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Číslo 1072 je ve vedení, 
1073 s ním drží krok. 
Sportovní terminologie 
se ideálně hodí k popisu 
probíhající rekonstrukce 
věžových domů v centru. 
Práce na zateplení 
a úpravách čtyř věžových 
domů se rozběhly současně 
s jedním startovním výstře-
lem. Přesto na každém 
z objektů postupují výrazně 
odlišným tempem.

Věžáky 1070 až 1073 se vyzna-
čují místopisnou kuriozitou. 
I když domy stojí v těsné blízkosti, 
každý má jinou adresu – Alešo-
va, třída Dr. E. Beneše, Čs. armá-
dy a Štefánikova. A podobně je to 
i s probíhající rekonstrukcí, kaž-
dý opravuje někdo jiný. Výběrová 
řízení probíhala na každý dům 
zvlášť a uspěly v nich tři firmy. 
Jedna stavební společnost získala 
zakázku na dva věžáky, dvojčata 
1072 a 1073 poblíž lokality Osvě-
ta, a právě zde probíhají práce 
nejsvižněji. Trochu závistivě se 
jejich směrem dívají obyvatelé 
druhých dvou domů u pěší zóny, 
kde rekonstrukce nesprintuje, ale 
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Kdybych bydlel na ubytovně, moc bych se neradoval

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Pokud bychom si položili v Bohumíně otázku, co nás momentálně nejvíce 
trápí, byly by to bezpochyby problémy, které souvisí s ubytovnami. 

Kriminalita sice ve městě výrazně klesá, protože amnestovaní jsou již opět 
ve vězeních, ale pocit bezpečí v okolí ubytoven je minimální. To vyplynulo 
i z ankety, kterou uspořádala komise rady pro bezpečnost. Vadí nám hluk, 
posedávání před domy a to, že ubytovaní vesměs nepracují. Majitelé 
ubytoven mají z jejich provozu nehorázné zisky, které jsou placeny z našich 
daní formou doplatků na bydlení.

Proto všechny politické strany v našem zastupi-
telstvu vnímaly toto téma jednotně. V posledních 
týdnech jsme spoléhali na novou legislativu a mož-
nost vyjádřit s tímto byznysem nesouhlas. 

Nejnovější výklad Ministerstva vnitra a z toho 
plynoucí doporučení Ministerstva práce a sociál-
ních věcí pro úřady práce, aby nesouhlasy obcí byly 
posuzovány pouze jako nezávazné, nás všechny 
zklamal.

Vlastně ne všechny. Především si oddychli maji-
telé zmíněných ubytoven – penízky se dál budou 
sypat. Možná se zaradovali i nájemníci ubytoven. 
Myslí si, že se nebudou muset stěhovat jinam ani 
začít pracovat a stávající způsob jejich života nikdy 
neskončí. A také aktivisté v čele s Kumarem Vish -
wanathanem si mnou ruce. Dosáhli svého. 

A co pracovníci úřadu práce? Těch je mi nejvíce 
líto. Budou muset na příkaz shora porušit zákon 
a dávky přes nesouhlas obce vyplatit. (Neboť oni 
dobře vědí, na rozdíl od právníků ministerstev, že 
když je v zákoně napsáno, že něco lze učinit ›jen 
v případě souhlasu obce‹, tak to jen těžko může 
znamenat, že souhlasu obce není třeba.) A také 
dobře vědí, že pokud je za porušení zákona bude 
někdo v budoucnu popotahovat, tak ministerští 
řeknou, že jejich stanovisko bylo jen nezávazné.

Jak bude nyní postupovat město? Vzdáme to? 
NIKDY! Proti tomuto nemorálnímu byznysu budeme 
dále bojovat. Není přece možné, aby se za užívání 

městských bytů platilo mnohem méně než za poko-
jíček se čtyřmi postelemi a toaletou na chodbě na 
ubytovně. A aby to vše proplácel úřad práce.

Rada města bude tedy i nadále vyslovovat s do-
platky na bydlení v ubytovnách nesouhlas. Vyzývá-
me úřad práce k dodržování zákona a respektování 
stanoviska obce, vyzýváme úřad práce k vyplácení 
dávek jen ve výši obvyklých nákladů na bydlení.

Doporučujeme nájemníkům ubytoven, aby si 
urychleně hledali jiné bydlení. K tomu jim náš so-
ciální odbor nabízí veškerou pomoc. Pokud nevy-
užijí situace a nenajdou si odpovídající bydlení teď, 
může se stát, že v budoucnu už možností bude 
méně. Protože tento byznys dříve či později zanikne. 
I zmíněná ministerstva si to uvědomují a chystají 
změny v zákoně, které ho ukončí. 

Město nabídne ve spolupráci s Armádou spásy a ji-
nými organizacemi lepší bydlení než v ubytovně těm, 
kteří si pomoc zaslouží. Ale budou muset dodržovat 
určité podmínky. Zároveň město musí mít jistotu, že 
na takto uvolněná místa v ubytovnách nenastoupí 
další uchazeči o sociální dávky, zejména z jiných měst.

Ač to tak nevypadá, blýská se na lepší časy. Ale 
ne všem. Majitelům ubytoven a těm, co dávky zne-
užívají, ne.  Petr VÍCHA, starosta

U Osvěty a v Tovární se sprintuje, jinde vyklusává

jen poklusává. Patrné je to ze-
jména u domu v Alešově 1070, 
kde vítězná fi rma z výběrového 
řízení zakázku vzdala. Převzala ji 
tak druhá v pořadí, jenže ta měla 
současně v běhu další projekty 
a pro Bohumín neměla dost lidí. 
Obyvatelé věžáku, kteří kvůli le-
šení a staveništi musí ledacos 
protrpět, tak na laxně probíhající 
práce hledí s nelibostí.

„Rozladěnost nájemníků chápe-
me, proto jsme situaci od počátku 
s provádějící fi rmou řešili. Všemi 
možnými způsoby jsme na ni tla-
čili, aby činnost urychlila. Firma 
zareagovala a práce v posledních 
týdnech konečně nabraly spád,“ 
uvedl Jan Hock z odboru rozvoje 
a investic. Pro rekonstrukci všech 
věžáků platí říjnový termín do-
končení. Podle Hocka zatím nic 

nenasvědčuje tomu, že by byl 
u domu 1070 ohrožen. Přesto by 
logicky všichni kvitovali s povdě-
kem, kdyby práce skončily před 
termínem.

Kromě čtveřice výškových domů 
v centru prochází obnovou ještě 
věžák v Tovární ulici 426, kde práce 
probíhají svižně a bez komplikací 
jako v případě domů u Osvěty.

(Dokončení na str. 9)

Věžáky čeká komplexní zateplení a dostanou i novou vizuální podobu. V případě domů u lokality Osvěta už 
je jasně patrná.  Foto: Pavel Čempěl
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Nový chodník měří 
650 metrů a vede 
podél Rychvaldské 
a Sokolské ulice. Prá-
ce na fi nálním úseku, 
kde se nový chodník 
napojí na ten stávající, 
vedoucí od sokolovny. 

Foto: Pavel Čempěl

Komunikaci pro 
pěší buduje město, 
ovšem na krajských 

pozemcích. Stavbu proto musela posvětit Sprá-
va silnic Moravskoslezského kraje. Projekt 
chodníku myslel na současné potřeby, ale je 
i nadčasový. Například na sousedním soukro-
mém poli se v budoucnu počítá s rodinnou 
zástavbou. Součástí nového chodníku je proto 
i vjezd ze silnice. Zatím sice nikam nevede, 
končí v trávě, ale až opravdu výstavba soukro-
mých domů začne a bude k nim třeba postavit 
příjezdovou cestu, nebude už nutné do hotového 
chodníku »vrtat«.  (tch)

Finanční výbor projednává 
veškeré materiály, jež se 
týkají rozpočtu. Jak vidíte 
fi nanční zdraví města?

Za těch devět let, kdy působím 
v zastupitelstvu, celkový stav 
fi nancí města sleduji a mohu říci, 
že v tomto ohledu se město cho-
vá velmi zodpovědně. A to jak 
při sestavování rozpočtu, tak i při 
uskutečňování jednotlivých vel-
kých i menších investičních akcí. 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: JIŘÍ KNOT
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické 
v Pardubicích Jiří Knot (53) žil po studiích několik let 
v Ostravě. Poté zakotvil s rodinou v městské části Záblatí, 
kde bydlí dodnes. Kdysi vedl bohumínský závod fi rmy 
Rockwool, nyní pracuje v Hutním projektu Frýdek-Místek 
jako projektový manažer. V zastupitelstvu města je 
nepřetržitě od roku 2006. V letech 2010–2014 byl předse-
dou komise pro územní rozvoj, v tomto volebním období 
ho zastupitelé zvolili předsedou fi nančního výboru.

Zde se vyplácí dlouhodobé plá-
nování a příprava. Víme, co, za 
kolik a kdy chceme či můžeme 
provést. V maximální míře město 
využívá možnosti různých dotací 
a při přijímání případných úvěrů 
je vždy jasné, jak se budou splácet 
a kolik si toho můžeme dovolit. 
Prostě na co nemáme, do toho se 
nepouštíme. Navíc dvakrát do 
roka probíhají důkladné rozbory 
hospodaření. Dle aktuální situace 
jsou pak přijata patřičná opat-
ření, aby byly příjmy a výdaje 
v souladu. 

Obdobný dotaz už v rozhovo-
ru se zastupitelem padl, ale 
pokládám ho znovu: Kdybyste 
měl k dispozici 100 milionů 

korun k proinvestování ve 
městě, jak byste je využil? 

Část bych využil na rychlejší 
dostavbu kanalizací a vybudová-
ní infrastruktury k městským 
stavebním pozemkům. U části 
bych se zamyslel, jak ji použít 
k podpoře zaměstnanosti a udr-
žení mladých ve městě. Část bych 
určitě věnoval na zkrášlení města, 
ať už architektonickými prvky 
nebo květinami a zelení. Mimo-
chodem, pracuji v jiném městě 
a k mému překvapení (milému) 
jsem slyšel názor zdejších obča-
nů, jak je Bohumín pěkný, co vše 
máme a jak se zde lidem musí 
dobře žít. Možná si to ani neuvě-
domujeme. 

Pozice předsedy komise pro 
územní rozvoj i šéfa fi nančního 
výboru jsou náročné. Která 
role vám sedí více?

V komisi pro územní rozvoj 
jsme se především zabývali no-
vým územním plánem a vůbec 
rozvojem města z  pohledu 
funkčního vymezení a sladění 
jednotlivých ploch pro tu či onu 
činnost. Pro výstavbu, průmysl, 
zeleň, odpočinek. Finanční vý-
bor se už podle názvu zabývá 
fi nancemi města a jejich hospo-
dárným využitím. Obě role jsou 
dost odlišné. Za svůj profesní ži-
vot jsem se už zabýval různými 
činnostmi, takže jak k územnímu 
plánování, tak k fi nancím mám 
svůj vztah. 

Najdete si při své vytíženosti 
ještě čas na své záliby 
a koníčky? 

Přiznávám, že někdy je to hodně 
náročné a těším se na chvíli klidu. 
Dobrá kniha, dobré víno, vyjížď-
ka na kole či procházka krajinou 
pak potěší a pomůže k odreago-
vání.

Děkuji za rozhovor.  (fi )

Od rozcestí bezpečně a bezbariérově
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Šest set metrů hotovo, posledních 
pár zbývá. Do fi nále spěje stavba 
chodníku, která probíhá od loňského 
podzimu v Záblatí. Bezpečná komu-
nikace pro pěší si vyžádá 7,5 milionu, 
85 procent pomůže uhradit evropská 
dotace z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. 

Chodník se vine od křižovatky Hraniční, 
Bohumínské a Rychvaldské ulice, lidově »roz-
cestí«, a končí v Sokolské ulici. Právě v ní, 
poblíž příjezdové silnice ke hřbitovu, nyní 

práce fi nišují. Než se až sem stavbaři dostali, 
museli překonat několik »nástrah«. Na stáva-
jící silnici nebylo pro chodník místo, a tak se 
musel v některých úsecích budovat v prostoru 
bývalého hlubokého příkopu. Ten bylo třeba 
dosypat a položit do něj trubky, které budou 
odvádět dešťovou vodu z vozovky. Trase 
chodníku musely bohužel ustoupit dva 

vzrostlé stromy a nakonec se bylo třeba vypo-
řádat s výškovými rozdíly. V Sokolské ulici 
vede chodník pod vozovkou, ale v jedné pa-
sáži se musí dostat na její úroveň. „Chodník 
musí být v celém úseku bezbariérový, takže 
toto převýšení neřešíme formou schodů, ale 
nakloněnou rovinou,“ uvedla Lenka Jochimová 
z městského odboru rozvoje a investic.
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Soutok nemusí být konečnou, řešením je lávka
Do Ostravy, Rychvaldu, Dolní Lutyně i do Polska. Všechny cesty z Bohumína orientované 
do všech světových stran někam vedou. Téměř. Jedinou výjimkou je Kopytov, který 
z obou stran obepínají řeky a na jejich soutoku všechny cesty končí. Na stole už je ale pár 
let koncept, který tuto bariéru bourá. Projekt lávky přes Olši nyní pokročil do další fáze.

Lávka v Kopytově v minulosti 
byla, ale za války vzala za své. 
Roky se ji nikdo nesnažil obnovit. 
Proč taky, žádný ze států východ-
ního bloku přeshraničnímu ces-
tování neholdoval. Po otevření 
hranic myšlenka přemostění 
Olše znovu ožila a v roce 2007 
vnikla iniciativa za obnovení láv-
ky. Bohumín a polské Gorzyce se 
dohodly na spolupráci a začaly 
podnikat první kroky. 

Důvodem, proč lávka dosud 
nestojí, jsou především fi nance. 
Projekt bude nákladný a bez do-
tace prakticky neuskutečnitelný. 
A přestože získání dotace reálné 
je, nepokryje náklady celé, zby-
tek budou muset obce doložit ze 

svého. A tady se vyskytl jistý 
zádrhel. Polská strana chce 
v projektu pokračovat, ale je si 
vědoma omezených fi nančních 
možností. Ne-
bude se moci 
na spoluúčasti 
podílet s Bohumínem »fi ft y fi f-
ty«, může si dovolit jen dvacet 
procent. Bohumín se za této si-
tuace musel rozhodnou, zda na 
sebe vezme větší fi nanční zodpo-
vědnost. Návrh se tak dostal 
před prázdninami na stůl bohu-
mínských zastupitelů. A ti nako-
nec dali projektu zelenou. Pokud 
se podaří získat dotaci, o zbytek 
nákladů se v rámci spoluúčasti 
strany podělí v poměru Bohu-

mín osmdesát procent, Gorzyce 
dvacet.

Navržená lávka má v budoucnu 
sloužit výhradně pěším a cyklis-

tům. Má být 
1 7 0  m e t r ů 
dlouhá, mini-

málně dva a půl metru široká 
a devět metrů vysoká, tedy nad 
hladinou stoleté vody. Stát by 
měla zhruba pět set metrů proti 
proudu od soutoku. „V tomto 
místě úředně existuje brod a Mi-
nisterstvo vnitra ho eviduje jako 
ofi ciální hraniční přechod,“ pro-
zradil Dalibor Třaskoš z odboru 
rozvoje a investic. Při pohledu na 
letecký snímek je umístění logic-
ké. Na české straně je sice jen 

divoká příroda, na polské jsou 
však hned za hranicí obydlí 
a navazující sít komunikací. Ty 
vzniknou i na našem území. Stát-
ní pozemkový úřad, která okolní 
parcely vlastní, hodlá ještě letos 
vybudovat k budoucí lávce pří-
stupovou komunikaci.

Na papíře už projekt existuje, 
teď ho jen přenést do reality. Kro-
mě fi nančních náležitostí se musí 
vypořádat ještě s dílčími admini-
strativními překážkami. Napří-
klad že pozemky na našem břehu 
kvůli meandrující řece a změnám 
koryta nepatří Česku ale Polsku. 
Nebo že stavbu lze povolit jen 
jako »dočasnou«, protože se na-
chází v koridoru zamýšleného 
kanálu Dunaj–Odra–Labe. Na-
štěstí už existuje varianta jeho 
vedení přes Polsko, takže se snad 
i tuto »maličkost« podaří vyřešit.

Pavel ČEMPĚL

Čtyřsetleté zvony, které se 
letos v dubnu po 73 letech 
vrátily z Německa domů 
do Starého Bohumína, se 
už zase stěhovaly. Po dvou 
a půl měsíčním pobytu 
v kostele Narození Panny 
Marie se 9. července 
přesunuly jen o pár desítek 
metrů dál, do vestibulu 
opraveného secesního 
Národního domu na 
náměstí Svobody.

Rekonstrukce Národního domu, 
který staronově ponese název 
Pod zelený dubem, je u konce. 
Nyní probíhají už jen poslední 
úpravy před kolaudací. Opravená 
kulturní památka se pro veřejnost 
slavnostně otevře 6. září, kdy pro-
běhne den otevřených dveří s ko-
mentovanými prohlídkami.

Ve vestibulu, kde bude fungo-
vat infocentrum, se návštěvníci 
budou moci seznámit právě s na-
vrácenými zvony. Adam (1,2 tuny) 
s Josefem (650 kilo) tady budou 
vystaveni zhruba pět let. Do doby, 
než se budou moci vrátit zpět do 
kostelní věže. „Ve zvonici už máme 
zvony nové, ale do pěti let bychom 
chtěli sehnat peníze a staticky pro-
věřit, zda by ty původní mohly být 
umístěny u těch současných,“ uvedl 
starobohumínský farář Kalikst 
Jan Mryka. Než se tak stane, zů-
stanou po dohodě s městem sou-
částí expozice Národního domu.

Oba zvony z dílny opavského 
mistra Hanse Knauff a pocházejí 
z roku 1620. Sloužily ve Starém 
Bohumíně až do března 1942, 
kdy je zkonfi skovali nacisté. Na-
štěstí je neroztavili k vojenským 

účelům, skončily ve zvonicích 
německých kostelů v Remschei-
du a Wuppertalu. Česka strana 
usilovala roky o jejich navrácení. 
Po řadě jednání se celý proces 
podařilo loni dotáhnout do 
úspěšného konce. Z Německa 
zvony nejprve putovaly do zvo-
nařské dílny v Brodku u Přerova, 
kde prošly očistou a restaurátor-
skými pracemi. Město na »lázeň-
skou kúru« zvonů přispělo část-
kou 140 tisíc. V dubnu proběhlo 
jejich ofi ciální slavnostní předání 
ve starobohumínském kostele za 
účasti německé i české strany.

Lucie BALCAROVÁ

»Neposedné« zvony zase na cestách

Zvony se stěhovaly vzdušnou čarou 
jen 150 metrů, s transportem ale 
musela pomoct těžká technika. Oba 
budou vystaveny v infocentru Národ-
ního domu. Jeden zavěšený, druhý 
na zemi.  Foto: Jiří Spáčil
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. 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+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 a WC je po gene-
rální opravě elektroinstalace. 
Nové PVC a dlažba,  bytové 
i vstupní dveře. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,20 m2, celková 
plocha bytu 28,20 m2. Prohlídka 
21.7. v 10–10.15 hodin a 22.7. v 13-
13.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 22.7. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 27, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti cent-
ra města, obchodů, základní 
a mateřské školy. U domu mož-
nost parkování. Byt s kuchyňskou 
linkou. Plocha pro výpočet ná-
jemného 27,70 m2, celková plocha 
bytu 27,70 m2. Prohlídka 20.7. 
v 15–15.15 hodin a 21.7. v 9-9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 22.7. 
v 16 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.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový dům u kruhového objez-
du poblíž bývalého supermarketu 
Billa. V domě je zajištěna domov-
nická činnost s úklidem. Byt je po 
celkové rekonstrukci s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
60,02 m2, celková plocha bytu 
60,02 m2. Prohlídka 22.7. v 14.15-
14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 22.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1022, číslo bytu 3, I. kategorie, 
1. patro. Nízká zástavba poblíž 
školy, školky, zdravotního středis-
ka a supermarketu. Dům je po 
revitalizaci s možností parkování 
u domu. Byt s výklenkem v poko-
ji. V bytě je nová koupelna a PVC. 
Plocha pro výpočet nájemného 
56,55 m2, celková plocha bytu 
57,59 m2. Prohlídka 22.7. v 15–
15.15 hodin a 23.7. v 9–9.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 27.7. 
v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1024, číslo bytu 8, I. kategorie, 3. 
patro. Nízká zástavba se nachází 

poblíž školy, školky, zdravotního 
střediska a supermarketu. Dům je 
po revitalizaci. Možnost parková-
ní u domu. Byt s balkonem, ne-
průchozími pokoji a novou kou-
pelnou. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,22 m2, celková 
plocha bytu 61,22 m2. Prohlídka 
22.7. v 15.15–15.30 hodin a 23.7. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 27.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 49, I. kategorie, 9. pat-
ro. Věžový dům s funkcí domov-
níka, v současné době probíhá 
rekonstrukce domu (zateplení, 
balkony), plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 26,53 m2, 
celková plocha bytu 26,53 m2. 
Prohlídka 22.7. v 14.30–14.45 
hodin a 23.7. v 8.15–8.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 27.7. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Seifertova 603, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní dům v klidové 
zóně poblíž základní školy, parku 
a centra města. Byt se sprchovým 
koutem a kuchyňskou linkou je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 53,90 m2, 
celková plocha bytu 57,20 m2. 
Prohlídka 22.7. v 14.45–15 hodin 
a 23.7. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 265, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům u au-
tobusové zastávky a pošty. Byt 
s ústředním vytápěním a plas-
tovými okny je umístěn nad 
knihovnou. Plocha pro výpočet 
nájemného 79,70 m2, celková plo-
cha bytu 79,70 m2. Prohlídka 27.7. 
v 16.15–16.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 29.7. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
938, číslo bytu 3, I. kategorie, 3. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. V blízkosti 
domu se nachází vlakové nádraží, 
možnost parkování za domem. 
V bytě je ústřední topení, koupel-
na po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,29 m2, cel-
ková plocha bytu 53,41 m2. Pro-
hlídka 27.7. v 15–15.15 hodin 
a 28.7. v 10-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.7. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1019, číslo bytu 2, I. kategorie, 1. 
patro. Věžový dům po rekon-
strukci (okna, zateplení, střecha) 
poblíž školy, školky zdravotního 
střediska a supermarketu. Dům 
s funkcí domovníka. Byt s balko-
nem a zděným bytových jádrem. 
V bytě je nová koupelna, PVC 

a bytové dveře. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,46 m2, celková 
plocha bytu 51,46 m2. Prohlídka 
27.7. v 15.30–15.45 hodin a 28.7. 
v 9–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 29.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 287, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 3. pat-
ro. Nízká zástavba poblíž parku, 
školky, základní a střední školy. 
V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. V bytě je ústřední 
topení a balkon. K bytu náleží 
sklepní kóje. Plocha pro výpočet 
nájemného 53,50 m2, celková plo-
cha bytu 57,30 m2. Prohlídka 27.7. 
v 14.30–14.45 hodin a 28.7. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 29.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům po-
blíž kruhového objezdu a autobu-
sové zastávky, nově provedeno 
ústřední vytápění s domovní kotel-
nou. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 68,42 m2, celková plocha bytu 
68,42 m2. Prohlídka 27.7. v 16.45–
17 hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 29.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+4, tř. Dr. E. Beneše 
1065, číslo bytu 10, I. kategorie, 4. 
patro. Dům s funkcí domovníka 
se nachází v blízkosti základní 
školy, školky a střediska zdravot-
nických služeb. U domu je auto-
busová zastávka (směr Ostrava 
a Starý Bohumín). Byt má 2 bal-
kony. Plocha pro výpočet nájem-
ného 87,29 m2, celková plocha 
bytu 90,44 m2. Prohlídka 28.7. 
v 10.15–10.30 hodin a 29.7. 
v 15.30–15.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 3.8. v 16 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 26, I. kategorie, 5. pat-
ro. Věžový dům po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateplení) 
se nachází poblíž dětského hřiště, 
autobusového stanoviště, Kau-
flandu, školky a základní školy. 
Dům s funkcí domovníka. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,40 m2, celková plo-
cha bytu 29,80 m2. Prohlídka 28.7. 
v 11–11.15 hodin a 29.7. v 16.15–
16.30 hodin. Licitace bytu se koná 
3.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 38, I. kategorie, 7. pat-
ro. Věžový dům s funkcí domov-
níka poblíž kruhového objezdu 
u bývalé Billy. V současné době 
probíhá celková rekonstrukce 
domu (balkony, zateplení, včetně 
střechy). Plocha pro výpočet ná-
jemného 27,28 m2, celková plocha 
bytu 28,03 m2. Prohlídka 29.7. 
ve 14.30–14.45 hodin a 30.7. 

v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 3.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 4. pat-
ro. Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města s funkcí domovní-
ka. V blízkosti vlakové nádraží. 
Možnost parkování před domem. 
V bytě je ústřední topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,29 m2, 
celková plocha bytu 56,29 m2. 
Prohlídka 28.7. v 9.15–9.30 hodin 
a 29.7. v 14.45–15 hodin. Licitace 
bytu se koná 3.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 23, I. kategorie, 5. patro. Pa-
nelový dům s funkcí domovníka, 
v letošním roce proběhne celková 
rekonstrukce domu včetně zatep-
lení. Parkoviště u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 33,05 m2, 
celková plocha bytu 33,05 m2. 
Prohlídka 3.8. v 15.30–15.45 
hodin a 4.8. v 7.30–7.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 5.8. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 41, I. kategorie, 9. pat-
ro. Zateplený věžový dům po cel-
kové rekonstrukci, dům s funkcí 
domovníka. Byt s balkonem 
a plastovými okny. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,90 m2, celko-
vá plocha bytu 70,52 m2. Prohlíd-
ka 3.8. v 16–16.15 hodin a 4.8. 
v 8–8.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.8. v 16 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 22, I. kategorie, 4. pat-
ro. Zateplený věžový dům po cel-
kové rekonstrukci, dům s funkcí 
domovníka. Byt s balkonem 
a plastovými okny. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,61 m2, celko-
vá plocha bytu 69,93 m2. Prohlíd-
ka 3.8. v 16.30–16.45 hodin a 4.8. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 5.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1158, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 3. pat-
ro. Nově zateplený věžový dům 
po částečné rekonstrukci, v do-
stupnost je škola, školka a zdra-
votní středisko. Možnost parko-
vání u domu. Byt s balkonem 
a novou koupelnou. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,53 m2, cel-
ková plocha bytu 69,78 m2. Pro-
hlídka 3.8. v 15–15.15 hodin 
a 4.8. v 9–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 5.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 15, I. kategorie, 4. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. V blízkosti 
vlakové nádraží. Možnost parko-
vání za domem. V bytě je ústřed-
ní topení. V domě provádí úklid 
úklidová fi rma. Plocha pro výpo-
čet nájemného 32,94 m2, celková 
plocha bytu 32,94 m2. Prohlídka 
28.7. v 10.30–10.45 hodin a 29.7. 

Dokončení na str. 5

Připravované licitace městských bytů
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Slunění u bazénu, to k létu 
patří. Myslela na to 
i městská společnost 
Bospor, která provozuje 
bohumínské aquacentrum. 
Začátkem prázdnin rozšířila 
kapacitu praktických 
venkovních lehátek.

„Aquacentrum je létě velkým 
lákadlem. Za pěkného počasí pro-
jde ve všední dny turnikety v prů-
měru osm set a o víkendech a svát- 
cích až tisíc lidí,“ potvrdil Petr 
Kamínek z Bosporu. V letních 
měsících tráví většina návštěvní-
ků čas na zahradě aquacentra, 
kde mají děti k dispozici brou- 
zdaliště, dospělí altán a snadný 
přístup ke hřištím plážového 
volejbalu a adventure golfu. Pře-
devším ale mohou plavci na za-
hradě relaxoval a opalovat se. 
A k tomu se ideálně hodí lehátka, 
proto nyní Bospor kvůli velkému 

zájmu rozšířil jejich počet o rov-
ných čtyřicet. Nová hliníková 
lehátka s plastovým rastrovaným 
potahem jsou pohodlná a nasta-

vitelná. Bospor do jejich nákupu 
investoval sto tisíc. Novinkou 
v areálu je také další venkovní 
převlékárna.  (erh)

Maják městské policie
 ● Výtržností a vandalství se večer 

21. června dopouštěli dva pod-
roušení mladíci (19, 20) v Rych- 
valdu. Hlídka je nejprve musela 
umravňovat v Petřvaldské ulici, 
kde ve společnosti dalších kum-
pánů rušili noční klid. Mladíci se 
pak vydali Bohumínskou ulicí 
směrem k Záblatí a začali tropit 
další nepravosti. Vysypávali koše, 
rozbili prosklenou stěnu autobu-
sové zastávky a u rozcestí  vytrhli 
betonovou lavičku a postavili ji 
doprostřed křižovatky. Strážníci 
poblíž místa oba barbary zadrželi. 
Případem se zabývá republiková 
policie.

 ● Dopoledne 23. června značně 
podnapilý cyklista narazil do za-
parkované octavie, poškodil ji 
a z místa nehody se snažil ujet. 

Celý incident spatřila 
hlídka, která prchajícího provinil-
ce dopadla.

 ● Agresivní muž napadl časně 
ráno 27. června ženu v bytě ve 
Štefánikově ulici. Násilník se ne-
chtěl zklidnit ani po příchodu 
hlídky a napadl i zasahující stráž-
níky. Ti jej za použití donucova-
cích prostředků zpacifikovali. 
Agresor skončil v rukou policie, 
zraněnou ženu odvezla záchranná 
služba.

 ● Z prodejny v Šunychelské ulici 
utekl 29. června večer zloděj bez 
placení s lahvemi alkoholu. Podle 
popisu hlídka poté v parku Petra 
Bezruče zajistila muže (26) z Pol-

ska i s kořistí. Za majetkový pře-
stupek vyfasoval blokovou pokutu.

 ● Dva muži se vypravili 1. čer-
vence krást do areálu drah v ulici 
Na Hrázi. Když smýkali odcizené 
pružiny z vagonů a kovové odlitky 
Lidickou ulicí, polapila je hlídka. 
Za delikt jim uložila pokutu.

 ● Projekt zateplování věžových 
domů v centru opakovaně láká 
zloděje. Další se na staveniště 
v Alešově ulici vypravili 2. čer-
vence. Dvojice pobertů z Karviné 
měla zálusk na izolační materiál. 
Čtyři balíky izolace nacpali do 
auta a snažili se zmizet. Strážníci 
však vozidlo s kořistí u křižovatky 
Příční a Štefánikovy ulice dojeli 
a chmatáky zadrželi. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 5.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 193, čís-
lo bytu 10, I. kategorie, 4. patro. 
Nízká zástavba v centru města se 
zateplenými štíty, dům se nachází 
za Benešovou školou. Byt je po 
rekonstrukci s balkonem a plasto-
vými okny. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,10 m2, celková plo-
cha bytu 60,10 m2. Prohlídka 5.8. 
ve 14.30–14.45 hodin a 6.8. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 10.8. v 16 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 balko-
nu, bez kuchyňské linky. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,41 m2, 
celková plocha bytu 50,56 m2. 
Prohlídka 10.8. ve 14.45–15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 10.8. v 16.15 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 patrech. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,82 m2, celková plo-
cha bytu 62,16 m2. Prohlídka 5.8. 
v 15–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 10.8. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 15, I. kategorie, 3. patro. Za-
teplený, v roce 2007 nově zrekon-
struovaný dům se správcovskou 
a úklidovou službou. Dům se na-
chází poblíž lesoparku, Kaufl an-
du, školy a školky. Možnost par-
kování u domu. V bytě je velká 
koupelna s vanou. Z lodžií je vý-
hled na město. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,39 m2, celková 
plocha bytu 67,39 m2. Prohlídka 
29.7. v 15–15.15 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 10.8. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 26, I. kategorie, 6. patro. 
V roce 2012 prošel dům částeč-
nou rekonstrukcí – okna, balko-
ny, střecha, zateplení. V blízkostí 
školka, zdravotní a nákupní stře-
disko. Možnost parkování u do-
mu. Byt s balkonem a novým 
PVC. Plocha pro výpočet nájem-
ného 40,47 m2, celková plocha 
bytu 42,36 m2. Prohlídka 10.8. 
v 15–15.15 hodin a 11.8. v 9–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 17.8. 
v 16 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Relax na lehátku u bazénu

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Bouřka, vítr a polámané stromy
Nejprve teploty, které by nám mohla závidět přímořská letoviska. Pak prudké bouře, 
poryvy větru a vzdušné víry. Závěr prvního prázdninového týdne byl z pohledu meteoro-
logů mimořádně zajímavý. Lidé, kolem kterých padaly stromy a kteří se na dlouhé hodiny 
ocitli bez elektřiny, už tak nadšení nebyli.

Letošní začátek prázdnin se zapíše do análů re-
kordními teplotami. V Bohumíně dosáhly maxima 
7. července, kdy čidla zaznamenala teplotu 34,4 °C. 
Už o pár hodin později ale bylo všechno jinak. Tro-
pické počasí »kulminovalo« a v noci přišla smršť. 
Hromy, blesky, přívalové deště, poryvy větru. Ty 
napáchaly největší škody. Lámaly větve, vyvracely 
celé stromy, ničily elektrická vedení. Profesionální 
hasiči na severu Moravy měli kvůli počasí na kontě 
220 výjezdů. Nejčastěji, ve 130 případech, museli 
zasahovat na Karvinsku.

I v Bohumíně se měli hasiči a energetici co ohánět. 
Padající větve či celé stromy trhaly dráty elektrické-
ho vedení a bez proudu se tak ocitl Šunychl, Starý 
Bohumín nebo Skřečoň. Odstraňování následků 
noční bouře zabralo dlouhé hodiny. Živel napáchal 
škody za desítky tisíc. Naštěstí se jeho řádění obešlo 
bez zranění nebo ztrát na životech.  (red)

PRÁVNÍ PORADNA

S příchodem teplého počasí
 se obyvatelé domů i bytů 

opět setkávají s nepříjemným 
nešvarem. Tím je, v tomto ob-
dobí více než v jiných měsících, 
rušení nočního klidu. Co dělat, 
když soused pořádá do noci na 
své zahradě párty s hudbou, 
hluční opilci se trousí z hospo-
dy nebo kolem plotu neustále 
štěká pes? 

Pokud nezaberou domluvy, 
v úvahu přicházejí dvě možná 
řešení. Je možné podat na rušite-
le nočního klidu stížnost na 
právním a živnostenském odbo-
ru radnice nebo lze zavolat poli-
cii, která může věc řešit jako pře-
stupek. 

V prvním případě stačí zajít na 
městský úřad nebo poslat stíž-
nost elektronicky a uvést kon-
krétní osoby, které ruší noční 
klid a jakým způsobem. Nevýho-
dou stížnosti je, že nelze výteční-
ky nijak sankcionovat, ani je 
»nutit« k nějaké součinnosti při 
řešení stížnosti. 

Naopak v případě řešení for-
mou přestupku je šance na ná-
pravu, potažmo potrestání do-
tyčných, mnohem lepší. Stačí 
zavolat městskou policii (156) 
nebo Policii ČR (158), které buď 
vyřeší přestupek na místě (do-
mluvou, při opakovaném poru-
šení zákona blokovou pokutou), 
nebo jej postoupí na právní 
a živnostenský odbor. Zde už má 
úředník mnohem více možností. 
V případě, že se přestupce, i přes 
řádné předvolání, vyhýbá návště-
vě městského úřadu, lze jej ne-
chat předvést policií nebo mu 
udělit pokutu v jeho nepřítom-
nosti.

A jak je to s tím v úvodu zmí-
něným štěkajícím psem? Tam je 
situace trochu složitější. Sám pes 
pochopitelně pokutu nedostane, 
ovšem sankcionován nemůže být 
ani jeho majitel. Lidé si psy často 
pořizují proto, aby hlídali poze-
mek nebo dům, a právě štěkotem 
odradili nevítané návštěvníky. 
Tím psi plní své poslání a brání 
majetek, někdy i zdraví, svého 
pána. Pokud je ovšem štěkot ne-
přiměřený a nadměrný, samo-
zřejmě si to sousedé nemusí ne-
chat líbit. V tomto případě se 
ovšem musí obrátit na soud, 
městský úřad je na toto krátký.

David GORGOL, 
právní a živnostenský odbor

Soused 
vyřvává? 

Vytočte 156

Úroda v plamenech
Osm hasičských cisteren se 6. července 

zapojilo do likvidace požáru v Odlehlé ulici 
v Dolní Lutyni. Vzplálo tady pole se vzrostlým 
ječmenem. S červeným kohoutem se přijely 
vypořádat čtyři jednotky dobrovolných hasičů 
a čtyři profesionální, včetně té bohumínské. 
Plameny zničily úrodu na ploše půl druhého 
hektaru a způsobily škodu za pětačtyřicet tisíc. 
Hasiči naštěstí dostali požár do patnácti minut 
pod kontrolu a úplné dohašení jim zabralo 
další půlhodinu. Vyšetřovatelé hasičů a policie 
na místě vyloučili samovznícení. Požár podle 
nich způsobila nedbalost nebo úmyslné žhář-
ství. Policie proto případ vyšetřuje pro pode-
zření z poškozování cizí věci.  (tch) Foto: HZS MS kraje

Noční bouře skolila i břízu u školky Na 
Pískách v Záblatí. Strom naštěstí poničil 
pouze plot, ale prvkům na dětském hřišti 
se vyhnul.   Tenisté nevzrušeně smečují, 
v pozadí probíhají sanační práce. U kurtů 
ve Starém Bohumíně spadlé stromy poni-
čily oplocení.   Hasiči zasahovali na 
moha místech. Například v Lidické ulici 
nebo u tržnice, kterou ohrožoval větrem 
narušený kaštan.  Foto: Pavel Čempěl

Foto: HZS MS krajeFoto: HZS MS kraje
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Plocha po bývalých zahrádkách 
v Janáčkově ulici za parkem dostane 
novou atrakci. Živé bludiště o rozměru 
23 krát 25 metrů. Hotovo bude sice až 
za dva roky, ale už teď začal Bospor 
s přípravou. 

Zahradníci nejprve vykolíkovali uličky bu-
doucího labyrintu a aplikovali na ně postřik 
proti růstu trávy. Pak mohli začít s výsadbou 
stromků, které po dosažení požadovaného 
vzrůstu vytvoří »zdi« . Na bludiště jich padne 
rovných třináct set. „Zasazeny už jsou první 
čtyři stovky habrů, do září budou v zemi všechny. 
U bludiště ještě vznikne stezka bosých nohou. Tu 
budou tvořit přírodní materiály jako dřevo 
nebo kameny. Chybět nebude posezení a dětské 
atrakce,“ uvedl ředitel Bosporu Jan Rozsypal 
s tím, že vybudování nového lákadla přijde asi 
na sto tisíc.

Do bludiště, tvořeného klikatými uličkami 
mezi vzrostlými habry, se bude vcházet dvěma 
způsoby. Klasickým vstupem nebo sjezdem 
z patrové skluzavky. Natěšení zájemci o blou-
dění si ale budou muset ještě nějakou dobu 
počkat. Čerstvě zasazené habry měří osmde-
sát centimetrů a potrvá zhruba dva roky než 
dosáhnou výšky dospělého muže. Otevření 
originálního labyrintu tak Bospor plánuje 
v květnu 2017. A aby celý projekt nezhatili 
zloději, kteří by měli zálusk na mladé stromky, 
bludiště bude nějaký čas provizorně oplocené.

Labyrint za parkem už roste... doslova
Vznik přírodního labyrintu není jedinou 

aktivitou, se kterou se na ploše po bývalých 
zahrádkách počítá. Rozběhly se už také pří-
pravy na zřízení mini ZOO. Městské děti by 
se díky ní mohly seznámit a »pomazlit« s do-
mácími hospodářskými zvířaty, kozami, oveč-
kami a dalšími. Mini ZOO má tvořit menší 
sa laš  se  stáj í  nebo král íkárna.  Padla 
i myšlenka na pořízení pávů. Je ale otázkou, 
jak by společnost těchto sice krásných, ale 
také protivně uřvaných opeřenců vnímali 
obyvatelé domů za parkem.  (balu, tch)

Za parkem vzniká přírodní labyrint. První čtvrtinu z levé strany už tvoří mladé habry, druhá čtvrtina je 
vyznačena a připravena na výsadbu. Na zbylé půlce se bude teprve pracovat.  Foto: Pavel Čempěl

Růže pro soudružku učitelku? Přece z Čáslavské!
Bohumín hýří barvami. V centru i v městských částech roz-
kvetlo na sedm tisíc letniček, které tady vydrží až do podzi-
mu. O květinovou výzdobu se nestarají jen městem pověře-
ní zahradníci. Řada amatérských fl oristů má před činžáky 
i věžáky tak vyšperkované záhonky, že jim je okolí závidí.

Kdekdo si občas u městského 
domu vysadí nějaký keřík či 
trvalku. Existuje ale jen hrstka 
nadšenců, kteří se o »své« za-
hrádky starají skutečně vzorně. 
Vyhlášené jsou například před-
zahrádky u věžáků v Nerudově 
974 nebo pár metrů vzdálené 
Čáslavské 972. Další květinářský 
klenot se nachází ve stejné ulici, 
jen na opačném konci. V Čáslav-
ské 205 naproti Orcusu to v se-
zoně vypadá jako v království 
růží. O zdejší zahrádku už půl 
století pečuje Erich Balarin (83).

Kolemjdoucí se často zastaví, 
mnozí vytáhnou fotoaparát 

a mačkají spoušť. Předzahrádce 
v Čáslavské vévodí klasické 
i pnoucí růže. Mnohé dorůstají 
až do tří metrů. K vidění zde ale 
jsou i modré ibišky nebo zlatý 
déšť. Rostlinky tady zasadil 
a vzorně se o ně stará pan Balarin. 
Začátky ale neměl snadné. „Půda 
tady nestála za nic. Všude 

byla samá cihla po 
zdemolovaných ro-
dinných domcích,“ 
zavzpomínal Erich 
Balarin, který se do 
Bohumína přistěho-
val před padesáti lety 
z Hlučínska, lidově 
z Prajzské. Záhy začal 
před domem v Čás-

lavské vysazovat 
pr vní rost l inky, 
především růže, 
a sám byl překva-
pen, jak se ujaly. 
Postupně zvelebil 
celé prostranství, 

vybudoval svépomocí zábradlí 
a další prvky. Také dva vzrostlé 
jehličnany, které se dnes tyčí 
před domem do výšky, jsou jeho 
dílem. „Jel jsem tehdy na hřiby, 
jenže jsem našel opravdu »hou-
by«, tak jsem si z lesa přivezl 
alespoň dva malé modříny,“ za-
vtipkoval pěstitel, jehož zahrád-
ka je už desítky let v kurzu. Třeba 

zamilovaní sem chodí růže krást, 
v předlistopadových dobách je 
pan Balarin sám rozdával. „V kvě-
tinářstvích tehdy člověk o růže ne-
zavadil, byl to úzký profi l. A tak 
třeba před vysvědčením jsem růže 
sám stříhal dětem, aby měly kytič-
ku pro soudružku učitelku,“ svěřil 
se milovník přírody, který dva-
atřicet let obhospodařoval také 
zahrádku za parkem. Ta už pár 
let neexistuje, jeho rozkvetlá 
předzahrádka však přečkala do 
dnešních dnů. A všichni milov-
níci přírody doufají, že ještě hez-
kých pár let pokvete.

Pavel ČEMPĚL

Erich Balarin (83) se už půlstoletí stará o předzahrádku v Čáslavské 
ulici, které vévodí především růže.  Foto: Pavel Čempěl

tady nestála za nic. Všude 

byla samá cihla po vybudoval s

Další zahrádky, které si zaslouží uznání, 
se nacházejí u věžáků 972 a 974.
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Kdo (ne)chce znát pravdu?
Na webových stránkách města funguje už řadu let rubrika »Ptejte se«. 
Pokud má kdokoli zvídavý dotaz nebo chce upozornit na nějaký 
problém, stačí, aby záležitost popsal, nafotil a odeslal. Tazatel pak 
obdrží odpověď z radnice. Vybrané odpovědi, které by mohly zajímat 
širší okruh občanů, se objeví v rubrice na městském webu.

Rubrika ži-
je aktivním 
životem, do-
tazy chodí denně a zástupci jed-

notlivých odborů na ně odpovídají. Vše administruje tisková 
mluvčí města – až někdy máme pocit, že nestíhá nic jiného.

Snadné komunikační řešení, řekl by si leckdo. Třeba nové 
vedení radnice Ostravy-Jihu ten názor sdílelo a projevilo 
zájem od nás software rubriky získat. Jenže tak asi přemýš-
lí pouze ten, kdo problémy řešit chce, a nehledá jen důvod, 
jak někoho (oprávněně či nikoliv) veřejně zesměšnit.

Současností vládnou sociální sítě, kde ve vztahu k veřej-
nosti určitě máme co dohánět. Někdy mi to ale přijde, že 
»in« je dnes pouze ten, komu se povede něco negativního 
nafotit či popsat, a následně to zveřejní ve facebookové 
skupině určené Bohumíňákům. Tam se pak vesele disku-

tuje a nikomu ani tak moc nevadí, že 
se vlastně odpovědi ani nemůže do-
brat. Vždyť kritizovat je tak snadné...

Přitom by stačilo úplně ten stejný obrázek vložit do rub-
riky »Ptejte se« a autor by se třeba skutečně i dopídil, proč 
se opravuje tahle cesta, proč je na onom místě vysoká 
tráva, zda policie už nedopadla pachatele konkrétního 
trestného činu nebo proč tam a tam není zatím vybudo-
vaný chodník... Ale to by tazatel musel chtít znát pravdu, 
ne se jen škodolibě vysmívat. Město na situaci zareaguje. 
Posílí úsek public relations, protože cítí, že na řadu dotazů 
chce poskytnout odpovídající reakci. Ne kvůli těm rýpalům. 
Jde nám o stovky členů takzvané mlčící většiny, která dění 
na facebooku sleduje, ale nereaguje. Ti si fundovanou od-
pověď skutečně zaslouží.

Igor BRUZL, místostarosta

NÁZOR

  Přerušení dodávky 
elektřiny
24. července od 7 do 19 hodin bude 

přerušena dodávka elektřiny ve Stu-

dentské ulici a části přilehlé Masaryko-

vy, Husovy a Vrchlického ulice. Odstáv-

ka se mimo jiné týká i budovy »B« 

městského úřadu, kde může v této 

souvislosti dojít k omezení provozu 

majetkové a živnostenské agendy. Od-

stávku elektřiny si vyžádá údržba sto-

žárů distribuční soustavy.  (red)

 Léto v aquacentru
Aquacentrum v létě rozšířilo otevíra-

cí dobu. Od pondělí do čtvrtku má are-

ál otevřeno od 6 do 21 hodin, v pátek 

od 10 do 21 hodin a o víkendech a svát-

cích od 8 do 21 hodin. A s létem přichá-

zí také tradiční prázdninový bonus, ve 

všední dny platí akce »tři hodiny za 

cenu jedné«. O víkendech zůstává kla-

sické vstupné.   (red)

KRÁTCE

Žáci jsou na prázdninách, ve školách ale panuje čilý ruch. 
V létě tradičně stavební. Opuštěné budovy se renovují, 
vylepšují, modernizují. Řemeslníci si musí pospíšit, aby bylo 
vše hotové a připravené, až se školáci v září vrátí do lavic.

„Už s dvouměsíčním předstihem 
začaly modernizace dvou centrál-
ních školních kuchyní, aby mohlo 
nové vybavení sloužit ještě před 
prázdninami. Do každé z kuchyní 
město investovalo půl milionu,“ 
uvedl Michal Lorenc z odboru 
školství, kultury a sportu. V ČSA 
si pořídili především nerezové 
stoly, regály a další vybavení. Zbylo 

i  na nářezový stroj nebo 

změkčovač vody. Investice v Ma-
sarykově škole šla do technologie. 
Kuchyně má nový varný kotel.

Se začátkem prázdnin se pak 
na školách rozběhly další výměny 
oken. Ty probíhají po etapách 
podle fi nančních možností. Letos 
začala první etapa za 1,1 milionu 
ve Skřečoni. Stejnou částku si 
vyžádá třetí etapa výměny oken 
v Masarykově škole. Už čtvrtou eta-

pou zase pokraču-
jí výměny v Bezru-
čově škole. Tam 
bude letošní ino-
vace stát 850 tisíc.

Nová vizuální podoba mateřinky, která dostane i veselý grafi cký prvek.

Do dvou centrálních 
kuchyní město před 
prázdninami investo-
valo milion. V ZŠ ČSA 
si pořídili především 
nerezové vybavení.

Foto: Michal Lorenc

i  na nářezový stroj nebo v Masarykově

Po zateplení fasády a výměně oken přijde v mateřské škole v Tovární ulici na řadu 
přestavba kuchyně.  Foto: Pavel Čempěl

Fasády, okna, kuchyně. Ve školách je živo

Největší prázdninovou školní 
investicí bude modernizace plác-
ku pro míčové hry na atletickém 
hřišti školy ČSA. Pokládka kvalit-
ního umělého povrchu a další vy-
lepšení přijdou na 3,1 milionu.

Oprav a vylepšení se o prázd-
ninách dočkají také mateřinky. 
U Fit školky vyroste za 240 tisíc 
nový chodník. V Tovární ulici 
zase projde obnovou celá budova. 
Zateplení střechy tady proběhlo 
před třemi lety, teď je na pořadu 
dne fasáda. Ta bude ve fi nále mít 
i nový grafi cký prvek. „Veselý ob-
rázek pastelek na fasádě ztvární 

umělci z bohumínského Bartu,“ 
prozradila Eva Mrázková z odbo-
ru rozvoje a investic. Městskou 
budovu, v níž funguje soukromá 
školka, čeká také výměna oken 
a dveří. Náklady na celkovou re-
konstrukci představují 2,6 milio-
nu, přičemž devadesát procent 
uhradí evropská dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Stavební práce v interiéru by měly 
skončit v půli prázdnin, aby na ně 
mohl navázat další projekt – pře-
stavba zdejší kuchyně na výdejnu. 
Tu plně hradí město a bude stát 
čtvrt milionu.  (tch)
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AKTUÁLNĚ

V Ostravě vypuklo dopravní »peklo«
Do Ostravy autem? To si nyní každý motorista raději rozmyslí. Ve městě platí souběžně až 
čtrnáct uzávěr frekventovaných silnic i křižovatek. Policie kvůli tomu posiluje hlídky a 
vysílá do ulic regulovčíky, dopravní kalamitní situace monitoruje ze vzduchu vrtulník a 
fungovat začala i krizová linka.

K prázdninám už tak nějak 
patří dílčí opravy komunikací 
a s nimi spojené objížďky. Co ale nyní zažívá sousední 
krajská metropole, to tady ještě nebylo. Už na konci 
května uzavřelo Ředitelství silnic a dálnic most, který 
tvoří spojnici dálnice s ostravskými Fifejdy. Tento 
dálniční přivaděč, ze kterého bylo možné sjet na 
Mariánskohorskou nebo Cihelní ulici, respektive 
Místeckou ulici, byl v havarijním stavu.

Bohumínští řidiči, kteří mají namířeno do Ostravy, 
si ale nepolepší ani na objízdných trasách. Nejprve se 
rekonstruovala Muglinovská ulice mezi Hrušovem 
a Přívozem, nyní je kompletně rozkopaná  navazující 
Nádražní ulice. Skutečné dopravní »peklo« ale na 

řidiče čekalo až od 7. července. 
Začala oprava Mariánskohorské 

ulice včetně rušné křižovatky s ulicí 28. října u »vo-
dárny«. Jde o jednu z nejfrekventovanějších doprav-
ních tepen v Ostravě.

Kvůli reálnému riziku dopravních kalamit požá-
dalo město o pomoc policii. Její regulovčíci tak nyní 
řídí dopravu na nejvytíženějších křižovatkách. Nad 
městem létá také policejní vrtulník a v případě po-
třeby hlásí kolony. Až do konce srpna funguje na 
čísle 950 739 941 také krizová telefonní linka. Pra-
covníci Integrovaného bezpečnostního centra zde 
přednostně řeší všechny záležitosti související s uza-
vírkami a objížďkami.  (red)

K VĚCI

Kolotoč letos vsadil na cirkus
Červenec plný zábavy, her a výletů. Už 
pošesté město ve spolupráci s bohumínskými 
spolky a sdruženími připravilo pro děti 
volnočasový projekt Prázdninový kolotoč. 
Motivem letošního ročníku je cirkus. 

Děti se mohou celou první půli prázdnin těšit 
na výtvarné dílny, sportovní aktivity, cyklovýlety 
i kolektivní hry. Prostřednictvím kolotoče zavítají do 
různých koutů Bohumína. Setkají se například s hasi-
či, výtvarníky, šermíři, strážníky, myslivci, vyznavači 
adrenalinových sportů. Vypraví se ovšem také mimo 
město, například do pohádkového zámku v Hradci 
nad Moravicí.

Jednotlivé akce Prázdninového kolotoče probíha-
jí každý všední den až do 31. července, zpravidla od 
9 do 12 hodin. Souběžně s ním běží v knihovně malý 
knihovnický kolotoč. Ten mohou děti navštívit do-
poledne od 9 do 12 hodin i odpoledne od 13 do 17 
hodin.

„Všechny akce jsou pro děti zdarma, musí se do pro-
jektu pouze registrovat. To je možné v průběhu července 
na jakékoli kolotočářské akci. Primárně počítáme s dět-
mi od šesti do patnácti let, ty mladší se mohou zapojit 
pouze v doprovodu dospěláka,“ sdělil vedoucí sociál-
ního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč. 
Dodal, že do Prázdninového kolotoče se mohou při-

hlásit i děti z okolních měst nebo třeba ty, které 
v Bohumíně tráví prázdniny u svých příbuzných.

Program velkého Prázdninového kolotoče na jed-
notlivé dny přinášíme na straně 15.  (balu)

Foto: Pavel Čempěl

(Dokončení ze str. 1)

U všech pěti výškových domů 
s 350 byty probíhá sanace, zatep-
lení fasád, střech i lodžií. Nové 
budou také vchody. Na schodiš-
tích se mění dveře i okna, natírá 
se zábradlí a malují zdi. Obnova 
přijde na šedesát milionů, město 
si na ni vzalo dotovaný úvěr z pro- 
gramu Jessica s minimální úroko-
vou sazbou. 

Letošním projektem se završí 
rekonstrukce všech dvaadvaceti 
městských věžových domů. Příští 
rok by se tak mohly rozběhnout 
hromadné rekonstrukce nižších 
městských paneláků. Opravy by 
měly vyjít na 70 milionů, město si 
na ně chce opět vzít dotovaný 
úvěr z Jessicy. 

Pavel ČEMPĚL

U Osvěty a v Tovární 
se sprintuje, 
jinde vyklusává

Finišuje i oprava domu Finišuje i oprava domu 
v Tovární ulici.v Tovární ulici.

  Krajský »územní 
plán«
Až do 13. srpna se může veřej-

nost vyjadřovat k návrhu aktualiza-
ce Zásad územního rozvoje Morav-
skoslezského kraje. Dokument je 
obdobou územních plánů obcí, ale 
vztahuje se území celého kraje. 
Všichni občané regionu mohou 
k navržené aktualizaci vznášet své 
připomínky. Nejpodstatnějším 
změnou, která se týká Bohumína, je 
návrh územní rezervy pro vysoko-
rychlostní železnici, jejíž jedná vari-
anta vede přes zástavbu v Nové Vsi.  
Veřejná vyhláška je k dispozici rov-
něž na úřední desce Bohumína, 
k nahlédnutí je i v elektronické po-
době na www.mesto-bohumin.cz, 
v sekci Radnice, rubrice Úřední deska. 

(třa)

  Střelecké závody
Klub sportovní lovecké střelby 

Bohumín pořádá 1. srpna od 9 ho-
din na střelnici v Záblatí Velkou 
cenu Bohumína. V areálu záblatské 
hájenky organizátoři připravili také 
program pro veřejnost. Zájemci si 
mohou vyzkoušet střelbu ze vzdu-
chovky nebo airsoft. Na akci nebude 
chybět ani občerstvení, stylově se 
budou podávat zvěřinové speciali-
ty.  (red)
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(Pokračování z minulých čísel)
Je 27. listopadu a jdeme mapovat 

jeskyni Serrano, ve které provádě-
jí výzkumnou činnost jeskyňáři 
klubu Tageni. Vstup je nedaleko 
našeho tábora. Balíme digitální 
přístroj „Disto X“, malý papírový 
blok a vyrážíme do pralesa. Přá-
telé z Tageni nedůvěřivě kroutí 
hlavou, jestli to opravdu na ma-
pování stačí. Stačí, říkáme, je 
doba digitální techniky a lasero-
vých zaměřovačů, takže pásmo 
a kompas nepotřebujeme.

Jeskynní systém není rozsáhlý 
a prostory většinou lehce prostup-
né. Mapování jde opravdu rychle. 
Jen to hrozné vedro v jeskyni. Za 
chvíli z nás opět lije pot. Všude 
kolem létají netopýři, které naše 
světla a pohyb probudily, ale ven 
z jeskyně se jim ve dne nechce. Za 
pár hodin jsme s měřením hotovi 
a běžíme do tábora přenést data 
do počítače a zkontrolovat, zda 
údaje odpovídají skutečnému tva-
ru jeskyně. Odpoledne se ještě 
vracíme ke vstupu jeskyně, zamě-
řujeme jej za pomocí GPS.

Problém se ukázal u Jakuba. 
Úplně se mu rozpadla pohorka. 
Ernesto se koukl na odpadlou 
podrážku a pravil, to není pro-
blém. Ve vesnici ti to spraví. 
Kroutíme hlavami, ale on bere 
Kubovu pohorku a vyráží do ves-
nice. Do rána to prý bude hotové. 
Nevěříme, ale uvidíme.

Mezitím Víťa s holkami vyrazil 
do městečka nakoupit zásoby. Plá-

ny na nákup by veliké, jenže bohu-
žel chleba je zde pouze na příděl, 
tak alespoň suchary, cukr a rum. 
A v jednom zastrčeném obchůd-
ku, připomínajícím králikárnu, 
sehnali dokonce kubánské pivo.

Večeři opět připravila Merce-
des z rýže, makaronů a juky. 
Jsme tu poslední den a musíme 
se rozloučit s příjemnými lidmi. 
Pozdě večer dokonce přichází na 
řadu kytara a české oblíbené hity. 
Pak se zapojuje Tato. Zpívá bez 
doprovodu, v černošském stylu, 

text si vymýšlí stejně jako melo-
dii. Má sytý tenor a všechny nás 
uchvátí. Skvělý zážitek.

Příští den brzy ráno naši ka-
marádi z Tageni opět vše balí do 
batohů a jdou na autobus, aby se 
přepravili asi 200 kilometrů na 
místo příštího společného tábora. 
Nezávidíme jim to, neboť máme 
před očima ty veliké skupiny lidí 
u cest, jak se snaží zastavit nějaký 
přeplněný autobus či náklaďák. 
Ale ještě předtím běží Ernesto 
s Jakubem vyzvednout pohorku. 

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

Kuba 2014 (12. část)
Neskutečné. Ten vesničan úplně 
prošil tvrdý wibram po celém ob-
vodu a botu opravil. Myslím, že 
u nás by to maximálně slepili. 
A co za to? Podle zákona si tady 
řemeslník nesmí říci sumu za 
službu. Tak to nechal na Jakubovi 
a byl se třemi CUC spokojen. 
I když se je bál přijmout.

I my vše balíme do aut, loučíme 
se s Mercedes a Tatem a vyráží-
me k dálnici na Havanu. Jedeme 
dále na východ až do přístavního 
města Matanzas. Je čas oběda 
a po několika dnech na rýži a juce 
máme chuť dát si něco masitějšího. 
Hledáme restauraci, a jak je to 
tady zvykem, hned se nás ujímá 
nějaký dohazovač. Prý nás zave-
de do skvělé a levné restaurace. 
Tak to tedy vyzkoušíme. Vede 
nás do tmavé, nepříliš vábné 
restaurace. Objednáváme pivo 
a teprve pak koukáme na menu. 
Výběr nic moc a ceny vysoké. 
Platíme a jdeme si najít restaura-
ci sami. Na náměstí stojí stylový, 
opravený koloniální hotel. Tam 
asi budou ceny extra vysoké, 
míní někteří. Jdeme to ověřit. 
Číšník předkládá menu. Ceny víc 
než příznivé, prostředí luxusní, 
a jak později zjišťujeme, obsluha 
opravdu profi . I jídla jsou skvělá. 
Vracíme se k zaparkovaným 
autům. U nich už stojí chlapík 
a praví, že nám je hlídal a že chce 
odměnu. Smiřujeme se s tím, 
tady se zkrátka za vše platí.

(Pokračování příště)

Mapování jeskyně Serrano.
Foto: Orcus Bohumín

Příroda Bohumínska – houby (165)

Hřib kovář
(Neoboletus luridiformis) 

V novém miléniu se výzkum hub zinten-
zivnil a došlo k řadě změn v jejich taxono-
mii. Některé druhy byly dokonce přeřazeny 
do jiných řádů či tříd. Změnil se také latinský 
název hřiba kováře.

Kovář je velice variabilním druhem hřibovi-
tých hub a vytváří několik barevně odlišných 
variet. Je dosti otužilý, takže ho nacházíme od 
dubna až do listopadu. V roce 2014 jsem nalezl 
dva čerstvé kováře ještě 23. prosince. Roste ve 
všech druzích lesů od nižších poloh až vysoko 
do hor. Jde o druh, který musíme dostatečně 
tepelně upravit, protože za syrova může někte-
rým lidem způsobit žaludeční problémy. Na 
Bohumínsku a jinde v Ostravské pánvi roste pře-
devším pod duby, v Beskydech ho nalézáme 
nejvíce ve smrčinách. Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Ve sportovním areálu penzionu v Jilešovicích 
na Opavsku se 27. června konal už 8. ročník fot-
balového turnaje O pohár Kamence. Pravidelným 
účastníkem soutěže je i Sokol Bohumín–Záblatí. 
Letos vybojoval krásné třetí místo.

Záblatský tým vyhrál bez zaváhání a ztráty je-
diného bodu základní skupinu. Ve třech utkáních 
vstřelil čtrnáct branek, inkasoval pouze jedinou. 
Soupeře z Kravař porazil 3:0, domácí Jilešovice 6:0 

a Hlučín 5:1. Zaslouženě tak nastoupil do fi nále, 
kde však ve vyrovnaném utkání jen těsně podlehl 
Ostravě 1:2. Náladu si tak sokolové ze Záblatí 
spravili v zápase o 3. místo, v němž porazili kvalit-
ní tým Vítkovic 5:3. Kromě bronzové příčky získal 
tým i individuální ocenění. Radek Ryška ze Soko-
la Bohumín-Záblatí se díky sedmi vstřeleným 
brankám stal nejlepším střelcem turnaje.

David JOCHYM, vedoucí mužstva

Sokolové přivezli z turnaje bronz

Foto: TJ Sokol Bohumín-ZáblatíFoto: TJ Sokol Bohumín-Záblatí
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 Hasičská soutěž
Na fotbalové hřiště ve Vrbici 

zavítá v sobotu 1. srpna od 12 
hodin seriál hasičských závodů 
Moravskoslezské ligy v požárním 
útoku. Sbor dobrovolných hasi-
čů Vrbice pořádá 13. ročník sou-
těže O putovní pohár rady města 
Bohumína, o který bude bojovat 
přes padesát družstev, převážně 
ze severní Moravy a Slovenska. 
Kromě tradičních družstev mužů 
a žen se představí i veteráni nad 
35 let. Diváky čeká i bohaté ob-
čerstvení a po skončení soutěže 
zábava s hudbou. Více informací 
na www.sdhvrbice.com.  (red) 

 Škola lyžování
Na malé zájemce o zimní 

sporty se zaměřuje Českomorav-
ská lyžařská a snowboardová 
škola (ČMLS). Po Havířovu, Karvi-
né a Ostravě začne od září fun-
govat také v Bohumíně. Spolu-
pracovat bude s Masarykovou 
školou. Projekt startuje 9. září, 
nábor dětí od čtyř let však v Bo-
humíně probíhá už nyní. Hlav-
ním cílem školy je naučit děti 
techniku a základy lyžování či 
snowboardingu. Už na podzim 
začne suchá příprava v tělocvičně, 
která rozvíjí pohyb a motorické 
dovednosti. V zimě ČMLS pořádá 
soustředění na horách, v případě 
zájmu i s účastí rodičů. Další 
možností jsou víkendová zimní 
soustředění. V létě se ČMLS za-
měřuje na turistiku v Beskydech 
a Jeseníkách či vodní aktivity 
v Chorvatsku. Bližší informace na 
www.cmls.cz.  (luk)

CO – KDY – KDE

»Zmenšená« tradice může pokračovat
Na Faju se vrátí kopaná! Vyhlášený 
sportovní areál v Revoluční ulici 
prochází po období stagnace 
a pustnutí kompletní proměnou. 
Atlety, kteří závodili na hřišti a oválu, 
už tady neuvidíme. Tyto sporty 
nahradily jiné, moderní a adrenalinové. 
Jeden tradiční se na Faju ale přece jen 
vrátí, ovšem ve zmenšené podobě.

Na Faji se v uplynulých týdnech činili za-
hradníci. Jejich přičiněním vzniklo uprostřed 
zeleného areálu hnědé obdělané »políčko«. 
I to se však díky nově založenému trávníku 
časem zazelená. Nový pažit bude základem 
budoucího hřiště pro malou kopanou. 

Slavná, šestapadesátiletá fotbalové éra skon-
čila na Faji před třemi roky. FK Bohumín zde 
ukončil činnost k 30. červnu 2012, tedy v době, 
když už bylo zázemí zdevastované a zčásti 
rozkradené. Pak přišly na řadu demolice a pro-
jekt proměny areálu s tím, že bude sloužit jiné-
mu vyžití, rekreačnímu a adrenalinovému. Se 
hřišťátkem pro malou kopanou se už tehdy 
počítalo, ale nejprve pro něj musel uzrát čas. Na 
Faji bylo třeba nejprve provést terénní úpravy 
s využitím těžké techniky. Zeminou se zavážely 
betonové tribuny, vznikaly tady hliněné nájez-
dové rampy a nerovnosti pro bikros a na pod-

zim zahradníci vysazovali izolační zeleň. To 
všechno jsou práce, při kterých by náklaďáky 
a buldozery fotbalové hřiště poničily. Proto 
jeho vytvoření přišlo na řadu až nyní.

„Zahradníci nejprve na vytýčené ploše che-
micky vyhubili plevel a původní travní porost. 
Po jeho odstranění založili nový trávník, vhodný 
pro míčové hry,“ uvedla Ľubica Jaroňová z od-
boru životního prostředí a služeb. Teď ještě 
nějaký čas potrvá, než se trávník ujme a bude 
vhodný k tomu, aby si něm mohli kluci čutat 

s  merunou.  Nicméně 
fotbalová tradice, byť alespoň ve skromnější 
formě malé kopané, může na Faji symbolicky 
pokračovat.  (tch)

 Hřiště pro malou kopanou vzniklo uprostřed 
bývalého stadionu. 



 Probíhá osev neboli zaklá-
dání nového trávníku.  Foto: Ľubica Jaroňová

s merunou Nicméně

Giganti se utkali v mrtvém tahu

V akci absolutní vítěz Pavel Malina. 
Foto: Powerlifting Raspberry

V posilovně oddílu silového trojboje 
Powerlifting Raspberry proběhla 20. 
června soutěž v mrtvém tahu »Bohumínský 
gigant«. Jde o jednu ze tří disciplín 
vzpěračského silového trojboje, ty další 
tvoří benchpress a dřep.

Bohumínský gigant byl v mnoha ohledech origi-
nální sportovní akcí. Šlo o vůbec první veřejné klání, 
které pořádal oddíl Powerlift ing Raspberry, a sou-
časně také první soutěž v mrtvém tahu v Bohumíně. 
Většina siláckých soupeření se zaměřuje na tlak 
v lehu s činkou na lavici, neboli benchpress. Při mrt-
vém tahu musí závodník naopak činku zvednout ze 
země a z podřepu s ní vstát.

Premiérové klání si nenechalo ujít jedenáct 
závodníků. Aby se mohly porovnávat výkony mužů 
i žen, veteránů i juniorů, hodnotilo se podle koefi -
cientu Reshel a koefi cientu věkového Foster / Mc-
Culloch. 

Soutěže se zúčastnil například veterán Taseusz 
Pryszcz, který před 30 lety vytvořil rekord v mrtvém 
tahu 267,5 kilogramů v kategorii do 75 kilo. Nyní ve 
svých 72 letech zvedl úctyhodných 150 kilogramů. 
K čince se postavil rovněž bývalý mistr sportu ve 
vzpírání Josef Cichý, který už také dvacet let netré-
nuje. Při své váze 63 kilo zvedl 105 kilogramů.

„Překvapením soutěže byl Jirka Svozil, který nikdy 
netrénoval a v jednašedesáti letech zvedl 180 kilogra-
mů. Za zmínku také stojí Tomáš Bosák, který v šest-
nácti letech pokořil 175 kilogramů,“ komentoval 
výkony soupeřů předseda Powerlift ing Raspberry 
Pavel Malina, organizátor akce a nakonec také ab-
solutní vítěz. Při váze 64,5 kilo zvedl 175 kilogramů.

Nejtěžší břemeno o váze 270 kilogramů zvedl 
Luboš Růžička, host z Holby Hanušovice, který 
v celkovém pořadí obsadil třetí příčku. Do soutěže 
se zapojily také dvě ženy. „Na to, že šlo o první soutěž 
tohoto typu, dorazilo dost závodníků i diváků. I vý-
kony byly atraktivní, zejména zásluhou veteránů,“ 
uzavřel Malina.  (red)

Do 29. srpna bude platit prázdninový provoz městské knihovny. Díky po-
řádání malého Prázdninového kolotoče a tématické hry pro školáky se 

prodlužuje provoz dětského oddělení v Novém Bohumíně. To má otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 
17 hodin. V dospělém oddělení se půjčovní doba mírně zkracuje, je přístupné ve všední dny od 8 do 12 a od 13 do 17 
hodin. Ve středu funguje pouze dopolední provoz a v sobotu je knihovna zavřená. Provozní doba studovny v Novém 
Bohumíně a poboček knihovny v městských částech se nemění.  (luk)

Knihovna o prázdninách



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A12 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

VZPOMÍNKY

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

8. července uplynulo 19 let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jan SLIACKÝ.

Zároveň jsme si 3. července připomněli 

jeho nedožitých 56 let. 


Zůstala jen vzpomínka, kterou věnují manželka Jana, 

maminka Edeltraut a synové Martin a Jiří.

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

25. července si připomeneme nedožité 

75. narozeniny našeho drahého tatínka 

a dědečka, 

pana Josefa VÍTKA.


S láskou a úctou vzpomínají dcery Lenka a Blanka, 

vnuci Lukáš, Nikolas a vnučka Michaela.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.

Oznamujeme všem známým a přátelům, 

že nás 30. června ve věku 35 let opustil 

pan Lukáš SKALA.


S láskou a úctou vzpomíná 

zarmoucená rodina.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, 
v srdci však stále zůstává bolest a vzpomínání.

20. července vzpomeneme 15. výročí, 

kdy nás naposledy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček, 

pan Karel KVAK. 


S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Anna 

a dcery Marcela, Kamila a Pavla s rodinami.

3. srpna uplynou 2 roky, 

kdy nás navždy opustil 

Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA.


Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.

Manželka s rodinou.

Kytice květů na hrob chodíme dát, zapálit svíčku, v tichosti postát. Za hodně 
poděkovat a se slzami v očích a stálou bolestí na tebe vzpomínat.

22. července vzpomeneme nedožité 

71. narozeniny 

paní Františky JANDOVÉ.

S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Josef, 

syn Roman s manželkou, dcera Lenka, vnučky Martina, Renata, 

Lucka s přítelem Markem a pravnučka Lilinka.

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

24. července by se dožila 100 let 

naše milovaná maminka, 

babička a prababička, 

paní Kristina KLOSOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Anička a Hilda s rodinami.

14. července uplynulo 40 let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Josef FOLTERA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Vanda, 

dcera Ludmila, vnuci Martin a Vlaďka 

s rodinami.

Osud nevrací, co jednou vzal, 
zůstaly vzpomínky, smutek a žal..

31. července vzpomeneme smutné 3. výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní Jaroslava CICHOŇOVÁ 
z Vrbice.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, 

synové Ivo a Petr s rodinami, tchyně a švagrová.

22. července vzpomeneme první smutné výročí 

úmrtí naší milované manželky, 

maminky a babičky, 

paní Marie REJLOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Vojtěch, 

syn Vojtěch a dcera Kateřina s rodinou.

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

Naposledy jsme se rozloučili
Balcarek Alfred * 1928 ze Sta-

rého Bohumína  Bartečková 

Irena * 1930 ze Záblatí  Gábor 

Rudolf * 1952 z Nového Bohumí-

na  Gregorčíková Jana * 1948 ze 

Starého Bohumína  Janíček 

Ludvík * 1931 z Vrbice  Lapka 

Ladislav * 1936 z Nového Bohu-

mína  Lisztwan Petr * 1948 z No-

vého Bohumína  Macháňová 

Zdeňka * 1938 z Nového Bohu-

mína  Markowski Tadeusz * 

1944 z Nového Bohumína  

Pavlíček Karel * 1934 

ze Záblatí  Rigó La-

dislav * 1940 z Nového Bohumí-

na  Sabela Jaroslav * 1940 ze 

Záblatí  Spratek Rudolf * 1939 

z Nového Bohumína  Šalbutová 

Marie * 1926 z Nového Bohumí-

na  Šrajbrová Věra * 1923 ze 

Skřečoně  Téma Petr * 1958 ze 

Starého Bohumína  Tesař Miro-

slav * 1954 z Nového Bohumína 

 Wojnarová Marie * 1933 ze Sta- 

rého Bohumína  (mat)

Noví občánci našeho města
Vít Sztwiertnia  Nina Cmielová  Samuel Šalaga  Patrik 

Kuča  Nela Pospěchová  Dalibor Pluskal  Teodor Zawierucha  

Šimon Panaš  Milan Pětroš  Dominik Brothánek  Leona Krenžol-

ková  David Gabčo (mat)
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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
 ● Koupím dům, byt.  608 370 

379.

 ● 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.

 ● 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.

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

 ● Pronajmu pěkný byt 2+1 v níz-
ké zástavbě v Mírové ul., ne sociál-
ní dávky, ne trval. pobyt na MěÚ, 
poplatek pro SBD 5.000 Kč, jen 
slušným lidem.  603 312 068.

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.

 ● Prodej kukuřice, 7 Kč/kg.  
724 850 064.

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.

 ●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.

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

V 1.NP jsou 3 pokoje, kuchyně, koupelna s WC, obýv. pokoj s krbem 
a výstupem na terasu z tropického dřeva BUKIT. Ve 2. NP jsou dva velké 
pokoje a prostorná místnost s využitím jako šatna či další pokoj.

Vytápění zajištěno plyn. kondenzačním kotlem, který je napojený na 
podlahového topení v 1. NP a radiátory ve 2. NP. K dispozici centrální vy-
savač, anténní rozvody, videotelefon. Střešní krytina bet. taška BRAMAC. 
Garážová vrata LOMAX. Pozemek 1 000 m2 celooplocený. Plot je z front. 
strany tvořen štípanými cihlami faceblock v kombinaci s termodřevem. 
Automatická pojezdová brána na DO. 

Dům splňuje energetickou náročnost třídy A (mimořádně úsporná). 
Nemovitost se nachází v klidné lokalitě Rychvaldu s výbornou dostup-
ností do Bohumína, Ostravy, Karviné. 

Tel.: 604 269 233, e-mail: pdagribek@gmail.com

Prodám novostavbu RD 6+1
s dvojgaráží. Obytná plocha 270 m2. 

Cena: 4 290 000 KčCena: 4 290 000 Kč

TWARDZIKTWARDZIK Lumír Lumír
 klempířské práce

pokrývačské práce

nátěry plechových střech

opravy plochých střech

Široký sortiment střešních 

krytin a izolačních materiálů 

včetně dodávky.

Důchodcům práce se slevou!Důchodcům práce se slevou!

 596 544 588, 606 205 469

Další informace:  731 124 627; www.facebook.com/PsiUtulekBohumin; www.mesto-bohumin.cz > O městě > Útulek pro psy

Naděje psích útuláčků (8)
Představujeme další svěřence psího útulku v Šunychlu. 
Otevřeno má v pondělí, čtvrtek a pátek od 15 do 17 hodin, 
v úterý od 7 do 9 hodin a v neděli, kdy probíhá veřejné venčení 
psů, od 14 do 18 hodin. Ve středu a v sobotu je zavřeno.

  SNÍŽEK (ev. č. 1342) 

Bertík je dlouhosrstý, asi dese-
timěsíční kříženec. Život má 
před sebou, je to kopa srandy. Co 
Bertík potřebuje? Lásku, porozu-

mění a aktivitu, při které se mno-
hé naučí a u které bude mít spo-
lečnost. Je to akční pes, vnese 
život do života. Hodí se k dětem, 
na zahrádku i k jiným psům. 

  GUCCI (ev. č. 1348) 
Jednoroční štěně Gucci připo-

míná vzhledem chundelatého 
medvídka, povahou veselé, tulící 
se a rozverné psí stvoření. Až vy-
roste, bude z něj pohodový a spo-
lehlivý parťák. Rád se učí novým 
věcem, raduje se z každé malič-
kosti a lidi doslova miluje. Gucci 
je už nyní střední velikosti, hodí 

se tedy spíše na zahradu s dostateč-
ným výběhem. Pokud vám schází 
pes k dětem do rodiny a věrný 
kamarád, Gucci je ten pravý. 

Při dotazu na konkrétního psa 
uvádějte jeho evidenční číslo.

Text: Veronika ŠUTOVÁ
Foto: Radka MATONOGOVÁ

Své »ano« 
si řekli
Michal Harvot a Adéla Grimová, 
oba z Bohumína

Jozef Gaži a Ivana Pišojová, oba 
z Prahy

Zdeněk Polášek z Orlové a Roma- 
na Piechowiczová z Bohumína

Tomáš Fedorčák a Jana Van Co-
ppenollová, oba z Bohumína

Jan Stoniš z Bohumína a Markéta 
Krajčová z Dolní Lutyně

Jiří Vlček a Zuzana Nowaková, 
oba z Bohumína

Tomáš Lasek z Ostravy a Nikola 
Sikorová z Dolní Lutyně

Tomáš Zajíc a Veronika Albrech-
tová, oba z Ostravy

Lukáš Slavík a Jana Trenčínová, 
oba z Bohumína (mat)



  Z  M Ě S TA  A  O KO L Í 14 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Růžencová 
pobožnost
V kapli sv. Jana Nepomuckého 

v Záblatí se každou druhou neděli 

v měsíci koná Růžencová pobož-

nost. Zájemci o společnou modlitbu 

se mohou v letním čase zúčastnit 

v 17 hodin, od listopadu v 15 hodin. 

Informace 
bez hranic
Mottem »O nás a pro nás« se chce 

řídit nový česko-polský informační 

portál AnoTak. Internetový projekt si 

klade za cíl zpřístupnit zprávy, infor-

mace a pozvánky na akce lidem na 

obou stranách hranice.

Do projektu se mohou zapojit 

všichni občané z pohraničí. AnoTak 

nemá žádné zvláštní požadavky na 

autory dodaných textů. Redakce se 

postará o překlad do jazyka souse-

dů a zpřístupnění textu i překladu 

v příslušných rubrikách portálu. 

Vítané jsou také fotografi e z akcí či 

videospoty. Informace pak budou 

nejen zdrojem pro návštěvníky, ale 

také pro sdělovací prostředky po 

druhé straně hranice.

Projekt nemůže být úspěšný bez 

mnoha partnerů. Jakákoli událost 

se vždy odvíjí v konkrétním místě. 

Proto iniciátoři oslovili třiadvacet 

českých a třiadvacet polských měst 

a obcí, aby se do projektu zapojily. 

Česko-polský portál je k dispozici 

na webové adrese AnoTak.info. 

(red)

KRÁTCE

Během prázdnin vycházejí 
městské noviny s měsíční peri-
odicitou. OKO č. 15 vyjde 13. 
srpna, č. 16. pak až 10. září.  Od 
čísla 17. už budou noviny ve 
volně přístupných stojanech 
nebo na pultech prodejen opět 
co 14 dnů. Distribuce probíhá 
v lichých týdnech ve čtvrtek 
mezi 9. a 14. hodinou. Městské 
noviny najdete celkem na 36 
distribučních místech:

NOVÝ BOHUMÍN
 ●  chodba radnice v budově A i B

 ●  prodejna Těšínské jatky, nám. 
Mickiewicze (před nádražím ČD)

 ● trafi ka Ondák, 9. května

 ● trafi ka Horák, tř. Dr. E. Beneše

 ● trafi ka Christu, Štefánikova ul.

 ● potraviny Christu, Štefánikova

 ● trafi ka Dumbrovský, Mírová ul.

 ● tabák Skýba, Sv. Čecha

 ●  prodejna Hruška, Okružní ul. 
(u Slunečnice)

 ●  prodejna Hruška, nám. 
Budoucnosti (bývalé Tesco)

 ●  poliklinika BMN – vestibul, 
Čáslavská ul.

 ● bistro U Smažáka, Nerudova ul. 

 ● knihovna K3, Vrchlického ul.

 ● Albert, ul. Čs. armády

 ●  Kaufl and – uvnitř prodejny, 
vedle bankomatu

 ● Rychvaldská pekárna, Studentská

 ●  potraviny HAM-KRÁM, 
Šunychelská ul.

 ● aquacentrum, Koperníkova ul.

 ●  potraviny ESO, Bezručova ul. 
(u „Špice“)

PUDLOV
 ●  večerka Pawlita, Na Chalupách 

(za malometrážkami)

 ●  potraviny Jana, Ostravská ul. 
(u pudlovské pošty)

VRBICE
 ●  potraviny Salmex, Ostravská ul.

STARÝ BOHUMÍN
 ●  Bohumínská městská 

nemocnice – vstupní vrátnice

 ●  potraviny Čeřenský, náměstí  
(po otevření Národní dům)

SKŘEČOŇ + NOVÁ VES
 ●  obchůdek U Luďky, Opletalova 

ul., Nová Ves

 ●  potraviny Jana, ul. 1. máje 
(u skřečoňské pošty)

 ●  potraviny Hanusek, ul. 1. máje

ŠUNYCHL
 ● restaurace Zlatý jelen

ZÁBLATÍ
 ● potraviny Hruška, Tovární

 ●  potraviny Smíšenka, Sokolská ul.

RYCHVALD
 ● prodejna Hruška, Náměstí Míru

DOLNÍ LUTYNĚ 
 ●  u papírnictví pod knihovnou, 

ul. K Výšině

 ● potraviny Bubík, u vodárny

 ● potraviny Kasalovi, Nerad

Kde najdete 
OKO zdarma

Trilogií zmapovala svůj život
»Poutnice životem aneb jednou jsi nahoře a jednou dole«. Nová kniha z pera bohumínské 
spisovatelky Vlasty Šimkové uzavírá její psanou životní trilogii.  Závěrečný díl spisovatelka 
vydala vlastním nákladem. Novinka měla premiéru v Salonu Maryška.

Šimková ve svých knihách nabízí formou dení-
kových zápisů osudové okamžiky svého života. 
V posledním dílu trilogie mapuje události od 90. let 
do současnosti. „Loni mě osud velmi zkoušel a zasá-
hl tak, že už jsem na další knihu ani nepomýšlela. 
Prodělala jsem druhou mozkovou mrtvici a částečně 
ochrnula, učila jsem se například znovu chodit. Na-
konec to byla i má touha psát, která mi dodala sílu, 
abych mohla svůj odkaz potomkům a příštím gene-
racím dokončit,“ vyznala se spisovatelka Vlasta Šim-
ková. Kmotry nové knihy byly učitelka Květuše 
Mlynkecová a novinářka Michaela Zormanová.

V trilogii Vlasta Šimková popisuje zajímavé oka-
mžiky svého života. Narodila se v Brně v roce 1939. 
Do Slezska se přestěhovala před čtyřiceti lety. Nej-
prve bydlela v Karviné, pak v Orlové a v roce 1975 
se s manželem usadila v bohumínském Záblatí, kde 
žila v rodinném domku až do roku 2006. Podzim 
života tráví v domě s pečovatelskou službou ve Sta-
rém Bohumíně, kde po smrti manžela bydlí a kde 
napsala všechny své dosavadní knížky.

Bývalá úřednice si psaním plní svůj sen, práce 
s textem je její celoživotní láskou. Od své čtyřicítky 
si vede deníky, skládá verše a píše krátké povídky 
a příběhy. Původně tvořila na psacímu stroji až do 
chvíle, kdy téměř přišla o zrak. Zdravotní bariéru ji 
pomohl překonat počítač se speciálním programem, 
který jí písmena mnohonásobně zvětšuje.

Vlasta Šimková vydala šest knih, prózu, básně 
i říkadla pro děti. Čtenáři si je mohou objednat na 
e-mailu simk.vlasta@seznam.cz. 

Text a foto: Lukáš KANIA

Vlasta Šimková je pověstná tím, 
že co na srdci, to na jazyku, 
a proto i na stránkách knih 
předkládá svůj život bez 
příkras. »Poutnice životem« 
uzavírá trilogii a navazuje 
na předešlé díly 
»Pavučinou snů 
a skutečností« 
(2013) a »Za 
všechno se 
platí« (2012). 

Veselé radovánky v zahradě
V areálu školy Slezské diakonie v Nerudově ulici se konaly oblíbené 

školní radovánky. Za krásného slunečného počasí dorazili 12. června 
nejen žáci a děti ze stacionáře Salome Slezské diakonie, ale také rodin-
ní příslušníci a hosté.

Program byl velice bohatý. Děti z mateřinky a přípravného stupně před-
vedly vystoupení se živou ovečkou. Rehabilitační spolu s autistickou třídou 
zahrály pohádku, pomocná třída pasovala své žáky na středoškoláky a za-
zpívala písničku. Vystoupení zakončila písničkami střední škola. O zábavu 
se staral Pepino Prcek, příslušníci městské policie, dětská hudební skupina 
a pejsci s canisterapií. Ti odvážnější si mohli vyzkoušet jízdu na koních, kte-
ří dorazili z Rychvaldu. Dětem se velmi líbilo plnění úkolů – chytání rybiček, 
vhazování míčků do žabičky a přenášení balonků do kbelíku. Za splnění 
čekala všechny pěkná odměna. Připraveno bylo bohaté občerstvení a opé-
kání párků. Rodiče a hosté si mohli zakoupit originální výrobky žáků školy. 
Úsměvy na tvářích všech žáků, rodičů, hostů a pedagogických pracovníků 
svědčily o tom, že se akce vydařila.

Děkujeme městu Bohumínu za fi nanční podporu. Díky ní jsme mohli akci 
zorganizovat a už teď se těšíme na příští rok.

Text a foto: Kamila BOBKOVÁ
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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.

 ● 15.8. od 13 hodin PIVNÍ SLAV-
NOSTI. Na 70 druhů piv, soutě-
že, stánky s občerstvením. 
Hobbypark. 

PROGRAM: 
14.00 Klika NJ Blues 
15.00 vědomostní soutěž 
15.45 Grog 
16.45 soutěž – držení krýglu 
17.30 Lucie revival Ostrava 
18.30 pití piva na čas 
19.15 Ready Kirken 
21.30 Metallica revival (CZ)

 ● PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ

Akce se konají ve všední dny 
od 9 do 12 hodin (není-li 
uvedeno jinak). Při přesunu 
na kolech je sraz v 8.45 hodin 
na nám. T. G. Masaryka.

17.7. Hobbypark; dobrodruž-
ný cyklovýlet (SK Šafrata, MP 
Bohumín)

20.7. areál Faja; adrenalinové 
sporty – bike, trial, bikros, skate 
(organizuje Mládež)

21.7. aquacentrum; vodní 
sporty, vířivka, tobogán, 
plavecká dráha, volejbal, 
pétanque a adventure golf 
(Bospor)

22.7. tělocvična ZŠ ČSA; 
imaginární cirkusový stan plný 
zábavy a her (Senior Klub)

23.7. prohlídka zámku a 
zámeckého parku v Hradci nad 
Moravicí, pěší túra. Akce pro 
max.40 dětí, sraz v 7 hodin na 
nám. T. G. Masaryka (Turistický 
oddíl Svišti)

24.7. ateliér Bart v Nerudově 
ul.; kreslení, malování a lepení 
originálních obrázků a koláží 
(Bart)

27.7. Gliňoč, Skřečoň; 
zajímavosti z přírody a 
pohybové aktivity (rybáři)

28.7. Gliňoč, Skřečoň; umění 
principála či žabího chovatele 
na suchu i na vodě (Posejdon)

29.7. sokolovna Záblatí; fotbal, 
stolní tenis, tanečky a soutěže 
(TJ Sokol Záblatí, SDH Záblatí)

30.7. tělocvična ZŠ ČSA; 
zvířata, jejich život, soutěžení a 
trénink (Kanaan)

31.7. kino; soutěže, prohlídka 
promítací kabiny a fi lmová 
pohádka (K3 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.

 ● 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 10 hodin MIMONI. 
Animovaný fi lm USA (Komedie 
/ Rodinný), 2015, dabing, pří-
stupný, 120 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 / Thril-
ler), 2015, titulky, přístupný, 120 
Kč.

 ● 12.8. v 9 hodin SHERLOCK 
HOLMES Film Velká Británie, 
USA, (Mysteriózní), 2009, pří-
stupný od 12 let, 128 minut, 20 
Kč (zdarma pro členy FKS)

LETNÍ KINO

Začátek představení 
v červenci ve 21.15 hodin, 

v srpnu ve 21 hodin.

 ● 16.7. a 22.7. VYMÍTAČ ĎÁBLA 
(Horor, 1973), 49 Kč.

 ● 17.7. INISTER (Horor, 2012), 
49 Kč.

 ● 18.7. ARMÁDA DÉMONŮ: 
MATKA SLZ (Horor, 2007), 49 Kč.

 ● 19.7. POHANSKÝ RITUÁL (Ho-
ror, 2011), 49 Kč.

 ● 20.7. NEZVRATNÝ OSUD (Ho-
ror, 2000), 39 Kč.

 ● 21.7. JÁ, LEGENDA (Sci-fi, 
2007), 39 Kč.

 ● 23.7. ZTRACENÍ CHLAPCI 
(Horor, 1987), 49 Kč.

 ● 24.7. CESTA (Drama, 2009), 
49 Kč.

 ● 26.7. a 29.7. PAŘBA VE VEGAS 
(Komedie, 2009), 39 Kč.

 ● 27.7. a 30.7. PAŘBA V BAN-
GKOKU(Komedie, 2011), 39 Kč.

 ● 28.7. a 31.7. BEJVALEK SE NE-
ZBAVÍŠ (Komedie, 2009), 39 Kč.

 ● 1.8. ve 21 hodin HODINOVÝ 
MANŽEL (Komedie, 2014), 49 Kč.

 ● 2.8. a 4.8. PŘEBER SI TO (Ko-
medie, 1999), 39 Kč.

 ● 3.8. a 5.8. NESVATBOVI (Ko-
medie, 2005), 39 Kč.

 ● 6.8., 10.8. a 12.8. ZODIAC 
(Thriller, 2007), 39 Kč.

 ● 7.8. ILUZIONISTA (Mysterióz-
ní, 2006), 39 Kč.

 ● 8.8. JOHN WICK (Akční, 2014), 
49 Kč.

 ● 9.8. a 13.8. SHERLOCK HOL-
MES: HRA STÍNŮ (Mysteriózní, 
2011), 49 Kč.

 ● 11.8. SHERLOCK HOLMES 
(Mysteriózní, 2009), 39 Kč.

OSTATNÍ

 ● 1.8. ve 12 hodin O PUTOVNÍ 
POHÁR RADY MĚSTA BOHUMÍNA. 
Hasičský závod Moravskoslezské 
ligy v požárním útoku, fotbalové 
hřiště ve Vrbici. Po skončení sou-
těže zábava s hudbou.

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 16.7. do 15.8.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz

ŽENA PŘEDVÁDÍ MANŽELOVI NOVÉ PLAVKY: „TAK CO, BÉĎO, NENÍ TO JEDNA BÁSEŇ?” MUŽOVA ODPOVĚĎ TVOŘÍ TAJENKU. POMŮCKA: ALL, KEAN, KILIAN, MAE.
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Hra vznikla ve Skotsku, nyní je ale nejčastěji spojována s Kanadou. Klasický curling se hraje téměř dvacetiki-
lovými žulovými kameny na ledu. Při tom kobercovém váží kámen jen 2,5 kila a dráha je deset metrů dlouhá 
a dva metry široká.  Foto: Pavel Čempěl

„Jak už sám název napovídá, hraje se na 
speciálním koberci a tomu přizpůsobený-
mi hracími kameny. Ty se stejně jako při 
klasickém curlingu metají vpřed po dráze,“ 
popsal princip Petr Lakomý ze společ-
nosti Bospor. Pravidla hry jsou velmi 
podobná českým kuličkám nebo fran-
couzskému pétanque, který si je možné 

v areálu Bosporu rovněž zahrát. Hráč se zkrátka 
snaží dostat svůj kámen do středu terče, který je na 
konci hřiště, a přitom odstrčit kameny soupeřů.

„Curling zaujme všechny věkové kategorie a je 
i vhodnou aktivitou fi remních akcí,“ dodal Lakomý 
s tím, že hodina hry stojí padesátikorunu. Curlin-
gové hřiště je přístupné stejně celý areál adventure 
golfu, denně od 9 do 21 hodin.  (tch)

Bohumín na dobových 
fotografiích (27)
Dětský koutek nebo zkratka k náměstí. Tak dnes kolem-
jdoucí vnímají prostor na hlavní třídě vedle hotelu Grand. 
Zdejší proluka přitom z historického hlediska není tak 
stará, ještě v 80. letech zde byla zástavba.

Na dnes uvolněném prostran-
ství stával dům s číslem popis-
ným 80. Byl postaven ještě před 
rokem 1878 podle klasického 
městského modelu – v patře by-
tové jednotky, v přízemí nebyto-
vé prostory. V nich se střídali 
různí živnostníci, po válce státní 
provozovny. Podnikal zde napří-
klad vyhlášený bohumínský ho-
dinář Bernstein nebo papírník 
Johann Smuda. V posledních 
letech existence sem ještě řada 
pamětníků chodila do železář-
ství. Historie domu se uzavřela 
demolicí v roce 1981.

Není bez zajímavosti, že v no-
vém miléniu existovala iniciativa 
s cílem proluku opět zastavět. 
Když se zde v létě 2002 otevíral 
dětský koutek, mělo jít pouze 
o provizorní využití. Město se 
v té době snažilo najít investora, 
který by v proluce vybudoval 
dům s pasáží. Investor se však 

nenašel, a tak město původně 
dočasné prvky v dětském koutku 
nahradilo atraktivnějšími, které 
zde slouží dodnes. (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Zimní sport na letním slunciZimní sport na letním slunci
Seveřané by se divili, 
hrát typicky zimní sport 
v plavkách. V Bohumíně je 
ovšem taková podívaná 
zcela běžná. V areálu 
adventure golfu funguje 
od června nová sportovní 
atrakce, curling na koberci.


