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Policejní razie v hráčských doupatech
Policie opět zakročila proti nelegálnímu hazardu. V centru Bohumína i ve 
Skřečoni zabavila další kvízomaty, na které je upozornila zdejší radnice. A to 
díky celoplošnému zákazu hazardu, který ve městě platí necelé dva roky.

„Policisté ve čtyřech provozovnách zabavili celkem 
dvanáct kvízomatů. Ve dvou z nich už byli podruhé,“ 
potvrdila karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viač-
ková. Po dubnovém zátahu v Bohumíně skončilo 
v rukou policie dvaadvacet nelegálních kvízomatů. 
Někteří provozovatelé ale nelenili a pár dní po poli- 
cejní akci do uvolněných míst navezli nové přístroje. 
Policie proto v některých podnicích zasahovala opa- 
kovaně. Dvakrát například na pěší zóně, kde bylo 
nelegálních přístrojů nejvíce. V dubnu ze zdejší 
pivnice odvezla čtrnáct přístrojů, teď dalších osm.

„Jsme rádi, že policie kvízomaty opět zabavila. 
Jestli si někdo myslí, že mu jejich nelegální provozo-
vání budeme tolerovat, je na velkém omylu. Pokud 
automaty nahradí dalšími, skončí v brzké době zase 
v policejním skladu. Všechna místa, kde se v minu-

losti kvízomaty objevily, pravidelně monitorují naši 
strážníci. Jakmile je někde opět uvidí, okamžitě na to 
upozorníme Specializovaný fi nanční úřad a zase po-
dáme trestní oznámení,“ varoval starosta Petr Vícha. 

Bohumín už proti hazardu otevřeně bojuje 
jedenáct let. Tehdy zastupitelé přijali zákazovou 
vyhlášku, a tím klesl počet automatů ze 140 na 30. 
Jenže pak přišla nová generace přístrojů – video-
terminály. Ministerstvo financí je protiprávně, 
i přes odpor obcí, povolovalo jako na běžícím pásu. 
V roce 2011 se měst zastal Ústavní soud. Jenže od 
té doby se kvůli liknavosti ministerstva nic nedělo. 
Až loni začalo konečně jednat a bohumínské herny 

musely zavřít. Letos v únoru a březnu ještě zrušilo 
ministerstvo licenci i zbývajícím osmi videotermi-
nálům. U posledního z nich ještě není rozhodnutí 
pravomocné. Až na ten jediný by měl být Bohumín 
bez hracích přístrojů i videoterminálů. 

Snahy však městu hatí nelegální kvízomaty. Ty 
se snaží loterijní zákon obejít tak, že hráč musí při 
startu zodpovědět banální otázku. Pak už ovšem 
není kvízomat k rozpoznání od automatu či video-
terminálu. Kvízomaty nepovoluje stát ani město. Do 
veřejných rozpočtů z nich tak neplyne ani koruna.

Z loterií inkasoval v posledních dvou letech Bohu-
mín do rozpočtu deset milionů. Dobrovolně a rád 
se příjmů vzdal. „O peníze z hazardu nestojíme. Jen 
v bohumínských hernách lidé ročně prohráli na čty-
řicet milionů. Automaty vesměs vyhledávají lidé, kte-
ří pobírají sociální dávky, a tyto peníze přeci mohou 
skončit jinak než v bezedných hracích přístrojích,“ 
upřesnil starosta.

Lucie KOLKOVÁ

K VĚCI

Sto šedesát dětí z Masarykovy školy se zapojilo do T-Mobile Olympijského běhu 
2016. Spolu s nimi vyběhlo na trať v jediném okamžiku asi padesát tisíc běžců 
z celého Česka. Startovní výstřel se totiž ozval z éteru prostřednictvím Radiožurnálu.

Sportovně nadané žákyně z Ma-
saryčky se pravidelně účastnily 
celorepublikového Českého běhu 
žen. Letos ale organizátoři zrušili 
kategorii, ve které mohla škola 
startovat, a tak se hledala alterna-
tiva. Tou ideální byl 22. června 
běh, který probíhá pod záštitou 
Českého olympijského výboru. 
„V každé třídě máme dva tři elitní 
běžce, v některých i více. Celkem 
se z naší školy do běhu přihlásilo 

161 závodníků, na trať jich nako-
nec vyběhlo 159,“ uvedl Miroslav 
Rosík, ředitel Masarykova školy, 
která se jako jediná v Bohumíně 
do akce zapojila.

Ještě před během obsadily silnici 
před školou menší děti. Vyfasova- 
ly barevné křídy a pustily se do 
malování. Součástí akce byla to-
tiž soutěž o nejkrásnější startovní 
rovinku. Na tu posléze nastoupili 
závodníci, které čekala kilometro-

vá trať. Startovní výstřel se ozval 
z rádia v 10 hodin. Od školy si to 
početná skupina namířila do par-
ku, obkroužila kolečko a do cíle 
dobíhala poblíž centrálního pa-
mátníku světových válek. Pove-
dená akce měla bohužel i malý 
šrám na kráse. Doslova. Hned po 
startu jedna dívenka zakopla, 
upadla a rozbila si hlavu. Na místě 
tak musela zasahovat záchranka 
a nehoda skončila třemi stehy.

Samotný běh je součástí Olym-
pijského dne, jehož historie sahá 
až do roku 1894. Den je zasvěcen 
sportovním aktivitám všeho druhu. 
V Česku se v rámci tohoto sportov- 
ního svátku konají od roku 1987 
běžecké závody pro všechny vě-
kové kategorie. Do těch letošních 
se zapojilo přes dvě stě škol a de-
sítky tisíc běžců v hromadných 
startech. K Olympijskému běhu 
se mohli připojit i jednotlivci, 
kteří to měli na start daleko. Zá-
vodili prostřednictvím mobilní 
aplikace.  (tch)

Výstřel z rádia odstartoval Olympijský běh

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Setkání místních 
akčních skupin

Talentované děti a místní 

domácí pivo. Bohumínští zaujali 

účastníky festivalu LeaderFest, 

na kterém se setkaly místní akční 

skupiny (MAS) z celé České re-

publiky. Seriál workshopů zamě- 

řených na výměnu zkušeností 

probíhal v Karlově Studánce.

Zástupci místních akčních sku-
pin, tedy uskupení, díky kterým si 
MASky budou moci sáhnout na 
evropské dotace, řešili například 
vzdělávání na venkově, netradiční 
předškolní výchovu, udržitelné 
ekosystémy nebo aktivity pro roz-
voj cykloturistiky.

„Za MAS Bohumínsko jsme prezen- 
tovali námět na masovější využití 
cykloboxů pro bezpečnější úschovu 
kol. Pilotním bude projekt městského 
Bosporu, který letos počítá s vybu-
dováním cykloboxů ve svém areálu 
za parkem,“ uvedl předseda MAS 
Bohumínsko Lumír Macura. Dodal, 
že LeaderFest měl také kulturní 
část, ve které vystoupily pěvecké 
sbory bohumínské Masarykovy 
školy a gymnázia.

Celou akci doprovázel jarmark 
tradičních řemesel a regionálních 
produktů. Bohumín v této části 
reprezentoval stánek s pivem 
Skřečoňský žabák z místního ro-
dinného minipivovaru.

Lukáš KANIA

Rekonstrukce památky došla uznání

V kompresorovně ostravského Landeku byly 15. června vyhlášeny výsledky 
10. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Absolutní prvenství připadlo 
projektu Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovic. S prázdnou ale neodešel ani bohumínský 

dům Pod Zeleným dubem. Jeho rekonstrukce získala čestné uznání.
V jubilejním ročníku se utkal 

rekordní počet účastníků. V pěti 
kategoriích soutěžilo jednapade-
sát staveb. V každé kategorii se 
udělovala individuální cena a dvě 
čestná uznání. Absolutní vítěz 

získal titul »grand prix«.
Odborná porota nehleděla pouze 

na vzhled staveb, hodnotila osobité 
pojetí, kvalitu a jakost stavebních 
prací, vhodné použití materiálů či 
přínos pro další rozvoj měst a obcí. 

Grand prix získalo točité schodiště 
s vyhlídkou, kavárnou a klubem, 
které obepíná vysokou pec v Dolní 
oblasti Vítkovic.

Dům Pod Zeleným dubem do 
klání přihlásila fi rma Beskydská 

stavební, která se zhostila jeho 
rekonstrukce. Obnova památky 
z roku 1907, v níž je dnes hotel, 
restaurace, infocentrum a muzeum, 
soutěžila v sekci Rekonstrukce 
staveb občanské vybavenosti. Ta 
měla nejpočetnější zastoupení, 
bojovalo v ní čtrnáct projektů. 
Čestné uznání pro starobohu-
mínskou dominantu je proto vel-
kým úspěchem. (red)

Plakátovací plochy
Město Bohumín hledá partnera pro 

zajištění správy a provozování plakáto-
vacích ploch. Bližší informace a podmín-
ky na www.bohumin.cz.  (maj)

Zdraví či nemocní, v nemocnici bylo plno
Je tak trochu republikovou raritou. Města 
podobné velikosti vlastní špitály nemají 
a lidé musí za zdravotnickou péčí dojíždět. 
Bohumín se ale před dvaceti lety za 
nemocnici postavil a vzal ji do své správy. 
U příležitosti kulatého výročí uspořádala 
Bohumínská městská nemocnice 14. června 
vůbec první den otevřených dveří.

Řada Bohumíňáků, pokud se sem nedostala v ro-
lích pacientů, ani netuší, co všechno nemocnice 
nabízí. Cílem akce proto bylo ukázat, jak se špitál za 
dvě dekády proměnil a čím dnes disponuje. Příchozí 
si tak prohlédli infuzní stacionář, radiologické od-
dělení, pokoje s výstavkou historie ošetřovatelství. 

Velký zájem byl také o návštěvu operačních sálů na 
chirurgii a gynekologii, které se po modernizaci 
řadí k nejmodernějším v regionu.

V rámci doprovodného programu si zájemci 
mohli nechat změřit cholesterol, glykemii, krevní 
tlak či BMI (tělesný tuk, svalovou hmotu a vodu). 
Nechyběla ani praktická instruktáž srdeční masáže 
a umělého dýchání. (tch)

Pohled do historie. Na výstavce byly k vidění desítky let 
staré tonometry, defi brilátor nebo injekční stříkačky. 
Mnohé byly ještě nepoužité, v originálním balení.

Bohumínská městská nemocnice 
má 330 zaměstnanců. Ročně 

hospitalizuje na pět tisíc pacientů, 
ambulancemi projde až 91 tisíc lidí.

Foto: Pavel Čempěl

U koutku měření pokožky 
a dermoporadenství 
se stály fronty. Zájemcům 
se věnovala Miss ČR 2004, 
nyní doktorka farmacie 
Jana Doleželová.
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Připomínky 
k jízdním řádům

Odbor dopravy Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje vypracoval 
Návrh jízdních řádů drážní dopravy 
na období 2016/2017. Nyní je k dis-
pozici na webu www.msk.cz v sekci 
Doprava, části Veřejná osobní dopra-
va – dopravní obslužnost. Připomín-
ky k návrhu lze podat nejlépe písem-
ně na odbor dopravy krajského 
úřadu nejpozději do 10. července. 
V případě nutnosti je po telefonické 
domluvě možné osobní jednání. Po 
zapracování připomínek bude nutné 
návrh ještě projednat s Minister-
stvem dopravy, Správou železniční 
dopravní cesty a dopravci.  (red)

Pozemek 
pro rodinný dům

Město Bohumín nabízí pozemek 
o výměře 916 m2  pro stavbu rodin-
ného domu ve Starém Bohumíně. 
Licitace se uskuteční 20. července 
v 15 hodin v místnosti B 101 radniční 
budovy B (bývalé zdravotní středis-
ko). Vyvolávací cena pozemku je 508 
Kč/m2. Bližší informace na e-mailu 
holeszova.jana@mubo.cz, telefonu 
596 092 228 nebo osobně v kancelá-
ři 103 budovy B.  (jah)

KRÁTCEZa myčkou k sousedům? Není třeba
Místo benzinky myčka. I tak lze stručně shrnout plány 
na využití dosud ladem ležící plochy mezi ulicí Krátkou, 
Studentskou a Jana Palacha. BM servis, který zde má své 
ředitelství, na ploše buduje automatickou myčku vozidel. 
V provozu by měla být už o prázdninách.

Plocha za garáží mistrů BM 
servisu se přímo nabízela k něja-
kému využití, nachází se na stra-
tegickém místě. Před lety o ni proto 
projevil zájem soukromý investor 
s tím, že by zde vybudoval čerpa-
cí stanici CNG, tedy benzinku se 
zemním plynem. BM servis nápad 
podporoval, vždyť i popelářské 
vozy a další technika by v budou- 
cnu mohly jezdit na plyn. Jenže 

jednání s investorem se táhla 
a nakonec vyšuměla do prázdna. 
Loni se proto zrodil nový vlastní 
plán – myčka.

„Uvažovali jsme o typu zařízení. 
Pokusů s ručními myčkami už ve 
městě několik bylo, ale chybí zde 
automatická. Ty nejbližší jsou až 
v okolních městech, v Hrušově a Or-
lové,“ vysvětlil ředitel BM servisu 
Marek Pieklo. Volba tak padla na 

myčku portálovou, v níž vůz stojí 
a pohybují se kartáče kolem něj. 
Zázemí doplní odstavná plocha 
s vysavačem, kde si motoristé 
budou moci vyčistit také interiér. 
A počítá se i s parkovištěm pro 
pět šest vozů.

BM servis staví myčku z vlast-
ních zdrojů, bez úvěru. Navíc má tu 
výhodu, že má ve svých řadách 
odborníky. Proto si mnoho dílčích 
prací, například terénní úpravy, 
obrubníky či dlažby, dělá svépomo-
cí. „Po dostavbě počítáme s týden-
ním zkušebním provozem,“ doplnil 
Pieklo s tím, že už v červenci by měla 
myčka sloužit motoristům.  (tch)

Automatická myčka bude 
po dostavbě viditelná ze všechstran. 
Okolní plechový plot půjde pryč.
 Foto: Pavel Čempěl

Dosud na parking jen koukali, teď ho využijí
Motoristé se dočkají. Když se před rokem řešila úprava okolí tří věžáků mezi 
Revoluční a Bezručovou ulicí, obyvatelé se mohli k návrhům vyjádřit. Většinu 
trápil nedostatek parkovacích míst. Řešení se ale našlo, už na podzim budou 
šoféři parkovat na zrekonstruované ploše.

Parkoviště sice u minisídliště bylo desítky 
let, jenže obyvatelé zdejších domů jej nemohli 
využívat. Šlo o podnikový parking železáren. 
Město ale přišlo s plánem, na jehož uskuteč-
nění se následně dohodlo se společností MS 
Utilities & Services, jednou ze tří nástupnic-
kých fi rem po ŽDB. Firma postavila kousek 
vedle parkoviště nové a prostornější, stávající 
plochu odkoupilo město.

Dosavadní podnikové parkoviště mění po 
letech nejen majitele, ale také svou podobu. 
„Plocha zůstane stejná, bude mít 3 000 metrů 
čtverečních, ale dočká se modernizace a zkul-
turnění,“ nastínil Roman Pak z městského 

odboru životního prostředí a služeb. V rámci 
příprav už došlo na likvidaci ohyzdného ple-
chového plotu. Prostor se tak provzdušní 
a parkoviště naváže na okolní terén. Plocha 
bude mít stejně jako dosud asfaltový povrch, 
ale stavbaři položí koberec nový a parkovací 
stání budou nalajnovaná. Obnova čeká i ve-
řejné osvětlení. 

Nyní zbývá dořešit ještě dílčí administrativní 
kroky a v půlce prázdnin může začít samotná 
přestavba. Podle plánu by měla probíhat od 
srpna do září. Do rekonstrukce parkoviště 
město investuje 900 tisíc.  

Pavel ČEMPĚL

Přípravné práce začaly odstraněním nevzhledného plechového plotu. Přestavba parkoviště je v plánu 
v srpnu a září.  Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských 
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 stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, čís. 
bytu 1, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní dům se šesti byty 
se nachází v klidové zóně, poblíž 
základní a mateřské školy, parku, 
autobusové zastávky a centra města. 
Byt se sprchovým koutem v nové 
koupelně je po celkové rekonstruk-
ci. K bytu náleží sklep. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,33 m2, celko-
vá plocha 48,00 m2. Prohlídka 4.7. 
v 15.45–16 hodin a 7.7. v 9.15–9.30 
hodin. Opakovaná licitace se koná 
11.7. v 15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 83, čís. 
bytu 7, I. kat., 4. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba v centru měs- 
ta. V blízkosti se nachází vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plasto-
vými okny. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,05 m2, celková plocha 
55,70 m2. Prohlídka 4.7. ve 14.30
–14.45 hodin. Opakovaná licitace 
se koná 11.7. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, čís. 
bytu 29, I. kat., 6. nadzemní podlaží. 
Panelový věžový dům s funkcí do-
movníka. Loni proběhla celková 
rekonstrukce domu včetně zateple-
ní. Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 76,36 
m2, celková plocha 78,58 m2. Pro-
hlídka 4.7. v 16.15–16.30 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 11.7. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, čís. bytu  
7, I. kat., 3. nadzemní podlaží. Níz-
kopodlažní dům naproti nemocnici, 
v přízemí domu se nachází školka, 
základní škola a dětský koutek. Byt 
s ústředním topením a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 95,57 
m2, celková plocha 95,57 m2. Pro-
hlídka 11.7. ve 14.45–15 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 11.7. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 903, čís. 
bytu  3, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba s plastovými 
okny a novým napojením na cent-
rální zásobování teplem. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,45 m2, celko-
vá plocha 65,70 m2. Prohlídka 4.7. 
v 15–15.15 hodin a 7.7. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 11.7. v 16 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, čís. 
bytu  2, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba. V blízkosti 
se nachází tržiště, vlakové a autobu-
sové nádraží. Byt s plastovými okny 
je nově napojen na centrální záso-
bování teplem. Plocha pro výpočet 
nájemného 76,08 m2, celková plo-
cha 84,08 m2. Prohlídka 4.7. v 15.30 
–15.45 hodin. Opakovaná licitace 
se koná 11.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, čís. 
bytu  8, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti trž-
nici. V blízkosti se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,15 m2, celková 
plocha 53,20 m2. Prohlídka 4.7. 
v 15.30–15.45 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 11.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 339, čís. bytu  
3, I. kat., 2. nadzemní podlaží. Nízko-
podlažní dům s dvorem se nachází 
v zástavbě rodinných domů poblíž 
autobusové zastávky a nákupního 
střediska Albert. Koupelna s vanou 
je po celkové rekonstrukci. K bytu 
náleží sklep. Plocha pro výpočet ná-
jemného 36,50 m2, celková plocha 
41,50 m2. Prohlídka 4.7. v 15.15–
15.30 hodin a 7.7. v 8.45–9 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 11.7. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, čís. 
bytu 1, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba poblíž školy, 
školního dětského hřiště a autobu-
sové zastávky. V přízemí domu je 
prodejna potravin. Plocha pro vý-
počet nájemného 79,10 m2, celková 
plocha 79,10 m2. Prohlídka 4.7. 
v 16.45–17 hodin. Opakovaná lici-
tace se koná 13.7. v 15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 902, čís. 
bytu  1, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba s plastovými 
okny. Dům je nově napojen na cen-
trální zásobování teplem. Poblíž 
domu se nachází centrum města, 
vlakové i autobusové nádraží. Plo-
cha pro výpočet nájemného 68,99 
m2, celková plocha 71,78 m2. Pro-
hlídka 4.7. ve 14.45–15 hodin. Opa-
kovaná licitace  se koná 13.7. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, čís. 
bytu  10, I. kat., 4. nadzemní podla-
ží. Nízká cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
Penny market, vlakové a autobusové 
nádraží. Byt s plastovými okny 
a centrálním vytápěním je po re-
konstrukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 72,69 m2, celková plocha 
73,63 m2. Prohlídka 4.7. v 15.45–16 
hodin. Opakovaná licitace se koná 
13.7. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, čís. 
bytu 9, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti tr-
žišti. V blízkosti se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
31,84 m2, celková plocha 32,78 m2. 
Prohlídka 14.7. v 9–9.15 hodin. 

Opakovaná licitace se koná 18.7. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, čís. 
bytu 1, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti tržiš-
ti. V blízkosti se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
31,94 m2, celková plocha 32,98 m2. 
Prohlídka 14.7. v 9–9.15 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 18.7. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, čís. 
bytu 7, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti tržiš- 
ti. V blízkosti se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
31,94 m2, celková plocha 32,98 m2. 
Prohlídka 14.7. v 9–9.15 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 18.7. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, čís. 
bytu 47, I. kat., 5. nadzemní podlaží. 
Byt s vanou je po celkové rekon-
strukci. Vedle kuchyně je komora 
s oknem a balkonem. Dům se na-
chází blízko centra města, odpočin-
kové zóny, obchodů, školy a školky. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,99 m2, celková plocha 57,31 m2. 
Prohlídka 11.7. v 14.30–14.45 hodin 
a 12.7. v 7.30–7.45 hodin. Licitace 
se koná 18.7. v 16 hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Studentská 815, čís. 
bytu 4, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Byt se nachází v rohovém třípodlaž-
ním cihlovém domě se šesti byty 
a dvorem. V blízkosti domu je park, 
škola a autobusová zastávka. V bytě 
je provedena generální oprava elek-
troinstalace a jsou zrenovovány pod-
lahy a dveře. Plocha pro výpočet 
nájemného 92,39 m2, celková plo-
cha 93,34 m2. Prohlídka 11.7. v 15
–15.15 hodin a 12.7. v 8–8.15 hodin. 
Licitace se koná 18.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. B. Němcové 679, čís. 
bytu 4, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Prostorný byt je po celkové rekon-
strukci – provedena generální opra-
va elektroinstalace, nové podlahy 
a renovace všech dveří včetně zá-
rubní. Byt se nachází v třípodlaž-
ním cihlovém domě se šesti byty. 
Poblíž domu je park, škola, obchod 
a autobusová zastávka. Plocha pro 
výpočet nájemného 81,82 m2, celko-
vá plocha 89,32 m2. Prohlídka 11.7. 
v 15.15–15.30 hodin a 12.7. v 8.15
–8.30 hodin. Licitace se koná 18.7. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
čís. bytu  72, I. kat., 13. nadzemní 
podlaží. Věžový dům po rekon-

strukci (okna, balkony, střecha, za-
teplení). V blízkosti domu je dětské 
hřiště, autobusové stanoviště, Kau-
fland, mateřská a základní škola. 
Dům s funkcí domovníka. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,55 m2, 
celková plocha 30,10 m2. Prohlídka 
12.7. v 10–10.15 hodin a 13.7. v 15.30 
–15.45 hodin. Licitace se koná 18.7. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, čís. 
bytu 68, I. kat., 8. nadzemní podlaží. 
Zateplený dům se správcovskou 
a úklidovou službou je po celkové 
rekonstrukci v roce 2007. V blízkosti 
domu se nachází lesopark, Kauf-
land, škola, školka a parkoviště. 
V bytě je koupelna se sprchovým 
koutem, z lodžií je výhled na město. 
Plocha pro výpočet nájemného 
64,11 m2, celková plocha 70,66 m2. 
Prohlídka 13.7. v 15–15.15 hodin 
a 14.7. v 8-8.15 hodin. Licitace se 
koná 20.7. v 16 hodin. Podání při-
hlášky do 18.7.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, čís. 
bytu 19, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Zateplený dům se správcovskou 
a úklidovou službou je po celkové 
rekonstrukci v roce 2007. V blízkosti 
domu se nachází lesopark, Kauf-
land, škola a školka. U domu je také 
parkoviště. V bytě je velká koupelna 
s vanou, z lodžií je výhled na leso-
park. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 64,43 m2, celková plocha 70,40 
m2. Prohlídka 13.7. v 15.15–15.30 
hodin a 14.7. v 8.15–8.30 hodin. 
Licitace se koná 20.7. v 16.15 hodin. 
Podání přihlášky do 18.7.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 813, čís. 
bytu 3, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Dům se šesti byty se nachází v kli-
dové zóně, poblíž základní a mateř-
ské školy, parku, autobusové zastáv-
ky a centra města. Byt se sprchovým 
koutem v nové koupelně je po cel-
kové rekonstrukci. K bytu náleží 
sklep. Plocha pro výpočet nájemného 
49,67 m2, celková plocha 51,47 m2. 
Prohlídka 11.7. v 15.35–15.50 hodin 
a 12.7. v 8.35–8.50 hodin. Licitace 
se koná 20.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, čís. 
bytu  13, I. kat., 3. nadzemní podla-
ží. Nízká cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
44,80 m2, celková plocha 44,80 m2. 
Prohlídka 19.7. v 9–9.15 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 20.7. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1046, 
čís. bytu  3, I. kat., 1. nadzemní pod-
laží. Panelový nízkopodlažní a letos 
nově zateplený dům s plastovými 
okny se nachází naproti základní 
školy. Byt bez balkonu. Plocha pro 
výpočet nájemného 56,41 m2, celko-
vá plocha 57,91 m2. Prohlídka 20.7. 
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Wapka skoncovala 
se »žabincem«
Jednou ze čtyř fi gurek, které obklopují fontánu na náměstí, 
je žába. Ovšem se »žabincem«, který vždy po čase pokryje 
bílý mramor, nemá nic společného.  Znečištění mají na svědomí 
především vodní řasy, jež bují především v teple. Spolu 
s klasickým prachem a usazeninami musí pravidelně pryč.

Stylová fontána Soutok Odry 
s Olší zdobí náměstí T. G. Masaryka 
od roku 2008. Jejím dominantním 
prvkem jsou bloky z kararského 
mramoru. Vypadají impozantně, 
jenže se špiní. Bílý mramor proto 
musí dvakrát do roka projít dů-
kladnou očistou. 

„Znečištění bylo opravdu značné. 
Použili jsme vysokotlaký horkovodní 
čistič i chemii. Proces jsme navíc 
opakovali,“ popsal práce Petr We-
ber ze specializované fi rmy. Fontá-
na projde letos podobnou kúrou 
ještě jednou. Při zakonzervování 
před zimou. (tch)

Foto: Pavel Čempěl a Petr Weber

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

Maják městské policie
 ● Dopoledne 7. června v Čáslavské 

ulici nabourala řidička v audi do 
zaparkované škodovky. Z místa se 
snažila ujet, ale díky kamerovému 
systému strážníci prchající vůz vy-
pátrali. Hlídka ho dostihla i s provi-
nilou řidičkou v Okružní ulici.

 ● Před třetí hodinou v noci 9. června 
se bezpečnostní kamery opět osvěd-
čily. Dozorčí na monitoru zpozoro-
val muže, který v ulici Čs. armády 
přijel s dvoukolákem ke staveništi 
zateplovaného bytového domu. 
Chmaták stihl na vozík naložit pouze 
jednu europaletu a už musel hlídce 
vysvětlovat své počínání. Materiál 
zůstal na místě, místo něj si hříšník 
odnášel blokovou pokutu.

 ● Asistent prevence kriminality 
zaregistroval pozdě večer 12. června 
podezřelé chování mladíků v Koper-
níkově ulici. Skupinka si po cestě 

koulela bowlingovou 
koulí. Asistent přivolal 
hlídku, před kterou se rozjaření 
mladíci snažili lup, který ukořistili 
v herně nedaleké restaurace, ukrýt 
do kufru auta. Jeho řidič se k činu 
posléze přiznal a kouli vydal.

 ● Další zásah si asistenti připsali 14. 
června. V parku si všimli ženy, která 
se zde zdržovala už druhý večer. 
Ukázalo se, že jde o pohřešovanou 
ženu (29) z Bruntálska. Hlídka ji 
pak předala republikové policii.

 ● Městský kamerový systém zafun-
goval také večer 17. června. Strážníci 
jeho pomocí vypátrali a před vlako-
vým nádražím zadrželi hledaného 
muže (35). Policie po něm vyhlásila 
pátrání kvůli incidentu z předchozího 
dne. Násilník fyzicky napadl obyva-
tele ubytovny v bývalém Grandu.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

ve 14.30–14.45 hodin a 21.7. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace se koná 25.7. 
v 16 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
čís. bytu 44, I. kat., 8. nadzemní 
podlaží. Věžový dům s funkcí domov-
níka. Za domem je velké parkoviště. 
Byt s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,95 m2, celková plocha 31,37 m2. 
Prohlídka 22.7. v 8.30–8.45 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 25.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 215, čís. bytu  
1, I. kat., 1. nadzemní podlaží. Níz-
kopodlažní dům se nachází v blíz-
kosti školy, školky, dětského koutku, 
nákupních možností. Možnost par-
kování poblíž domu. Dům s úklido-
vou službou. V bytě se sprchovým 
koutem jsou nové podlahové krytiny, 
pokojové dveře a zrekonstruovaná 
koupelna s WC. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,76 m2, celková plo-
cha 63,01 m2. Prohlídka 25.7. v 14.45 
–15 hodin. Opakovaná licitace se 
koná 25.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 1154, čís. 
bytu 4, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Věžový zateplený dům se nachází 
poblíž školy, školky, dětského kout-
ku, nákupních možností. Možnost 
parkování u domu. V bytě jsou nové 
podlahové krytiny, pokojové dveře 
a zrekonstruovaná koupelna. Dům 
s funkcí domovníka. Plocha pro vý-
počet nájemného 62,42 m2, celková 
plocha 64,29 m2. Prohlídka 25.7. ve 
14.30–14.45 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 25.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, čís. 
bytu 21, I. kat., 6. nadzemní podlaží. 
Zateplený věžový dům se nachází 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem je po celkové rekonstruk-
ci (nové dveře, koupelna a PVC). 
Plocha pro výpočet nájemného 55,13 
m2, celková plocha 56,13 m2. Pro-
hlídka 25.7. v 15–15.15 hodin a 26.7. 
v 9–9.15 hodin. Licitace se koná 
27.7. v 16 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, čís. 
bytu 72, I. kat., 13. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům s funkcí 
domovníka a možností parkování. 
Byt s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha 29,70 m2. 
Prohlídka 25.7. v 16–16.15 hodin 
a 26.7. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
se koná 27.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, čís. 
bytu 11, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti tržiš- 
ti, poblíž domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rální vytápěním je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 36,79 m2, celková plo-
cha 37,66 m2. Prohlídka 25.7. 
v 15.15–15.30 hodin a 26.7. v 8.30

–8.45 hodin. Licitace se koná 27.7. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, čís. 
bytu 53, I. kat., 10. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům je po 
celkové rekonstrukci. Možnost par-
kování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 66,86 m2, celková 
plocha 68,43 m2. Prohlídka 25.7. 
v 16.30–16.45 hodin a 26.7. v 9.30
–9.45 hodin. Licitace se koná 27.7. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Komenského 535, 
čís. bytu 6, I. kat., 3. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města. Byt s balkonem do 
dvora. V bytě jsou eurookna, ústřed- 
ní vytápění, plovoucí podlahy, v kou-
pelně jsou dvě umyvadla a rohová 
vana. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 79,91 m2, celková plocha 83,71 
m2. Prohlídka 26.7. v 9.45–10 hodin 
a 27.7. v 15–15.15 hodin. Licitace se 
koná 1.8. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, čís. 
bytu 7, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní cihlový dům v centru 
města. Byt s balkonem, plastovými 
okny a ústředním vytápěním. V blíz-
kosti se nachází vlakové nádraží, kino 
a pošta. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 51,52 m2, celková plocha 52,94 m2. 
Prohlídka 26.7. v 10.15 –10.30 hodin 
a 27.7. v 15.30–15.45 hodin. Licitace 
se koná 1.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, čís. 
bytu 72, I. kat., 13. nadzemní podla-
ží. Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci. Možnost parkování 
u domu. Byt s plastovými okny a bal- 
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,88 m2, celková plocha 31,20 
m2. Prohlídka 25.7. v 16.45–17 ho-
din. Opakovaná licitace se koná 
1.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, čís. 
bytu 67, I. kat., 12. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům po cel-
kové rekonstrukci. Možnost parko-
vání u domu. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plo-
cha 29,70 m2. Prohlídka 25.7. v 16.45 
–17 hodin. Opakovaná licitace se 
koná 1.8. v 16.45 hodin.

Zájemci o licitaci mohou mít 
s jednanou nájemní smlouvu 
k městskému bytu a po vylicitování 
stávající byt odevzdají městu Bohu-
mínu. Bližší informace lze získat 
telefonicky na čísle  596 092 199 
nebo osobně na MěÚ Bohumín, ma-
jetkovém odboru, kancelář B207, 1. 
patro vedlejší budovy radnice, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

bytů
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Celá Masaryčka »kelímkuje« v rytmu

Cups v podání dětí 
z Masarykovy školy. 

Provedení se zúčastnilo 
72 z 505 žáků. 

Foto: Pavel Čempěl

Zajímavý počin a krásné 
gesto. Žáci Masarykovy 
školy nacvičili a představili 
cups song – rytmickou 
skladbu, ve které hrají 
nepostradatelnou roli 
kelímky (anglicky cups). 
Akci věnovali a symbolicky 
poslali energii nemocné 
zástupkyni ředitele, která 
s dětmi skladbu nacvičovala.

Fenomén nazývaný cups se 
zrodil v roce 1931, kdy kelímky 
poprvé v písni použila skupina 
Carter Family. Pak se na ně dlouhá 
léta zapomnělo, ale v roce 2012 je 
oživila populární herečka a zpě-
vačka Anna Kendrick ve filmu 
Ladíme! To způsobilo řetězovou 
reakci a kolektivy po celém světě 
song, doprovázený rytmickou 
manipulací s kelímky, nacvičují 
a nahrávají na video. „Zatím nej-
větší parta, která se dostala až do 
knihy rekordů, čítala patnáct set 
účastníků,“ uvedla učitelka Marcela 
Suchánková. Tomu děti z Masa-

ryčky nemohly konkurovat, ale po-
kusily se vytvořit alespoň místní 
rekord. Průběžně cups nacvičují, 
například ve družině, a říkají mu 

»kelímkování«. Tentokrát se sešly 
22. června v malé tělocvičně. Ryt- 
mus udával hráč na cajón (výstiž-
né španělské pojmenování be-

dýnky), zpěvu se zhostila Klára 
Olszowská. Spolu s hráči na kelím-
ky nakonec vytvořilo celý kolektiv 
72 žáků. Úctyhodný výkon. (tch)

Bunkr MO–S5 přežil válku i pohromy
Před osmdesáti lety začala betonáž samostatného pevnostního objektu, který známe pod názvem MO–S5 Na 

Trati. V průběhu následujících let byl pouze ničen, rozbíjen a zarůstal dřevinami. V jeho útrobách se 

nashromáždilo mnoho suti, odpadu a naplavenin, které přinesly povodně. Dnes je všechno jinak.

Od roku 1999 se o unikátní objekt stará Klub vojenské 
historie Bohumín. Členové jej opravují a vrací mu původní 
podobu. Tímto děkují všem, kteří při obnově kulturní pa-
mátky pomáhali a pomáhají. 

U příležitosti 80. výročí betonáže bunkru se bude 30. 
července konat »narozeninová« akce. Zároveň připomene 
zašlou slávu československého opevnění. Více o připravo-
vané akci na www.bunkr-bohumin.cz a facebooku.   (hej)

Bunkr na počátku 60. let.Bunkr na počátku 60. let.  Foto: Josef Durčák 1962Foto: Josef Durčák 1962

Sportování i odpočinek na jednom místě 
Prázdniny jsou pro mnohé nejočekávanějším obdobím roku. Letní dny je možné aktivně 
trávit například ve sportovním a relaxačním areálu městské společnosti Bospor za parkem.

Aquacentrum v létě prodlužuje provozní dobu. Pří-
stupné je od pondělí do čtvrtka v 6–21 hodin, v pátek 
v 10-21 hodin a o víkendech a svátcích v 8–21 hodin. 
Plavecký areál nabízí mimo celoroční atrakce i ven-
kovní plážoviště s množstvím lehátek a slunečníků, 
brouzdalištěm se skluzavkou pro nejmenší nebo pose-
zením v pergole. Každoročně o prázdninách startuje 
také řada slevových akcí. Každý žák základní školy, 
který přinese vysvědčení se samými jedničkami, má 
30. června vstup do bazénu na neomezenou dobu 
zdarma. V pátek 1. července má bazén prodlouženou 
otevírací dobu od 6 do 21 hodin a navíc opět začíná 
platit letní akce tři hodiny za cenu jedné. Akce platí  

v bazénu o prázdninách ve všední dny. 
Sportovní hala nabízí stejnou škálu hřišť jako 

v zimním období, ale za snížené ceny. Ideálně se hodí 
například pro pořádání turnajů nebo fi remních akcí. 
Chlazení haly zajišťuje vzduchotechnika, samostatné 
badmintonové hřiště v zadní části haly disponuje kli-
matizací. Kdo chce v létě trávit volné chvíle aktivně 
na slunci pod širým nebem, toho jistě osloví plážový 
volejbal nebo adventure golf.

Děti mohou obdivovat domácí zvířátka na malé 
farmě nebo si zařádit mezi věžemi lanové atrakce 
Mauglího stezky. Dětské atrakce v Hobbyparku jsou 
přístupné zdarma. Petr KAMÍNEK

1935 vytyčení linie a umístění 
budoucích objektů
1936 betonáž pěchotního srubu 
MO-S5 Na Trati 
1937 vybavení a vyzbrojení, objekt 
měl stálou osádku 46 vojáků
1938 Bohumínsko zabírá Polsko, 
objekt obsazuje polská armáda
1939 po vypuknutí II. světové vál-
ky bunkr obsazují němečtí vojáci 
1940–1944 trhání pancéřových 
zvonů a kanónových střílen pro 
potřeby německého válečného 
průmyslu 
1945 konec 2. světové války, objekt 
do bojů o Bohumínsko nezasáhl 
60. léta zazdění vstupu a zabeto-
nování zvonových šachet
1999 počátek rekonstrukce 
objektu, osazení vstupní mříže 
2001 vznik Klubu vojenské 
historie Bohumín
2004 pěchotní srub MO-S5 
prohlášen kulturní památkou 
2004 výroba repliky kanónové 
střílny na pravé straně
2006 přeložka železniční trati, 
která původně procházela mezi 
objekty, v rámci výstavby dálnice 
2007 výstavba repliky venkovního 
podchodu, původní byl zasypán
2005–2008 výroba replik 
pěchotních zvonů
2008 MO-S5 převeden do 
majetku města Bohumína
2006–2009 rekonstrukce fi ltrovny 
2009–2013 rekonstrukce 
protitankového kanónu 
2010 povodeň – zatopeno horní 
i dolní patro 
2014 nátěr fasády

BUNKR V DATECH
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Příroda Bohumínska – ptáci (182)

Konipas bílý 
(Motacilla alba)

Na Bohumínsku můžeme 
pravidelně zastihnout tři druhy 
konipasů. Pravidelně zde hnízdí 
konipas bílý a mnohem méně 
početně konipas luční; konipasa 
horského v okolí města uvidíme 
pouze na tahu. 

Konipas bílý je tažným ptákem, ale 
každoročně lze u nás u tekoucích vod 
pozorovat i několik přezimujících je-
dinců. Konipasy nejčastěji zastihne-
me nedaleko vody, jak pobíhají po 
zemi, kde loví především hmyz. Pro 
tyto ptáky jsou charakteristické časté 
kmitavé pohyby ocásku, lidově se jim 
proto říká také třasořitky. Na jaře zpí-
vají samečkové rychlým švitořením, 
které je proložené vábením. Hnízdo 
je vždy shora chráněno a bývá umís-
těno v nejrůznějších děrách, pod 
mosty, v hromadách dřeva a na 
podobných místech. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Knihovna udílela ceny
Ke konci školního roku tradičně patří vyhlašování vítězů 
dětských čtenářských soutěží. Letos knihovna oceňovala 
ty nejlepší z celoročních soutěží Škola naruby, Superčtenář, 
Knížka pro prvňáčka či novinek Pohádkové království 
a Zahrajem si na básníka. Předání diplomů, dortů, odznaků 
a věcných cen proběhlo 24. června v dětském oddělení. 

 ● ŠKOLA NARUBY
Děti prvních až třetích tříd si 

do deníčků zapisovaly název pře-
čtené knihy, kdo jim četl a jak 
dlouho. Knihu mohly oznámko-
vat a také kreslit obrázky, které ji 
připomínaly. Do soutěže se při-
hlásilo deset tříd, do finále ale 
došly pouze čtyři. Nejúspěšnější 
byli Melanie Bernatová a Natálie 
Lišťáková (1. třída, ZŠ ČSA), 
Adéla Mrázková (2. třída, Bene-

šova škola), Veronika Břusková 
(3. třída, ZŠ ČSA).

 ● SUPERČTENÁŘ
Při každé návštěvě knihovny 

získávají dětští čtenáři body za půj-
čení knih nebo účast na knihov-
nických akcích. Body ale také 
ztrácejí za špatné řazení knih 

nebo upomínky. Superčtenářkou 
se stala Mária Skalová (ZŠ ČSA).

 ● ZAHRAJEM SI NA BÁSNÍKA
Jak se pozná báseň, co je to 

verš, rým, sloka? Děti dostaly po-
pletený obrázek a jejich úkolem 
bylo složit k němu báseň. Mezi 
nejšikovnější básníky patří žáci 
ZŠ ČSA Mária Skalová, Sára Kol-
ková, Eva Bednaříková, Aneta 
Gajdošíková,Vašek Dumbrovský 
a Eliška Beranová. Lukáš Orgo-
ník z Benešovy školy a kolektiv 
žáků 3.A Masarykovy školy.

 ● POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Nová čtenářská soutěž pro děti 

1. až 3. tříd. Děti do své hrací kar-
ty získávaly razítka za návštěvu 
knihovny a za přečtené knihy 
nebo časopisy. Královnou se stala 
Mária Skalová (ZŠ ČSA).  (maf)

AKTUÁLNĚ

Spokojenost na všech stranách. Knihovna se zbavila 
přebytečných titulů a vášniví čtenáři si za pár kaček 
rozšířili své sbírky a mají co číst. Antikvariát na náměstí 
slavil 20. června velkých úspěch. Nové majitele našly 
téměř tři tisíce knížek.

Městská knihovna potřebovala 
provzdušnit regály. Je to nutnost, 
některé tituly si čtenáři už nepůj-
čují, další jsou naopak opotřebo-
vané, sešlé. Navíc se v bibliotéce 
nashromáždila řada knížek, které 
jí věnovali lidé, a přitom už mnohé 
existovaly ve více exemplářích. 

Co s nimi? „V první řadě máme 
povinnost přebytečné tituly nabíd-
nout jiným knihovnám. Když nemají 
zájem, přichází na řadu likvidace. 
My ale jdeme jinou cestou, nabíd-
neme je lidem, knížky tak mohou 
dál sloužit a dělat radost,“ popsala 
myšlenku vedoucí knihovny Mag-

Náměstí T. G. Masaryka zaplnily tisíce knih

daléna Fedorowiczová. Knihov-
nice přepravily do improvizova-
ného antikvariátu na náměstí 
čtyři a půl tisíce knih. Ty hodně 
sešlé se prodávaly za symbolic-
kou korunu, jiné za pět či deset. 
Takový »kauf« si lidé nenechali 
ujít a dorazily jich na akci stovky. 
A byli mezi nimi i rekordmani. 
Jedna čtenářka si z náměstí odvá-
žela 140 knížek, další 120.

V knihovně se díky povedené 
akci uvolnil prostor a další ještě 
přibude. V bibliotéce se chystají 
stavební úpravy, ty rozšíří oddě-
lení pro dospělé. Do polic se tak 

dostane více knih, které musely 
být dosud ve skladu. „Je to prak-
tičtější. Lidé většinou vybírají jen 
z regálů a nezeptají se, zda náhodou 
nemáme knížku, kterou v nich ne-
najdou. Přitom v seznamu, a ten 
je i na internetu, je titulů mnohem 
více,“ dodala vedoucí knihovny.

Antikvariát na náměstí byl nej-
větším, ale ne jediným bodem 
komponovaného programu 
»Kniha do ulic«. Na akci, kterou 
podpořilo Ministerstvo kultury, 
probíhalo scénické i veřejné čte-
ní, ilustrátorská show a na děti 
čekaly hry a soutěže. (tch)

 Doprovodný program myslel na děti. Na náměstí probíhaly výtvarné dílny, 
hrály se různé hry.  I v době internetu a čteček má klasická kniha stále své 
kouzlo. A to přilákalo do antikvariátu davy lidí.  Foto: Pavel Čempěl
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Závodníci oddílu silového 
trojboje TJ Viktorie Bohumín 
vyrazili na Slovensko. 
Ve Svatoplukovu poměřili 
síly se soupeři v mrtvém 
tahu na 12. ročníku 
Cedron Cupu 2016. 

Viktorka vyjela na turnaj ve slo-
žení Martin Turek, Marek Banas, 
Kateřina Skudříková a nová posila 
Marek Bilko. Čekal je souboj s dal- 
šími šestačtyřiceti přihlášenými 
závodníky.

Ověnčena úspěchy se do Bohu-
mína vrátila Kateřina Skudříková. 
V kategorii juniorek obsadila druhé 

místo a k tomu si připsala i další 
úspěch. Získala prvenství napříč 
všemi ženskými kategoriemi za 
největší zvednutou váhu. V no-
vém osobním rekordu uzvedla 
150 kilogramů.

Martin Turek, jenž se připravuje 
na mistrovství Evropy masters 
v Plzni, obsadil třetí příčku v ka-
tegorii M1 s 235 kilogramy. Marek 
Banas obsadil čtvrtou příčku v ka-
tegorii M1 také v novém osobním 
rekordu 250 kilogramů. Nová po-
sila týmu Marek Bilko bohužel 
nezapsal žádný platný pokus. (vib)

Viktorka veze kovy ze slovenského Cedron Cupu 

Kateřina Skudříková překonala osobní rekord a ze všech 
žen uzvedla největší břemeno. Foto: TJ Viktorie Bohumín

Fotbalisté zažili povedený rok
Prvním rokem nastupovali v krajském přeboru pod názvem FK Bospor a hned fotbalisté 
zažili historický úspěch. Čtvrté místo se ziskem 47 bodů je od sloučení bohumínského 
FK a Rapidu Skřečoň před deseti lety nejlepším sezonním výsledkem klubu.

„I když jsme se jednu chvíli dokonce ocitli v pásmu 
ohrožení sestupem, nakonec můžeme být opravdu 
spokojeni. Letošní ročník přeboru byl extrémně vyrov-
naný, ale kluci v pravý čas zabrali a nakonec z toho byl 
slušný konečný výsledek,“ uvedl kouč FK Bospor 
Marek Poštulka.

Zlom přišel v pátém jarním zápase. Po nevýraz-
ných výkonech se trenér odhodlal k poměrně zásad-
ním změnám v zaběhnuté sestavě. I když se v závěru 
sezony zranilo několik opor včetně kapitána Romana 
Košťála, Bospor se s bilancí sedmi vítězství, dvou 
remíz a jen jediné smolné porážky vyšplhal v poslední 
třetině soutěže na pomyslnou bramborovou pozici. 
Po loňské blamáži, kdy tým nesestoupil jen díky 
tomu, že žádný z klubů našeho kraje neopouštěl ani 
divizi, to byl výrazný progres. 

„Ukazuje se, že nastoupená cesta je správná. Tým 
tvoří hráči, kteří mají většinou k Bohumínu vztah. Do-
plňujeme je o šikovné mladíky z vyšších soutěží z okolí. 
Letos se tu vytvořila super parta, kluci si rozuměli i mimo 
hřiště a bylo to na trávníku znát,“ poznamenal trenér 
Poštulka.

Letos do divize postoupila suverénní Pustá Polom, 
které však hráči Bosporu v předposledním kole po-
kazili oslavy, když na jejím hřišti vyhráli 4:2. „Když 
jsem pak viděl, jak domácí přebrali pohár pro vítěze 
soutěže a mohutně slavili, napadlo mě, že bych to chtěl 
zažít. Já za svou kariéru nikdy žádnou soutěž nevyhrál 
a říkal jsem to i klukům,“ naznačil kouč.

Sportovního zázemí v Bohumíně si všímají i ostatní 
kluby a o týmu Bosporu se začíná hovořit jako o jed-
nom z aspirantů na postup v příští sezoně. „Lákává 

vize to samozřejmě je, ale nikam se netlačíme silou. Že 
bychom akceptovali postup z dalšího místa, to rozhodně 
nehrozí. Pokud chceme do divize, musíme krajský pře-
bor vyhrát,“ jasně potvrdil předseda klubu Lukáš 
Fluxa. Povedený rok místního fotbalu podtrhli i do-
rostenci, kteří vyhráli krajskou soutěž.  (bir)

Umístění a bodový zisk 
v historii FK
2015/2016  4. místo  47 bodů
2014/2015 15. místo 33 bodů
2013/2014 9. místo 40 bodů
2012/2013 5. místo 47 bodů
2011/2012 9. místo 43 bodů
2010/2011 10. místo 39 bodů
2009/2010 14. místo 31 bodů
2008/2009 12. místo 39 bodů
2007/2008 11. místo 38 bodů
2006/2007 6. místo 42 bodů

Bohumín si beneficí připomene Pavla Srnička
První prázdninová sobota bude v Bohumíně patřit vzpomínce 
na bývalého skvělého fotbalového brankáře a později 
trenéra gólmanů Pavla Srnička, který náhle zemřel v závěru 
loňského roku.

Srničkův bratr s vedením FK 
Bospor Bohumín a městem chys-
tají 2. července benefiční zápas. 
Součástí akce bude i přejmenování 
stadionu za parkem na Fotbalový 
areál Pavla Srnička. Účastníci také 
odhalí pietní místo, jež bude při-
pomínat spojitost vicemistra Ev-
ropy z roku 1996 s klubem a jeho 
rodištěm. „Hned po té tragické 
události jsme se s naší mamkou 
shodli, že by si Pavel benefi ci přál. 
Chtěl by, aby si na něj všichni za-
vzpomínali tam, kde to měl moc rád 
– na hřišti,“ uvedl Milan Srniček.

Do duelu by měli zasáhnout 
hráči, s nimiž se slavný brankář 
potkal na hřišti, ale také ti, které 
pak vedl jako trenér. „Pozvali jsme 
spoustu osobností hlavně z našeho 
regionu. Řada těch dřív naroze-

ných přijede, i když se na trávník 
už moc nehrne. Kdo ale Pavla znal 
a má čas, chce být u toho,“ uvedl 
Milan Srniček. Nadále je v kon-

taktu i s přáteli v Anglii, kde jeho 
bratr dlouhá léta působil, ale za-
tím není definitivně jisté, zda 
přiletí i někteří bývalí spoluhráči 
z ostrovů.

Z domácích osobností se fa-
noušci v Bohumíně mohou těšit 
třeba na Marka Jankulovského, 
Václava Svěrkoše, Martina Lukeše, 

Jana Laštůvku, Luďka Mikloška, 
Petra Samce, Ivo Staše, Dušana 
Vrťa, Tomáše Mičolu, Daniela Zítku, 
Daniela Tchuře, Tomáše Bernadyho, 
Davida Bystroně, Libora Žůrka, 
Marka Poštulku, Petera Drozda 
a další. V jednání je ještě účast 
Petra Kouby, Radka Bejbla, Ró-
berta Zehera, Jána Greguše, Ra-
doslava Kováče či Jiřího Pavlenky. 
Z hokejových přátel dorazí Rosti-
slav Olesz, Ondřej Šedivý a možná 
Václav Varaďa. 

„Věříme, že si fanoušci přijdou 
zavzpomínat na Pavla i přesto, že 
běží evropský šampionát ve Francii 
a fotbal je provází na každém kro-
ku,“ uvedl předseda FK Bospor 
Bohumín Lukáš Fluxa. V areálu 
bude k dostání i kniha Vlastními 
slovy, kterou Pavel Srniček těsně 
před svou smrtí vydal v Anglii 
a nyní se dočkala českého překladu.

Utkání se odehraje na hřišti za 
parkem, výkop je stanoven na 16 
hodin. Vstupné je 30 korun a vý-
těžek bude věnován Dennímu 
stacionáři Domovinka, který pů-
sobí v rámci Centra sociálních 
služeb Bohumín. 

Igor BRUZL

U vstupu do areálu vzniká pietní místo. Tvoří jej 
kamenný monolit dovezený z Itálie s pamětní 
deskou.  Foto: Pavel Čempěl
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Dvě stříbrné 
medaile pro plavce 
Marcela Grünera

O víkendu 11. a 12. června 

hostil Havířov letní republikový 

pohár jedenáctiletého žactva 

v plavání. Na závody se nomi-

novali čtyři závodníci Plavecké-

ho klubu Bohumín – Marcel 

Grüner, Kuba Křistek, Pepíno 

Hanuliak a Klárka Nováková. 

Na letní vrchol sezony sice od-

jížděli s rozdílnými ambicemi 

stran umístění, přesto se spo-

lečnou snahou prezentovat své 

nejlepší výkony.

Marcel Grüner se představil 
v pěti disciplínách, z nichž ve dvou, 
padesátce a stovce motýlem, vy-
bojoval stříbrné medaile. Ve zbý-
vajících startech dohmátl vždy 
nejhůře šestý. „Dvě stříbrné medaile 
Marcela Grünera se zařadily mezi 
největší úspěchy bohumínského 
plavání v historii. Marcel je teprve 
čtvrtým plavcem z naší líhně, který 
na tak významné akci dosáhl na 
pódium. V počtu a hodnotě medailí 
byl na českém poháru v minulosti 
úspěšnější už jen Kuba Gryc,“ připo-
mněl význam úspěchu šéf klubu 
Adrian Kuder.

Vedle Marcela se výkonnostně 
neztratili ani zbývající kamarádi 
z klubu. Kuba Křistek dosáhl nej-
lepšího výkonu osmým místem 
na prsařské dvoustovce. Pepík Ha-
nuliak zvládl nejlépe 200 metrů 
znak, v němž po výrazném vylepše-
ní osobního maxima ladně doplul 
pro 14. místo. Klárka Nováková 
svou první plnohodnotnou zá-
vodní sezonu zakončila solidními 
výkony a umístěními ve třetí desít-
ce. „Za Marcelovými úspěchy možná 
trochu zapadly výkony Klárky, Kuby 
a Pepína. Ale je třeba vnímat fakt, 
že se Kuba dokázal opět prosadit 
do nejsilnější desítky a Pepík po delší 
době konečně předvedl nejen solid-
ní technický výkon, ale i umístění 
naznačující jeho nezanedbatelný 
potenciál,“ rozloučil se hodnoce-
ním závodního víkendu trenér 
Plaveckého klubu Bohumín Petr 
Šlachta. (aku)

Záblatští hasiči uspořádali akce pro školáky
Dobrovolní hasiči v Záblatí věnují kromě sborové činnosti pro dospělé členy 
část svého nadšení, iniciativy i volného času nové generaci. Mladým hasičům 
či obecně dětem ze Záblatí. A tak uspořádali 31. května dětský den pro žáčky 
z místních mateřských a základních škol. 

Bezmála dvě stě dětí s učitelským doprovo-
dem zhlédlo několik hasičských ukázek. Zásah 
při dopravní nehodě s vyproštěním řidiče po-
mocí hydraulických nůžek, hašení malého 
ohně ručním přístrojem či likvidaci mohutného 
požáru osobního automobilu. Samozřejmostí 
byla prohlídka hasičské techniky, výstroje a vy-
bavení. Skoro každé dítě si chtělo uvnitř pro-
hlédnout zásahový vůz nebo vyzkoušet hasič-
skou přilbu. 

Na děti čekaly také  nejrůznější atrakce. Stří-

lely ze vzduchovky, překonávaly opičí lanovou 
dráhu nebo si vyzkoušely zásah s hasičskou 
proudnicí. Na všech stanovištích pak dostaly 
sladkou pozornost. 

Také v sobotu 18. června patřilo fotbalové 
hřiště a přilehlý areál v Záblatí dobrovolným 
hasičům. Uspořádali druhý ročník dětské sou-
těže v požárním sportu. Na trávníku se před-
stavilo víc než sto mladých hasičů od těch nej-

menších po skoro dospělé dorostence. Na 
programu byl požární útok a štafeta 4 krát 60 
metrů s překážkami.

Dorazilo sedmnáct družstev ze Záblatí, Ko-
pytova, Šunychlu, Skřečoně, ale i z Doubravy, 
Orlové, Havířova, Těrlicka a Chotěbuze. Týmy 
zarputile bojovaly o medaile, poháry či věcné 
ceny. Mladé kolektivy předváděly obrovskou 
snahu a nadšení. Není podstatné, kdo byl nej-
lepší a kdo poslední, důležité je, že se hasičům 
daří vychovávat mladé nástupce. Ti si mohli 
ověřit, co už se naučili a co musí ještě pilně 
trénovat. Dopoledne se všem zúčastněným vel-
mi líbilo, a tak nezbývá než poděkovat sponzo-
rům, pořadatelům a rozhodčím.

Jiří MISIOŘ, hasiči Záblatí

ZDAŘILÁ AKCE

Na břehu Kališova jezera si 11. června dali sraz dobro-
volní hasiči. Osm týmů předvedlo souhru a rychlost 
při požárním útoku. V královské disciplíně je úkolem 

v co nejkratším čase zasáhnout proudem vody terč.
Pořádání závodů u jezera v Šu-

nychlu má nesporné výhody. Po-
řadatelé třeba nemusí zajišťovat 
cisterny s vodou, plovoucím čerpad-
lem si ji do kádi přivedou rovnou 
z Kališoku. I prostředí je velmi atrak-
tivní, proto je škoda, že na klání 
nedorazilo více družstev. V mužské 
kategorii sestavili tři týmy sami 
domácí, s nimiž bojovali pouze 
hasiči ze Skřečoně. Samotný po-

žární útok nakonec nejlépe zvládlo 
družstvo šunychelských mužů, druzí 
byli místní veteráni, třetí Skřečoň 
a čtvrtá domácí juniorka. To v žen-
ské kategorii bylo obsazení pestřejší. 
Zvítězily dívky z Petrovic–Závady, 
druhý byl Kopytov, třetí Šunychl 
a čtvrtá Bělá na Opavsku.

Před oficiální částí závodů se 
představila také hasičská omladina 
ze Šunychlu, mladší a starší žáci. 

Vodu měli hasiči na dosah ruky

Šunychl byl donedávna jediným 
sborem v Bohumíně, který žáčky 
neměl. Letos se však družstva po-
dařilo zformovat a dokonce velmi 
početná. Do řad hasičů se přihlá-
silo sedmadvacet dětí. Už nyní se 
zúčastňují soutěže M.L.O.K. 
(Mládežnická liga okresu Karvi-
ná), po prázdninách nastoupí do 
nového ročníku celorepublikové 
hry Plamen.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Odpověď paní Elišky Dendisové
Dne 16. června 2016 byl na strance 10 periodika Bohumínské městské noviny OKO 
publikován článek „Za námi jsou opravdu výsledky, za Eliškou Dendisovou není kromě 
článku nic“. Tento článek byl podepsán Petrem Víchou (ČSSD) starostou a obsahoval 
nepravdivá a zkreslující skutková tvrzení a dále domněnky, vydávané za ověřená fakta, 
která jsou způsobilá dotknout se cti, důstojnosti a soukromí paní Elišky Dendisové. 
Paní Eliška Dendisová považuje za nutné uvést tato tvrzení na pravou míru.

Tvrzení uvedené pod bodem 
a), že “Za Eliškou Dendisovou 
není kromě článků NIC“ je tvrze-
ní zcela nepravdivé Toto tvrzení 
může vyvolat dojem, že paní 
Eliška Dendisová je naprosto pa-
sivní osoba a zastupitel bez ja-
kýchkoliv aktivit a výsledků své 
práce. Přitom pani Eliška Dendi-
sová vystupuje aktivně na zastu-
pitelstvu, předložila návrh na 
vznik komise a sama iniciovala 
a vedla petici občanů za rekon-
strukci chodníku a dále petice za 

vyloučení parkování aut ve vni-
trobloku. Paní Eliška Dendisová 
se pravidelně a často schází se 
svými voliči a reaguje na jejich 
podněty zasíláním dotazů na 
radnici.

Tvrzení uvedené pod bodem 
b) „Ona sama však už kvótu da-
nou pro hnutí ANO svým vystou-
pením vzdala“ je nepravdivé 
a zkreslující. Dle § 4a zákona č. 
46/2000 Sb., o právech a povin-
nostech při vydávání periodické-
ho tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon) 
(dále jen „tiskový zákon“) je uve-
deno, že Vydavatel periodického 
tisku územního samosprávného 
celku je povinen poskytovat ob-
jektivní a vyvážené informace 
o územním samosprávném celku 
a poskytnout přiměřený prostor 
pro uveřejnění sdělení, které vy-
jadřuje názory členů zastupitel-
stva územního samosprávného 
celku, týkající se tohoto územní-
ho samosprávného celku. Nikde 
zde není uvedno omezení jen pro 

určité kvóty pro politické strany 
či hnutí, ale právo na zveřejnění 
informací a povinnost je otisk-
nout je právem každého jednot-
livého zastupitele. Omezení, kte-
ré zmiňuje článek a které po 
volbách začala zneužívat rada 
města v Bohumíně nemá oporu 
v zákoně.

Tvrzení uvedené pod bodem c) 
„...navrhla zřízení komise, které 
nepochybně chtěla předsedat“ je 
nepravdivé. Paní Eliška Dendisová 
nikdy a nikde neprohlásila ani 
jinak nenaznačila, že by měla ja-
kýkoli zájem „předsedat“ v jaké-
koli komisi, tedy ani v komisi po 
Otevřenou radnici, kterou na-
vrhla radě města k projednání 
a zřízení.

Eliška DENDISOVÁ, zastupitelka

POLITIKA

Jak dál dotovat provoz nemocnice, jak dál pomoci?
Na posledním jednání městských zastupitelů zazněl problém, na 
který jsem opakovaně po dva roky upozorňoval na několika před-
chozích jednáních fi nančního výboru. Problém se týká způsobu 

fi nancování – dotačním vykrývání narůstající provozní ztráty hospodaření nemocnice. 
Jen loni z veřejných peněz to bylo bezmála 18 mil. Kč.  Nebylo na tom asi nic zvlášt-
ního, kdyby tato podpora neměla vztah k možnému porušení pravidel EU, týkající 
se tzv. nedovolené veřejné podpory, která se bohužel týká i oboru zdravotnictví. 

Je škoda, že v našich městských novinách nemá-
me k dispozici takový prostor, abychom Vám mohli 
tuto dosti složitou situaci vysvětlit. Daní situace má 
totiž vztah k určitému bohumínskému specifi ku – tj. 
k organizační formě nemocnice v podobě akciové 
(obchodní) společnosti, kdy tato pravděpodobně již 
několikátým rokem po sobě porušuje pravidla volné 
hospodářské soutěže EU.  Argumenty ze strany pana 
starosty Víchy o tom, že se tak asi děje i u dalších 
nemocnic v ČR, a dále ze strany zastupitele za ČSSD 
pana Bannerta o tom, že chceme nemocnici asi 
„zase“ zavřít (již se jen nesmyslně opakuje), tento-
krát neberu.  Je se totiž potřeba podívat „domů do 
Bohumína“ a věci co nejrychleji napravit. Případné 
sankce skutečně hrozí, a poté by se asi nemocnice 
opravdu „zavřela“, ale nikoliv naší vinou. Bohužel 

bývalý ředitel pan Balcárek, představenstvo a ani 
současná dozorčí rada nemocnice prostě tyto věci 
neřešili, aniž by se zbavili odpovědnosti za případné 
ekonomické postihy. Důležité pro všechny jen bylo 
to, že město ze svého rozpočtu každým rokem vždy 
a beze zbytku vykrylo provozní ztrátu. A jak tato 
vlastně vznikla? Společným dílem postupného po-
klesu výkonů, změnou úhradové vyhlášky, ale i ne-
malými provozními náklady, především ve mzdách.  
Nejspíš tady vznikl začarovaný kruh, když právě 
z titulu hlavního argumentu o potřebě přidat pení-
ze do mezd, aby zaměstnanci „neutekli“, se na schvá-
lení této dotace vždy shodli všichni zastupitelé, tedy 

i my. Dnes je však otázkou, zda tyto peníze šly sku-
tečně do mezd či odměn především zdravotnického 
personálu, k zajištění pracovní stabilizace a motivace. 
Neustálé a opakovaně schvalované dotace totiž roz-
točily prohlubující se dluhovou spirálu, která se jen 
obtížně zastavuje nebo řeší. Model obchodní spo-
lečnosti – akciové společnosti se tak obrací zpětně 
proti jejím tvůrcům. A řešení? Vždy nějaké existuje, 
návrhy již padly, avšak naše opakované volání po 
dialogu s vedením města (ČSSD) a vedením nemoc-
nice směřující směrem ku pomoci nejen nad touto 
věcí, zůstává nadále bez jakékoliv odezvy, ačkoliv 
oni sami žádné řešení nemají nebo spíše zatím žádné 
nesdělili. Znovu a jasně na závěr. Společně chceme 
provoz nemocnice udržet, a to způsobem dialogu 
a podanou pomocnou rukou, ale setkali jsme se 
prozatím jen s mlčením, pasivitou a přesvědčová-
ním pouze o jedné pravdě. Každá snaha je totiž 
(soudě podle reakce zastupitele za ČSSD, pana Ban- 
nerta) nazývána asi preventivně „politikařením“ 
a u mnohých možná i strachem z ohrožení vlastních 
pozic. A to je moc škoda. Snad není ještě pozdě...     

Ing. Václav POLOK, 
auditor Městské nemocnice Ostrava 

a člen fi nančního výboru za Hnutí Nezávislí  

POLITIKA

Hnutí ANO 2011 v Bohumíně žije
Vážení spoluobčané, v posledním 12. čísle novin OKO se Vás starosta  města Ing. Petr Vícha 
snažil informovat o situaci v MO Hnutí ANO 2011, především o jejím rozpadu. Dovolte mi, 
abych se k této situaci a k vývoji Hnutí ANO v Bohumíně vyjádřila z pozice předsedy 
místní organizace, tedy člověka, který je u jádra věci. Nechci obviňovat pana starostu 
ze šíření poplašné zprávy, pouze z neznalosti pravého stavu věci. 

Naše členská základna v porov-
nání s MO ČSSD se opravdu nedá 
porovnávat, tak jako se nedá srov-
návat délka působení těchto politických stran na 
veřejnosti. Však také rok založení našeho hnutí 
máme v názvu strany. ANO, rok 2011, tedy 5 let. Za 
tuto dobu bylo v rámci celé ČR o nás slyšet určitě 
dost. Samozřejmě, ani nám se nevyhýbají poporodní 
bolesti, které se vyznačují malou členskou základ-
nou, nedostatečným množstvím odborníků… Co 
nám však nechybí, je zájem pracovat pro občany, 
podílet se na rozvoji tohoto města, od zkušenějších 
kolegů nabírat zkušenosti v komunální politice. 
V komunálních volbách v roce 2014 jsme se stali 
druhou nejsilnější stranou na radnici s počtem 4 
zastupitelů města. Byl založen zastupitelský klub 
Hnutí ANO, který se s odchodem zastupitelky Elišky 

Dendisové nerozpadl, ale pracuje 
dál. Se situací, kdy se zastupitelka 
rozhodla opustit klub i organiza-

ci, jsme se bez problémů vyrovnali, a naši členskou 
základnu to stmelilo a posílilo. To, že na plnění na-
šeho volebního programu pracujeme formou spo-
lupráce s ostatními zastupiteli napříč politickými 
stranami, je naše volba, kterou kolegyně neakcepto-
vala. Informace o rozpadu MO Hnutí ANO 2011 
v Bohumíně se tedy nezakládá na pravdě, pracujeme 
na konkrétních úkolech, které budou ku prospěchu 
občanů našeho města, a již brzy Vás o nich budeme 
informovat.

Za celou členskou základnu Hnutí ANO 2011 
vám přeji krásné prožití léta s lidmi, které máte rádi.   

Bc. Andrea BABIŠOVÁ, 
předsedkyně MO Hnutí ANO 2011 Bohumín

POLITIKA

Výprava na veletrh
Bohumínská Alma mater už 

podruhé uspořádala výpravu 

na čínský veletrh China Homeli-

fe Show ve Varšavě. Na akci se 

prezentují stovky vystavovatelů 

a k vidění jsou tisícovky pro-

duktů.

Spolek Alma mater pořádal zá-
jezd ve spolupráci s pražskou fi r-
mou Govin. Nabídka oslovila více 
než čtyřicet zájemců, kteří spojili 
příjemné s užitečným. Vytvořili 
prima partu, vznikla nová přátel-
ství a obchodní kontakty.

Na samotném veletrhu, který 
v Polsku probíhal od 7. do 9. června, 
si návštěvníci mohou nejen pro-
hlédnout nabízené zboží a služby. 
Seznámí se také s čínskými společ-
nostmi, nechají se inspirovat pro 
své podnikání či získají rady od-
borníků na obchodování s Čínou.

(dag)
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Plníme náš program? Kontrolujte nás! (4)
Milí Bohumíňáci, přestože uplynul od komunálních voleb teprve rok a půl, 
podívali jsme se na našich 55 cílů, s nimiž se sociální demokracie ucházela 
o vaši přízeň. Jak nám to plnění jde od ruky?

(Pokračování z minulých čísel)
38. Zvýšíme počet VPP a zlepšíme jejich 

dohled. Bez VPP, kterých je stále přes 200, by byl 
úklid města výrazně dražší. Dohled se snažíme 
zpřísňovat, prostor ke zlepšení je stále.

39. Nezvýšíme daň z nemovitosti. Plníme, ne-
byla zvýšena od roku 2010.

40. Investory směřujeme do stávajících areálů. 

Podporujeme velké investice v Rockwoolu i Bona-
transu, volné plochy kolem dálnice připravujeme 
k ozelenění. 

41. Pomoc podnikatelům nabídne i Místní 

akční skupina Bohumínsko. Ve schválené strategii 
do roku 2023 jsou připraveny i aktivity na podporu 
drobných podnikatelů.
ZELENÉ A ČISTÉ MĚSTO

42. Vysázíme 2000 stromů a keřů. V areálech 
Rockwoolu a Na Faji bylo vysázeno přes 400 stromů 
a téměř 1400 keřů, připravují se výsadby kolem dál-
nice poblíž ulice Slezské.

43. Začneme budovat lesopark Na Panském. 

Projektová příprava běží, snažíme se získat pozemky 
od státu i dosáhnout rozumné dohody se zemědělci.

44. Podpoříme ekologické vytápění a odka-

nalizování domků. Tomu, kdo získal dotaci kraje 
na pořízení kotle, nabízíme půjčky až 60 tisíc na 
profi nancování. Kde nelze budovat gravitační ka-
nalizaci, nabízíme alternativy. Tlaková kanalizace 
vznikla v Šunychlu, místní čistička začne fungovat 
ve Vrbici a další lokality budou přibývat.

45. Nízká cena za svoz odpadu. Držíme ji už 
třetím rokem na stejné úrovni.

46. Rozšíříme Rafi nérský lesík. Pozemky máme, 
chystáme posunutí plotu a úpravy terénu.

47. Zlepšíme stav parku. Zintenzivnilo se kose-
ní trávy, situaci zlepšují nově i hlídači.

48. Zbavíme Vrbici zápachu z kompostárny. 

Po jednáních s Ostravou a zavedení slíbených tech-
nických opaření se situace zlepšila.

49. Odkanalizujeme další část města. Letos se 
gravitační kanalizace budovala v ul. Malé ve St. Bo-

humíně a pokračovalo se ve Skřečoni na Úvozní, 
kde chystáme rozvoj i dále. V plánu jsou i záblatské 
ulice Sokolská, Rychvaldská, Bezručova, Rybničná 
a další místa ve Vrbici.

50. Pořídíme nový zametací vůz. Připravujeme 
ve spolupráci s BMS.
OCHRANA PŘED VELKOU VODOU

51. Budeme se podílet na budování hrází v 

Pudlově. Dva milióny jsme v minulosti přispěli Po-
vodí Odry na projekt, další čtyři milióny letos na 
výkupy pozemků.

52. Přispějeme na čištění Bajcůvky v Pudlově.  
Splněno.

53. Podpoříme opatření na Lutyňce v Nové 

Vsi. Povodí Odry pomáháme s výkupy pozemků.
54. Odvodníme Petra Cingra ve St. Bohumíně 

a Kozí rynek v Šunychlu. Lokalita Petra Cingra je 
projekčně připravována, Mlýnský příkop byl vyčis-
těn včetně úpravy největšího propustku.

55. Dobrovolným hasičům budeme obnovo-

vat výstroj a techniku. V roce 2015 byly pořízeny 
nové dopravní automobily pro hasiče ve Vrbici a v Zá-
blatí. Obnova techniky pokračuje i v roce 2016. 

Igor BRUZL, Lumír MACURA (ČSSD)

POLITIKA

Své »ano« 
si řekli
Jan Rozsíval a Ladislava 
Tomášková, oba z Bohumína
Dalibor Duda a Lucie Kačmar-
číková, oba z Bohumína
Ondřej Gerlich z Ludgeřovic 
a Kristina Dehnerová z Ostravy
Martin Frajs a Michaela 
Burdová, oba z Ostravy
Daniel Lupinski z Mostů 
u Jablunkova a Kateřina 
Svobodová z Ostravy
Miroslav Stareček a Michaela 
Ehrenbergerová, oba z Bohumína
Erwin Fulneczek a Regina 
Lukáčová, oba z Bohumína
Radim Sala z Bohumín 
a Martina Juřicová z Mikulovic
Václav Macák z Horky nad 
Moravou a Martina Kajanová 
z Olomouce
Martin Vladyka a Petra 
Magierová, oba z Bohumína
Jan Vítek z Jezernice a Lucie 
Vargová z Bohumína (mat)

DOPISY ČTENÁŘŮ

Merci, Flo!
Říká se, že Francie je zemí sýra, vína a elegance. My, 

žáci Gymnázia Františka Živného, jsme v tomto školním 

roce mohli zemi galského kohouta poznávat prostřed-

nictvím Florentina Corduanta, dobrovolníka z východní 

Francie, který přijel na rok do Česka loni v září.

Do naší školy dojížděl Flo několikrát za měsíc. Před první 
hodinou s rodilým mluvčím jsme byli všichni nervózní, že 
mu nebudeme vůbec rozumět. Ale díky jeho trpělivosti, 
krásné výslovnosti a samozřejmě pomoci naší učitelky z nás 
tréma během chvilky opadla. Zábavnou formou nás Flo 
seznámil se spoustou zajímavostí ze své domoviny. Třeba 
s jednotlivými regiony, místními svátky a zvyky či nástraha-
mi francouzské slovní zásoby a gramatiky. Na oplátku jsme 
něco málo z našeho jazyka a kultury naučili my jeho. Floren-
tin se do rodné země vrací v srpnu, i když by nás potěšilo, 
kdyby tady s námi zůstal ještě další rok. 

Klára EXNEROVÁ, žákyně kvinty

Bohumínská ODS v novém
V měsíci červnu 2016 se konal místní sněm ODS 
v Bohumíně, který do svého vedení zvolil za předsedkyni 
Ing. Karin Klusovou, místopředsedkyni Bc. Jitku Kocia-
novou a za členy místní rady pak Mgr. Davida Maryšku, 
RNDr. Martu Bočkovou, Ing. Michala Bočka, Janu 
Nankovou a Adama Filáka. 

Budeme se i nadále zajímat o  
dění v Bohumíně, např. trvat na 
důsledném vyšetření všech fi-
nančních zpronevěr v měst-
ských organizacích, kdy vyšet-
řování  s ice  probíhaj í ,  a le 
výsledky jsou matné. Chceme 
ale i chválit vše, co je přínosem 

pro občany Bohumína, např. 
příkladnou údržbu a opravy 
školských zařízení.

Občané Bohumína se mohou 
na nás v případech potíží obrátit 
prostřednictvím e-mailové ad-

resy odsbohumin@seznam.cz. 
Budeme se snažit pomoci s va-
šimi problémy v rámci města. 
I když máme v městském zastu-
pitelstvu pouze jednoho člena 
Mgr. Davida Maryšku, pracuje 
v zastupitelstvu města dlouho-
době a jeho připomínky jsou 
vždycky pečlivě připravené, 
promyšlené a zaměřené na zá-
važné problémy. 

Těšíme se na spolupráci naše
–vaše ODS.

Jana NANKOVÁ, 
členka místní rady ODS Bohumín

POLITIKA

Ing. Karin Klusová, 
nová předsedkyně
MR ODS Bohumín

Divadelní předplatné 
V sobotu 9. července zahájí bohumínské 
kino prodej předplatného na nadcházející 
divadelní sezonu. O předplatné je vždy 
enormní zájem, proto není nač čekat 
a zájemci by si měli přivstat. Prodej začíná 
v 8 hodin.

Divadelní předplatné nelze rezervovat, je možný 
pouze přímý prodej v pokladně kina. Předplatné 
zahrnuje pět představení, která milovníky kumštu 
přijdou na 950 korun. Zaplatí tak jen tři čtvrtiny 
vstupného, než kdyby si kupovali lístky na každé 
představení samostatně. Vstupné do první až šesté 
řady je o něco dražší, stojí 1 100 korun.

V rámci předplatného uvidí diváci od září do led-
na každý měsíc jeden divadelní kus. Zhlédnou na-
příklad Drobečky z perníku, dojemnou komedii 
inspirovanou skutečným příběhem barové zpěvačky 
v podání Simony Stašové. Dále je to komedie s de-
tektivní zápletkou Liga proti nevěře, v níž vystupují 
Veronika Nová, Ivo Šmoldas či Michaela Kuklová. 
Kryštof Hádek nebo Eva Holubová se zase předsta-
ví ve hře o upřímnosti a sebeovládání Soukromý 
skandál. Furiantskou sázku, která vede k neobvyklé 
výměně manželů, popisuje hra Manželský čtyřúhel-
ník. Rolí se zhostí Michaela Badinková nebo Martin 
Kraus.  (red) 

 Uzavírka ulice
V Šunychlu probíhá do 18. července rekonstrukce Větrné 

ulice. Práce si vyžádají kompletní uzavírku. Cyklisté a pěší 
se od Opletalovy ulice dostanou ve směru na Šunychl odboč-
kou kolem koňského ranče (nachází se asi v polovině Větrné 
ulice). K Olši musí oklikou s tím, že k řece a dvoru Červín se do-
stanou po zemědělské cestě od Kopytova. Tuto cestu budou 
moci po dobu výluky výjimečně využít také motorizovaní 
obyvatelé domů ve dvoře Červín a tamní návštěvy.  (luk)
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Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc než ostatní, o to těžší je naučit se bez nich žít.

11. července si připomeneme 
15. výročí úmrtí 

pana Pavla KOLESÁRA.
Zároveň jsme 22. února vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí jeho manželky, 

paní Jindřišky KOLESÁROVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Zdenka a syn Stanislav s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

18. července uplyne 5 let, kdy nás opustila 
paní Helena WĄTROBOVÁ 

z Pudlova
a 15. června jsme vzpomněli její nedožité 86. narozeniny. 

8. července si připomeneme nedožité 92. narozeniny 
pana Leoše WĄTROBY 

z Pudlova
a 1. února jsme vzpomněli 36. výročí jeho odchodu.

Věnujte jim, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku.
Dcera Magdaléna s rodinou

VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...

30. června jsme si připomněli 
nedožité 80. narozeniny mého otce, 

pana Josefa JANASE.


S láskou a úctou vzpomíná dcera Lena 

s rodinou.

30. června jsme vzpomněli 
nedožitých 80 let 

pana Josefa JANASE.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jana 
s rodinou.

Už je to rok, ale tvá smrt je stále stejně neuvěřitelná!

30. června jsme si připomněli 
1. smutné výročí tragického úmrtí 

Lukáše SKALY.


S láskou a úctou vzpomínají 
dcerky Viktorka a Natálka, maminka, babička, 

bratři Tomáš s rodinou, Marek s rodinou, 
Kamil s přítelkyní.

13. července si připomeneme nedožité 
70. narozeniny naší milované manželky, 

maminky, babičky a prababičky, 

paní Marie PLASGUROVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Jan, 

dcera Daniela, vnoučata Veronika s rodinou, 
Jiří, Jan s rodinou, David 

a pravnučky Maruška a Viktorka.

26. června jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí 

pana Stanislava SALÁTA.


Vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

6. července uplyne první smutný 
a pro nás bolestný rok, kdy jsme se museli 

rozloučit s naší milou a hodnou maminkou, 
babičkou a prababičkou, 

paní Věrou KIJONKOVOU
z Bohumína.

V našich srdcích zůstane navždy. Děkujeme 
všem, kdo vzpomínkou uctí její památku.

Dcera s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

6. července uplyne 10 let 
od úmrtí milovaného manžela, tatínka, 

dědečka, švagra, strýce, 

pana Jindřicha LINDENTHALA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou a příbuzní.

Daruji ti vzpomínku, která po tvé smrti zbyla. 

Daruji ti ptactvo, které na tvém hrobě zpívá.

4. července vzpomínáme nedožitých 60 let 
a zároveň uplynou tři roky od úmrtí 

pana Viktora MOJÁKA 
z Bohumína.

Vzpomínají manželka Věra, 
syn Martin s manželkou, 

syn Lukáš s vnučkou Julinkou.



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A   ·   I N Z E R C EČÍSLO 13 / 2016 13

MĚŘENÍ 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.

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

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

INZERCE

REALITY

 ● Prodám byt 2+1 v Tovární ul. 
 723 067 458.

 ● Prodám parcelu ve Skřečoni, 
ul. Míru. Dvojgaráž, studna.   
734 455 974.

 ● Koupím garáž v Bezručově ul. 
 734 532 259.

 ● Pronajmu garáž v drátovnách. 
Cena dohodou.  608 826 500. 
E-mail: bolek1bolek@seznam.cz.
RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, včelař-
ských a rybářských potřeb krmiva 
pro zvířata v obchůdku U Luďky 
ve Skřečoni.  776 684 719.

PRÁCE
 ● Přijmeme zkušeného, samostat-

ně pracujícího zámečníka, svářeče, 
přípraváře a montéra v jedné 

osobě se schopností rychlého za-
učení. Schopnost číst výkresy 
a pracovat ve výškách. Řidičský 
průkaz skupiny B – praxe s říze-
ním dodávky výhodou. Ohodno-
cení dle dohody.  606 503 302.

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
tepování sedacích souprav, čištění 
interiéru aut technikou Kärcher. 
 724 088 643. www.cistyautoin-
terier.cz.

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

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, samo-
nivelační stěrky.  604 265 861.

 ● Opravuji pánské a dámské oděvy. 
Bohumín-Skřečoň.  728 597 581.

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

23. června oslavila 95. narozeniny 
paní Margita HARAŠTOVÁ

z Bohumína.


Vše nejlepší do dalších let, hlavně hodně 

pevného zdraví, štěstí a životní optimismus 
přeje dcera s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

Láska v každém věku kvete, ať je člověk mlád či stár, 

sami to potvrzujete, neznáme krásnější pár.

Ke 40 letům společného života, které 

Oldřich a Melanie ŠMÍDOVI 
oslaví 15. července, přejí dcery Petra s rodinou 

a Melanie s rodinou.

VZPOMÍNKY

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

19. července vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa KOLTUNA.
Zároveň jsme 8. února vzpomněli 

jeho nedožitých 65 let.


Vzpomíná celá rodina. 

Život je pro každého jinak dlouhý. Tvoje kniha života se zavřela po 50 letech 

a nám zůstaly jen vzpomínky. Díky za to, že jsi byl a pro nás žil.

15. července vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího FRIEDELA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jana, 

synové David a Tomáš, rodiče 
a všichni, kdo tě měli rádi.

Naposledy jsme se rozloučili
Kopel Josef * 1953 ze Šunychlu 

 Król Václav * 1952 z Nového Bo-
humína  Kula Miroslav * 1948 
z Nového Bohumína  Pančurová 
Julie * 1926 ze Skřečoně  Pitucha 

Jaroslav * 1949 z Nové-
ho Bohumína  Salinger Josef * 
1943 z Pudlova  Ševčík Ladislav 
* 1947 ze Starého Bohumína  Wija 
Petr * 1953 z Nového Bohumína. 
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� ZTRATITI
LISTÍ

DRUH
VÁPENCE

POD-
ŘADNÉ
VÍNO

SPÍŽ PRAŽSKÁ
VŠ � UPADATI

DO
SPÁNKU

OTÁZKY
JM. MODE-
RÁTORKY

ZÁRYB-
NICKÉ

DOMÁCKY
TOMÁŠKA � NÍZKÁ

DŘEVINA

OMÁMIT
ALKO-
HOLEM

NÁŠ
SLAVNÝ
FOTBA-
LISTA

OKTRO-
JOVÁNÍ
ZÁKONŮ

SPZ
SOKOLOVA

ODHADEM OZNÁMIT
ÚŘADŮM CIMBÁL

PAK
SUŠICKÝ
PODNIK

ZN. STAT-
AMPÉRU

V ESPER.
„EPIKA”

EGYPTSKÁ
BOHYNĚ

ZAČÁTEK
TAJENKY

OFOUK-
NOUT

SÍDLO
V

ITÁLII

TROPICKÉ
OVOCE
NAHÁČ

KULKAS
DÍL

ZNAČKA
FRAN-

COUZSKÉ
HOŘČICE

STAROARM.
MĚSTO

ZÁMOŘSKÁ
VELMOC

INIC. HER.
KAČÍRKOVÉ

OKOUT

FÁZE
MĚSÍCE

PRACOVAT
S DLÁTEM

TITO
TRUMFY
V BRIDŽI
JM. HER.

MANDLOVÉ

ŽIVOTNÍ
ÚDĚL

ROUŠKA

EGO
OPĚT

DRUH
PALMY

MOŽNÁ
SIBIŘSKÝ
VELETOK

INICIÁLY
HERCE

KOSTKY
ÚSPĚCH

PLAKAT
MOJE

� KLEKÁNÍ
VE SVÉM

BYTĚ
HVOZD

ZVRAT
PLOVOUCÍ
KUS LEDU

KTERÝ
(ZAST.)

BELGICKÉ
LÁZNĚ

LEKNUTÍ
SLOVEN-

SKY
„JÍLY”

DŮKAZ
NEVINY

KONEC
TAJENKY

IRČAN

MIMO
DŮM

METRO-
POLE

ALBÁNIE

JMÉNO
FOTBA-
LISTY

NEDVĚDA

TRUMFY TURECKÁ
HORA ÚTOKY

Policista zastaví řidiče: „Budete foukat.” „Ano, ... ale musíte mi říct, kde vás bolí.

Pomůcka: KOBOS, OTELO, SPA.

ZAHÁJENÍ A REGISTRACE

6.7. od 15 hodin, nám. T. G. Masaryka. Obří nafukovací 

bludiště, nafukovací lezecká stěna a další atrakce. 

VELKÝ KOLOTOČ

Akce začínají v 9 hodin, není-li uvedeno jinak. Při přesunu 

na kolech ( ) start v 8.45 hodin z nám. T. G. Masaryka.

 ● 7.7. CESTOVÁNÍ PO TAJEMNÝCH KOUTECH PLANETY, 

tělocvična ZŠ ČSA, připravil senior klub. Plnění úkolů 
a sportovních aktivit.

 ● 8.7. ADRENALINOVÝ SVĚT SPORTU v 9.45, areál Faja, 
připravilo OS Mládež. Adrenalinové sporty ve skateparku.

 ● 11.7. MILIÓN, park Frederyka Chopina, připravil nízkopra-
hový klub Bunkr a SCEAV Bohumín. Objevování tajemných 
zákoutí naší planety.

 ● 12.7. POD ŘECKÝM SLUNCEM, Salon Maryška, připravil 
spolek Maryška. Ochutnávka řecké kuchyně i kultury.

 ● 13.7. EGYPT A CESTOVÁNÍ S CESTOVKOU, Slezská 164 
(za deště tělocvična ZŠ ČSA), připravilo Centrum sociálních 
služeb Bohumín.Dovednostní a vědomostní soutěže.

 ● 14.7. S MYSLIVCI ZA TAJEMSTVÍM PŘÍRODY, ( ), 
hájenka v Záblatí, Připravili Myslivecký spolek Bohumín, 
SK Šafrata, MP Bohumín. Sportovní hry i znalostní soutěže.

 ● 15.7.OSTROV FANTAZIE V BARTU, ateliér v Nerudově 
1156, Připravil Bart. Zkoumání zvyků, tradic a jejich výtvarné 
ztvárnění.

 ● 18.7. DOBRODRUŽSTVÍ NA MADAGASKARU, starý hranič-
ní most ve Starém Bohumíně, připravily Hraniční meandry 

Odry. Skákání v pytli, hod na cíl, střelba ze vzduchovky, 
poznávání zvířat a rostlin. 

 ● 19.7. NA NEJVYŠŠÍ BOD PLANETY BOHUMÍN ZA SPORTEM, 

( ), sokolské hřiště v Záblatí, připravila TJ Sokol Záblatí. 
Sportovně zábavné dopoledne se sokoly, hasiči a s fotbalisty. 

 ● 20.7. CESTA DO PAMĚTI v 7.15 – vlakové nádraží. Připravil 
turistický oddíl mládeže Svišti. Výlet na hrad Štramberk a do 
jeskyně Šipka. 

 ● 21.7. MYSTICKÁ STVOŘENÍ V BOBŠI, herna v Nerudově 
1156, připravilo Centrum mladé rodiny Bobeš. Cesta za 
poznáním mystických stvoření.

 ● 22.7. NEZNÁMÁ HLUBINA, ( ), Kališovo jezero, 
připravili ČČK Šunychl, SDH Kopytov, SK Šafrata, MP Bohumín. 
Poskytování první pomoci, ukázka sanitky, projížďky na 
motorovém člunu a raftu.

 ● 25. 7. Z BOHUMÍNA DO BENÁTEK NA KOLE I LODÍ, ( ), 
Gliňoč, připravili Racek Bohumín, SK Šafrata, MP Bohumín. 
Putování neprobádanými končinami. 

 ● 26.7. GONDOLIÉŘI SLEZSKÝCH BENÁTEK V GLIŇOČI, 

( )  Gliňoč, připravili Posejdon, SK Šafrata, MP Bohumín. 
Projížďky v lodích.

 ● 27.7. PODVODNÍ CESTOU NA GOLF, aquacentrum, 
připravil Bospor Bohumín. Hrátky a soutěže v aquacentru 
a adventure golfu. 

 ● 28.7. NA KOLE ZA TALISMANY PROTI UHRANUTÍ, ( ), 
náměstí T. G. Masaryka, připravil SK Šafrata Bohumín. 
Velká soutěž na kolech. 

 ● 29.7. VÝLET NA KOLE ZA TAJEMNEM, ( ),  náměstí 
T. G. Masaryka, připravil SK Šafrata Bohumín. Dobrodružná 
výprava na kolech po okolí. 

MALÝ KNIHOVNICKÝ KOLOTOČ

7.7. až 29.7. ve všední dny 

v 9–12 a 13–17 hodin, 

dětské oddělení knihovny.

Každý den výtvarná dílna, úkoly, pohybové aktivity, kvízy, kří-
žovky, hry a soutěže. Na konci měsíce budou děti ohodnoceny.

 Cvičení
 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 

JÓGA. V pondělí a středu v 19 hodin; 
STEP AEROBIK v pondělí a středu v 18 
hodin; KRUHOVÝ TRÉNING v pondělí od 
19 hodin; BOSU (začátečníci) ve čtvrtek 
v 17 hodin; TABATA v úterý v 10 a 17 
hodin, ve čtvrtek v 19 hodin; INDOOR 
CYCLING v úterý v 17 a 18 hodin, ve čtvr-
tek v 18 hodin, v pátek v 19 hodin; FOR-
MOVÁNÍ POSTAVY v úterý v 19.15 hodin, 
v pátek v 17 hodin; CVIČENÍ S KOČÁRKEM 
ve čtvrtek v 10 hodin. www.sportcentrum 
-bohumin.cz; rezervace  731 905 040 
(jóga),  724 556 557 (ostatní). 

KRÁTCE

Městské muzeum
Ve starobohumínském domě Pod 

Zeleným dubem se 1. července ote-
vírá první městské muzeum. Expozi-
ce má název »Bohumín - pohledy do 
minulosti města«. Muzeum bude 
přístupné veřejnosti v době provozu 
zdejšího informačního centra. Ve 
všední dny od 10 do 12 a od 17 do 
20 hodin. O víkendech a svátcích od 
10 do 20 hodin.  (red)

 Ocenění premiantů
Čtrnáct nejlepších žáků, kteří ukon-

čili základní školní docházku, se 7. červ-
na dočkalo ocenění. Premianti se za-
psali do městské pamětní knihy a obdr-
želi věcné dary. Komise pro občanské 
záležitosti ocenila také jedenáct nej-
lepších studentů maturitních ročníků. 
Všechny žáky a studenty navrhli jejich 
třídní učitelé za jejich mimořádné 
úspěchy během celého studia.  (pau)
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Roboti, vznášedla i ekologie 
Bohumín budoucnosti aneb jak bude město vypadat v roce 2256. S originálním 
zadáním se popasovali účastníci výtvarné soutěže k 760. výročí města. Byla 
určena dětem a dorazilo do ní přes osmdesát děl. Nyní už zná i vítěze, jejich 
slavnostní vyhlášení proběhlo 21. června v knihovně.

První písemná zmínka o Bohumínu pochází 
z roku 1256. Tehdy šlo o předchůdkyni města, 
osadu Bogun. Děti měly úkol ztvárnit, jak bude 
město podle jejich představ vypadat v roce ti-
sícího výročí. Kreativitě a formě zpracování se 
meze nekladly. A školáci toho využili. Dětská 
fantazie pracovala na plné obrátky. Na výkre-
sech autoři zachytili rozmanitý svět budouc-
nosti, optimistický i katastrofi cký. K vidění tak 
byla vznášedla, roboti, bohumínské letiště, ale 
také lidé s dýchacími přístroji nebo radnice 
obestavěná mrakodrapy.

Porota měla nelehký úkol. V mladší kategorii 
hodnotila 49 děl, ve starší 33. „Převážně byly 
kreslené pastelkami nebo malované temperami. 
Děti ovšem vytvořily i desítku trojrozměrných 
plastik,“ nastínila vedoucí knihovny Magdaléna 
Fedorowiczová. V mladší kategorii zvítězilo ko-
lektivní dílo žákyň 5.B skřečoňské školy Micha-
ely Kováčikové, Jany Foltinkové a Adély Pipre-
kové. Ve starší porotu nejvíce oslovila plastika 
Adély Dejové, deváťačky z Masarykovy školy. 

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 30.6. v 16 hodin a 3.7. v 10 
hodin HLEDÁ SE DORY. Animo-
vaný USA (Rodinný), 2016, da-
bing, přístupný, 90 minut. 30.6. 
za 130 Kč, děti 110 Kč; 3.7. za 
120 Kč.

 ● 30.6. a 1.7. v 19 hodin HRA 
PENĚZ. Film USA (Drama), 2016, 
titulky, přístupný od 12 let, 95 
minut, 120 Kč.

 ● 2.7. a 3.7. v 19 hodin WAR-
CRAFT: PRVNÍ STŘET. Film USA 
(Fantasy), 2016, přístupný od 12 
let, 123 minut. 2.7. ve 3D s da-
bingem za 140 Kč; 3.7. ve 2D 
s titulky za 120 Kč.

 ● 8.7., 9.7. a 10.7. v 19 hodin 
LEGENDA O TARZANOVI. Film 
USA (Dobrodružný), 2016, titul-
ky, přístupný od 12 let, 110 mi-
nut. 8.7. ve 3D  za 130 Kč; 9.7. 
a 10.7. ve 2D za 110 Kč.

 ● 10.7. v 10 hodin ANGRY 
BIRDS VE FILMU. Animovaný 
film USA (Rodinný), 2016, da-
bing, přístupný, 100 minut, 90 Kč.

 ● 14.7., 15.7. a 16.7. v 16 hodin 
a 17.7., 23.7. a 24.7.  v 10 hodin 
DOBA LEDOVÁ 5: MAMUTÍ DRC-
NUTÍ. Animovaný fi lm USA (Ko-
medie), 2016, dabing, přístup-
ný, 91 minut. 14.7., 16.7., 17.7.. 
23.7. a 24.7. ve 2D za 130 Kč, 
děti 110 Kč; 15.7. ve 3D za 150 
Kč, děti 130 Kč.

 ● 15.7., 16.7 a 17.7. v 19 hodin 
PAN DOKONALÝ. Film USA (Akč-

ní / Komedie), 2015, titulky, 90 
minut, 110 Kč.

 ● 22.7., 23.7. a 24.7. v 19 hodin 
ZHASNI A ZEMŘEŠ. Film USA 
(Horor), 2016, titulky, přístupný 
od 15 let, 90 minut, 110 Kč.

 ● 29.7., 30.7. a 31.7. v 19 hodin 
JASON BOURNE. USA (Akční / 
Thriller), 2016, titulky, přístupný 
od 15 let, 117 minut, 120 Kč.

 ● 31.7. v 10 hodin LEGO PŘÍBĚH. 
Film USA (Animovaná komedie 
pro dospělé), 2014, dabing, pří-
stupný, 100 minut, 30 Kč.

LETNÍ KINO

Začátek všech představení ve 

21.20 hodin, vstupné 60 Kč 

(není-li uvedeno jinak), pro-

mítá se za každého počasí

 ● 1.7. NESPOUTANÝ DJANGO. 
Film USA (Historický / Drama), 
2012, dabing, přístupný od 15 
let, 165 minut.

 ● 2.7. STAR WARS VII: SÍLA SE 
PROBOUZÍ. Film USA (Sci-fi), 
2015, dabing, přístupný, 136 
minut.

 ● 3.7. JOHN WICK. Film USA 
(Akční / Thriller), 2014, dabing, 
přístupný od 12 let, 101 minut.

 ● 4.7. AVENGERS: AGE OF UL-
TRON. Film USA (Komiks / Akč-
ní), 2015, dabing, přístupný od 
12 let, 140 minut.

 ● 6.7. SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO 
KTEROU BYCH VRAŽDIL. Film 
USA (Komiks / Akční), 2014, da-
bing, přístupný od 15 let, 103 
minut.

 ● 7.7. VZKŘÍŠENÍ DÉMONA. 
Film USA (Horor), 2015, dabing, 
přístupný od 15 let, 83 minut.

 ● 8.7. GHOUL. Film Česko, 
Ukrajina (Horor), 2015, dabing, 
přístupný od 15 let, 86 minut.

 ● 9.7. DŮM V TEMNOTÁCH. 
Film USA (Horor), 2009, dabing, 
přístupný od 15 let, 94 minut.

 ● 10.7. MASAKR V KOPCÍCH. 
Film USA (Horor), 2009, dabing, 
přístupný od 15 let, 90 minut.

 ● 11.7. VĚC: POČÁTEK. Film USA 
(Sci-fi / Horor), 2011, dabing, 
přístupný od 15 let, 99 minut.

 ● 12.7. ZÁHADA HORY MRT-
VÝCH. Film USA, Rusko (Horor), 
2013, dabing, přístupný od 15 
let, 100 minut.

 ● 13.7. ŽENA V ČERNÉM. Film 
Velká Británie (Horor), 2012, da-
bing, přístupný od 12 let, 92 
minut.

 ● 14.7. CESTA. Film USA (Dra-
ma), 2009, dabing, přístupný od 
12 let, 107 minut.

 ● 15.7. NOČNÍ MŮRA V ELM 
STREET. Film  USA (Horor), 2010, 
dabing, přístupný od 15 let, 92 
minut.

 ● 17.7. HARRY POTTER A KÁ-
MEN MUDRCŮ. Film USA (Fan-
tasy), 2001, přístupný, 152 minut.

 ● 18.7. HARRY POTTER A TA-
JEMNÁ KOMNATA. Film USA 
(Fantasy), 2002 přístupný, 161 
minut.

 ● 19.7. HARRY POTTER A VĚ-
ZEŇ Z AZKABANU. Film USA 
(Fantasy), 2004, přístupný, 141 
minut.

 ● 20.7. HARRY POTTER A OHNI-
VÝ POHÁR. Film USA (Fantasy), 
2005, přístupný, 157 minut.

 ● 21.7. HARRY POTTER A FÉ-
NIXŮV ŘÁD. Film USA (Fantasy), 
2007, přístupný, 138 minut.

 ● 22.7. HARRY POTTER A PRINC 
DVOJÍ KRVE. Film USA (Fantasy), 
2009, přístupný, 147 minut.

 ● 23.7. HARRY POTTER A RELIK-
VIE SMRTI 1. Film USA (Fantasy), 
2010, přístupný, 140 minut.

 ● 24.7. HARRY POTTER A RELIK- 
VIE SMRTI 2. Film USA (Fantasy), 
2011, přístupný, 125 minut.

 ● 25.7. LÍDA BAAROVÁ. Film 
Česko (Životopisný), 2016, přístup-
ný od 12 let, 110 minut, 110 Kč.

 ● 26.7. BOBULE. Film Česko 
(Komedie), 2007, přístupný od 
12 let, 90 minut.

 ● 27.7. 2BOBULE. Film Česko 
(Komedie), 2009, přístupný od 
12 let, 94 minut.

 ● 28.7. RUDÝ KAPITÁN. Film 
Česko (Krimi), 2016, přístupný 
od 12 let, 115 minut.

 ● 29.7. DĚDA. Film Česko (Pří-
běh), 2016, přístupný od 12 let, 
112 minut.

 ● 30.7. FOTOGRAF. Film Česko 
(Životopisný), 2014, přístupný 
od 12 let, 133 minut.

 ● 31.7. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. 
Film Česko (Konverzační kome-
die), 2014, přístupný od 12 let, 
77 minut.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 30.6. ve 13–17 hodin LETEM 
SVĚTEM. Vědomostní soutěž 
plná kvízů, křížovek a užiteč-
ných informací. Dětské odd. 
Nový Bohumín. 

OSTATNÍ AKCE

 ● Od 1.7. MĚSTSKÉ MUZEUM. 
Expozice »Bohumín – pohledy 
do minulosti města«. PO–PÁ 
v 10–12 a 17–20 hodin, SO a NE 
v 10–20 hodin. Starý Bohumín, 
dům Pod Zeleným dubem.

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz, info@

maryska.cz,  776 577 722
 ● 3. až 8.7. PASTELOHRANÍ. 

Nám. Svobody, Starý Bohumín.
 ● 3.7. až 7.7. Malířský plenér, 

výstavy obrazů Wiery Kali-
nowské, setkávání umělců. 

 ● 4.7. a 5.7. Kurz malování pas-
telem. 

 ● 6.7. Tvůrčí dílna - drhané ná-
ramky, náušnice, šperky.

 ● 7.7. Tvůrčí dílna - plstěné 
šperky, uvedení knihy Aleny 
Mrázové

 ● 8.7. Vernisáž účastníků kurzu. 

SPORT

FOTBAL

 ● 2.7. v 16 hodin VZPOMÍNKA 
NA PAVLA SRNIČKA. Benefiční 
fotbalový zápas hvězd. Stadion 
za parkem, 30 Kč.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin
pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky  8–21 hodin

FITKO

všední dny:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle:  9–21 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
Denně 9–13 a 15–18 hodin 

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 30.6. do 30.7.

Vyhlášení vítězů. Nejšikovnější grafi ci získali věcné 
ceny i sladkou odměnu. Jedna z prací zachycu-
jící Bohumín budoucnosti.  Foto: Pavel Čempěl

Magdaléna Fedorowiczová předává ocenění Adéle 
Dejové. Ta svůj model přeplácaných paneláků bez 
zeleně doplnila citátem amerického spisovatele 
dětské literatury Dr. Seusse: „Dokud si lidé nezač-
nou stromů vážit, nic se nezlepší.“
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Osvědčené místo, bohumínský Hobbypark, 
bylo v sobotu 11. června dějištěm městských 
slavností. U stánků byly k dostání pochutiny 
v pevném i kapalném skupenství, na rozptýlení 

myslel program v režii městské agentury K3.
Odpoledne bylo ve znamení her pro děti. Prošly 

soutěžní stezkou, kde na jednotlivých stanovištích 
plnily úkoly a řešily kvízy. Tématicky se vztahovaly 

k městu a jeho letošnímu 760. výročí. Pódium opět patřilo mu-
zice. I když výběr účinkujících nemusel padnout do noty všem, 
jednotlivá vystoupení byla tak rozdílná, že si v programu mohl 
každý najít to své. Třeba extravagantního zpěváka Mirka Imri-
cha, který v 80. letech válel s kultovní skupinou Abraxas. Ve 
stejné éře zažívala zlaté časy legendární ostravská heavymetalová 
kapela, její členové na slavnostech zahráli pod novým názvem 
Limetal. A z úplně jiného soudku pak bylo vystoupení slovenské 
popové hvězdičky Kristýny.  (tch)

Osv
bylo
slav
v p

m

Popová hvězdička i rockeři před penzí

ahovalylyyyyyyyyyyyyy   

Městské slavnosti lákají, do Hobbyparku zavítaly dvě tisícovky návštěvníků. Miroslav Imrich ze své extravagance neslevuje ani ve svých 63 letech. Něžnost a krásu 
na pódium pro změnu vnesla Kristina (28) ze severovýchodu Slovenska.  Foto: Karel Balcar

Vyšla nová mapa

Bohumín vydal aktualizovanou mapu města. Ob-
sahuje čísla popisná domů, cyklotrasy či turistické 
cíle. Od vydání poslední mapy uplynuly čtyři roky, 
město se za tu dobu opět proměnilo a bylo třeba 
všechny novinky podchytit.

Základní část tvoří mapa Bohumína v měřítku 
1:14 000. Rub rozkládacího archu nabízí textové in-
formace. Je zde stručná charakteristika města a dů-
ležité kontakty. Další část se věnuje také význam-
ným kulturním památkám a nechybí zde ani 
nabídka sportovního a volnočasového vyžití. Na 
zadní straně je rovněž menší mapka celého Bohu-
mínska a okolí v měřítku 1:75 000. Nová mapa vyšla 
v tisícovém nákladu a je k dostání v městských in-
formačních centrech za 38 korun.  (red)

Odstávka teplovodu
ČEZ Teplárenská upozorňuje na pravidelnou od-

stávku centrálního zásobování teplem, výpadek teplé 
vody. Důvodem je údržba systému, kterou nelze provést 
za provozu. Odstávka proběhne od 3. do 5. srpna. (red)

Odvážlivci létali nad hladinou
Dva stromy, jedno lano, o zábavu je postaráno. Alpský traverz slouží primárně 
k přepravě materiálu v nepřístupném terénu. Používají ho jeskyňáři pod zemí 
nebo horolezci ve skalách. Má ovšem i jiné využití. Zajistí adrenalinovou zábavu.

Bohumínští speleologové z Orcusu každo-
ročně pořádají alpský traverz pro veřejnost. 
V minulosti nad tůněmi v Gliňoči, posledních 
pár let u Odry v Pudlově. Možnost prolétnout 
se na stometrovém laně nad hladinou řeky je 
lákavá. Velké oblibě se těší zejména u dětí, 
které, jak známo, ještě nemají dospělácký pud 
sebezáchovy. Je to pro ně zkrátka legrace. I tak 
je ale třeba dbát na bezpečnost a Orcusáci ji 
nepodceňují. Je nutné každého jezdce řádně 
opentlit horolezeckými úvazy, na hlavu narazit 
přilbu a až pak se může jet. A hlavní zásada 
nakonec – za jízdy se nechytat lana.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL


