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Křtem vodou dosud nepolíbených nováčků začala v Bohumíně sezona na Odře. Úvodní 
ceremoniál proběhl v sobotu 27. června tradičně u nástupního místa ve Starém Bohumíně. 
Vodáky pak čekala sedmikilometrová plavba přírodní památkou, Hraničními meandry Odry. 
Kdo zahajovací sjezd nestihl, může se na Odru vydat každý víkend o prázdninách i v září.

Vodácká sezona začíná v Bo-
humíně vždy s velkou parádou. 
Tentokrát byl na programu křest 
nováčků. Preventivně byli zkro-
peni vodou z řeky, aby si na ni 
zvykli, kdyby se při plavbě »udě-
lali« a vykoupali by se v ní celí. 
Prvoplavci navíc vyfasovali jemné 
poplácání pádlem po zadnici. 
Pak se mohli pomalu přesunout 
k řece, ovšem bylo ji ještě třeba 
»odemknout«. Tu čest měl letos 

speciální host, který dorazil až 
z Karibiku. Pirát Jack Sparrow 
odemkl Odru zbrusu novým ko-
vovým klíčem, který zdobí kotva, 
kormidlo, řetěz, vlajka a trojzu-
bec. Pro akci jej vyrobili a městu 
věnovali nadšenci z vodáckého 
sdružení Posejdon.

Slavnostním ceremoniálem za-
čala v Bohumíně vodácká sezona, 
která potrvá až do posledního 
sjezdu 3. října. Celou dobu bude 

o víkendech a svátcích v provozu 
také městská půjčovna lodí. 
„V půjčovně nabízíme téměř dvacet 
lodí, které jsme pojmenovali podle 
živočichů, kteří v okolí Odry žijí či 
žili. Opět budou probíhat jak dopo-
lední, tak odpolední sjezdy. Dopo-
lední startují od starého hraničního 
mostu ve Starém Bohumíně v 9 
a odpolední ve 14 hodin. Plavba 
trvá necelé dvě hodiny a končí za 
mostem v polském Zabełkowě,“ 

uvedla vedoucí organizačního 
odboru Miroslava Šmídová. 
Vodáci neplatí půjčovné, ale pouze 
příspěvek na převoz lodí. U kánoe 
činí 100, u raft u 200 korun.

Půjčování lodí zajišťují dobro-
volní hasiči ze Starého Bohumína. 
Na víkendové sjezdy je povinná 
elektronická rezervace na webu 
www.mesto-bohumin.cz v sekci 
Volný čas, rubrice Rezervace 
lodí. Mimo víkendy a svátky je 
možné využít půjčovnu lodí po 
předchozí telefonické dohodě 
s hasiči ( 731 130 686) za pod-
mínky, že na Odru vypluje ales-
poň šest plavidel.  (tch, balu)

Pirát Jack otočil klíčem, lodě mohly na vodu

Snaha obcí v boji s ubytovnami přišla vniveč
Obce jsou znechuceny. Měly snahu bojovat s rozbujelými ubytovnami 
a byznysem s chudobou, ale stát je »praštil přes prsty«. Ministr vnitra Milan 
Chovanec uštědřil obcím ránu pod pás. Konstatoval, že názor radních, kteří 
měli od května spolurozhodovat o doplatcích na bydlení, není závazný a státní 
úředníci na něj nemusí brát ohled.

Ubytovny ždímají státní pokladnu. Nasadí 
za nocleh přemrštěné ceny, které samozřejmě 
neplatí jejich obyvatelé, ale stát ve formě do-
platku na bydlení. I když tudy tečou miliardy 
z daní nás všech, stát problém dosud nijak 
neřešil. Jiskřička naděje se objevila až s nove-
lou zákona o hmotné nouzi. Dala obcím od 
května pravomoc schvalovat, komu z ubyto-
vaných by stát měl prostřednictvím úřadu 
práce (ÚP) doplatek vyplatit a komu ne. No-
vela byla sice ušitá horkou jehlou a instrukce 
k ní nebyly prakticky žádné, přesto dala obcím 

alespoň nějaký nástroj, aby mohly ubytovací 
byznys regulovat. Jakmile se ale obce této šance 
chopily, stát jim pravomoci opět vzal. Ministr 
vnitra totiž konstatoval, že názor obcí na vy-
plácení dávek je jen podružný a úřady práce 
ho nemusí brát vážně.

„Kronika Kocourkova dostala novou kapito-
lu. Je jasné, že se zde koná totální krach státní 
správy a neschopnost poradit si s ubytovacím  
byznysem,“ rozohnil se starosta Bohumína 

Petr Vícha. Připomněl, že roky fungující so-
ciální systém zdevastoval exministr Jaromír 
Drábek, když před třemi lety převedl vyplá-
cení dávek z obcí na úřady práce. Vzápětí 
totiž začaly všudy vyrůstat ubytovny jako 
houby po dešti a náklady státu na doplatky na 
bydlení vzrostly o dvě miliardy ročně.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí však 
od té doby problém ani neanalyzovalo, natož 
aby jej řešilo. Je paradoxní, že poslední, kdo 
v tomto Kocourkově bojuje proti mrhání státními 
penězi a proti tomu, aby standardem bydlení 
pro rodiny s dětmi nebyly ubytovny, jsou obce. 
A nyní je za jejich snahu stát klepne přes prsty,“ 
kroutil nevěřícně hlavou Vícha. Ministr Cho-
vanec zbagatelizoval názor městských radních, 
kteří měli podle novely o doplatcích rozho-
dovat, a jejich verdikt označil za »nezávazný«. 

K VĚCI

(D
ok

on
če

ní
 n

a 
st

r. 
2)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Vaší sportovní vášní je fotbal. 
Byl jste aktivním hráčem, 
trenérem i funkcionářem. 
Jaké má kopaná v Bohumíně 
podmínky?

Sport mě provázel celým živo-
tem a fotbal zvlášť. Dnes už jsem 
ovšem jen činovníkem oddílu 
kopané. I když peněz není nikdy 
dost, myslím, že město v maxi-

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: ROMAN HONYSZ
Do městského zastupitelstva v Bohumíně byl zvolen 
už počtvrté, dlouhá léta zastával i post radního. Velký 
fotbalový fanda Roman Honysz (71) pracoval jednačtyřicet 
let v místních železárnách a nyní pomáhá městu při obnově 
rozsáhlého bytového fondu. Dohlíží na kvalitu prací a řeší 
i případné problematické záležitosti s nájemníky.

mální míře a rovnoměrně podpo-
ruje kulturní i sportovní aktivity. 
Dokončením tribuny vznikl za 
parkem pěkný fotbalový stánek se 
dvěma kvalitními travnatými hřiš-
ti. Je zde radost vidět naši mladou 
fotbalovou generaci, ze které časem 
určitě vyrostou posily pro muž-
stva dospělých. O areál se vzorně 
stará městská společnost Bospor. 
A tak mohu fotbalovým fandům 
prozradit jednu novinku, od nové 
sezony ponese i fotbalový klub 
název FK Bospor Bohumín

Vedete ke sportu i svá 
vnoučata? 

Jsem spíš rádcem a fandím 
jim, když se zapojují do různých 
činností. Některá se věnují atletice, 
ta mladší cvičí na různé soutěže 

v řadách dobrovolných hasičů. 
Tyto aktivity jim jen prospějí. 

jste předsedou bytové 

komise. Může městský byt 

získat i mimobohumíňák?

Městský byt je v Bohumíně 
možné získat licitací. Té se mo-
hou zúčastnit plnoletí občané 
Evropské unie, kteří minimálně 
rok bydlí v Bohumíně, případně 
rok pracují či podnikají kdekoli 
v Česku. Takže ano, i mimobo-
humíňák může získat městský 
byt. A pokud je první kolo licitace 
neúspěšné, ve druhém jsou pra-
vidla ještě otevřenější. V opakova-
né licitaci se mohou o byt ucházet 
občané EU s trvalým pobytem na 
celém území Česka.

Jaké velké opravy bytového 

fondu se letos v našem městě 

ještě chystají?

Většina akcí pro letošní rok už 
probíhá, majetkový odbor však 
už nyní připravuje seznam akcí 
pro rok 2016. V plánu je mimo 
jiné zateplování nevěžových 
paneláků, další napojování měst-
ských domů na centrální zásobo-
vání teplem, opravy omítek a další. 
Je obdivuhodné, v jakém rozsahu 
se město stará nejen o bytový fond, 
ale i o zvelebování cest, chodní-
ků, sídlištních ploch. V okolních 
městech jsem nic podobného 
neviděl. 

Co vás v poslední době 

potěšilo?

Jako příznivce fotbalu mi beze-
sporu udělalo radost, že se muž-
stvo FK Bohumín zachránilo 
v krajském přeboru. Jako občana 
to, že se kdysi ponurý Bohumín 
postupem času změnil v barevné 
a zelené město.

Děkuji za rozhovor.  (fi )

(Dokončení ze str.1)

Bohumín se přesto nevzdává. „Vyzývám úřady 
práce k dodržování zákona a uplatňování místně 
obvyklého nájemného. Bohumín vlastní 4 500 
bytů, což je více než dostatečné množství, aby 
z něj bylo možné obvyklé nájemné objektivně 
vyvodit. Doufám, že ÚP konečně přestane vy-
plácet patnáct tisíc korun na pokojíček se čtyřmi 
postelemi na ubytovně, když se za větší městský 
byt platí čtvrtina!“ vyzval starosta. 

Bohumínští radní měli možnost o doplat-
cích na bydlení rozhodovat pouze jednou, na 
svém zasedání 1. června. Všech 124 žádostí 
zamítli, protože jim úřad práce o žadatelích 
neposkytl žádné informace a nebylo možné 
zjistil, kdo doplatek skutečně potřebuje a kdo 
na něm pouze parazituje. Město ovšem neú-
spěšným žadatelům nabídlo pomoc při hle-
dání levnějšího a důstojnějšího bydlení. Nyní, 
kdy ministr svým rozhodnutím snahu obcí 
sabotoval, tato iniciativa Bohumína končí. 
„Za stávající naprosto nejasné situace, kdy levá 
ruka státu neví, co činí a bude za měsíc činit 
pravá, nemá smysl dávat lidem z ubytoven 
byty a uvolňovat tak místo pro další a další 
»sociálně potřebné«. Tolik bytů ani nemáme,“ 
uzavřel Petr Vícha.

Pavel ČEMPĚL

Obyvatelé bohumínských ubytoven si začali v červnu houfně podávat žádosti o mimořádné přidělení 
městských bytů a 15. června předali starosti Petru Víchovi petici. Žádali v ní, aby rada přehodnotila 

svá zamítavá stanoviska k doplatkům. Starosta petičníkům přislíbil, že se město bude peticí i žádostmi 
zabývat. O pár dnů později však ministr Chovanec svým kontroverzním stanoviskem postavil vše 
na hlavu.  Foto: Pavel Čempěl

Snaha obcí v boji s ubytovnami přišla vniveč

V rámci letošních oprav městských komunikací bylo hodně 
rušno v okolí prodejny Hruška v Okružní ulici. V těsném sledu 
tady probíhaly dvě investiční akce. 

První projekt navazoval na loňskou přestavbu dětského hřiště s novými 
prvky a lavičkami. Ve vnitrobloku mezi ulicí Svat. Čecha a Okružní dostaly 
konečně nový povrch i chodníky. Původních 650 metrů čtverečních popras-
kaného asfaltu nahradila standardní zámková dlažba. Rekonstrukce komu-
nikací pro pěší ve dvoře i přilehlém podchodu si vyžádala rovný milion. 

Práce v lokalitě pokračovaly obnovou chodníku i před prodejnou Hruška 
(v minulosti »malý Albert«). Tady město potřebovalo souhlas majitele ob-
chodu, kterému patří i prostranství před samoobsluhou. Jednání byla složitá 
a zdlouhavá, nakonec ale vedla k dohodě. Město tak do opravy čtyř set 
metrů čtverečních frekventovaného chodníku investovalo půl milionu. (tch)

Opravy (nejen) městských komunikacíkomunikací
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Zpronevěra ve škole
Hloubková radniční kontrola, 

cíleně zaměřená na městské 
příspěvkové organizace, odhalila 
v uplynulých týdnech zpronevěru. 
Dopouštěla se jí dnes už bývalá 
ekonomka základní školy Čs. armá-
dy. Ta navíc externě poskytovala 
účetní služby i Centru sociálních 
služeb Bohumín a městské mateř-
ské škole v Nerudově ulici. 

Škola s bývalou kmenovou za-
městnankyní okamžitě rozvázala 
pracovní poměr a zřizovatel, město, 
podal trestní oznámení. Výše škody 
se stále vyčísluje, ovšem už nyní 
dosahuje několika milionů. Právě 
kvůli výši způsobené škody se pří-
padem zabývá krajská hospodářská 
kriminální policie a pachatelce hrozí 
až desetiletý trest.

Nejen policejní, ale také interní 
vyšetřování má zjistit, jak dlouho 
bývalá ekonomka defraudovala 
svěřené prostředky. Jakmile se 
podaří přesně zmapovat mechani-
smus, jakým podezřelá přelévala 
peníze ve svůj prospěch, radnice 
bude o případu detailněji infor-
movat, aby na podobnou hrozbu 
upozornila i jiná města a obce. (red) 

STALO SEGaráž pro bicykly u zimáku
První veřejnou samoobslužnou kolovnu uvedl do provozu městský 

Bospor u haly zimního stadionu. Šest boxů s kapacitou až dvanácti jízd-
ních kol je návštěvníkům aquacentra, sportovní haly i adventure golfu 
k dispozici prakticky po celý den.

Nová kolovna vznikla v místě původní úschovny bicyklů, kterou odemykala 
a zamykala obsluha. Teď už její provoz není na lidském faktoru závislý. Fun-
guje na stejném principu jako šatní skříňky v nedalekém aquacentru. Jen 
s tím rozdílem, že do skříněk odkládají plavci svršky, do cykloboxu se vejdou 
hned dva velocipédy najednou.

„Princip je zcela jednoduchý. Cyklista přijede, umístí své jízdní kolo do boxu, do 
speciálního zámku vhodí dvacetikorunu a otočí klíčem, box se uzamkne. Až se 
pro své kolo majitel zase vrátí, minci dostane zpátky,“ uvedl vedoucí zimního 
stadionu Petr Lakomý. Uzamykatelné dřevěné boxy Bospor postavil svépo-
mocí.  (luk)

Foto: Pavel Čempěl

  Prázdninové tábory 
jdou na dračku
Mimořádnému zájmu se těší letní 

tábory bohumínského Domu dětí 
a mládeže Fontána. Pro letošní prázd-
niny připravil sedm turnusů, tři poby-
tové a čtyři příměstské. Prakticky 
všechny už jsou obsazené. 

Na turistickou základnu v Návsí 
u Jablunkova se v průběhu července 
a srpna vypraví na 180 dětí. První parta 
malých táborníků tady tráví prázdni-
ny už od už 29. června. Kromě tří stan-
dardních individuálních turnusů se na 
základnu v srpnu vydají v rámci spe-
ciálního pobytu také děti zaměstnan-
ců nošovické automobilky.

Zájem o letní tábory je každoročně 
obrovský. Na dračku jdou také tábory 
příměstské, v nichž děti tráví pouze 
část dne. DDM jim zajistí atraktivní 
program a polední oběd. Dům dětí 
letos pořádá čtyři příměstské tábory, 
každý s kapacitou do třiceti míst. Jejich 
náplní je sport, keramika, adrenalin 
a fotbal. Všechny turnusy jsou dlouho 
dopředu zaplněné.

Mnohé děti i rodiče si s předstihem 
zjišťují, zda příměstské tábory pove-
dou lektoři, které znají z volnočaso-
vých kroužků a jsou s nimi spokojení. 
Osobní vazby a dobré reference jsou 
v případě táborů velkou devízou. (luk)

Dětské hřiště u potoka, nová parkovací 
místa. Obyvatelé minisídliště se třemi 
věžáky v Bezručově ulici rozhodovali 
o budoucí podobě své lokality. Zdejší 
věžové domy už obnovou prošly, na 
řadě je jejich okolí. Lidé mohli výběr 
nových prvků a jejich rozmístění 
ovlivnit v květnové anketě.

V Bohumíně je zvykem, že před každou 
zásadnější přestavbou proběhne v místě plá-
nované akce průzkum. Anketa proto v květnu 
proběhla i mezi obyvateli domů 1143 až 1145 
v Bezručově ulici. Radnice tady rozdala 210 
letáků, přičemž vyplněných se jich zpět vráti-
lo bezmála šedesát. Ve srovnání s podobnými 
průzkumy jde o reprezentativní vzorek. 

Lidé dostali k dispozici informace o bu-
doucím projektu i jeho grafi cké ztvárnění. Na 
výběr měli ze dvou variant. První počítala 
s umístěním dětských prvků v blízkosti Bo-
humínské stružky a s velkou společenskou 
plochou, lavičkami a mlatovým povrchem 
mezi věžáky. Druhá nabízela možnost umístit 
dětské hřiště přímo mezi domy a prostor 

u potoka využít pro rozšíření zeleně. „Zvítězi-
la první varianta, dětské hřiště u potoka. 
Vyslovilo se pro ni sedmdesát procent lidí, kteří 
se ankety zúčastnili,“ potvrdil Dalibor Třaskoš 
z odboru rozvoje a investic.

Obyvatelé věžáků v blízkosti druhé železá-
renské vrátnice mohli přicházet také s vlast-
ními podněty. Ty se nejčastěji týkaly parko-

Obyvatelé si zvolili variantu 
s dětským hřištěm u potoka 

a velkou společenskou 
plochou mezi domy.

Vedle Faji má vyrůst podnikové parkoviště pro 
pracovníky železáren. V minulosti zde bylo tréninkové 
škvárové hřiště, dnes však po něm není ani památky, 
pohltila ho bujná vegetace.  Foto: Pavel Čempěl

Lidé rozhodli, projekční příprava může začít

vání. Lidé by preferovali oddělené stání pro 
obyvatele a pracovníky železáren. Jejich přání 
je reálné, protože město už problematiku par-
kovišť řešilo s fi rmou MS Utilities & Services 
(jedna z nástupnických fi rem po ŽDB Group). 
„Město hodlá koupit dosavadní podnikové par-
koviště a upravit je pro potřeby obyvatel. 
Vznikla by tak asi stovka míst,“ uvedl Třaskoš. 
Zkrátka nepřijdou ani motorizovaní zaměst-
nanci železáren. Firma už má projekt na nový 
parking pro 150 vozů. Vyrůst by měl na ploše 
mezi stávajícím parkovištěm a bývalým 
stadionem na Faji.

Kromě připomínek k úpravám veřejných 
ploch lidé v anketě upozornili i na společenské 
problémy na minisídlišti. Trápí je pejskaři, 
kteří při venčení neuklízejí po svých hafa-
nech, a vůbec největší kritika se snesla na 
zdejší večerku. V jejím okolí se shlukují po-
chybná individua a tropí zde výtržnosti. Boj 
s těmito nešvary bude složitější než vizuální 
proměna celé lokality. Ta se začne projektovat 
ještě letos, samotná přestavba bude záviset na 
fi nančních možnostech města. Předběžně se 
s ní počítá v letech 2016 až 2017.   (tch)

kové éé
tky, 
mpěl



  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 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 43, I. kategorie, 8. patro. 
Věžový dům po rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení), po-
blíž domu se nachází dětské hřiš-
tě, autobusové stanoviště, Kau-
fl and, 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. v 14.45–15.00 hodin. Licita-
ce 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 domovníka, 
v současné době probíhá celková 
rekonstrukce domu včetně zatep-
lení. Parkoviště u domu. Plastová 
okna. Plocha pro výpočet nájem-
ného 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 plastovými 
okny v klidné lokalitě. Dům zcela 
zateplený. Plocha pro výpočet ná-
jemného 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.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 15, I. kategorie, 4. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka 
se nachází v blízkosti centra města, 
obchodů, školy a školky. Byt je po 
celkové rekonstrukci včetně gene-
rální opravy elektroinstalace kou-
pelny a WC. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,39 m2, celková plo-
cha bytu 60,73 m2. Prohlídka 8.7. 
ve 14.30–14.45 hodin a 9.7. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
13.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 73, I. kategorie, 6. patro. 
Dům v blízkosti obchodů, školy 
a školky. U domu se nachází odpo- 
činková zóna a parkoviště. V bytě 
je prostorná koupelna, z lodžie je 
pěkný výhled na město. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 8.7. v 16.00–16.15 hodin 
a 9.7. v 9.45-10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 84, I. kategorie, 7. patro. 
Dům v blízkosti obchodů, školy 
a školky. U domu se nachází od-
počinková zóna a parkoviště. Byt 
s kuchyňskou linkou, prostornou 
koupelnou a velkou lodžií. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 8.7. v 15.45–16.00 hodin 
a 9.7. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 6. patro. Za-
teplený dům se správcovskou 
a úklidovou službou je po celkové 
rekonstrukci v roce 2007. V blíz-
kosti domu je lesopark, Kaufl and, 
škola a školka. Možnost parkování 
u domu. V bytě je velká koupelna 
s vanou, z lodžií je výhled na město. 
Plocha pro výpočet nájemného 
63,37 m2, celková plocha bytu 
69,87 m2. Prohlídka 8.7. v 15.15–
15.30 hodin a 9.7. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se mohou zúčast-
nit pouze zájemci, kteří si do 13.7. 
podají přihlášku na majetkovém 
odboru, kancelář B 207. Licitace 
bytu se koná 20.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 76, I. kategorie, 9. patro. 
Zateplený, v roce 2007 nově zre-
konstruovaný dům se správcov-
skou a úklidovou službou. Dům 
se nachází poblíž lesoparku, Kauf-
landu, školy a školky. Možnost 
parkování u domu. V bytě je velká 
koupelna s vanou. Z lodžií je vý-
hled na město. Plocha pro výpo-
čet nájemného 63,79 m2, celková 
plocha bytu 70,22 m2. Prohlídka 
8.7. v 15.00–15.15 hodin a 9.7. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze zájemci, 
kteří si do 13.7. podají přihlášku 
na majetkovém odboru, kancelář 
B 207. Licitace bytu se koná 20.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, tř. Dr. E. Beneše 709, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 4. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města. V blízkosti domu 
se nachází vlakové nádraží, mož-
nost parkování za domem. V bytě 
je ústřední topení, koupelna po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 36,00 m2, celková plo-
cha bytu 36,00 m2. Prohlídka 13.7. 

v 15.00–15.15 hodin a 14.7. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 20.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, 
číslo bytu 13, I. kategorie, 4. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v cen- 
tru města s výtahem. Poblíž domu 
je nádraží ČD. Možnost parkování 
před domem. V bytě je ústřední 
topení, koupelna po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
i celková plocha bytu je 58,95 m2. 
Prohlídka 13.7. v 15.30–15.45 hodin 
a 14.7. v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 20.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 27, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti centra 
města, obchodů, základní a ma-
teřské školy. U domu možnost 
parkování. Byt s kuchyňskou lin-
kou. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 27,70 m2, celková plocha bytu 
27,70 m2. Prohlídka 20.7. v 15.00–
15.15 hodin a 21.7. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 22.7. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 8. patro. 
Zateplený panelový dům za nákup-
ním střediskem v centru města. 
V domě je zajištěna domovnická 
činnost s úklidem. Byt je po re-
konstrukci, bez balkonu. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,40 m2, 
celková plocha bytu 58,10 m2. 
Prohlídka 15.7. v 14.30–14.45 hodin 
a 16.7. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 200, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká zděná zástavba poblíž cen-
tra města, školy a obchodů. Byt je 
po rekonstrukci sociálního zaří-
zení včetně generální opravy elek-
troinstalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,81 m2, celková plo-
cha bytu 55,34 m2. Prohlídka 20.7. 
v 15.30–15.45 hodin a 21.7. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 22.7. v 16.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

* Pronájem prostoru k podnikání na tř. Dr. E. Beneše 

1155 (drogerie na schodech) o celkové rozloze 77 m2. Dosud 

prodejna elektra a počítačů. Prostor s výkladcem na hlavní 

třídě. Výborná dopravní dostupnost, možnost parkování 

u prostoru. Cenová zóna 1.200 Kč/m2/rok. Licitace se koná 

22.7. ve 14 hodin.

* Pronájem stání pro motocykl ve společné garáži v pa-

nelovém domě Čs. armády 1032 o rozloze 2,83 m2. Základní 

cena 300 Kč/m2/rok. Licitace se koná 22.7. ve 14.30 hodin.

* Pronájem jednoho stání ve společné dvojgaráži 

v panelovém domě Okružní 1087 o rozloze 23,49 m2. Základ-

ní cena 300 Kč/m2/rok. Licitace se koná 22.7. ve 15 hodin.

Licitace se konají ve vedlejší budově radnice, číslo dveří B 

101. Bližší informace telefonicky na čísle 596 092 212, e-mailu 

sobaniec.marek@mubo.cz nebo osobně ve vedlejší budově

 radnice, kancelář B 208.  (sb)

Nebytové prostory k pronájmuk pronájmu
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 
596 092 156, 731 130 666 

Maják městské 
policie

 ● Velmi podezřele pů-
sobila večer 15. června 
»pracovní« aktivita u ubytovny 
v ulici 9. května. Kamerový sys-
tém zachytil muže, který nosil do 
sklepa ubytovny kovové trubky. 
Na místo vyrazila hlídka, na kte-
rou dotyčný vyrukoval s klasickou 
výmluvou, že kovový materiál na-
šel. Trubky tak skončily ve skladu 
ztrát a »pracant« se bude zpovídat 
ze zatajení nálezu.

 ● Fyzickou potyčkou skončila 15. 
června partnerská hádka v Pudlově. 
Muž napadl svou družku a nožem 
ji pořezal na rukou. Z místa pak 
utekl. Strážníci násilníka dopadli 
v Drátovenské ulici a předali ho 
republikové policii.

 ● Další událost se 15. června ode-
hrála v deset večer v herně na 
hlavní třídě. Jeden z hostů měl 
výtržnické sklony a způsobil 
v podniku větší majetkovou škodu. 
Po svém běsnění uprchl, ovšem 
pouze do dalšího z obdobných 
lokálů. Díky popisu a kamerové-
mu systému ho strážníci vypátrali 
v herně v ulici 9. května. Podezře-
lého odtud vyvedli a předali Policii 
ČR. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

S hromádkou do (kterékoli) popelnice
Majitelé psů mají povinnost po svých čtyřnohých miláčcích při venčení uklízet exkrementy. 
Mnozí tak bohužel nečiní a veřejná prostranství, zejména po zimě, vypadají neutěšeně. 
Úklid psích výkalů přitom stojí město každoročně téměř sto tisíc.  

Chovatelé dostávají při place-
ní poplatku za psa každoročně 
zdarma igelitové sáčky. Pejskaři 
z rodinných domů padesát sáčků, z bytových domů 
dvojnásobek. Sáčky slouží právě k odklízení psích 
hromádek. Některým ale tento systém nevyhovuje 
a přišli s požadavkem na zřízení speciálních výdej-
ních míst s papírovými sáčky v terénu.

Při rozhodování, zda je současný způsob dosta-
tečný, nebo by si zasloužil změnu, hrály roli zkuše-
nosti z Bohumína i okolních měst a fi nanční stránka. 
Výdaje by si vyžádala především instalace výdejních 
stojanů s papírovými sáčky a speciálních košů na 

psí exkrementy. Jejich vyprazd-
ňování by zase vyžadovalo 
zvláštní obsluhu.

Po zvážení všech pro a proti je používání 
stávajících igelitových sáčků jednodušší a ekono-
micky výhodnější. Pejskaři je dostanou zdarma, 
a když je naplní »hromádkou«, mohou je odhodit 
do kteréhokoli odpadkového koše či kontejneru na 
komunální odpad. Speciální nádoby na psí výkaly 
tak nadále zůstanou jen v místech pro ofi ciální ven-
čení psů.

Kateřina DENDISOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

K VĚCI

Stavby berou útokem různí chmatáci
Jakmile se někde buduje a po ruce je hromada stavebního materiálu, okamžitě zbystří 
lapkové a chmatáci. A vůbec jim nevadí, že jsou na očích. Jako v případě rekonstrukce 
čtyř věžáků v centru města, kde v uplynulých dnech opakovaně řádili zloději.

Hlídka městské policie si 14. 
června všimla muže, který ve 
Štefánikově ulici nakládal do 
auta stavební materiál. Ani ne do 
svého, jedenáct pytlů lepidla drze 
ládoval do objednaného taxíku. 
Šofér taxislužby zřejmě ctil motto 
»zákazník platí, zákazník porou-
čí«, a tak od nakládky očividně 
kradeného materiálu jen odvrátil 
zrak. Strážníci ovšem tak bene-
volentní nebyli. Snadno odhalili, 
že materiál pochází ze zateplení 

blízkých věžových domů. Pode-
zřelý tak musel pytle lepidla 
vrátit na místo a čeká ho projed-
návání deliktu před komisí na 
radnici.

Další krádež v lokalitě zaregis-
troval 17. června strážník mimo 
službu. „Všiml si, že od zateplova-
ného věžového domu v Alešově 
ulici někdo odnáší balíky izo-
lačního materiálu,“ tlumočil 

postřeh jednoho ze svých mužů 
ředitel městské policie Karel 
Vach. Strážník v civilu informo-
val kolegy, a ti pak v domě v Po-
děbradově ulici našli jedenáct 
balíků izolačního materiálu. Také 
tam objevili ukrytého chmatáka. 
I když byl celý upatlaný od »skel-
né vaty«, hlídce tvrdil, že s mate-
riálem nemá nic společného. 
Na policii, která si jeho případ 
převzala, snad bude sdílnější. 

(tch)

STALO SE

Na dopravce bez předbíhání, bez tlačenice
Spokojenost na obou stranách přepážek. Agenda řidičských 
průkazů a evidence vozidel na bohumínské radnici 
disponuje od června novým vyvolávacím systémem. 
Pochvalují si ho úřednicí i klienti. 

První vyvolávací systém zavedla 
radnice před rokem na oddělení 
občanských průkazů, cestovních 
dokladů a evidenci obyvatel. Pro-
tože se osvědčil, rozšířil se nyní na 
další vytížené pracoviště, na oddě-
lení dopravních agend. Občan si 
v nabídce ovládacího panelu vybere 
agendu, kterou potřebuje vyřídit, 
automat mu vydá lístek s pořado-
vým číslem a úředník na světelné 
tabuli čekající postupně vyvolává.

„Na ovládacím panelu je jedna 
volba pro vyřizování agendy řidič-
ských průkazů a šest pro evidenci 
vozidel. Tam je přece jen více 
možností a snažili jsme se volby 
rozdělit tak, aby jim lidé rozuměli 
a vybrali si přesně to, co vyřídit 
potřebují,“ uvedl vedoucí odboru 
dopravy Pavel Vavrečka. Podle 
něj přináší systém větší komfort 
nejen klientům, kteří už se netlačí 
v omezeném prostoru u přepá-
žek, nepředbíhají se, ale také 
úředníkům – mají vetší klid na 
práci. Kromě samotného tech-
nického systému vznikla pro kli-
enty nově na chodbě »čekárna« 
s lavičkami. 

Zavedení vyvolávacího systé-
mu na »dopravce« přišlo v ideál-
ní době, protože odbor zažívá 
v těchto dnech zvýšený nápor 
motoristů. Do konce června bylo 
třeba dokončit registraci vozidel 
v takzvaném polopřevodu a sou-
časně končila platnost jedné 
edice řidičských průkazů.

Podle Vavrečky si lidé jen poma-
lu zvykají na to, že nové řidičské 
průkazy mají omezenou platnost. 
Kdysi platily řidičáky neomezeně, 
ale od zavedení dokladů po vzoru 

Evropské unie v roce 2004 mají 
svou dobu expirace. Standardně 
platí deset let. Loni tak začala 
první vlna výměn nových ři-
dičáků, letos probíhá další. 
„Je vhodné se občas podívat 
na datum platnosti řidičského 
průkazu, lidé na to stále za-
pomínají,“ připomněl Va-

vrečka. Dodal, že jakmile průkaz 
propadne, nelze vystavit dočasný 
jako v případě ztráty či odcizení. 
Při propadnutí musí motoristé za-
žádat o vydání nového vůdčího 
listu a lhůta pro jeho vyřízení je tři 
týdny. Pokud někdo na vydání vel-
mi spěchá, může požádat o »rych-
lovku«. V takovém případě je 
řidičský průkaz hotov do pěti pra-
covních dnů, ovšem za pětisetko-
runový příplatek. Nejen ten, ale 
i další platby lze na dopravce 
uhradit kartou. (tch)

Lidé už při vyřizování dopravních agend nemusí čekat v omezeném pro-
storu u přepážek. Na chodbě vzniklo komfortní zázemí s vyvolávacím 
systémem a lavičkami.  Foto: Pavel Čempěl
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  Zahradní slavnost 
v Domově Jistoty
Rok uběhl jako voda a v Domo-

vě Jistoty v Koperníkově ulici 

se 12. června opět konala letní 

zahradní slavnost. Zaměstnanci 

domova pořádají tuto akci každo-

ročně pro své klienty a jejich ro-

dinné příslušníky. Všichni se těší 

a samozřejmě se snaží při přípravě 

pomáhat.

Příjemné odpoledne zahájily 

úvodními slovy ředitelka Jiřina 

Zdražilová a vedoucí domova He-

lena Dreníková. K tanci, poslechu 

a různým soutěžím hrál Zoltán 

Botoš. Klienti měřili síly v různých 

disciplínách a všichni si odnesli 

zajímavé ceny, ze kterých měli 

velkou radost. K zakousnutí bylo 

výborné občerstvení, které obsta-

rali stále dobře naladění, usměvaví 

a velmi vstřícní zaměstnanci. Tento 

den jsme si všichni užili.

Děkuji tímto vedení domova 

a všem zaměstnancům nejen za 

tuto perfektně připravenou akci, 

ale i za velmi náročnou péči, 

kterou klientům domova denně 

poskytují.
Marta BUŠKOVÁ

Dravci se zabydleli ve fabrice
Živočichové jsou přizpůsobiví. Taková poštolka obecná 
hnízdila celá staletí v přírodě, ale v posledních letech 
nemá nejmenší problém s městským prostředím. 
Zabydluje se dokonce i v průmyslových podnicích.

„Vyhnízdění poštolek v dutině 
dubu v Novém Bohumíně proběh-
lo zhruba před pětatřiceti lety, 
ještě si na to vzpomínám. Nyní už 
ale tito dravci v přírodních pod-
mínkách v Česku prakticky 
nehnízdí. Současná popula-
ce dává přednost výhradně 
ptačím budkám, budovám 
a je schopna zahnízdit pří-
mo na balkonech domů 
v centru města,“ potvrdil 
milovník a znalec přírody 
Jiří Šuhaj. 

Poštolky vlastní hnízda nesta-
ví, využívají příbytky jiných ptá-
ků nebo různé dutiny, římsy 
a výklenky. Jsou velmi adaptabilní, 
dobře se přizpůsobují prostředí. 
To dokazují i aktuální snímky 
rodinky poštolek, pořízené v are-
álu bohumínských železáren. 
„Poštolky se uvelebily v bývalé 
budově energetiky. Mláďat je cel-

kem pět a rodiče se mají co ohá-
nět, aby je nasytili,“ uvedl autor 
snímků Martin Pieklo. 

Na vejcích sedí zpravidla sami-
ce a samec jí nosí potravu. Po 
vylíhnutí pokračuje sameček ve 
shánění jídla, ale samice se 
k němu po pár dnech přidává. 
Rodiče krmí mláďata zhruba mě-
síc v hnízdě a další týden i po 
jeho opuštění.  (tch) 

Rodinka poštolek se zabydlela v bývalé budově 
železárenských energetiků. Foto: Martin Piekloen

První turnus dětí vyrazil koncem června na vyhledávanou turistickou základnu 
bohumínského domu dětí v Návsí u Jablunkova. Letos tady malé výletníky, 

a především jejich vychovatele, čeká řada novinek. Základna prošla od dubna 
do června rekonstrukcí za 1,7 milionu.

Stavební úpravy se týkaly hlavně střechy a pod-
kroví. Původní plochou střechu nahradila klasická 
sedlová, čímž vznikl v podkroví komfortní prostor. 
Sloužit bude jako sklad ložního prádla a jako zázemí 
pro vychovatele. K dispozici tady mají osm postelí. 

„V rámci rekonstrukce jsme zpevňovali také strop 
v prvním patře, které slouží jako hlavní obytná část. 
Bylo zde třeba rovněž vyměnit rozvody elektroinsta-
lace, položit nové podlahy, vymalovat,“ vyjmenoval 
dílčí opravy Michal Lorenc z městského odboru 
školství a kultury.

Původně vícegenerační rodinný dům na Frýdecko
–Místecku koupil Bohumín po potřeby domu dětí 
už v 80. letech. Vytvořil z něj turistickou základnu, 

dodnes mimořádně oblíbenou a vyhledávanou. Jen 
letní prázdninové turnusy zde jsou rozebrány dlou-
ho dopředu. Ubytování v jablunkovské základně 
však mohou využívat i dospěláci, nocleh si lze pro-
najmou na víkend či dovolenou.

Objekt turistické základny pochází ze 60. let. 
V suterénu jsou sprchy, v přízemí funguje kuchyně 
a jídelna, nad ní obytné pokoje a v nejvyšším patře 
mají zázemí vychovatelé – pokud zde probíhá dětský 
tábor. Jinak je ale všech dvaatřicet postelí k dispozi-
ci případným zájemcům. Stejně jako vedlejší menší 
budova s klubovnou a společenskou místností. Do-
volenou či víkendy tady s oblibou tráví také pracovní 
kolektivy, kulturní či jiné soubory i jednotlivci. (tch)

Táborníci pod novou střechou

Turistická základna DDM v šedesát kilometrů vzdáleném Návsí u Jablunkova prošla rekonstrukcí za 1,7 milionu. Má 
novou střechu a práce se dotkly také interiéru.  Foto: DDM Bohumín

Máte doma nepotřebné knihy, kterých se chcete zbavit? Nebo vám naopak 
v knihovničce nějaký kousek chybí? Přijďte si nakoupit, prodat, vyměnit 

knihy přímo na náměstí T. G. Masaryka. Ve středu 22. července od 10 hodin zde proběhne »antikvariát«. Vyřazené 
publikace bude nabízet i městská knihovna, kus za pět až deset korun. (red)

Antikvariát na náměstí

Výuka 
v nových 
učebnách

Benešova škola zmoderni-
zovala dvě odborné třídy. 

Největší proměnou prošla učeb-
na přírodovědných předmětů.

„Nakoupili jsme nový nábytek, 
technické vybavení i moderní po-
můcky, například elektronické 
stanice pro měření veličin. Nové 
pojetí učebny umožní interaktivněj- 
ší výuku,“ uvedla ředitelka školy 
Barbora Bolcarovičová. Podotkla, 
že součástí investice byl i nákup 
dvaceti tabletů. Moderní pomůc-
ky, včetně speciálních měřidel 
a elektronických sad, škola poří-
dila také pro odbornou učebnu 
chemie a fyziky.

Modernizace přišla na 580 
tisíc, z toho jen náklady na výpo-
četní techniku činily 296 tisíc. 
Benešovka získala na projekt do-
taci z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. Dí-
lem přispěl i zřizovatel, město 
Bohumín, a samotná škola.

Podobně úspěšná byla se svým 
projektem i základní škola ČSA, 
která s pomocí evropské dotace 
zmodernizovala a vybavila rov-
něž dvě odborné učebny.  (luk)

PÍŠETE NÁM
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Ctí historii a přidávají i vlastní nápady
Do nového, a přitom 
historického, kabátu se 
oblékl další dům v centru. 
Vlastně hned dva. Zásluhu 
na tom má Bohumínské 
bytové družstvo (BBD), 
které zrekonstruovalo 
fasády domů ve Studentské 
ulici.

Trendem posledních let je za-
teplování, a tak novou podobu 
fasád dostává spousta objektů. 
Většinou jde ale investor cestou 
nejmenšího odporu – nalepí po-
lystyrén, nahodí omítku. Řada 
starších domů se tak sice rozzáří 
novými barvami, ale historické 
prvky vezmou pod nánosy izolace 
za své. To družstevníci jdou jinou 
cestou a na architektonický od-
kaz předků nezapomínají. „Vše 
opravujeme s co největším zacho-
váním historických prvků. A jen 
lehce popouštíme uzdu improvi-
zaci a kreativitě,“ potvrdil před-
seda BBD Jiří Rozsypal. Domy 
družstva se tak opravují podle 
dobových fotografií a stavbaři 
ozdobné prvky neodstraňují, do-
konce občas na fasádu nějaké 
přidají.

V uplynulých týdnech pro-
koukly dva družstevní domy ve 
Studentské ulici. Dům číslo 405 
pochází z roku 1910, sousední 
vchod 533 je o dva roky mladší. 
Oprava objektů tak navázala na 

loňskou rekonstrukci v sousední 
Husově ulici, kde družstevníci 
vrátili původní podobu domům 
385, 649, 650 a 651. „U rohového 
a nejstaršího z domů, postaveného 
v roce 1908, jsme letos ještě natře-
li střechu. Zhostit se toho museli 
horolezci,“ doplnil Rozsypal. Pro-
zradil zároveň, že BBD chce ve 
zvelebování a opravách svých 
objektů pokračovat. V nejbližší 
době jsou v plánu opravy komí-
nů a balkonů ve Dvořákově ulici. 
Všechny byty družstva jsou 
v osobním vlastnictví, důstojný-
mi opravami se tak zhodnocuje 
majetek všech vlastníků.  (tch)

Staronový vzhled dvou vchodů ve Studentské ulici. Družstvo je opravilo podle dobových fotek. U domu 405 byly 
k dispozici také původní plány skřečoňského architekta Dvořáka z roku 1910 - výřez plánu dole.  Foto: Pavel Čempěl

Poselství půlstoletí nepřečkalo, vzpomínky ano
Vzkazy budoucím generacím jsou ve velké oblibě. Od nepaměti. Někdy se najdou po pár 
letech, někdy po stoletích, u některých trvá jejich odhalení tisíce roků. Jedno poselství 
z ranku těch novodobých se našlo v uplynulých dnech v Záblatí.

Zejména na moři jsou popu-
lární vzkazy v lahvi a zřejmě tady 
se inspirovali také autoři posel-
ství záblatského. Uložili jej do 
lahve becherovky, kterou zalili do 
betonu jednoho z památníků. 
Ten nyní procházel rekonstrukcí 
a restaurátoři na schránku předků 
nečekaně narazili. Po chvilce na-
pjatého očekávání, jaké informace 
vzkaz z minulosti obsahuje, však 
přišlo zklamání. Autoři před lety 
papírový svitek hermeticky neu-
těsnili. Pronikla do něj vlhkost, 
která pergamen nadobro zničila.

Vzkaz se našel v památníku, 
který vznikl v roce 1969 u příle-
žitosti 740. výročí založení obce 
Záblatí. A z tehdejší doby, konce 
60. let, zřejmě pocházel i samot-
ný vzkaz. Nebyl sice čitelný, ale 
podle několika dochovaných pís-
men byl evidentně vytvořen na 
psacím stroji. Nyní už si lze pou-
ze domýšlet, jaké poselství autoři 
do vzkazu zakomponovali. Doba 
před šestačtyřiceti lety ale naštěstí 
není až tak vzdálená a existují 

pamětníci, kteří o ní mohou vy-
právět. Například o tom, jakého 
rozkvětu se Záblatí v 60. letech, 
i díky velmi populárnímu před-
sedovi tehdy samostatné obce, 
Miloslavu Volfovi, dočkalo.

I oslavy 740. výročí Záblatí 
byly velkolepé. Obcí prošel krojo-
vaný průvod, konala se zahradní 
slavnost, vyhrávala muzika, vzni-
kaly propagační předměty. Skoro 
jako by tehdejší obyvatelé Záblatí 
tušili, že jde o poslední velkou 
vzpomínkovou akci v rámci samo-
statné obce. Počátkem 70. let totiž 
začala éra integrace menších obcí 
do větších celků. Samostatnost 
Záblatí skončila 1. října 1974. 
Spolu s Vrbicí, Skřečoní a Pudlo-
vem se k tomuto datu »obec za 
blaty« stala součástí Bohumína. 
A jeho městskou částí je dodnes.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Neznámý autor ukryl před téměř půlstoletím 
vzkaz do betonového podstavce záblatského 
památníku. Opravu památníku měl na sta-
rosti městský odbor školství, kultury a sportu. 
Nalezený svitek tak měla čest prozkoumat jeho 
vedoucí Pavla Skokanová. Rodačka ze Záblatí, 
která přišla na svět právě v roce výstavby původ-
ního památníku. Náhoda nebo hříčka osudu?

 v Záblatí.
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Slezský folklor ve skvělém 
bohumínském podání
Jedenáctiletá žákyně Masarykovy školy Veronika Kachlová se na pod-
zim představí v celostátním fi nále prestižní pěvecké soutěže lidových 
písní. Postoupila do něj díky úspěchu na moravské přehlídce, která se 
konala začátkem června v Uherském Hradišti

Veronika prošla vítězně základními 
koly soutěže Zpěváček 2015 a probojovala 
se až do moravského klání. V sobotu 6. 
června se v brněnském studiu Českého 
rozhlasu sešli vítězové regionálních kol 
z celé Moravy a Slezska na zkoušce s mu-
zikou. Rozhodující ale byl samotný kon-
cert finalistů, který proběhl v neděli 7. 
června v Uherském Hradišti. Šestadvacet 
vítězů regionálek doprovázel Brněnský 
rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

Veronika Kachlová interpretovala dvě 
písně ve slezském nářečí z regionu Těšín-
ského Slezska. Po skončení moravského 
fi nále porotci vyhodnotili deset nejlep-
ších zpěváků  bez určení pořadí. Veronika 
v »top ten« nechyběla! Vybraní moravští 

a slezští pěvci se na podzim utkají se stejně 
talentovanými »zpěváčky«, kteří uspěli 
v českém finále. „Veronika i my máme 
z postupu do celostátního fi nále velkou ra-
dost. Výkony soutěžících v moravské přehlíd-
ce byly na špičkové úrovni a rozhodovaly 
opravdu nejjemnější detaily,“ uvedl Martin 
Kachel, otec Veroniky.

O postupujících rozhodovala v Uher-
ském Hradišti sedmičlenná porota v čele 
s renomovaným hudebníkem Janem 
Rokytou ml. Ten se společně s komorním 
orchestrem Camerata Janáček v září před-
staví i bohumínskému publiku. Vystoupí 
v nově otevřeném domě Pod Zeleným 
dubem (Národní dům) ve Starém Bohu-
míně. Lukáš KANIA Foto: Martin Kachel

Zpěvem udržují lidové tradice
Trojice žákyň Masarykovy školy udržuje a šíří folklórní tradice. Veronika Kachlová 

z 5. B, Tereza Bydlinská a Michaela Skupieňová z 8. B společně uspěly v karvin-
ském regionálním kole pěvecké soutěže Zpěváček 2015. Ve zpěvu lidových písní 
ale školu i město reprezentovaly i na dalších přehlídkách a soutěžích. 

Se svým triem nazvaným Vionek (Věneček) se bohumínské školačky zúčastnily 
mezinárodní folklorní soutěže Zlatý klas v polských Zebrzydowicích. Smyslem 
přehlídky je prezentace lidových tradic a jejich zachování pro budoucí generace. 
Letos se přehlídky zúčastnilo 126 kapel a sólistů.

„Naše děvčata reprezentovala Českou republiku opravdu vzorně. V konkurenci 
různých sborů, kapel a tanečních souborů patřila k těm nejlepším,“ chválila své svě-
řenkyně učitelka hudební výchovy Marcela Suchánková a dodala: „Děkujeme paní 
Buroňové za půjčení krojů a paní Kachlové za pomoc s přípravou dívek, nácvikem 
a také za bezpečný odvoz na místo a zpět.“

Stejné trio mladých folklórních zpěvaček vystoupilo i na dalších akcích. V červnu 
si našlo cestu na pódium koncertního sálu bohumínské základní umělecké školy. 
Dívky zde zazpívaly v rámci Dnů hudby a umění.  (erh)

Absolventi získají nové vědomosti i přátele
Bohumínská univerzita třetího věku (U3V) má další absol-
venty. V pondělí 22. června odpromovalo devatenáct 
seniorů z Bohumína, Rychvaldu a Orlové. Dvouletý cyklus 
zakončilo osmnáct žen a jeden muž. Ve čtyřech semestrech 
se věnovali počítačům, cizím jazykům, právu a umění. 

Populární cyklus nabírá nové 
zájemce po celé léto. Přihlášky se 
podávají v knihovně v Novém Bo-
humíně. Středoškolské vzdělání je 
výhodou, ale ne podmínkou. Tou 
je věk minimálně 55 let. Ke studiu 
se mohou přihlásit nejen Bohu-
míňáci, ale také lidé z okolních 
měst. Bohumín, Rychvald i Dolní 
Lutyně svým občanům náklady 
na studium částečně proplácejí. 
Jeden semestr přijde na 1 800 ko-
run, města přitom hradí každému 
studentovi 1 200 korun. Za studi-
um jednoho semestru tak senior 
zaplatí jen 600 korun. U zájemců 
z jiných měst je výše podpory 
záležitostí individuální dohody 
s tamní radnicí. 

„Díky univerzitě třetího věku si 
její absolventi rozšiřují obzory 

a navazují nová přátelství. A právě 
podpora aktivního života seniorů 
je pro nás prioritou. Jsem proto 
rád, že se v tom shodujeme s okol-
ními obcemi a můžeme v praxi 
naplňovat naši dobrou spolupráci,“ 
uvedl starosta Bohumína Petr Ví-
cha. Univerzita třetího věku fun-

guje ve městě už osm let. Za tu 
dobu ji absolvovalo už 151 lidí. 
Bohumín přispěl svým občanům 
na studium během osmi let cel-
kovou částkou přes 670 tisíc. 
V letošním roce má radnice na 
studium seniorů vyčleněno 70 tisíc.

Lucie BALCAROVÁ

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Masarykova ZŠ
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Bohumínská knihovna opět oceňovala nejlepší dětské čtenáře, kteří se zúčastnili 
soutěží Škola naruby, Cesty za knihou a Superčtenář. Předání cen proběhlo 16. 
června v dětském oddělení. 

Dětem prvních až třetích tříd je určena 
»Škola naruby«. Malí školáci si do čtenářských 
deníčků zapisují názvy přečtených knih a délku 
čtení. Nečtou pouze sami, s knihou tráví čas 
i jejich rodiče, prarodiče či sourozenci. „Vnímá-
me to jako podporu čtení a připomínku projektu 
Celé Česko čte dětem,“ uvedla vedoucí knihovny 
Magdaléna Jedzoková. 

Děti mohly knihu v deníčku podle obliby 
oznámkovat a na-
kreslit obrázky, kte- 
ré ji připomínaly. 
„Někteří šikovní 
čtenáři letos pokres-
lili i dva deníčky,“ 
neskrývá radost 
Jana  Giecková , 
knihovnice dětské-
ho oddělení.

Do soutěže se 
zapojilo osm tříd. 
V kategorii prv-
ních tříd získaly 
pochvalu Laura 
Malinovská a Adél- 
ka Mrázková, z dru-
hých tříd obsadily 
první místo Mo-
nika Malinovská 
a Andrea Donaťá-
ková, v kategorii 

třetích tříd zvítězil Tomáš Wolek. 
Na »Školu naruby« navazuje projekt »Cesta 

za knihou« pro žáky čtvrtých a pátých tříd. 
Také oni si vedou do svého čtenářského pasu 
záznamy o přečtených knihách – jméno autora, 
ilustrátora, hlavního hrdiny – a podle obliby je 
bodují. Z knížek také čtou úryvky a oblíbené 
pasáže svým spolužákům. Nejlepšími držiteli 
čtenářských pasů byli letos žáci Masarykovy 

školy Daniel Drobík, 
Natálie Gonsiorová 
a David Rek.

Celý školní rok 
probíhala  také 
soutěž »Super-
čtenář«. V ní 
bojuje každý 
sám za sebe a o 
vítězích rozhoduje 
počet návštěv, vypůj-
čených knih a časo-
pisů. Děti získávají 
body za účast na 
různých akcích dět-
ského oddělení, ale 
také body ztrácejí 
za  špatné řazení 
knih nebo upomín-
ky. Letošní »super-
čtenářkou« se stala 
gymnazistka Kate-
řina Juroková, dru  
hé místo obsadil 
Vojtěch Jurok, jako 
třetí se umístila 
Tereza Panašová. 

(maje)

V Česku žije celkem 42 druhů motýlů čeledi 
nesytkovitých (Sesiidae). Společným znakem 
této skupiny je jejich zbarvení nazývané Bate-
sovské mimikry, které napodobováním vzhledu 
vos chrání nesytky před predátory.

Největší naší nesytkou je vyobrazená nesytka 
sršňová. Je poměrně hojným druhem alejí, větro-
lamů, stromořadí a jednotlivě rostoucích topolů. 
Její podoba se sršní je opravdu dokonalá. Tuto 
nesytku nalezneme od května do srpna na nízké 
vegetaci, stadium housenky trvá tři až čtyři roky. 
Na Bohumínsku jsem ji nalezl už několikrát; letošní 
nález ze 17. června pochází z přírodní památky 
Hraniční meandry Odry. Objevil jsem čerstvě vy-
líhlý pár, ale menší sameček byl hbitější a během 
nastavování foťáku odletěl. Prázdnou kuklu jsem 
našel opodál.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – motýli (164)

Nesytka sršňová 
(Sesia apiformis)   

Činili se u tabule i ve svém volnu
Mimořádné znalosti a vědomosti, umělecký talent, sportovní nadání. Bohumín 
ocenil nejlepší a nejtalentovanější školáky, kteří dokončili druhý stupeň 
školního vzdělávání. Na ocenění je nominovaly právě domovské školy, které 
se s nimi před prázdninami loučily.

Tradice akce, na které se podílí školy, město 
a komise pro občanské záležitosti, vznikla už před 
lety. Záměrem bylo vyzdvihnout žáky, kteří ukonči-
li základní školní docházku na bohumínských deví-
tiletkách a gymnáziu nejen v rolích premiantů, ale 
kteří dosáhli úspěchů i v mimoškolních aktivitách.

Druhý stupeň letos v Bohumíně dokončilo 137 
žáků. Školy z nich vybraly k ocenění patnáct talentů. 
Na radnici je 9. června přijal starosta Petr Vícha 
a předseda komise pro občanské záležitosti Vilém 
Bannert. Do pamětní knihy se letos zapsali žáci ZŠ 
Skřečoň Jiří Lička a Ondřej Merfort, ze ZŠ ČSA Mar-
tina Jeníčková, Martin Šnapek, Erika Čermáková, 
Lucie Zámečníková, z Masarykovy školy Tomáš 
Salamon, Aneta Žaganová, Denisa Pazderová, 

David Novák, Jan Pecháček a Nela Ziembinská, 
z Benešovy školy Kateřina Böhmová a žáci gymná-
zia Klára Exnerová a Jakub Kozubek.

Komise pro občanské záležitosti kromě deváťáků 
ocenila v červnu také nejlepší maturanty. Ze Střední 
školy Bohumín to byli Vojtěch Krůl, Aneta Jakusová, 
Kristýna Soukupová, Martina Sikorová, Michaela 
Staník, Daniel Binek a Nikol Kaniová. Na Gymnáziu 
Františka Živného excelovali maturanti Ludmila 
Krobotová, Adéla Marcalíková, Sandra Bugdolová, 
Jiří Žáček, Tomáš Cedivoda a Hana Krpcová. Cere-
moniál proběhl v rámci slavnostního vyřazení 
maturantů zmíněných škol. Studenty k ocenění 
navrhli jejich třídní učitelé za mimořádné úspěchy 
během celého studia.  (pau, erh)

Pilní čtenáři dostali ceny a hadí pohlazení

Čtenáři, kteří uspěli v knihovnických soutěžích, 
obdrželi diplomy, odznaky, roční čtenářské regist-
race, dorty a další ceny. Ti odvážnější se »pomazlili« 
se dvěma hady, které přivezl host slavnostního 
předávání cen, chovatel David Porwolik.

Foto: Magdaléna Jedzoková

Foto: Lukáš KaniaFoto: Lukáš Kania
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(Pokračování z minulých čísel)
Dnes má narozeniny naše skvělá 

tlumočnice Lucka. A tak to samo-
zřejmě musíme oslavit. Pozdě 
večer dostáváme návštěvu. Vesni-
čany Mercedes a Tato, kteří jsou 
našimi sousedy. Tato nezná své 
skutečné jméno, a tak přijal to 
nové. Prostě Tato. Mercedes nám 
hned sdělila, že zítra bude pro nás 
všechny připravovat večeři ona 
a bude specialita. Pečená jutia. 
Hned jsme si vzpomněli, jak jsme 
toto zvířátku viděli s mašličkou 
na farně u Viñales. Nevím, ne-
vím, jestli si pochutnáme.

V noci začal pravý tropický li-
ják. A trval až do rána. Ráno jsme 
měli v plánu exkurzi do vývěrové 
jeskyně Resoladero Altar, jenže 
po nočním lijáku je tak vysoký 
stav vody v dravé horské řece 
Tako Tako, že bychom se k ní ne-
dostali. A tak nás 
dopoledne Raul učí, 
jak shazovat kokosy 
z palem, jak je mače-
tou otevírat a samo-
zřejmě konzumovat. 
Nápoj z čerstvých ko-
kosů je opravdu boží.

Odpoledne kontro-
lujeme stav řeky Tako 
Tako a Raul rozhodu-
je, že vyrazíme k jesky-
ni. Začínáme stoupat 
horskou stezkou podél 
stále ještě rozbouřené řeky, která 
právě vytéká z jeskyně, ke které 
směřujeme. Procházíme kaňo-
nem uprostřed džungle, všude 
okolo těžce proniknutelná houš-
tina, ze které vystupují ostrovy 
palem. Kolem nás pestrobarevní 
motýli, tropické rostliny, které 
vůbec neznáme. U jednoho keře 

se Raul zastavuje a představuje nám 
kubánský národní květ. Je úplně 
bílý a silně voní. Jmenuje se mari-
posa, což je v překladu »motýlek«. 

Stoupáme výš údolím a míjíme 
mohutné vodopády, které řeka 
v kaňonu vytváří. Po několika ki-
lometrech se stezka, po které jde-
me, kříží s dravým tokem Tako 
Tako. Je jasné, že postoupit dál 
přes rozvodněnou řeku bez lana 
nepůjde. Ernesto běží zpět do tá-
bora a vrací se s lany a hned se 
navazuje na jeho konec. Jištěný, po 
pás v prudkém proudu, překonává 
řeku a na druhém břehu navazuje 
lano ke stromu. Za pomocí lana 
řeku překonáváme jeden za dru-
hým. Jenže to se pak 

opakuje ještě dvakrát. Ještěže má 
voda v řece teplotu okolo 22°C. 
Po třetím brodění Raul vyráží pří-
mo do hustého porostu. „Pojďte 
za mnou, ale velmi opatrně,“ hlásí 
a ukazuje nám, kterým bodlina-
tým stromům a keřům se máme 
vyhýbat. Jsou jedovaté. Proniká-
me až pod skalní stěnu, kde je ústí 
jeskyně. Z obrovského jeskynního 
portálu vytéká řeka Tako Tako. 
Proud vody je obrovský a je nám 
jasné, že do jeskyně, dlouhé asi 
sedm kilometrů, se nám pronik-
nout nepodaří. Krátká přestávka 
se svačinou a vydáváme se na ces-
tu zpět do našeho kempu. Cestou 
nás opět čeká trojí překonání roz-
vodněné řeky. Už máme nacvičený 
postup, tak to úspěšně zvládáme. 
Vracíme se zabahnění, a tak pod-
stupujeme koupel v jezírku vedle 
tábora. Voda má teplotu víc než 22 

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

Kuba 2014 (11. část)
°C, ale Kubánci na nás koukají 
jako na blázny. Prý je to zdraví ne-
bezpečné, neboť je voda »ledová«. 
Říkáme jim, že by měli vyzkoušet 
vodu v českých jeskyních.

Večeři opravdu připravila Mer-
cedes se svou dcerou a opravdu 
byla pečená jutia. Jedna na patnáct 
lidí. A k tomu kotel rýže s fazolí 
a vařená juka. Jsou opravdu hodně 
skromní. Všem chutnalo, jen Pepa 
s Luckou nenašli odvahu jutii 
ochutnat. Ale to nebylo vše, co pro 
nás Mercedes připravila. Na pal-
movém listu nám přinesla placičky 
cocino. Sladkost, kterou tady v pol-
ních podmínkách připravili na 
pánvi z kokosového mléka a třtino-
vého cukru. Dnes přišly i vnučky 
Mercedes. Jarka je učí česky počítat 
a ony předvádějí, jak umí psát. Na-
konec jim Lucka s Jarkou rozdáva-
jí mýdla a šampony v dárkovém 
balení. Jsou moc vděčné, skromné 
a milé. Jako zatím všichni Kubán-
ci, se kterými jsme se potkali.

(Pokračování příště)

Soutěž 
pro podnikatelky
Agentura pro regionální rozvoj (ARR) 

pod patronací Moravskoslezského kra-
je vyhlásila první ročník soutěže Lady 
Business. Soutěže se mohou účastnit 
ženy nad 18 let ze severní Moravy, 
které vlastní nebo spoluvlastní fi rmu 
s minimálně třemi zaměstnanci. Obor 
podnikání nehraje roli. Přihlášky do 
soutěže mohou zasílat do 16. října, 
slavnostní vyhlášení proběhne v pro-
sinci 2015. Vítězka získá sto tisíc. Více 
informací na www.ladybusiness.cz.

 (red)

Poděkování 
lékařům
Děkuji jménem rodiny Libora 

Sosny všem lékařům a milým ses-
třičkám léčebny dlouhodobě nemoc-
ných bohumínské nemocnice za pro-
fesionalitu a obětavou práci, kterou 
dělali do posledních dnů jeho života. 
Vážíme si jejich přístupu a obětavosti. 

Moc děkujeme.  
rodina SOSNOVA

V našem programu byla podpora nemocnice
V minulém čísle Oka v článku Václava Poloka (NEZ) a také na jednání zastupitelstva města z úst zastupitele 
Martina Schuberta (NEZ) zazněla kritika fi nanční podpory města bohumínské nemocnici a některé 
moudré rady typu omezení některých oborů či pronájem nemocnice jinému provozovateli.

Hlas Václava Poloka, který nedostal ve volbách důvěru ob-
čanů a nebyl zvolen do zastupitelstva bychom mohli nechat 
odeznít bez odpovědi, ale je třeba si k tomu něco říci. Nejprve 
si položit otázku, zda svým konáním záměrně nepoškozuje naši 
nemocnici, protože pracuje pro nemocnici konkurenční a ome-
zení činnosti v Bohumíně by v Ostravě jistě 
uvítali. Pacientů a sester není nikdy dost. 

Především však je třeba vysvětlit občanům a zejména zaměst-
nancům naší nemocnice, jak se věci v zastupitelstvu opravdu 
mají. Protože by z jeho slov mohli nabýt dojmu, že třeba proná-
jem nemocnice je hotovou věcí a že soukromník zredukuje pro-
voz podobně jako v Těšíně na LDN a pár ambulancí. Ale Nezá-
vislí mají v zastupitelstvu jediný hlas, a byť zazněla jistá podpora 
Davida Maryšky (ODS), který svou kritikou nemocnice přivedl 
svou stranu za poslední léta až k pětiprocentní hranici z původ-
ních 20 %, tak ostatní zastupitelé výrazně nemocnici podpořili.

Bohumínskou nemocnici jsme od okresního úřadu převzali 
v roce 1996, protože ji chtěl pronajmout soukromníkovi. Všechny 
jemu pronajaté nemocnice posléze zkrachovaly. Zrušit ji svého 
času chtělo Ministerstvo zdravotnictví a také jsme ji uhájili 
a posléze dokonce od téhož ministerstva získali mnoho inves-
tičních dotací. Zažili jsme doby dobré i zlé, i my jsme museli 
učinit nepopulární opatření a zrušit plicní, dětské a porodnické 
oddělení, abychom zachránili zbytek provozu. Víme, že situace 
ve zdravotnictví není jednoduchá a neustále se vyvíjí. Víme, že 
vede ke specializaci a nová technika je velmi nákladná. Víme, 

že působíme v oblasti s velkou hustotou zdravotnických zaří-
zení a dojezdová vzdálenost je dobrá i do sousedních měst. 
Víme, že máme nevýhodu, že hraničíme s Polskem, jehož ob-
čané zatím nemohou příliš využívat našich služeb. Naše ne-
mocnice je však v dobrém technickém stavu, investice do ní 

činily kolem 150 mil. korun, je zateplená, má 
moderní operační sály, modernizovanou 

kuchyni a odpovídající pokoje, které nahradily původní šesti-
lůžkové. Zajišťuje našim občanům pohotovosti a rychlou 
pomoc, kterou jiná města naší velikosti mnohdy nemají. A dává 
práci 360 zaměstnancům.

Protože se setkáváme i se zaměstnanci nemocnice, tak 
věřím, že toto vše vědí a vědí také, jaká jsou rizika. Odchod 
potřebných zaměstnanců, výrazný pokles zájmu pacientů 
a zhoršení podmínek úhrady péče ze strany pojišťoven nad 
únosnou mez. K ničemu z toho by však neměl vést článek 
nikým nevoleného Václava Poloka bez důvěry občanů. Proto 
jsem tento článek psal!

A protože město dobře hospodaří, tak si může dovolit 18mi-
lionový příspěvek za tento nadstandard. Stejně jako jsme 
schopni dát 10 milionů na údržbu zeleně, 15 milionů na opra-
vu chodníků a cest, odvážet odpady bez navýšení cen a třeba 
zateplovat domy. Protože ČSSD měla podporu nemocnice ve 
svém programu, tak svůj slib dodrží. A děkujeme za podporu 
i ostatním stranám v zastupitelstvu, které to vidí obdobně. 

Petr VÍCHA, starosta (ČSSD)

POLITIKA
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Překonávání řeky Tako Tako při přechodu 
k jeskyni. Nahoře květ mariposa. 

Foto: Orcus Bohumín
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Náš plavecký klub je oporou krajského týmu
Plzeň hostila od 14. do 18. června hry VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR (LODM). Účastnilo se jich více 
než 2 300 mladých sportovců ze čtrnácti krajů. V osmnácti sportovních odvětvích se utkali o 150 sad 
medailí. Některé z nich doputovaly díky mladým plaveckým nadějím i do Bohumína.

Neuvěřitelný příběh prožila na 
hrách reprezentantka Moravskoslez-
ského kraje, členka Plaveckého klubu 
Bohumín Anežka Malcharová. Nejprve 
chtěla bojovat o titul na trati 200 metrů 
prsa. V rozplavbách však předčasně 
odstartovala a diskvalifi kace pohřbila 
její naděje. Anežka chtěla odčinit svůj 
nezdar ve štafetě a přidala si v tréninku 
nácvik startů. Při jednom z pokusů si 
však nárazem způsobila tržnou ránu 

na čele a místo závodu ji čekala cesta 
do nemocnice. Pro mnohé by tím účast 
na hrách skončila, ovšem bojovnice 
Anežka i přes bolestivý handicap na-
stoupila dalšího dne do rozplaveb na 
stometrové prsařské trati. Nejen že 
z nich dokázala postoupit, ale ve fi ná-
le po heroickém výkonu vybojovala 
vytouženou zlatou medaili. 

Druhý zástupce bohumínského 
plaveckého klubu Jakub Gryc měl 

v krajské výpravě plavců jinou úlohu. 
Kuba, schopný prosadit se v jakém-
koli stylu i trati, dostal za úkol na-
stoupit do maxima možných startů 
a získat pro kraj co nejvíce bodů do 
celkového hodnocení. Ve třech 
dnech se představil v šesti individu-
álních rozplavbách, z nichž postoupil 
do čtyř odpoledních fi nále. Vybojoval 
šesté místo na 200 metrů polohově, 
páté na 100 metrů znak, čtvrté na 200 

metrů znak a sedmé na 200 metrů 
volným způsobem. 

Tečkou za Kubovým vystoupením 
byla účast v polohové štafetě. Do ní 
byl nominován na úvodní znakařskou 
padesátku. Jakub rozjel svůj úsek 
skvěle, předával na druhém místě, 
které jeho kolegové dokázali udržet 
až do cíle. V posledním startu na 
olympiádě se tak Kuba a s ním celý 
kraj mohl radovat ze skvělé stříbrné 
medaile.

Vedle ryzích plavců se v Plzni 
představili rovněž triatlonisté. Mo-
ravskoslezský kraj nominoval na hry 
trojici závodníků, přičemž všichni 
jsou členy PK Bohumín. Ondřej Ky-
jonka se v konkurenci většinou o rok 
starších soupeřů umístil na krásném 
sedmém místě. Zuzka Krpcová do-
běhla devátá, Matěj Kolarczyk desátý.

Stopa bohumínských plavců a tri-
atletů na letošních hrách je nesma-
zatelná. I díky nim obsadil Moravsko-
slezských kraj na LODM 2015 třetí 
příčku. Dětskou olympiádu vyhrál 
výběr Středočeského kraje, druhé 
místo vybojovala Praha.

Petr ŠLACHTA

První zkušenosti se zeleným pažitem

Malí hráči, velké fotbalové srdce. Na travnatých hřištích 
za parkem se 12. června uskutečnil druhý ročník 

turnaje žáků prvních a druhých tříd »Fotbaláček 2015«.
Přestože se malí čutálisté s mi-

čudou a oblíbeným sportem 
teprve seznamují, na hřištích 
byla k vidění spousta hezkých fot-
balových momentů, kliček i gólů.

„Jsme rádi, že většina bohumín-
ských škol umožnila i nejmenším 
dětem, pro které se ještě nepořá-
dají městská kola, reprezentovat 
poprvé svoji školu v kolektivním 
sportu. Turnaj jsme opět pojali tak, 
aby si každé dítě odneslo nejen 
fotbalovou medaili, ale hlavně 
příjemné zážitky z prožitého spor-
tovního dopoledne,“ uvedl jeden 
z pořadatelů Vladimír Vyrobik 

z domu dětí a mládeže. Vítězství 
v horkém pátečním dopoledni 
nakonec vybojovalo družstvo 
Bezručovy školy. Nádhernou po-
dívanou nabídl především jeho 
zápas s týmem, nakonec bronzové, 
ZŠ ČSA, který dospěl až k závě-
rečnému penaltovému rozstřelu. 
Druhé místo v turnaji obsadila 
Masarykova škola, kvartet účast-
níků doplnila skřečoňská škola. 
Každý malý fotbalista dostal me-
daili, vítězná škola získala navíc 
velký putovní pohár, který věno-
val fotbalový klub FK Bohumín.

 (erh)

Na hřištích za parkem se utkala čtyři školní družstva. Fotbalově nejnadanější 
tým postavila Bezručova škola.  Foto: Vladimír Vyrobik

Vlevo Anežka Malcharová s ošetřeným zraněním 
a zlatou medailí na nejvyšším stupínku. Kuba Gryc 

(dole druhý zleva) vybojoval s krajským týmem stříbro 
v polohové plavecké štafetě. Foto: www.olympic.cz
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Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

22. května jsme si připomněli 17. výročí úmrtí našeho dědečka, 

pana Emila DÝČKY.

20. července vzpomeneme 20. výročí, 

kdy nás naposledy opustil náš manžel a tatínek, 

pan Petr DÝČKA.

29. srpna si připomeneme 15. výročí úmrtí naší babičky, 

paní Evy DÝČKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marta 

a synové Tomáš a Marian.

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

8. července uplyne 19 let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jan SLIACKÝ.

Zároveň si 3. července připomeneme 

jeho nedožitých 56 let. 


Zůstala jen vzpomínka, kterou věnují manželka Jana, 

maminka Edeltraut a synové Martin a Jiří.Jarmila a Soňa s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila.

28. června by se dožila naše maminka, 

babička a teta, 

paní Jarmila RUCKÁ 

90 LET.


S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou syn 

Pavel s manželkou a vnučka Šárka s rodinou.

Kdy žije v myslích svých drahých, neumřel, jenom je daleko. 
Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.

12. července vzpomeneme 10. výročí, 

kdy nás náhle opustil 

pan Jiří CHYLEK
ze Skřečoně.


S láskou a úctou nikdy nezapomenou manželka 

Anna, syn Jaroslav s rodinou a syn Jiří.

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.

26. června jsme vzpomněli 

10. smutné výročí úmrtí 

paní Libuše CHLEBIKOVÉ 

z Bohumína.


S láskou a úctou stále vzpomínají vnučky Karin 

s rodinou, Jana s rodinou a vnuk Rostislav.

29. června oslavila své 75. narozeniny 

paní Veronika KUPKOVÁ 
ze Starého Bohumína.

Ať splní se ti vše, co život může dát, po čem toužíš, buď ti dáno, co krásné, 
buď ti přáno, žádná starost, jen radost pouhá, pevné zdraví a léta dlouhá.


To vše ti s kyticí květů přejí manžel Josef, 

sestra Josefa s manželem, Lenka s manželem, 
Kamil s přítelkyní a malá Terezka, 

Lucinka, Karolinka a Kate.

BLAHOPŘÁNÍ

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel, žije v našich srdcích dál.

1. července by oslavila své 63. narozeniny 

paní Jarmila DOLEŽALOVÁ

a zároveň

8. července by se dožil 60 let její manžel, 

pan Pavel DOLEŽAL 
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají maminky Anděla a Irena, syn Rosťa, 

bratr Milan s rodinou a sestra Soňa s rodinou.

Květinkové poděkování
Liga proti rakovině letos slaví pětadvacáté výročí. Devatenáctým rokem vy-

hlásila celostátní akci »Český den proti rakovině«. Jejím smyslem je šíření osvěty 
a prodejem kvítku měsíčku lékařského získat prostředky na boj se zákeřnou 
chorobou. Už třikrát se ke sbírce připojilo i bohumínské sdružení Profi t12.

Celá akce se připravovala měsíc dopředu. Počítaly se květinky, batůžky na 
peníze, trička. Bylo třeba oslovit spoustu škol a organizací, hledat dobrovolní-
ky – prodejce kvítků. V den »D« se to ve městě a okolí žlutilo květinkami 
a sbírka se vydařila.

Jako poděkování všem dobrovolným pomocníkům jsme 16. června uspořá-
dali koncert v kině. Opět se jeho moderování chopila Lenka Krčová a vystoupili 
tanečníci souboru Radost & Impuls. Milé bylo vystoupení Soni Minolové s dět-
mi z MŠ Havířov. Do Bohumína znovu zavítal stepař Mirek Spáčil a tentokrát 
přivezl i svou taneční skupinu Vítr. Pozvání na koncert přijali i čestní hosté. Do-
razila ředitelka Ligy proti rakovině Iva Kurcová se zástupkyní Ivanou Birkovou. 
Zúčastnili se rovněž zástupci spřátelených sdružení a spolků, kteří také bojují 
s rakovinou a snaží se vrátit do normálního života. Na všechny udělal koncert 
velký dojem.

Děkujeme všem, kteří kytičky prodávali. Děkujeme všem, kteří si symbol boje 
proti rakovině zakoupili. Děkujeme všem, kteří pochopili, že nad touto nemocí 
se dá i zvítězit, pokud se ji podaří podchytit a léčit včas.

Zdeňka CICHÁ, Profi t12

S péčí o blízké pomůže odlehčovací služba
Lidé si při péči o své blízké, kteří se o sebe sami neumějí postarat, vypomá-

hají v rámci rodiny, využívají sousedskou pomoc nebo placenou hospitalizaci 
v nemocnici. Pomoci jim však může i placená odlehčovací služba. A to v případě 
dovolené, nemoci nebo rekonstrukce bytu. Ta na přechodnou dobu, minimálně 
celý jeden den, zajistí péči o nejbližšího. 

V Bohumíně ji zatím poskytuje jen Charita. Město uvažuje o jejím rozšíření. 
Prostřednictvím dotazníku chce proto zjistit, zda by o ni měli lidé zájem. Zájem-
ci anketu mohou vyplnit on-line na adrese www.mesto-bohumin.cz. „Součas-
ným trendem je umožnit lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou, aby zůstali 
co nejdéle doma ve svém prostředí. Starost o nesoběstačného člověka je psychicky 
i fyzicky velmi náročná, pečující proto někdy potřebuje s péčí pomoci, nechat se 
vystřídat nebo si na čas oddychnout," vysvětluje důvody k využití odlehčovací 
služby vedoucí sociálního odboru Daniel Ucháč.  (balu)
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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
 ● Prodáme samostatný moderní 

RD v Pudlově s dvojgaráží, hos-
podářskou budovou, velkou oplo-
cenou zahradou s jezírkem, bez 
sousedů, možno i s vybavením 
a nábytkem,  603 488 048, 
e-mail: wolkenstein@email.cz.

 ● Prodáme či pronajmeme nový 
byt 1+KK ve Skřečoni, ihned vol-
ný, bezbariérový moderní dům, 
k dispozici sprchový kout, výtah, 
společenská místnost, kolárna, 
zahrada s altánem a krbem, vlast-
ní oplocené parkoviště.  603 
488 048, e-mail: wolkenstein@
email.cz.

 ● Prodám dr. byt 1+1, 50 m2, 
v centru, nízké náklady.  739 
600 307.

 ● Prodám zrekonstruovaný druž-
stevní byt 1+1 cca 35 m2 v centru 
Bohumína.  604 227 529.

 ● 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.

NABÍDKA PRÁCE
 ● Pracovní agentura Trenkwal-

der, a. s. hledá pro významného 
klienta vhodné uchazeče na děl-
nické pozice. Více informací na 
 606 616 199 nebo 734 183 
885. Možné zaslání životopisu na 
m.krizkova@trenkwalder.com.  
606 616 199, e-mail: m.otahalova 
@trenkwalder.com, www.trenk-
walder.cz

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

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

 ● Nabízíme levné ubytování 
v centru Luhačovic v soukromí. 
 737 525 271, e-mail: katerina.
tyleckova@centrum.cz.

SLUŽBY
 ● Hloubkové čištění koberců, 

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

 ● 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: Špatný hrnec se 
nerozbije.

 ●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.

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

1. Máje 460, 
Bohumín-Skřečoň

 604 729 192

V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskytování peněžních 
půjček, půjček bez poplatků, nebankovních půjček a obdobných služeb.

Nemocnice v červených číslech aneb jak pomoci? - 2. část
Chceme i nadále udržet a zachovat provoz nemocnice – to je zcela jasná zpráva 
obsahu první části našeho příspěvku z minulého čísla, kde jsme popisovali její 
aktuální problémy. Toto ekonomické „udržení“ v rámci plného rozsahu spektra 
oborů představuje v současném ekonomickém prostředí vpodstatě tři možné 
způsoby pomoci: 

za prvé) nezbytnost dalšího postupného navyšo-
vání provozních dotací majitele – města Bohumín 
v dalších letech (za r. 2014 to bylo 14 mil. Kč při 
obratu 138 mil. Kč, částka provozní dotace se stále 
navyšuje a v r. 2015 má být dle fi nančního plánu již 
18 mil. Kč); 

nebo za druhé) po důkladné analýze částečná 
a postupná redukce těch oborů, jež jsou ekonomicky 
již zcela nerentabilní a v posledních 3 letech ztrátové, 
za cenu naopak zachování a podpory zbývajících při 
respektování možnosti menšího „zla“; 

nebo za třetí): hledání dalších možností a zdrojů 
k udržení provozu a péče (určitá kapitálová restruk-
turalizace stávající formy akciové společnosti oslo-
vením, resp. možným věcným i fi nančním zapoje-
ním např. sousedních obcí vč. polského příhraničí., 
dále částečný pronájem části majetku za podmínek 
zachování provozu, popř. i hledání fi nančního investo- 
ra k navýšení tolik potřebného fi nančního kapitálu a.s.).

Současný způsob fi nancování zdravotnictví v ČR 
nepřeje malým nemocnicím a do budoucna nelze 
čekat nějaké převratné změny k lepšímu. My nejsme 
zastánci prvního způsobu – tj. opakované poskyto-
vání neustále se navyšujících dotací při souběžném 
postupném poklesu ukazatelů výkonnosti nemoc-

nice v rámci zachování stávající struktury oborů 
poskytované péče za každou cenu, toto je podle nás 
neefektivní cesta a navíc opakovaně nehospodárné 
vynakládání veřejných prostředků, které nejsou po-
skytovány na zhodnocení či údržbu majetku města 
jako hlavního akcionáře, ale přímo na vykrývání 
části prohlubující se provozní ztráty z činnosti ne-
mocnice. Stát ani obce nemohou být nikdy dobrými 
podnikateli (byť i netypicky prostřednictvím akciové 
společnosti), neboť tato činnost ze zákona není je-
jich hlavním posláním, kterou musí navíc kombinovat 
se zajišťováním mnoha jiných potřeb a činností ve 
prospěch svých občanů, což v současném nastave-
ném tržním prostředí našeho zdravotnictví logicky 
naráží na ekonomické bariéry a stává se tak postupně 
fi nančně neudržitelným.

Jsme však nakloněni formě řešení druhým nebo 
třetím způsobem, tj. omezením ztrátových činností, 
byť i za cenu snížení rozsahu péče a tím i počtu za-
městnanců nebo naopak přímým oslovením dalších 
menšinových akcionářů, ochotných vložit svůj kapitál 
do této městské společnosti a tímto se podílet i na 
její činnosti a současně odpovídat za její provoz. 
Jsme rovněž přesvědčeni, že příznivý ekonomický 
vývoj naší nemocnice je ve velké míře závislý i na 

odborné schopnosti jejího managementu, stejně 
jako nutnosti se této práci nyní intenzivně a profe-
sionálně věnovat. 

Za zcela poslední ekonomické řešení pak pova-
žujeme pronájem nebo částečný pronájem areálu 
za podmínky udržitelnosti rozsahu poskytované 
péče, ovšem za vhodných fi nančních a smluvních 
podmínek. Stávající management nemocnice po 
opakovaných záporných výsledcích hospodaření 
zjevně bohužel žádné řešení zatím nepředložil, snad 
kromě nájmu části objektu pro provoz dialyzačního 
střediska a stále tak spoléhá hlavně na fi nanční po-
moc města, avšak musí být všem známo, že ze zákona 
je tento management za hospodaření osobně zod-
povědný svému akcionáři se všemi svými důsledky. 

Chceme proto v zájmu zachování provozu ne-
mocnice touto formou opakovaně vyzvat všechny 
zainteresované strany k jednání napříč spektrem 
a na základě analýzy stavu hospodaření za první 
měsíce tohoto roku se v rámci nápravy pokusit, zvážit 
či navrhnout určitá konkrétní řešení, aniž by bylo 
politicky nutné tu či onu variantu již dopředu odsou-
dit nebo zavrhnout. To vše samozřejmě má smysl jen 
v případě, že naši partneři pochopí, že i nám ostatním 
může jít o rozvoj našeho města a městských fi rem, že 
tady ani nejde o žádnou politiku ani získání nějaké 
„moci“ a nebudou se stále jen uzavírat do sebe.

Ing. Václav Polok, auditor ve zdravotnictví, 
Hnutí NEZÁVISLÍ

POLITIKA
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MICRO PŮJČKY
4 000 Kč – 20 000 Kč
  SPLATNOST SI LZE 

VYBRAT AŽ NA 1 ROK
 18 – 80 LET (VČETNĚ)
 ZAMĚSTNANCI
 DŮCHODCI
 MD

KONTAKT: 775 180 085
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Pomozte okradeným 
hasičům 

Neznámý pachatel vykradl 23. 
dubna hasičskou zbrojnici v Ko-
pytově. Ukradeno bylo skoro vše. 
Prázdné zůstaly regály s výstrojí, 
zmizelo technické vybavení 
vozidel, vybavení pro výcvik mla-
dých hasičů i prostředky pro po-
skytnutí první pomoci. Všechny 
věci si hasiči postupně, v průběhu 
několika let, pořídili z výtěžků 
brigád, sponzorských darů, 
společenských akcí a příspěvků 
jednotlivých členů, příznivců 
a jejich rodin.

Největší dopad má chybějící 
vybavení na výchovu a výcvik 
dětí a mládeže – nové generace 
budoucích hasičů. 

Hasiči z Kopytova jsou zvyklí 
nezištně pomáhat při povod-
ních, jako to dokázali v roce 
2013. Vyjeli do středočeských 
i severočeských obcí, pomohli, 
skvěle reprezentovali a šířili dob-
ré jméno svého města. Pomozme 
jim nyní v jejich svízelné situaci 
my.

Místní hasiči, členové SDH 
Kopytov, věnují hodně času, pro-
středků a úsilí, aby obnovili nor-
mální chod sboru. Sami to však 
nezvládnou. Příspěvky můžete 
posílat na účet 270100327/0300 
– sbírka na nákup požární tech-
niky a výstroje osvědčená kraj-
ským úřadem.

Hasiči Kopytov

VÝZVA

  Letní akce 
v aquacentru
Aquacentrum rozšířilo 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.   (red)

  Sociologický 
průzkum
Sto tisíc náhodně vybraných 

domácností z celé republiky oslo-

ví autoři výzkumu »Proměny čes-

ké společnosti«. Tazatelé dorazí 

i do Bohumína, poprvé od 7. do 

31. července, pak v dalších termí-

nech až do konce října. Výzkum je 

anonymní a placený, oslovení 

respondenti získají finanční od-

měnu. Projekt patří k největším 

sociologickým průzkumům v čes-

ké historii. Připravili jej odborníci 

z Akademie věd ČR, Univerzity 

Karlovy v Praze a Masarykovy uni-

verzity v Brně. Získané poznatky 

budou sloužit českým i zahranič-

ním vědcům.  (red)

KRÁTCE

Gliňočské poháry mají své držitele

Racek Bohumín uspořádal 20. června »Pohár Gliňoče«, třetí ročník veřejných rybářských  
  závodů pro děti a mládež v monitoringu rybích druhů. Podmínkou účasti nebyl 

rybářský lístek ani povolenka, ale pouze zájem o přírodu a vodní svět.
Děti se mohly soutěžní formou naučit rozpozná-

vat rybí druhy a ostatní živočichy, naučit se s nimi 
v přírodě správně zacházet a současně chránit životní 
prostředí. Třetího ročníku soutěže se zúčastnilo 
sedmnáct dětí. Nejmladšímu byly čtyři, nejstaršímu 
patnáct let 

V I. kategorii pro děti do deseti let získal zlatou 
medaili Petr Pohl ze Skřečoně, stříbrnou Vojtěch 
Piszcek z Kopytova, bronzovou Dominik Vitkovský 
z Orlové. Ve II. kategorii pro účastníky od deseti do 

patnáct let zvítězil Marek Machyňák z Bohumína, 
druhou příčku obsadil Karel Plonka z Orlové a třetí 
Taťána Wróblová z Bohumína. Každý z účastníků 
získal pamětní tričko a věcnou cenu. 

Celou akci zajišťovalo dvanáct pořadatelů. Soutěž 
pro děti zorganizoval spolek Racek Bohumín, který 
se zabývá rybářstvím, ekologií krajiny a péčí o vod-
ní plochy v Gliňoči.

Vladimír KOLOMAZNÍK, 
předseda Racek Bohumín

Skřečoňský Gliňoč a jeho vodní plochy poskytly zázemí třetímu ročníku soutěže. O pohár bojovaly děti od čtyř 
do patnácti let.  Foto: Marek Kuczera

Miniatury mají originální vzhled i zvuk
Po originálech dorazily také jejich miniatury. Sdružení Přátel bohumínské historie má 
k dispozici první upomínkové zmenšeniny původních starobohumínských zvonů. 
Minirepliky zhotovila Zvonařská dílna Tomášková–Dytrychová z Brodku u Přerova.

Zatím existuje čtyřicet větších 
a stejný počet menších zvonků 
s tím, že v případě zájmu může být 
každá edice navýšena o dalších 
deset kusů. „Jde o omezenou, 
a tím i sběratelsky zajímavou 
sérii. Zvonky jsou vyrobeny 
z kvalitní zvonoviny a skuteč-
ně vyzvánějí,“ uvedl předse-
da sdružení Jan František 
Teister. Brzy se o tom pře-
svědčí i veřejnost. Minia-
tury si pořídila i bohu-
mínská radnice a budou 
sloužit – zvonit, při 
zasedání městského 
zastupitelstva.

Větší zvoneček, 
v y s ok ý  dv an á c t 
centimetrů, je zmenšeninou zvonu Adam (originál 
váží 1,2 tuny). Menší, 7,5 centimetru vysoký, je věr-
nou minikopií zvonu Josef (originál má 650 kilo-
gramů). Původní zvony z roku 1620 byly ve věži 
starobohumínského kostela až do roku 1942, kdy 
je zabavili nacisté. Zpátky do Starého Bohumína se 
vrátily letos v dubnu.

„Zvonky si mohou lidé, kteří se je rezervovali, vy-
zvednout u manželů Fajových v Tiché ulici 69 ve 
Starém Bohumíně. Pár kusů zůstalo i do volného 
prodeje,“ dodal Teister. Cena se oproti původně 
ohlášené kvůli navýšení výrobních nákladů mírně 
zvedla. Větší zvonek stojí 1 200, menší 650 korun. 

Lukáš KANIA

Nahoře miniatura, vpravo originál, který je k vidění ve sta-
robohumínském kostele. Foto: Jan F. Teister a Pavel Čempěl
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 22.7. v 10 hodin ANTIKVARIÁT 

NA NÁMĚSTÍ. Koupě, prodej, 
výměna knih. Velká nabídka vy-
řazených publikací z městské 
bibliotéky. Nám. T. G. Masaryka.

 ● PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ

3.7. ul. 9. května 1227 (u Kauf-
landu); střelba ze vzduchovky, 
skákání v pytli a další soutěže 
(pořádá AC Bohumín)

7.7. Salon Maryška a náměstí
T. G. Masaryka, konkurz na 
nové klauny, artisty 
a krotitele (Maryška)

7.7. kino; soutěže spojené 
s prohlídkou kina a fi lmovou 
pohádkou (K3 Bohumín)

8.7. zahrada Slezská 164 
(za deště tělocvična ČSA); 
soutěže zaměřené na cirku-
sové dovednosti (Centrum 
sociálních služeb Bohumín)

8.7. Jeremenkova 92, Pudlov; 
výuka tance (Romodrom)

9.7. park Fryderyka Chopina; 
park u fary se promění v cir-
kusový parčík (Bunkr, Slezská 
církev evangelická a.v.)

10.7. Kališovo jezero (za 
deště tělocvična ZŠ ČSA); 
ukázky 1. pomoci na vodě 
i na souši, prohlídka vozidel, 

kreslení (ČČK Karviná, ČČK 
Šunychl, SDH Kopytov)

13.7. RC Slůně (za deště 
tělocvična ČSA); výtvarné díl-
ničky a kouzelník (RC Slůně)

14.7. CMR Bobeš; výtvarné 
dílničky a žonglování (CMR 
Bobeš)

14.7. tělocvična střední ško- 
ly; soutěže ve sportovních 
disciplínách (SŠ Bohumín)

15.7. nástupní místo pro 
vodáky Starý Bohumín (za 
deště tělocvična ČSA); hula 
hop, žonglování, malování 
na obličej (Hraniční meandry 
Odry)

16.7. hájenka v Záblatí; my-
slivecké příběhy, objevování 
přírody, sportovní hry a zna-
lostní soutěže (Myslivecké 
sdružení Bohumín)

17.7. Hobbypark; dobro-
družný cyklovýlet (SK Šafrata, 
MP Bohumín).

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

 ● 1.7. až 30.7. ve všední dny 
v 9–12 a 13–17 MALÝ KNIHOV-
NICKÝ KOLOTOČ. 

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 2.7. a 3.7. v 19 hodin ŽIVOT JE 
ŽIVOT. Film Česko (Komedie), 
2015, přístupný od 12 let, 95 
minut, 100 Kč.

 ● 4.7. v 19 hodin AVENGERS: 
AGE OF ULTRON. Film USA 
(Komiks / Akční), 2015, dabing, 
přístupný od 12 let, 80 Kč.

 ● 5.7. v 10 hodin SEDMERO 
KRKAVCŮ. Film Česko, Sloven-
sko (Pohádka), 2015, přístupný, 
97 minut, 90 Kč.

 ● 5.7. v 19 hodin  JURSKÝ SVĚT. 
Film USA (Akční / Dobrodruž-
ný), 2015, dabing, přístupný, 
125 minut, 120 Kč.

 ● 6.7. v 19 hodin MÉĎA 2. Film 
USA (Komedie), 2015, dabing, 
přístupný od 15 let, 125 minut, 
120 Kč.

 ● 8.7. v 9 hodin TROJA. Film 
USA, Velká Británie (Historický / 
Fantasy), 2004, 157 minut, 20 Kč 
(zdarma pro členy FKS).

 ● 9.7. a 10.7. v 19 hodin TERMI-
NÁTOR GENISYS. Film USA (Sci-fi  
/Akční), 2015, titulky, přístupný 

od 12 let, 126 minut. 9.7. ve 3D 
za 150 Kč, 10.7. ve 2D za 120 Kč.

 ● 11.7. a 12.7. ve 19 hodin 
SLOW WEST. Film Velká Británie 
(Western), 2015, titulky, přístup-
ný od 15 let, 84 minut, 80 Kč.

 ● 12.7. a 26.7. v 10 hodin MI-
MONI. Animovaný film USA 
(Komedie / Rodinný), 2015, 
dabing, přístupný, 120 Kč.

 ● 15.7. v 9 hodin BABOVŘESKY 
3. Film Česko (Film Zdeňka Troš-
ky), 2015, přístupný, 103 minut, 
50 Kč.

 ● 16.7. a 17.7. v 19 hodin BEZ 
KALHOT XXL. Film USA (Kome-
die / Pro ženy), 2015, titulky, 
přístupný od 12 let, 115 minut, 
110 Kč.

 ● 18.7. a 19.7. v 19 hodin DO-
MÁCÍ PÉČE. Film Česko (Kome-
die / Drama), 2015, přístupný, 
92 minut, 120 Kč.

 ● 19.7. v 10 hodin PÍSEŇ MOŘE. 
Kreslený fi lm Irsko, Dánsko (Ro-
dinný), 2014, dabing, 93 minut, 
80 Kč.

 ● 23.7. a 24.7. v 19 hodin V HLU-
BINÁCH. Film Norsko, Finsko 
(Thriller), 2013, titulky, přístup-
ný od 15 let, 106 minut, 90 Kč.

 ● 25.7. v 19 hodin ANT–MAN. 
Film USA (Komiks / Akční), 2015, 
3D, dabing, přístupný, 165 Kč, 
děti 140 Kč.

 ● 26.7. v 19 hodin ANT–MAN. 
Film USA (Komiks / Akční), 2015, 
dabing, přístupný, 130 Kč, děti 
105 Kč.

 ● 30.7. a 31.7. v 19 hodin MISSI-
ON IMPOSSIBLE 5: NÁROD 
GRÁZLŮ. Film USA (Akční / Thri-
ller), 2015, titulky, přístupný, 
120 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, 
www.maryska.cz  776 577 722  

info@maryska.cz 

 ● 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.

 ● 8.7. a 9.7. od 14 hodin KOSTĚ-
NÉ ŠPERKY. Workshop – výroba 
šperků po vzoru novozéland-
ských Maorů. Kapacita 10 míst 
pro zájemce nad 12 let. 350 Kč, 
přihlášky na info@maryska.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:  6–21 hodin 

pátek:  10–21 hodin

víkendy a svátky  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle: 9–21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 2.7. do 16.7.

Programy také na www.mesto-bohumin.cz 
nebo www.k3bohumin.cz

Pohoda s fi lmy pod hvězdným nebem
NÁVŠTĚVNÍKŮM ZDARMA PŮJČÍME DEKU I REPELENT

PROGRAM LETNÍHO KINA V ČERVENCI A SRPNU  více informací na www.k3bohumin.cz

DOBRODRUŽNÉ 
LÉTO
HNĚV TITÁNŮ
2.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

TROJA
3.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

RANHOJIČ
4.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

GOYOVY PŘÍZRAKY
5.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

POMPEJE
6.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

TROJA
7.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

SOUBOJ TITÁNŮ
8.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

HNĚV TITÁNŮ
9.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

OREL DEVÁTÉ LEGIE
10.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

HRŮZOSTRAŠNÉ 
LÉTO
DORIAN GRAY
11.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

POKOJ 1408
12.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

JÁ, LEGENDA
13.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

NEZVRATNÝ OSUD
14.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

ZTRACENÍ CHLAPCI
15.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

VYMÍTAČ ĎÁBLA
16.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

SINISTER
17.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

ARMÁDA DÉMONŮ: MATKA 
SLZ 18.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

POHANSKÝ RITUÁL
19.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

NEZVRATNÝ OSUD
20.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

JÁ, LEGENDA
21.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

VYMÍTAČ ĎÁBLA
22.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

ZTRACENÍ CHLAPCI
23.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

CESTA
24.7. ve 21.15 hodin, 49 Kč.

ROZESMÁTÉ 
LÉTO
PAŘBA VE VEGAS
26.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

PAŘBA V BANGKOKU
27.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
28.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

PAŘBA VE VEGAS
29.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

PAŘBA V BANGKOKU
30.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
31.7. ve 21.15 hodin, 39 Kč.

HODINOVÝ MANŽEL
1.8. ve 21 hodin, 49 Kč.

PŘEBER SI TO
2.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

NESVATBOVI
3.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

PŘEBER SI TO
4.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

NESVATBOVI
5.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

NAPÍNAVÉ 
LÉTO
ZODIAC
6.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

ILUZIONISTA
7.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

JOHN WICK
8.8. ve 21 hodin, 49 Kč.

SHERLOCK HOLMES: HRA 
STÍNŮ 9.8. ve 21 hodin, 49 Kč.

ZODIAC
10.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

SHERLOCK HOLMES
11.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

ZODIAC
12.8. ve 21 hodin, 39 Kč.

SHERLOCK HOLMES: HRA 
STÍNŮ 13.8. ve 21 hodin, 49 Kč.

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO 
KTEROU BYCH VRAŽDIL
14.8. ve 21 hodin, 49 Kč.

ČESKÉ 
LÉTO
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
16.8. ve 20.30 hodin, 49 Kč.

STOLETÍ MIROSLAVA 
ZIKMUNDA
17.8. ve 20.30 hodin, 49 Kč.

TOBRUK
18.8. ve 20.30 hodin, 39 Kč.

2BOBULE
19.8. ve 20.30 hodin, 39 Kč.

KAMEŇÁK 4
20.8. ve 20.30 hodin, 49 Kč.

HODINOVÝ MANŽEL
21.8. ve 20.30 hodin, 49 Kč.

POHÁDKOVÉ 
LÉTO
TŘI BRATŘI
22.8. ve 20.30 hodin, 39 Kč.

SCOOBY DOO A KARNEVAL 
DĚSU 
23.8. ve 20.30 hodin, 39 Kč.

MRTVÁ NEVĚSTA TIMA 
BURTONA
24.8. ve 20.30 hodin, 39 Kč.

FIMFÁRUM – DO 3 VŠEHO 
DOBRÉHO
25.8. ve 20.30 hodin, 49 Kč.

SCOOBY DOO A KARNEVAL 
DĚSU
26.8. ve 20.30 hodin, 39 Kč.

JUSTIN: JAK SE STÁT 
RYTÍŘEM
27.8. ve 20.30 hodin, 39 Kč.

PADDINGTON
28.8. ve 20.30 hodin, 49 Kč.

ŽELVY NINJA
29.8. ve 20.30 hodin, 49 Kč.

MRTVÁ NEVĚSTA TIMA 
BURTONA
30.8. ve 20.30 hodin, 39 Kč

LETNÍ KINO – ZÁŽITEK, KTERÝ PATŘÍ K LÉTU
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Školáci žili odkazem Mistra Jana
Letos 6. července uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Významné výročí inspirovalo 
Masarykovu školu k přípravě projektového dne. Začal 18. června a vyvrcholil divadelním 
vystoupením 24. a 25. června v tělocvičně školy.

Jan Hus svým životem a půso-
bením zanechal v našich dějinách 
zcela mimořádnou stopu. Refor-
mátor pražské univerzity, jazykově-
dec, nesmlouvavý kritik poměrů 
v církvi, bojovník za pravdu, 
obhájce českých národních práv 
a zájmů, kritik feudalismu a soci-
ální reformátor. Osobnost, která 
spojuje i dnes. Spojila i žáky a uči-
tele při různorodých aktivitách, 

které vhodně doplnily teoretic-
kou výuku k letošnímu jubileu. 
Žáci šestých tříd s učitelkou Len-
kou Ptákovou rozebírali myš- 
lenky Mistra Jana Husa a jejich 
aktuálnost v dnešní době. Výuku 
doplnily prezentace a hrané 
ukázky, do kterých se žáci prů-
běžně zapojovali. Sedmáci s uči-
telem dějepisu Robertem Vlkem 
uspořádali znalostní »Husitskou 

Bohumínský rynek opět patřil múzám. Milovníky umění i náhodné kolemjdoucí přijeli pobavit
i dojmout ochotníci z různých koutů severní Moravy. Další ročník divadelního festivalu na náměstí 
se konal od 15. do 19. června. 

Pětidenní festival ochotnických divadel 
téměř každý večer nabídl hned dvě před-
stavení. Na programu byly dvě pohádky 
a pět klasických, především komediál-
ních, her. Zpestřením bylo rovněž 
vystoupení bohumínského písničkáře 
Josefa Pinkase nebo »impéčko«, večer 
improvizovaných skečů.

Festival pod širým nebem, kde diváci 
neplatí vstupné, nepotřebují společenské 
šaty a uměním se může pokochat každý 
kolemjdoucí, nemá v regionu obdoby. 
V Bohumíně se konal už pošesté a opět 
přilákal řadu sice amatérských, ale už 
ostřílených divadelních souborů. 
Z Rychvaldu dorazil Příležitostný sou-
bor při DDM, z Ostravy Zdividlo 
a Jitřenka. Havířov reprezentoval soubor 
Skřítek a tradiční účastník Tom a Jeff. 
Na bohumínském pódiu se představili také 
Berani z Těškovic na Opavsku a Odřivous 
z Bílovce.  (erh)

Žádné vstupné, zábava k nezaplacení

Na náměstí si každý divák přišel na své. Milovníky pohádek přijelo potěšit Zdividlo Ostrava s představením Pipi... Foto: K3 Bohumín

olympiádu«.  Žáci osmých tříd se 
vydali do Fulneku. V Památníku 
J. A. Komenského si prohlédli 
stálou expozici o Učiteli národů 
i putovní výstavu připravenou ve 
spolupráci s Husitským muzeem 

v Táboře »Jan Hus 1415 a 600 let 
poté«. Výjezd ukončili na nedaleké 
rozhledně Bílov a zámku v Kuní-
ně. Nejstarší žáci se vypravili do 
Rychvaldu na setkání s biskupkou 
Janou Šilerovou, která všechny 
uvítala v místním kostele Církve 
československé husitské.

Všechny aktivity se završily ve 
školní tělocvičně. Žáci pod vede-
ním Roberta Vlka a Marcely Su-
chánkové zde připravili hudeb-
ně–dramatické vystoupení, 
odehrávající se v Kostnici. Před-
stavení zakončili herci i diváci 
zpěvem husitského chorálu 
»Ktož jsú boží bojovníci«.  

Miroslav ROSÍK, ředitel školy

Foto: Masarykova ZŠFoto: Masarykova ZŠ


