (tch)

STALO SE

Na fasádě je ještě čitelný nápis PZKO, 
ale všeho do času. Budova v Masary-
kově ulici změnila majitele a z gruntu 
se mění i její využití. Bohumín tak sice 
přijde o další z tanečních parketů, 
ale získá zázemí, které ve městě dosud 
chybělo. V budově bývalého PZKO 
vzniká kavárna, jejíž klientelou by 
měly být především rodiny s malými 
dětmi, senioři nebo hendikepovaní.

„Máme (s majitelem kavárny, pozn red.) 
oba malé děti, a když jsme s nimi chtěli vyrazit 
do nějakého podniku, žádný vhodný jsme ne-
našli. Tak se zrodila myšlenka na vybudování 
rodinné kavárničky. Oslovili jsme proto další 
přátele s malými dětmi a byli tím nápadem 
nadšeni,“ svěřila se Lenka Jendřejčíková, bu-
doucí vedoucí kavárny. Ta má cílit na speci-
fickou klientelu a vybavení podniku se jí 

Původní taneční sál se mění na kavárnu s cuk-
rářskou výrobnou.  Foto: Pavel ČempělDvoupatrová herna pro děti. 

Na kafíčko můžete i s malými caparty

»podřídí«. Kromě klasických toalet tady vznik-
nou i malé dětské, původní velký sál se změní 
v kavárnu s vlastní cukrářskou výrobou, 
ve výklenku vyroste dvoupatrová herna 
a maminky tady najdou i klidovou místnost 
k přebalování či kojení.

Podobně rodinný a otevřený by měl být 
i venkovní prostor. „Rádi bychom, aby byla ze-
lená plocha veřejně přístupná, bez plotů. Oslovi-
li jsme i sousední školu a školku, zda by ji vyu-
žili,“ uvedla Jendřejčíková. Zatímco budova má 
soukromého majitele, zahrada patří městu 
a nový vlastník »PZKO« ji má v nájmu. S rad-
nicí se dohodl na spolupráci a město zde na své 
náklady pro občany nainstalovalo herní prvky.

Autoři myšlenky rodinné kavárny přizná-
vají, že s podobným provozem dosud nemají 
zkušenosti. „Prostě jsme se do toho pustili,“ 
usmála se Jendřejčíková. Okoukli ale podob-
ná zařízení v jiných městech a věří, že si sem 
bohumínské maminky, ale důchodci a další 
zákazníci cestu najdou. Pavel ČEMPĚL

Z budovy bývalého PZKO v Masarykově ulici bude zázemí pro (nejen) mladé rodiny.
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Aktualizace údajů 
v živnostenském 
rejstříku

Jednou z povinností podni-

katelů je hlášení změn, které 

jsou stanoveny pro ohlášení 

živnosti. Změní-li podnikatel 

bydliště, zatímco adresa sídla 

zůstane nezměněna, je povi-

nen na žádost živnostenského 

úřadu prokázat právní důvod 

pro užívání prostor, v nichž 

má na území České republiky 

sídlo.

Pokud tak podnikatel neučiní, 
zahájí živnostenský úřad správní 
řízení ve věci zrušení živnosten-
ského oprávnění. Povinnost 
aktualizace údajů se vztahují na 
všechny podnikatele bez výjim-
ky, tedy i na ty, kteří oznámili 
přerušení provozování živnosti.

Pokud podnikatel oznámí 
v evidenci obyvatel změnu adre-
sy bydliště, měl by v nejbližší 
době oznámit také kterémukoli 
živnostenskému úřadu v repub-
lice změnu sídla, jestliže tato 
změna nebyla v živnostenském 
rejstříku provedena automatic-
ky. Kontrolu údajů lze provést na 
webovém portále www.rzp.cz 
nebo telefonicky na jednotli-
vých živnostenských úřadech. 

Dalibor DUDA

Žáci Bezručovky na Expedici Praha 2015
Ve čtvrtek 28. května se žáci 4. třídy Bezručovy školy 
a 4. a 5. třídy ze Záblatí zúčastnili »Expedice Praha 2015«. 
Děti nezahálely ani cestou do hlavního města, už ve vlaku 
si doplňovaly své vlastivědné znalosti do pracovních listů.

Po sluncem prozářené Praze 
jsme se přemisťovali tramvají 
nebo metrem. Mnozí si v pod-
zemce odbyli premiéru. Expedici 

jsme zahájili v Chrámu sv. Víta, 
kde nás uvítala velmi sympatická 
průvodkyně. Potěšily ji naše zna-
losti, my jsme byli zase pozorný-

mi posluchači. Trochu nás roz-
ptylovaly mraky cizinců. Prahu 
zkrátka jezdí obdivovat lidé 
z celého světa. 

Rychle jsme posvačili, vlastně 
poobědvali, a pokračovali na in-
teraktivní výstavu do Pražského 
hradu. Času nebylo mnoho, ale 
stihli jsme se vyfotit na trůnu 
a v královském hermelínu. Ještě 
proběhnout Zlatou uličkou a na-
koupit nějaké suvenýry. Cestou 
na Petřín jsme se kochali pano-
ramaty Prahy. Udělali jsme 
spousty fotek, ať máme nač vzpo-
mínat. Schodů na rozhlednu bylo 
dost. Ale pohled na metropoli, 
který se před námi rozprostřel, 
stál za to. Nemohli jsme minout 
petřínské zrcadlové bludiště. Vý-
jevům v zrcadlech jsme se museli 
smát, ještě že tak nevypadáme 
ve skutečnosti. Dolů vyrážíme 
lanovkou, máváme soše K. H. 
Máchy a naše expedice se chýlí 
ke konci. Václavským náměstím 
spěcháme k nádraží. Vlak nečeká, 
už nás veze zase domů. Ovšem 
my máme spoustu zážitků a je 
nám dobře.

Světlana KRZYWOŇOVÁ, 
Hana KASANOVÁ, 

třídní učitelky

Děti navštívily také petřínské zrcadlové bludiště. Foto: Hana Kasanová

Školáci »prožili« a hospodařili čtyři dekády
Žáci Masarykovy školy úspěšně zvyšují fi nanční gramotnost. Šestičlenný tým školy 
zaznamenal velký úspěch v republikovém mistrovství hry Finanční svoboda. K výbornému 
umístění ve II. ročníku soutěže mu pomohly znalosti fi nančních produktů (spoření, pojištění, 
úvěry, hypotéky, investice do akcií či dluhopisů) a jejich využití v běžném životě.

Ač se mistrovství republiky uskutečnilo už podruhé, 
pro školu to byla premiéra. Soutěž probíhala 10. června 
na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, a to ve dvou kate-
goriích. V přípravné fázi, v městském kole soutěže, 
zaměřené více na teoretické znalosti, dosáhlo druž-
stvo Masarykovy školy pouze průměrného umístění. 
Ovšem při řešení praktických úkolů, které přináší 
život a jež simuluje právě hra Finanční svoboda, pro-
jevilo na mistrovství ČR vysoký stupeň racionality.

V tvrdé konkurenci dvaadvaceti škol z celého 
Česka, z nichž mnohé soutěžily a sbíraly zkušenosti 
už loni, se tým Masarykovy školy umístil na skvělém 
děleném 4. až 6. místě. Školu reprezentovala šestice 
žáků Klára Moravcová, Tomáš Schatka, Jakub To-
máš, Adam Vladyka, David Zahradník a Martin 

Bašanda. Poslední dva jmenovaní skočili v kategorii 
soutěžních dvojic rovněž na krásném čtvrtém místě.

Ve hře Finanční svoboda jde o to, jaký majetek 
a kolik fi nancí nahospodaří soutěžící během 39 let 
fi ktivního života. Na mistrovství se soutěží ve dvoji-
cích (za Masaryčku tři dvojice) a posuzování je po-
měrně neobvyklé, rozhodující je horší výsledek ze 
dvou soutěžních her. O konečném pořadí tedy roz-
hoduje splnění stanovených cílů, chytře zvolená stra-
tegie i vyrovnané výkony všech dvojic v obou hrách.

„Asi to neděláme špatně,“ prohlásila po slavnost-
ním ukončení s úsměvem Petra Vysogladová, zá-
stupkyně ředitele školy a šéfk a výpravy, a dodala: „Když 
v příštím roce zabereme, medailové umístění bude naše!“ 

Antonie WALTEROVÁ

Tým soutěžících Masarykovy školy zanechal na pražském mistrovství skvělý dojem.  Foto: Petra Vysogladová

  Angličtina 
s rodilým mluvčím
Chcete si zdokonalit angličtinu 

s rodilým Američanem? Přihlaste 

se na English Camp, který bude 

probíhat od 22. do 26. června 

vždy od 16 hodin v Křesťanském 

sboru v Bohumíně. Účastníky 

čekají zajímavé sportovní aktivity 

a zkušený lektor, který English 

Campy v Česku pořádá už od roku 

2008. Více informací na www.

krsbohumin.cz. 

  Na autobusovém 
stanovišti už je WC 
Cestující na autobusovém sta-

novišti mají od června k dispozici 

toalety. Město reagovalo na poža-

davky lidí a uzavřelo s provozova-

telem pivnice na stanovišti smlouvu 

o využívání WC. Autobusoví 

pasažéři jej mohou používat 

zdarma. (red)

  Senior taxi 
je dobrá služba
Jsem velmi vděčná za službu 

»senior taxi«, využívám ji nyní pra-

videlně k cestám za lékaři. Také 

musím pochválit řidiče taxíků. 

Když potřebuji, vždy mi rádi po-

mohou. S takovou ochotou jsem 

se ještě nesetkala. Velmi děkuji. 

Jana PAVLIŠTÍKOVÁ

KRÁTCE
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Žákovský turnaj vítězů
Na stadionu FK Bohumín za parkem se 21. června uskuteční druhý ročník 

fotbalového »Turnaje vítězů«. Zúčastní se jej týmy mladších a starších žáků, 

které v sezoně 2014/2015 vyhrály některou ze žákovských soutěží pořádaných 

pod hlavičkou Moravskoslezského krajského fotbalového svazu. Na zelený 
pažit nastoupí vítězné týmy AAA Auto krajského přeboru, Aquapark Kravaře 

krajské soutěže sk. A, AAA Auto krajské soutěže sk. B, Media Walk krajské sou-
těže sk. C a vítěz  loňského prvního ročníku Turnaje vítězů.

Hrát se bude současně na dvou plochách systémem každý s každým. Utkání 
trvají půl hodiny. Turnaj starších žáků (U-15, ročník 2000 a mladší) startuje 
v 8.30 hodin, turnaj mladších (U-13, ročník 2002 a mladší) v 11 hodin. Vyhlá-
šení vítězů obou kategorií se očekává ve 13.30 hodin.

Hostem turnaje je hráč ostravského Baníku a reprezentant ČR do 21 let 
Daniel Holzer. Další informace na www.turnaj-vitezu.cz. (red)

Naleštit pádla, vodácká sezona začíná
Bohumínská vodácká sezona, ke které neodmyslitelně patří projížďky místní 
přírodní památkou, klepe na dveře. Vše odstartuje 27. června tradiční meziná-
rodní akcí »Odemykání meandrů řeky Odry«. Vodáci si dají dostaveníčko 
klasicky u nástupního místa ve Starém Bohumíně.

Zahajovací ceremoniál a sraz účastníků 
proběhne v 9.30 hodin, na vodu se zájemci 
vydají v 10 hodin. Sjezd končí pár desítek metrů 
za soutokem Odry s Olší v polském Zabełkowě, 
kde bude na vodáky čekat malé občerstvení. 
Doprovodnou akcí sjezdu bude prezentace 
fi rmy Kostka – kolobka z Hanušovic. Zájem-
ci se budou moci projet na koloběžkách ze 
Zabełkowa do Starého Bohumína. Rezervace 
na úvodní akci bohumínské vodácké sezony 
probíhá do 24. června na čísle 596 092 127 
nebo e-mailu smidova.miroslava@mubo.cz.

S »odemykáním« meandrů současně zaha-
juje provoz městská půjčovna lodí. Tu mají 

každoročně pod palcem starobohumínští 
dobrovolní hasiči. V provozu bude o so-
botách, nedělích a svátcích až do 3. října. Sjez-
dy probíhají dopoledne v 9 hodin, odpoledne 
ve 14 hodin. Na sjezdy je povinná elektronická 
rezervace na www.mesto-bohumin.cz, sekce 
Volný čas, rubrika Rezervace lodí. Lodě jsou 
po dohodě s velitelem hasičů k dispozici také 
v pracovní dny, ovšem půjčení se musí týkat 
minimálně šesti plavidel. Vodáci neplatí půj-
čovné, ale pouze příspěvek na převoz lodí. 
U kanoe činí sto korun, u raft u dvě stě.

Miroslava ŠMÍDOVÁ, 
vedoucí organizačního odboru

 Kouzelná noc ve školce
Předškoláci si před prázdninami zaslouží parádní 

rozloučení se školkou. V soukromé mateřince Továr-
ní jsme pro ně proto zorganizovali »kouzelnou noc« 
se zábavou a přespáním.

Díky hezkému počasí jsme se mohli odpoledne 
vydat na procházku po městě, kterou jsme zakončili 
návštěvou Hobbyparku. Tam si děti hrály, dováděly 
na Mauglího stezce a zopakovaly si znalosti doprav-
ní výchovy na hřišti. V parku jsme také posvačili. 

Po návratu do školky měly děti na večeři opečené 
párečky. Pak se za svitu baterek vydaly na stezku 
odvahy. Nakonec byly ze dne plného zážitků tak 
unavené, že usnuly dříve, než jim učitelky dopově-
děly pohádku. Ráno se nikomu nechtělo z pelíšku, 
ale vůně muffi  nů a bábovek přilákala děti na snídani.

Moc děkujeme rodičům za upečení dobrůtek. 
Akce se líbila nejen dětem, ale i učitelkám. Už teď 
víme, že příští rok nás podobná akce ve školce ne-
mine.  Jindřiška PĚNTKOVÁ

ODEMYKAJÍ SE MEANDRY ODRY, ZAČÍNÁ PROVOZ PŮJČOVNY LODÍ PÍŠETE NÁM

Není to jako slaňování nad propastí v Alpách, přesto alpský 
traverz vyžaduje i v našich podmínkách od amatérů kus 
odvahy. Bohumínský Orcus pořádá adrenalinovou atrakci pro 
veřejnost už dlouhá léta. Poslední tři roky si mohou odvážlivci 
vyzkoušet jízdu na laně u Antošovické lávky v Pudlově.

Alpský traverz se standardně 
používá k dopravě materiálu, výji-
mečně k přepravě osob. Jeskyňáři 
si jeho prostřednictvím také trénu- 
jí lanové techniky. V Bohumíně 

však má i jiné využití. »Orcusáci« 
jednou ročně zprostředkují jízdu 
na laně nad vodní hladinou 
i veřejnosti. Na letošní akci u 
Odr y,  která se uskutečnila 

Z břehu na břeh suchou nohou

6. června, se podílelo asi patnáct 
dobrovolníků. Rybář nejprve 
pomocí prutu zkušeně přehodil 
silon přes řeku, na něj se přiváza-
lo a natáhlo lano. Na pudlovském 
břehu bylo rovněž třeba vybudo-
vat startovací rampu. Pak už jen 
pár bezpečnostních opatření 
a návštěvníci si mohli nasadit 
helmu, popruhy a »proletět« se 
nad hladinou. Adrenalinovému 
zážitku neodolala asi stovka lidí. 
Někteří si jízdu na stometrovém 
laně nad řekou i několikrát zopa-
kovali.

„Počasí nám přálo, lidé se hrnu-
li a zejména děti byly nadšené,“ 
komentoval letošní traverz Josef 
Wagner, předseda Orcusu. 

Traverz je v podání bohumín-
ské party třešničkou pro veřej-
nost. Klasické jeskyňářské akti-
vity Orcusu zahrnují práci v bes-
kydských jeskyních a zkoumání 
zdejší populace netopýrů. Pravi-
delně vyráží také na zahraniční 
expedice. Letos se Orcus chystá 
do Španělska a také na oblíbený 
Krym. 

Pavel ČEMPĚL

Foto: Josef Wagner
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 Lidský přístup
Velmi děkujeme primáři Martinu 

Jakubjákovi, lékařce Vlastě Zvolán-
kové a kolektivu sester JIP interní-
ho oddělení bohumínské nemoc-
nice za péči, kterou opakovaně 
věnovali naší mamince Věře Kola-
čanské. Jejich přístup byl opravdu 
velice lidský a vstřícný.

Synové Petr, Jiří a Pavel

 Mají mou důvěru
Chtěla bych pochválit oddělení 

gynekologie a miniinvazivní chirur-
gie. Jmenovitě doktorku Kamilu 
Jaskulovou za odborný, lidský a 
empatický přístup. Ocenit chci za 
skvělý přístup i milý úsměv také 
všechny ošetřovatelky a sestry, kte-
ré měly službu 5. června. V nemoc-
nici jsem byla hospitalizována už 
loni, kdy mě ošetřoval neméně 
dobrý doktor Petr Langer. Jsem 
ráda, že bohumínská nemocnice 
a její personál mou důvěru opět 
nezklamal. 

Dagmar SLOVÁKOVÁ

 Poděkování
Moc děkuji primáři, všem ošetřu-

jícím lékařům, sestřičkám a perso-
nálu JIP interního oddělení za pro-
fesionální přístup. Všichni jsou moc 
milí, ochotní a vstřícní. Velmi mi 
pomohli.

Marie NEUMANNOVÁ

Vloupání nabouralo hasičům rozpočet
Nadále pokračuje vyšetřování vloupání do hasičské zbrojnice v Kopytově, policie prověřuje 
několik verzí. Protože se ale, zejména na internetu, objevují některé spekulace, chceme 
o situaci v Kopytově informovat přímo.

Krádež vloupáním nám nabourala už tak napjatý 
rozpočet. Část ukradené techniky budeme muset 
urychleně obnovit, abychom se mohli účastnit spor-
tovních akcí, které jsou součástí naší odborné přípravy. 
Právě snaha o rychlé nahrazení toho nejnutnějšího 
nás vedla k vyhlášení veřejné sbírky, jak uvádíme na 
našich webových stránkách a jak informovala některá 
média. A už nyní chceme poděkovat za příspěvky, 
které na náš účet dorazily. Peníze v plné výši použi-
jeme na nákup nové techniky.

Škodu na majetku SDH policie vyčíslila na 750 
tisíc. SDH má platnou pojistku, ovšem plnění bude 
možné až po ukončeném vyšetřování a náhrada po-
kryje maximálně polovinu škody. 

Zároveň pracujeme na zabezpečení zbrojnice tak, 
aby měli nenechavci příště ztíženou práci. Město coby 
majitel objektu souhlasí s instalací alarmu a mříží. 
Toto zabezpečení budeme fi nancovat z jiných zdrojů 
našeho rozpočtu. Velkou část rozpočtu, letos dokonce 
největší, tvoří dotace města. Kromě příspěvku na čin-
nost, který město rozděluje spolkům v Bohumíně 
podle členské základny, navrhl starosta pro SDH Ko-
pytov příspěvek na provoz hasičské zbrojnice, který 
zastupitelstvo schválilo jen několik dnů před vloupačkou. 
Z příspěvku jsme měli velkou radost. Nejen kvůli 
penězům samotným, které měly pokrýt platby za 
energie ve zbrojnici, ale zejména proto, že by tato 
dotace mohla být symbolem obnovení dobrých vztahů, 
o které se snažíme. Nyní tedy stojíme před úkolem 
přepracovat rozpočet na základě nových priorit a vě-

novat značné úsilí tomu, abychom se co nejrychleji 
vrátili k naší běžné činnosti. 

Děkujeme tímto za veškerou pomoc. Za i sebe-
menší příspěvek na účet veřejné sbírky pro obnovení 
techniky, kolegům z okolních sborů, kteří nám laskavě 
půjčují techniku a ochranné prostředky na soutěžích, 
zastupitelům a městu za projevenou vstřícnost 
a všem dalším, kteří nás podporují v naší činnosti. 
Vaše pomoc nás velmi těší a zavazuje k další poctivé 
práci.

Táňa KAIZAROVÁ, jednatelka SDH Kopytov

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner

(Pokračování z minulých čísel)
Pokračujeme dál ke skalním stěnám, vypína- 

jícím se kolmo nad údolím. Dosahujeme kraje 
pralesa, který pokrývá stěny mogoty a pokou-
šíme se pokračovat dále. Výš už stezky nevedou, 
a přesto šplháme dál. Brzy ale chápeme, o čem 
hovoří místní jeskyňáři, když říkají, že speleolo-
gicky i přírodovědecky je prozkoumána jen malá 
část území. Džungle, nepřehledný a neprůchod-
ný terén prostě člověka dál nepustí. Vzdáváme 
to i my a pokračujeme dále po obvodu skalních 
stěn a obloukem se vracíme k autům.

Vyjíždíme nad údolí Valle de Viñales, které 
od roku 1999 patří na seznam přírodních pa-
mátek UNESCO, a z vyhlídky máme možnost 
pozorovat tuto úžasnou krasovou krajinu, 
ohraničenou prstenci bizarních krasových 
kopců (mogot) s palmovými háji a jasně čer-
venými políčky. Mogoty patří k nejstarším 
skalním útvarům na Kubě. Vznikly přibližně 
před sto miliony lety, kdy se následkem eroze 
z krasové plošiny postupně stávaly velké jeskyně. 
Jejich stropy se ale časem zhroutily a dnes 
z nich jsou tyto neobvyklé vápencové útvary, 
pokryté hustou vegetací. 

Na vyhlídce objevujeme velmi příjemnou 
a stylovou restauraci a zastavujeme se na oběd. 
Na rožni se venku griluje sele, nechybí humr 
(Jakub opět neodolal) a celé menu je velmi slibné. 
Na stěně visí obří portrét Che Guevary a veliký 
nápis: „Až do vítězného konce“. Opět si uvědo-
mujeme kontrasty Kuby. Ale jídlo i nápoje byly 
skvělé. Chutná nám i pivo Bucanero Fuerte.

Pokračujeme do oblasti Artemisa, oblasti ve 
které pracují a dělají výzkum naši kamarádi 

klubu Tageni. Tam budeme žít ve stanech v kempu 
na kraji džungle, a tak musíme doplnit zásoby 
potravin. Dojet tam znamená, že se musíme 
opět umně vyhýbat dírám a hrbolům na sice 
asfaltových, ale nekvalitních silnicích. Neustále 
se probíjet dalšími účastníky provozu, kterými 
jsou koňské povozy, cyklisté, jezdci na koních 
i krávách. Zastavujeme v pomyslném centru 
městečka Santa Cruz de Los Pinos, abychom 
doplnili zásoby. Jenže to není vůbec jednodu-
ché. Jsme tady tak trochu raritou (cizinci sem 
moc nezajíždějí) a všichni si nás prohlížejí. 
Centrum je opravdu přeplněno lidmi, koly, po-
vozy nejrůznějšího druhu, nákladními auto-
mobily pro přepravu osob. Do toho se motají 
psi, krávy... Obcházíme pár obchůdků, ale se-
hnat základní potraviny je problém. Nakonec 

se musíme spokojit s makarony, rýží, suchary 
a bochníkem sýra, který je zde velmi chutný. Chléb, 
voda, natož máslo není k dostání, a to zkoušela na-
koupit i sama Yamilé. Za to bylo všude pivo Haine-
ken. Jenže za ceny, které byly vysoké i pro nás. 
A samozřejmě rum. Toho je všude dostatek.

Začíná se stmívat, a tak pokračujeme špat-
nou silnicí dále na sever k horám, které se před 
námi prudce zvedají. Zastavujeme na konci 
malé vesnice Aspiro, nakládáme vše do batohů 
a vyrážíme k horám. Náš přesun asi po kilome-
tru končí na pokraji džungle. Tady má domek, 
tedy spíše chatrč, jeden z jeskyňářů klubu Tageni 
a na jeho pozemku vybudujeme tábor. V táboře 
už jsou i naši kubánští kamarádi, kteří sem do-
razili po celodenním cestování na náklaďácích. 
Vůbec jim to nezávidíme. Stavíme stany a při-
pravujeme rychlou večeři. Ještě že si každý 
z nás přibalil z Česka nějakou tyčku trvanlivé-
ho salámu. (Pokračování příště)

Kuba 2014 (10. část)

Typický domek kubánské vesnice v oblasti Viñales. Foto: Orcus Bohumín
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Na Bohumínsku se vyskytují všechny tři 
evropské druhy slavíků. Nejhojnějším z nich je 
slavík obecný, jehož zpěv můžeme slyšet i v No-
vém Bohumíně. Naopak pouze vzácně na tahu 
se zde vyskytuje slavík tmavý.

Poledním druhem je pestře zbarvený slavík 

modráček. V nižších polohách obývá především 

porosty rákosu, orobince a ostřic na okrajích ryb-

níků, místy i podmáčené vrbové křoviny. Jeho 

potravu tvoří především drobní bezobratlí živoči-

chové, hlavně brouci. Slavík modráček je předmě-

tem ochrany v ptačí oblasti Heřmanský stav – 

Odra – Poolší. V Bohumíně hnízdí na Záblatském 

rybníku a ve Vrbici (bažiny Paseky). Vyskytuje se 

také v Rychvaldu (Nový stav, Skučák) a v Ostravě-

-Heřmanicích (Heřmanský stav, rybník Lesník).

Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – ptáci (163)

Slavík modráček 
(Luscinia svecica)  
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Medaile z moravského mistrovství
Atletická sezona na dráze je v plném proudu. Oddíl AK Bohumín má v oblastní 
soutěži družstva mladších žákyň a mladších žáků a v moravské lize družstvo 
dorostenek a družstvo mužů. Jejich dosavadní umístění po proběhlých dvou 
kolech je k dispozici v tabulkách na www.ak-bohumin.cz. 

Nejvíce bodů zatím pro svá družstva získali 
z mladších žákyň Daniela Držiaková, Eliška Mar-
szalek a Nikola Nemtudová, z mladších žáků Adam 
Šopík a Petr Honysz. Z dorostenek jsou zatím nej-
úspěšnější Hana Holaňová, Veronika Volná, Zuzana 
Krpcová, Lenka Jarošková a Eliška Bolcarovičová, 
z mužů pak Jan Holec, David Král a Lukáš Mysliwiec.

Na mistrovství Moravy a Slezska dorostu, které 
se uskutečnilo 7. června na stadionu v Třinci, se 
kvalifi kovalo pět dorostenek a pět dorostenců AK 
Bohumín. Stříbrnou medaili zde vybojoval skokan 

o tyči David Král, který pokořil laťku ve výšce 3,8 
metru. Na stupně vítězů se díky třetím místům 
postavily i dvě dívky. Veronika Volná má bronz za 
běh na 300 metrů překážek, který zvládla v čase 
46,64 vteřiny. Hana Holaňová za výkon 34,15 me-
tru v hodu oštěpem.

Zmínění medailisté a s nimi i další bohumínští 
atleti se díky dobrým výkonům nominovali na 
republikové mistrovství dorostu. To proběhne 
20. a 21. června na stadionu ve Vítkovicích.

Zdeněk VESELÝ, předseda AK Bohumín

Medailistka Veronika Volná při běhu na 300 
metrů překážek v Třinci. Foto: AK Bohumín

Český běh žen, který se konal u obchodního centra Forum Nová Karolina, moderoval herec, režisér a vtipálek Jakub Kohák. 
Běhali jednotlivci, týmy i školy. Ty se letos zapojily tři, Masarykova byla díky počtu účastnic druhá. Foto: Masarykova škola

Dívky z Masaryčky vyběhaly finanční odměnu

Některé z bohumínských běžkyň 
se akce zúčastnily už potřetí. Vědě-
ly, že nejde ani tak o čas, ale spíše 
o odhodlání zkusit si to a udělat 
něco pro své zdraví. A nelitovaly. 
Atmosféra závodu byla nezapome-
nutelná. V rámci doprovodného 
programu probíhala vystoupení 
tanečních souborů a rockových 
kapel. Rolí průvodců se zhostili 
režisér a recesista Jakub Kohák 
společně s moderátorem Alešem 
Juchelkou, kteří povzbuzovali zá-
vodnice k co nejlepším výkonům.

Účastnice se mohly před během 
rozcvičit pod vedením zkušených 
trenérů. Přes čtrnáct set dívek a žen 
se pak postavilo na start některé 
ze čtyř tratí. Běželo se dva a půl, 
pět nebo deset kilometrů. Čtvrtou 
možností byla severská chůze s ho-
 lemi neboli »nordic walking«. Za 
Masarykovu školu vybíhalo na 
trať dlouhou dva a půl kilometru 
88 běžkyň. Společně s dalšími 
téměř pěti sty dívkami a ženami 
zvládly okruh od Fora Nová Karo-
lina kolem řeky Ostravice a zpět. 

V cíli čekala každou účastnici 
medaile a příjemný pocit ze spor-
tovního zážitku. Radost Masaryčky 
byla ještě větší, když se při vyhlašo 
vání vítězů dozvěděla, že obsadila 
za počet zúčastněných běžkyň 
druhé místo v soutěži škol a odváží 
si do Bohumína patnáct tisíc. Ty 
použije na nákup sportovního 
vybavení do tělocvičny. Už nyní 
myslíme na další ročník a věříme 
v ještě větší účast.

Lenka PTÁKOVÁ, 
Masarykova škola

Krásné, slunečné, sportovní 
dopoledne. Sobota 6. června 
patřila v Ostravě třetímu 
ročníku Českého běhu žen. 
Unikátního amatérského 
závodu výhradně pro ženy, 
jediného svého druhu 
v Česku, se zúčastnily také 
žákyně bohumínské 
Masarykovy školy, jejich 
učitelky a kamarádky.
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Nemocnice v červených číslech aneb jak pomoci? - 1. část
Na úvod chceme jednoznačně potvrdit, že nemáme nejmenší zájem na tom, 
aby byla nemocnice zrušena. Naším cílem je nejen udržet určitý „nadstandard“, 
kterým nemocnice v tak malém městě nepochybně je, ale také velice citlivě 
vnímáme i to, že nemocnice, jako jedna z mnoha bohumínských fi rem posky-
tuje mnoha lidem nejen službu, ale také i zaměstnání. 

Nyní k věci samotné. V tomto aktuálním období si 
finanční výbor i zastupitelstvo, ale zcela určitě taky 
i další odpovědní odborníci lámou hlavy nad ekonomic-
kými problémy naší městské nemocnice, která je dnes 
podle čísel za rok 2014 sama vážně ekonomicky a fi -
nančně „nemocná“ a nutně by potřebovala zásadní 
léčebnou kůru, ba dokonce přímo chirurgický zásah. 
Diagnóza její nemoci je přitom zcela jasná a všem známá. 
Vlivem snížení výkonnostních ukazatelů a poklesem 
počtu ošetření (za r. 2014) opakovaně klesají příjmy 
z úhrad od zdravotních pojišťoven, což i při maximálně 
hospodárném a úsporném provozu musí nutně vytvá-
řet silný tlak na zabezpečení řádného chodu a zajištění 
služeb v provozovaných oborech. Účetní výkazy hospo-
daření jsou přitom v číslech nekompromisní a to i přesto, 
že je nemocnice každým rokem nemálo milióny doto-
vána (v r. 2015 již kolem 18 mil. Kč) z rozpočtu města.

V žádném případě však nijak nezpochybňujeme do-
taci na spíše symbolické navýšení mezd zdravotnické-
mu personálu a s ohledem na jeho fl uktuaci rádi tato 
opatření naopak podpoříme. Výsledky hospodaření 
však říkají, že již druhým rokem po sobě nemocnice ge-
neruje ze své činnosti nemalou ztrátu, a dále říkají, že 
tato již vyčerpala všechny své kapitálové rezervy a po-
stupně se přiblížila až na samotný práh stavu svého 

ekonomického ohrožení. Chceme-li i nadále zachovat 
provoz nemocnice, musíme začít konat. Na fi nančním 
výboru a také na zastupitelstvu jsme jako první krok 
navrhovali vytvoření nezávislé odborné komise, která 
by v úzké spolupráci s vedením nemocnice hledala ře-
šení tohoto nepříjemného ekonomického stavu. Byli 
jsme však na fi nančním výboru i zastupitelstvu města 
odmítnuti a přehlasováni, což lze vysvětlit pouze tím, 
že zjevně ze strany vlastníka (města) není zájem na tom, 
aby někdo nezávislý nahlížel do hospodaření a účetnic-
tví naší nemocnice. 

Máme tedy i s přihlédnutím k výsledkům hospoda-
ření určité obavy, že za současného stavu nemůže na-
stavený systém správy, řízení a vedení nemocnice být již 
zcela účinný a ekonomicky efektivní. Určitě taky není 
z nezávislého odborného pohledu zcela v pořádku, po-
kud někteří lidé kumulativně a dlouhodobě pracují ve 
více funkcích, zejména pak ve výkonném vedení spo-
lečnosti nebo pokud jsou v dozorčí radě zastoupeni 
odborníci z jiných oborů než je ekonomika a zdravot-
nictví, nemluvě o tom, že v některých případech jsou 
tito lidé taktéž současně přímo i zastupitelé města. Je 
to sice logické, že jediný vlastník si tyto pozice obsadí 
svými „členy“, avšak tito sami žádný „patent na rozum“ 
nemají, ba právě pluralita nikoliv politických, ale odbor-

ných názorů by v konkrétním případě nemocnice zcela 
jistě pomohla daleko nejvíce. Dnes o nemocnici rozho-
duje a tuto kontroluje vcelku poměrně úzká skupina 
managementu, jež je blízká přímo či nepřímo ČSSD. 
A pouze tento jeden směr pohledu skrze hospodaření, 
je podle nás možná jedním z nepřímých důsledků sou-
časného stavu. 

Opakovaně však chceme všechny ujistit, že tomuto 
tématu se věnujeme (a budeme věnovat dál i v příštím 
vydání OKA) jen a jen proto, že i my máme zájem v Bo-
humíně tuto službu dál ekonomicky udržet, zachovat 
a provozovat, a právě proto nás nenechávají v klidu 
nejen ekonomická fakta, ale také možná i vlastní kon-
statování ředitele nemocnice ve Výroční zprávě za rok 
2014 : „skončili jsme bohužel v ,,červených číslech“ a to 
není nic, nad čím bychom mohli jásat …“, zejména pak, 
když ani velké miliónové dotace vlastníka nepostačují 
k vyrovnanému hospodaření. Řešení nebude lehké, ale 
my jsme přesvědčeni, že v této krizové situaci stále ješ-
tě existuje, jen je nutno si mnohé otevřeně přiznat 
a společnými silami napříč komunálním i politickým 
spektrem toto východisko hledat. Jako opoziční strana 
jsme přesvědčeni, že občané by měli být informování, 
byť se ne vždy jedná jen o pozitivní informace, které 
však vycházejí z veřejných zdrojů. 

A řešení? Tak toto se Vám pokusíme představit až 
v příštím čísle… 

Ing. Václav Polok, auditor ve zdravotnictví, 
Hnutí NEZÁVISLÍ

POLITIKA

Lidé v Bohumíně loni přinesli k recyklaci 

1 226 starých televizí, 343 monitorů a devět 

tun drobného elektra. Odevzdáním vyřaze-

ných spotřebičů tak výrazně ulevili životní-

mu prostředí. Vždyť například recyklace 

stovky televizorů uspoří spotřebu elektřiny 

pro domácnost až na čtyři roky nebo ušetří 

přibližně 400 litrů ropy. 

Existuje studie, která dokáže množství ode-

vzdaných surovin přepočítat a přesně vyčíslit, 

kolik se díky recyklaci podařilo ušetřit elektric-

ké energie, ropy, uhlí, surovin či vody. Také lze 

zjistit, o jaké množství recyklace snížila pro-

dukci skleníkových plynů nebo nebezpečného 

odpadu.

Se studií pracuje společnost Asekol, která se 

systémem zpětného odběru elektrospotřebičů 

zabývá. Společnost nyní městu vystavila »cer-

tifi kát«, z něhož vyplývá, že Bohumíňáci loni 

díky recyklaci uspořili 463 megawatthodin 

elektřiny, 20 278 litrů ropy, 2 075 kubíků vody 

a 20 tun primárních surovin. Navíc snížili emise 

skleníkových plynů o 106 tun a produkci ne-

bezpečných odpadů o 405 tun.

„Například recyklace deseti vysloužilých počí-

tačových monitorů ušetří energii pro téměř pěti-

letý provoz notebooku. Všichni, kteří tříděním 

zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, 

si proto zaslouží obrovský dík,“ uvedla Petra 

Němcová z Asekolu. Ten v zastoupení výrobců 

a dovozců elektrozařízení organizuje celo-

státní systém zpětného odběru vysloužilých 

spotřebičů. Zajišťuje jejich sběr, dopravu 

a recyklaci.  (red)

Recyklace šetří 
suroviny, energii 

i prostředí

Mladí hasiči ze Skřečoně se 31. května 
zúčastnili soutěže v požárním sportu 
v Orlové-Porubě, kde si poprvé zasoutěžilo 
i družstvo starších hasičů. Mladší skončili 
po dvou disciplínách na pátém místě, starší 

na desátém. 

Další 
klání Mlá-

dežnické l ig y 
okresu Karviná (M.L.O.K.) se konalo 7. června 
v Karviné-Hranicích. Tým mladších skřečoň-
ských dětí na něm exceloval. Zvládl štafetu 
dvojic a bravurně absolvoval královskou dis-
ciplínu, požární útok. Z dvanácti účastníků 

tak skřečoňské družstvo obsadilo parádní 
druhé místo. „Cestou domů jsme koupili dětské 
šampaňské. Ve zbrojnici jsme pak rychlé špunty 
na oslavu »bouchli«,“ radoval se velitel SDH 
Skřečoň Roman Téma. 

Karvinského kola M.L.O.K. se účastnily ještě 
dva bohumínské týmy a také si vedly dobře. 
Omladina z Kopytova skončila čtvrtá, děti 
z Vrbice páté.  (red)

Mlok se stříbrnou patinou

Foto: SDH SkřečoňFoto: SDH Skřečoň
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Záblatští v chorvatském Zablaće
Fotbalisté a dobrovolní hasiči ze 
Záblatí udržují družební vztahy 
s obcemi stejného jména v Polsku, 
na Slovensku či v Chorvatsku. 
A právě na pozvání kolegů ze Zablaće 
u Šibeniku vyrazila do Chorvatska 
2. června společná výprava dvacítky 
fotbalistů a patnácti hasičů a hasiček.

V tisíc kilometrů vzdálené obci Zablaće nás 
uvítalo krásné letní počasí. Skupiny se for-
málně rozdělily, fotbalisty čekaly zápasy 
a hasiče program připravený místními »vat-
rogasci« (chorvatsky hasiči) z D.V.D. (dobro-
volne vatrogasne družstvo) Zablaće. Kolegové 
nás nalodili na hasičskou loď, na které nás 
provezli celou Šibenickou zátokou. Ukázali 
nám ponorkové bunkry vytesané ve skále 
nebo přístav luxusních jachet. Pak zakotvili 

u ostrova Zlarin, kde byla připravena exkurze 
nové hasičské stanice. Po prohlídce a předání 
upomínkových předmětů nám kolegové na 
moři předvedli svou hasičskou loď, její tech-
niku, včetně praktické ukázky. Pro nás, 
suchozemce, něco zcela nového. 

Dalšího dne jsme vyrazili na prohlídku 
známé přírodní rezervace Krka, kde se fi lmo-
val slavný Vinnetou. Večer jsme měli slíbenu 
návštěvu Šibeniku, bohužel kolegové se nám 
nemohli věnovat, neboť zasahovali u lesního 
požáru. S plameny v těžce přístupných ska-
lách a lesích bojují skoro denně. 

Prohlídku Šibeniku jsme si vynahradili až 
nazítří. Je to velmi hezké historické město 
balkánského stylu. Nicméně jako správní ha-

siči jsme nejvíce času věnovali exkurzi v míst-
ní profesionální hasičské stanici, která působí 
po celé županii (obdobně jako náš okres). 
Také jsme se opět shledali s našimi fotbalisty 
a přišli fandit na jejich zápas. Po něm 
se všichni, fotbalisté i hasiči, Chorvaté i Češi 
sešli u společné večeře. Dlouho do noci se 
debatovalo, hrálo na kytaru a zpívalo. Zá-
stupci obou spolků si předali ofi ciální dárky 
a upomínkové předměty. My jsme našim ko-
legům hasičům věnovali na památku krásnou 
hasičskou sekyru. Dárkem byli dojati.

Poslední ráno, poslední stisky rukou či 
objetí, poslední rozloučení s chorvatskými 
kamarády. Přátelé, díky, bylo to moc fajn!

Jiří MISIOŘ, hasiči Záblatí

Stříbro z krajského 
kola dorostu 

V neděli 7. června se v Ostravě-Vít-
kovicích konalo krajské kolo v požár-
ním sportu dorostenců a doroste-
nek. V kategorii dorostenců se klání 
účastnily týmy pěti okresů, z Ostrav-
ska, Frýdecko-Místecka, Novojičín-
ska, Opavska a Karvinska. Náš okres 
reprezentovali chlapci SDH Vrbice.

Na soutěžící čekaly štafety čtyři 
krát sto metrů, běh na sto metrů pře-
kážek, plnění testu a požární útok. 
„Tato kategorie má své favority, takže 
naše cíle nešplhaly do závratných vý-
šin. Hlavně jsme chtěli dobře reprezen-
tovat náš okres i město a prodat to, 
co jsme během poslední doby natré-
novali,“ uvedl skromně vedoucí týmu 
a trenér Michal Sud st. Chlapecký 
tým však trenéra mile překvapil. 
V prvních třech disciplínách obsadil 
vrbický tým vždy třetí místo. Ve své 
parádní disciplíně, požárním útoku, 
ale zvítězil a celkově tak vybojoval 
krásné druhé místo.

Družstva dorostu SDH Vrbice tvo-
řili Dominik Hanke, Michal Sud ml., 
Martin Žádník, Jakub Dzadzio (všich-
ni SDH Vrbice), Martin Wronka (SDH 
Starý Bohumín), Vít Porwolik (SDH 
Šunychl), David Staněk a Petr Šebes-
ta (oba SDH Karviná-Hranice). K vy-
tvoření týmu a také k postupu 
z okresního kola výrazně pomohly 
i dvě dívky – Tereza Černická a Alena 
Orieková. „Děkuji všem, kteří se na 
tomto drobném úspěchu jakoukoli 
měrou podíleli, byť jen drobnou pomo-
cí či radou,“ uzavřel Sud. (red)

Reprezentační dvojzápas záblatských fotbalistů
Slavné mužstvo starých pánů FK Slovan Záblatí vyrazilo 
tradičně začátkem června na několikadenní sportovně-
-kulturní setkání. Fotbalisté vyrazili s kamarády do spřáte-
lené chorvatské rybářské vesnice Zablaće u Šibeniku. 

Tentokrát jsme spojili svou vý-
pravu se Sborem dobrovolných 
hasičů Záblatí, ten však měl na 
místě vlastní program. Fotbalisté 
Slovanu sehráli v parném letním 
počasí dvě přátelská utkání. Nej-
prve remizovali 3:3 na nádher-
ném hřišti ve Skradinu se 113. 
Brigadou Šibenik, mužstvem 
tvořeným bývalými vojáky, kteří 

osvobozovali Šibenik v době 
občanské války. V dalším utkání 
podlehli v bouřlivé jižanské at-
mosféře značně omlazenému 
mužstvu NK Polet Zablaće na 
jejich hřišti 1:5. Vždyť se přece 
sluší, aby domácí vyhráli.

Výsledkově jsme tedy nezazá-
řili, každopádně jsme ale posílili 
výborně se vyvíjející přátelské 

vztahy. A to na úrovni sportovní, 
kulturní a v neposlední řadě 
i hudební, když jsme při závěreč-
ném společném posezení úspěšně 
bodovali moravskými lidovými 
písněmi. Ale i v této oblasti nás 
domácí hladce »přehráli«. 

Začátkem října nám Chorvaté 
návštěvu oplatí.  O termínu utkání 
budeme informovat s předstihem, 
aby všichni fanoušci bohumín-
ského fotbalu mohli přijít po-
vzbudit domácí borce.

Ivo SEBERA, 
FK Slovan Záblatí

VÝSLEDKY

Záblatští hasiči před stanicí svých chorvatských partnerů, 
kterým věnovali na památku krásnou hasičskou sekyru.

Požární loď, to v Bohumíně 
nemáme. Foto: SDH Záblatí

Foto: Roman DěrgelFoto: Roman Děrgel
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Ruku vám už nepodáme, abychom vám mohli přát, 
jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

17. června jsme vzpomněli nedožitých 95 let naší maminky 

Štěpánky HANUSKOVÉ


a 4. července nedožitých 100 let jejího manžela a našeho tatínka

 Dominika HANUSKA.


S láskou vzpomínají dcery Jarmila a Věra s rodinami.

VZPOMÍNKY

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, kdy jsi pro nás žil.

14. června jsme vzpomněli nedožité 80. 

narozeniny našeho milovaného tatínka, 

pana Josefa BYRTUSE.

Zároveň si 13. července připomeneme 

23. smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka Dagmar, 

dcera Jarmila a syn Miroslav s rodinami.

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

26. června uplyne šest let, kdy nás opustila 

naše milá maminka, babička, prababička 

a praprababička, 

paní Helena GABRYŠOVÁ
ze Starého Bohumína. 


Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery 

Jarmila a Soňa s rodinami.

Odešel jsi, jak osud si to přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.

19. června vzpomeneme 4. smutné výročí, 

kdy nás opustil 

pan Vilém SEBERA 
ze Skřečoně.


S úctou vzpomíná manželka Jarka, 

dcera Lenička, vnuci Filípek a Jakub, Radek, 

bratr Eduard s rodinou.

Díky za to, čím jsi pro nás byl,

 za každý den, který jsi pro nás žil.

19. června uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan Antonín FLUDER. 


S láskou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 

chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. 

Nebylo ti dopřáno s námi být, 

nebylo léku, abys mohl žít.

19. června vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Jiřího BANOTA.


Za vzpomínku děkuje manželka, 

syn Petr a dcera Monika s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 
jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

27. června uplyne 15 let od smutné chvíle, 

kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk JÓSKOWIAK.


S láskou vzpomíná manželka Hana, 

syn Zdeněk s rodinou, 

dcera Andrea s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, 

ten neodešel.

1. července si připomeneme 

10. smutné výročí úmrtní 

pana Zdeňka TOPIČE.


S láskou stále vzpomínají manželka Jiřina, 

dcery Monika a Petra s rodinami.

19. června oslaví krásných 70 let 

paní Zdenka BOCHENKOVÁ.


Hodně štěstí, zdraví, pohody a životního 

optimismu do dalších let přeje 

dcera Ivana s manželem, vnučka Karin, 

Michaela s manželem a pravnouček Adámek.

BLAHOPŘÁNÍ

3. července uplyne 10 let od úmrtí naší maminky, 

paní Hildy HOLUBOVÉ.

Zároveň jsme si 12. března připomněli její nedožité 89. narozeniny.


22. května jsme vzpomněli 8. smutné výročí úmrtí našeho tatínka,

pana Václava HOLUBA.

Rovněž si 17. srpna připomeneme jeho nedožité 93. narozeniny.


Vzpomínají dcery s rodinami.
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MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín,

Nepodceňujte P R E V E N C I !

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

INZERCE

REALITY
 ● Prodám dr. byt 1+1, 50 m2, 

v centru, nízké náklady.  739 
600 307.

 ● Prodám zděnou podsklepe-
nou chatu v lokalitě Vrbice. Cena 
dohodou.  739 888 046.

 ● Koupím pozemek, zahradu. 
 608 777 825.

 ● Koupím dům, byt.  608 370 
379.

 ● Pronajmu byt 0+1 a 1+1 
v Boh. Ne sociální dávky.  736 
228 883.

 ● Nabízíme k pronájmu nebyto-
vé prostory v centru Bohumína, 
cca 120 m2. Kancelář, prodejna 
a skladové prostory včetně pří-
slušenství. Cena dohodou.  603 
516 034.

 ● Vyměním druž. 2+1 ul. Čás-
lavská po částečné rekonstrukci, 
43 m2, balkon, 3 NP za 3+1 (příp. 
s doplatkem). Cena dohodou.  
733 266 310.

PRÁCE
 ● BM servis, a.s. přijme na HPP 

vyučeného elektrikáře – sla-
boproud. Praxe v oboru min. 3 
roky. Vyhláška 50/78 Sb. §6 ŘP sk. 
B. výhodou. Náplň práce: rekon-
strukce rozvodů, elektroinstalační 
práce a údržbářská činnost.  
731 130 603, e-mail: bmsas@
bmsas.cz, www.bmsas.cz.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

SLUŽBY
 ● Hloubkové čištění koberců, 

sedacích souprav, rohových lavic, 
židlí, interiéru aut technikou Kär-
cher.  724 088 643. www.cis-
tyautointerier.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

 ● Sportovní a regener. masáže, 
po - pá, 9 - 17 hod., salon Sandra, 
Kostelní ul., Bohumín. PhDr. Igor 
Vejo  604 170 397. Celková 
masáž 200 Kč, částečná 130 Kč.

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

Řešení křížovky 
z minulého čísla Oka
LATINSKÝ CITÁT: Kdo našel přítele, 
nalezl poklad.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 

OKA jsou řádkové inzeráty současně 

zveřejněny na webu města www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 

také prostřednictvím on-line formulá-

ře na internetových stránkách www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

PO-PÁ 14.00 – 18.00
SO-NE 10.00 – 16.00

1. Máje 460, 
Bohumín-Skřečoň

 604 729 192

INZERCE

Naposledy jsme se rozloučili
Bardoňová Danuta * 1948 

z Nového Bohumína  Brindžá-

ková Olga * 1939 ze Starého Bo-

humína  Ištocy Ľubomír * 1946 

z Nového Bohumína  Ivaniuk 

Petr * 1944 z Nového Bohumína  

Lieskovan Jan * 1955 ze Skřečoně 

 Marcaliková Aurelie * 1933 

z Nového Bohumína  Pawlita 

Jan * 1947 z Nového Bohumína 

 Pchálková Erika * 

1930 z Nového Bohu-

mína  Přikryl Vladimír * 1959 

z Nového Bohumína  Slaninová 

Františka * 1927 z Pudlova  

Sosna Libor * 1962 ze Záblatí  

Staňková Naděžda * 1933 z No-

vého Bohumína  Stašková Eva * 

1964 ze Záblatí  Šudová Anežka 

* 1932 z Nového Bohumína. (mat)

Noví občánci našeho města
Kryštof  Pastrnek   Zora Kolářová   Richard Klos 

 Emma Huňařová  Beatris Šebáková  Vilém Kohout  
Jonáš Noga  Valerie Pěčonková  Elen Válková  Kryštof Mikšík  
Eliška Putnokiová  (mat)

Své »ano« si řekli
 Josef Doležel a Marcela Kaletová, oba z Bohumína
 Pavel Kopunec a Dagmar Štěpánková, oba z Bohumína
 Marek Šuba a Lucie Kohutiaková, oba z Bohumína
 Roman Košťál z Ostravy a Veronika Kukulová z Bohumína
 Jan Eliáš a Barbora Pilová, oba z Bohumína
 Lukáš Kostka a Kateřina Ondrášková, oba z Bohumína
 Michal Nowak a Ivana Glučová, oba z Bohumína
 Vojtěch Luzar a Martina Studinská, oba z Bohumína (mat)

V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky 
poskytování peněžních půjček, půjček bez poplatků, 

nebankovních půjček a obdobných služeb.

POŽADUJEME: Vyučení v oboru technického 
zaměření a elektro (středoškolské vzdělání výhodou, nejlépe automechanik, autoelektrikář 
nebo příbuzné), zkušenosti v oblasti oprav automobilové techniky nebo stavebních strojů 
(VZV výhodou), řidičský průkaz skupiny B (ŘP VZV výhodou), orientace v technické doku-
mentaci, komunikační schopnosti, manuální zručnost, logické myšlení. Minimální požado-
vané vzdělání: střední odborné (vyučen). 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: Dílenské opravy a servis VZV techniky (diesel, LPG, elektro) v regionu 
Moravy, komunikace se zákazníky při servisních zakázkách, specifi kace náhradních dílů 
potřebných pro opravy. NABÍZÍME: Příspěvek na stravování, účast na kurzech, školení. 

ADRESA PRACOVIŠTĚ: STARLIFT s.r.o., Čs. armády 184, 735 51 Bohumín 5-Pudlov. 

MZDA: 15 000 Kč. Plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz. DATUM NÁSTUPU: Co nejdříve, 
nebo ihned.   596 092 329 / e-mail: personalistika@starlift.cz / www.starlift.cz

STARLIFT NABÍDKA PRÁCE
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Nadaná kreslířka bodovala zahradou

Kristýna Murgašová uspěla díky kresbě kroměřížské 
Květné zahrady.  Foto: Jana Pastuchová

Studentka bohumínského gymnázia 
Kristýna Murgašová (17) uspěla v zavedené 
celorepublikové soutěži, kterou pořádá 
Klub ekologické výchovy Praha. Tématem 
letošního ročníku byla Zahradní architek-
tura v průběhu staletí. Kristýna získala 
třetí místo ve výtvarné sekci v kategorii 
středoškoláků.

Soutěžící letos měli fotograficky, výtvarnou či 
literární formou zachytit zahrady, parky, historické 
objekty, ztvárnit detaily zahradní architektury 
či návrhy zahrad a parků. Kristýna po dohodě s uči-
telkou Janou Kaňokovou vsadila na kresbu tužkou 
a vybrala si pro soutěž Květnou zahradu v Kromě-
říži, která je na seznamu UNESCO. 

Výtvarná sekce soutěže má nejdelší tradici, letos 
se konal už její 18. ročník. Účastní se jí pravidelně 
několik desítek škol a stovek žáků z celé republiky. 
Kristýna se na třetí příčku dostala v silné konkuren-
ci žáků středních škol z celého Česka. „Mám obrov-
skou radost z umístění a nevšední zážitek z předávání 
cen na Ministerstvu zahraničních věcí. Ceremoniál 
byl slavnostní a navíc jsem mohla v Černínském 
paláci nahlédnout do míst, kam přicházejí pouze dů-
ležité vládní delegace a hlavy států. Byl to pro mne 
krásný zážitek,“ svěřila se Kristýna Murgašová, stu-
dentka sexty Gymnázia Františka Živného.

Žáci bohumínského gymnázia se už do soutěže 
několikrát zapojili. Ti úspěšní se stejně jako Kristý-
na zúčastnili slavnostního vyhodnocení, které se 
každoročně koná pod záštitou UNESCO, Zeleného 
kříže ČR a Ministerstva školství. 

(jap, luk, tch)

Sociální služby 
pro potřebné

Důstojný a plnohodnotný život 
by rád prožil každý. I osamělí senio-
ři a zdravotně postižení. Těm nabízí 
pomocnou ruku například Spirála 
pomoci. Nestátní nezisková orga-
nizace poskytuje sociální služby 
těm, kteří potřebují pomoc, a přesto 
chtějí zůstat v domácím prostředí.

Spirála pomoci poskytuje služby 
vhodné pro seniory, osoby s fyzic-
kým postižením, postižením zraku, 
v rekonvalescenci po úrazu, chro-
nicky nemocné, ale i s mentálním a 
kombinovaným postižením. Jed-
nou z nich je terénní odlehčovací 
služba. Ta zajišťuje kompletní péči 
o potřebného v domácím prostře-
dí po určitou dobu, aby si pečující 
rodina mohla odpočinout a načer-
pat novou energii.

Spirála pomoci službu poskytuje 
nepřetržitě. Sjednat ji lze podle ak-
tuálních potřeb klienta na několik 
hodin denně nebo i několik dnů 
v týdnu. Další informace na www.
spirala-pomoci.cz

Jana VÁVROVÁ, koordinátorka

AKTUALITY

Senioři přivezli medaile
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje uspořádala 

3. června v Havířově celokrajské sportovní hry seniorů. Zú-
častnilo se jich 193 soutěžících. Mezi nimi i osmnáctičlenné 
družstvo bohumínského senior klubu.

Někteří členové klubu vyrazili na akci, aby neseděli doma 
a prožili den v příjemném prostředí se stejně naladěnými lidmi. 
Jiní, a těch byla většina, vyrazili na sportovní klání, aby rozhýbali 
tělo, dokázali sobě i jiným, že ještě nepatří do starého železa. 
Dokázat to mohli v několika disciplínách – ruských kuželkách, 
bowlingu, pétanque, stolním tenisu a v seniorském víceboji.

Počasí sportovcům přálo a ti podávali skvělé výkony. Bohu-
mínští se mezi nimi neztratili a přivezli čtyři medaile. Jana Adam-
cová vyhrála soutěž v ruských kuželkách a Trudka Kvasnicová 
vybojovala ve stejné disciplíně třetí místo. Emilie Vroblová skon-
čila na druhém místě v seniorském víceboji a stříbro získala také 
Helena Wolfová za pétanque.  (heč, prá)

Foto: Senior klub BohumínFoto: Senior klub Bohumín

Čínské stopy v Polsku
V posledním květnovém týdnu se členky Alma 

mater vypravily na zájezd do polské Poznaně. 
Cílem byl veletrh, který představoval čínské vý-
robce. Členky Alma mater měly možnost navázat 
obchodní i osobní kontakty s dalšími účastníky 
zájezdu z Ostravska a z Prahy. Celou cestu vládla 
v autobuse velmi přátelská atmosféra. Jízdu 

zpestřila předsedkyně sdružení Alma mater Dáša 
Knýblová osobními zkušenostmi s Čínou. Úspěšný 
a dojmy nabitý den korunoval slavnostní večer, 
organizovaný čínskými vystavovateli a polským 
organizátorem. Následujícího dne přišla na řadu 
prohlídka historického centra Poznaně, rozlou-
čení s »pražskou větví« zájezdu a opět veselá 
cesta domů.

Jana STÖCKEROVÁ

Benzinka EuroOil 
v Bohumíně

Síť čerpacích stanic EuroOil, vlastněná 

společností Čepro, se rozrostla o novou sta-

nici ve Vrbici. Čepro ji získalo akvizicí stá-

vající stanice. 

Čerpací stanice v Bohumíně bude prodá-
vat Natural 95, aditivovaný benzin Optimal 
95E, Optimal Diesel neobsahující biosložku 
a směsnou motorovou naftu EkoDiesel. 
Z alternativních pohonných hmot LPG, 
v budoucnu také propan–butanové lahve. 

V provozu je i prodejna se standardním 
sortimentem. Čerpací stanice je řidičům 
k dispozici non–stop a akceptuje platbu všemi 
standardními platebními kartami.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Foto: Alma mater
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LATINSKÝ CITÁT POMŮCKA: ADAT, ATYS, AVES.

� STÁJ PRASKATI ÚTOKY POPRAVČÍ � NABÍZETI UVOLNĚNÉ
POSTOJE BEZCITNĚ DOMÁCKY

RONALD

UKAZO-
VACÍ

ZÁJMENO �
STÁTNÍ

DIVADLO
(ZKR.)

ZPĚVNÝ
PTÁK

(ZDROB.)

VĚDRO
U

STUDNY
ČERT

MONGOL-
ŠTÍ

PASTEVCI

OBLAK
NEVY-
DATNĚ
(NÁŘ.)

VYDĚLANÁ
KŮŽE
(NÁŘ.)

VOZIDLA
PLETACÍ
STROJ
NIKOLI

AFRICKÝ
PŘÍSTAV
CEKNUTÍ

ZAČÁTEK
TAJENKY

DOUPĚ
PREZENT

TAKTO
POHONNÁ

SMĚS
CHÁTRA

NEPOSKY-
TOVAT
MAJÍCÍ
100 LET

MYTOLO-
GICKÝ

KRASA-
VEC

PTÁCI
(ZOOLOG.)
JIHOAMER.

ŘEKA

BŘEZNO
LYŽAŘSKÁ
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 19.6. v 8-13 hodin SELSKÝ 

RYNEK. Nám. T. G. Masaryka.

 ● PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ

30.6. v 10-16 hodin 
ZAHÁJENÍ KOLOTOČE. 
Šest speciálních stanovišť 
a plnění úkolů. Možnost 
registrace dětí. Náměstí 
T. G. Masaryka.

Akce se konají ve všední dny 
od 9 do 12 hodin (není-li 
uvedeno jinak). Při přesunu 
na kolech (cyklo) sraz v 8.45 
hodin na nám. T. G. M.: 
1.7. od 8 hodin CYKLOVÝLET. 
(Organizuje SK Šafrata, MP 
Bohumín), Hobbypark.

2.7. AKROBATÉ S KORDY A 
MEČI. Rytíři, šermíři i kejklíři 
(Org. SHSŠ Oderberg), 
Hobbypark (za deště zimní 
stadion).

3.7. KRÁLOVSKÁ HLÍDKA. 
Střelba ze vzduchovky, 
skákání v pytli a další soutěže 
(Org. AC Bohumín), ul. 9. 
května 1227 (u Kaufl andu).

 ● DIVADELNÍ FESTIVAL

Přehlídka ochotnických 
divadel, nám. T. G. Masaryka, 
vstup volný.

18.6. v 17 hodin  JOSEF 
PINKAS (koncert bohumín-
ského písničkáře), v 19 hodin 
NAŠI FURIANTI (Berani Těško-
vice)

19.6. v 17 hodin 
O HRDINECH SLAVNÝCH 
A NEPŘÁTELÍCH BÁJNÝCH 
(Jitřenka Ostrava), v 19 hodin 
IMPÉČKO (improvizační show)

HUDBA
 ● 21.6. od 10 hodin MEZINÁ-

RODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH 
ORCHESTRŮ. Soutěžní část sed-
mi dechovek z ČR a PL proběh-
ne v sále bohumínského kina. 
Druhá přehlídková část od 15 
hodin v polském Tworkowě..

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
(dětské oddělení knihovny)

 ● 1.7. až 30.7. ve všední dny 
v 9-12 a 13-17 MALÝ KNIHOV-
NICKÝ KOLOTOČ. Dětské oddě-
lení knihovny.

 ● 18.6. a 19.6. ve 13-17 hodin 
PRŤOLATA VYRÁBÍ OVOCE S 
ČERVÍKEM. Výtvarná dílna.

 ● 26.6. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení s dětmi při 
čaji nebo horké čokoládě. 
Knihovna Starý Bohumín. 

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 18.6. v 19 hodin a 19.6. ve 20 
ho din TEMNÉ KOUTY. Film Fran-
cie (Thriller), 2015, titulky, přístup-
ný od 15 let, 104 minut, 120 Kč.

 ● 20.6., 21.6. a 25.6. v 19 hodin 
ŽIVOT JE ŽIVOT. Film Česko (Ko-
medie), 2015, přístupný od 12 
let, 95 minut, 100 Kč.

 ● 21.6. ve 14 a 16.30 hodin, 
26.6. a 27.7. v 16 hodin, 28.6. 
v 10 hodin MIMONI. Animovaný 
fi lm USA (Komedie / Rodinný), 
2015, dabing, přístupný. 21.6. 
ve 14 hod. a 26.6. ve 3D, zbylá 
představení ve 2D.

 ● 24.6. v 19 hodin POUTNÍK - 
NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA CO-
ELHA. Film Brazílie (Životopis-
ný), 2014, titulky, přístupný od 
12 let, 112 minut, 110 Kč.

 ● 26.6. v 19 hodin LÁSKA NA 
PRVNÍ BOJ. Film Francie (Ro-
mantická komedie), 2014, titul-
ky, přístupný od 15 let, 98 mi-
nut, 90 Kč.

 ● 27.6. v 19 hodin  JURSKÝ 
SVĚT. Film USA (Akční / Dobro-
družný), 2015, 3D, dabing, 
přístupný, 125 minut, 140 Kč.

 ● 28.6. v 19 hodin AVENGERS: 
AGE OF ULTRON. Film USA (Ko-
miks / Akční), 2015, dabing, pří-
stupný od 12 let, 150 minut, 130 Kč.

SPORT

 ● 20.6. v 10 hodin BOHUMÍN-
SKÝ GIGANT. Veřejná soutěž 

v mrtvém tahu (disciplína silo-
vého trojboje), posilovna Štefá-
nikova 958.

FOTBAL 

 ● 21.6. ve 14.45 hodin FK BO-
HUMÍN – TJ VENDRYNĚ. Dorost 
B, krajská soutěž, hřiště za par-
kem.

 ● 21.6. v 17 hodin FK BOHU-
MÍN – TJ VENDRYNĚ. Muži A, 
krajský přebor, hřiště za par-
kem.

CVIČENÍ

 ● SPINÁLNÍ JÓGA - JÓGA PRO 
ZDRAVÁ ZÁDA. Každé pondělí 
a středu od 19 do 20 hodin, 
vhodné i pro začátečníky.  731 
905 040. BALÓNY každý čtvrtek 
v 17.45 hodin, AEROBIK každou 
středu v 18 hodin, KRUHOVÝ 
TRÉNING každé pondělí od 19, 
ve středu od 17 a v pátek od 18 
hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace  724 556 557. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 
hodin, tělocvična ZŠ Beneše u 
PZKO. Na tel. objednávku  604 
999 147; slunerc.webnode.cz

 ● KUNG-FU, TAI-ČI, TANEC A 
MEDITACE V POHYBU. Od pon-
dělí do pátku. Centrum Probu-
zení.  608 974 110. www.
centrumprobuzeni.cz.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6–7.45 hodin 
 a 12–21 hodin

pátek:  12–21 hodin

víkendy a svátky  8–21 hodin

Od 26.6. do 31.8.

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin

pátek:  10–21 hodin

víkendy a svátky:  8–21 hodin 

 ● 30.6. JEDNIČKÁŘI ze zá-
kladních škol s vysvědčením 
VSTUP NA BAZÉN ZDARMA.

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle: 9–21 hodin

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, 
www.maryska.cz, info@

maryska.cz,  776 577 722 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub. 

 ● 26.6. v 18 hodin KŘEST KNIHY 
VLASTY ŠIMKOVÉ. Bohumínská 
spisovatelka představí svou no-
vou knihu. 

 ● Do 31.7. ZŁOTA LINIA. Výsta-
va skupiny umělců, kterou mj. 
tvoří malíř Petr Šablatura (Bohu-
mín) a fotograf Petr Piechowicz 
(Bohumín). Galerie radnice Slez-
ské Ostravy.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 18.6. do 2.t

Programy také na www.mesto-bohumin.cz 
nebo www.k3bohumin.cz
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Hudebníci z regionu na jednom pódiu
V koncertním sále ZUŠ Bohumín zněla populární, klasická i lidová hudba. Ve čtvrtek 4. června 
se zde konaly »Dny hudby a umění« s podtitulem »Hrajeme spolu«. Na koncertě vystoupili 
nejen žáci pořádající školy, pozvání přijaly také soubory základních uměleckých škol 
z blízkého okolí. 

Na pódiu se představil školní 
orchestr M.Band z Orlové, sou-
bor Musica Grazia z Karviné, hu-
decká muzika Husličky a Iskérka 
ze Slezské Ostravy a také dívčí 
pěvecké trio Marcely Suchánkové 
z bohumínské Masarykovy školy.

Z pořádající ZUŠ Bohumín 
vystoupila rytmická skupina 
a dechový soubor Vlastimila 

Škody, kytarový soubor Jaromíra 
Petržely, hudecká muzika Barbory 
Kachlové a na saxofon zahrála 
Michaela Suchárová za klavírního 
doprovodu Vlastimila Škody.

Koncert se zaměřil na tři okén- 
ka. První zavedlo posluchače do 
světa populární hudby, druhé 
pak nahlédlo do světa klasiky 
a evergreenů. Třetím okénkem, 

zaměřeným na lidovou hudbu 
a tradice, koncert vyvrcholil.

Atmosféra v sále a všechny 
výkony byly vynikající, koncert 
měl spád a každý posluchač si 
přišel na své.

Děkujeme všem účinkujícím 
za jejich vystoupení na Dnech 
hudby a umění. Za fi nanční pod-
poru děkujeme městu Bohumínu 

a klubu rodičů a přátel Základní 
umělecké školy Bohumín.

Gabriela TVARDKOVÁ, ZUŠ Bohumín

Kytarový soubor ZUŠ Bohumín. Vpravo vystoupení saxofonistky Michaely Suchárové.  Foto: Gabriela Tvardkováá

Evropská umělecká všehochuť
Kresby, malba, grafi ka, keramika, fotografi e, dřevořezby či prosvětlené instalace ze skla 
a kovu. Polská umělecká skupina Złota linia vystavuje v galerii radnice Slezské Ostravy 
a ke spolupráci přizvala také malíře a fotografa z Bohumína. 

Skupinu Złota linia tvoří autoři 
z různých oborů umění a růz-
ných koutů Evropy, převážně 
z Polska, ale také z Ukrajiny, Nor-
ska, Švýcarska, Německa a Česka. 
V roce 2008 se dali dohromady 
na internetu a už o rok později 

uspořádali první společnou vý-
stavu. Od té doby jich mají na 
kontě sedmnáct. Výstava ve Slez-
skoostravské galerii je prvním 
představením skupiny v Česku. 
Iniciovala ji bohumínská rodačka, 
spisovatelka a překladatelka Alena 

Mrázová. „Našla jsem mezi členy 
skupiny mnoho přátel, úzce s nimi 
spolupracuji. Když jsem loni pořá-
dala na polském konzulátu v Os-
travě literární večer, napadlo mě, 
že bych mohla skupinu přivést 
k nám,“ svěřila se Alena Mrázo-
vá. S organizací jí pomohla gene-

rální konzulka Polské republiky 
v Ostravě Anna Olszewska.

Na každou výstavu zve Złota 
linia místní umělce. Ve Slezsko- 
ostravské galerii se tak prezentují 
dva Bohumíňáci, malíř Petr Šab-
latura a fotograf Petr Piechowicz. 
»Místní« je i grafi k Jakub Polok 
z Chałupek. Výběru a organizač-
ní pomoci se ujala Kamila Smi-
gová z bohumínského sdružení 
Maryška. Návštěvníci mohou 
umělecká díla vidět v galerii rad-
nice Slezské Ostravy až do 31. 
července.  (luk)

 V Ostravě vystavují dva bohumínští Petrové. Fotograf Piechowicz přezdívaný 
»Pepe« a malíř Šablatura.  Foto: Ladislav Pekárek


