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Pozemky pro rodinné domy
Město Bohumín v září nabídne k prodeji deset stavebních parcel pro výstavbu 
rodinných domů v Záblatí. Pozemky o rozloze od 1 037 do 1 263 metrů 
čtverečních se rozkládají v souvisle zastavěné části obce mezi Rychvaldskou 
a Anenskou ulicí. 

Původně šlo o církevní zemědělské pozem-
ky, které město v roce 2010 odkoupilo za čtyři 
miliony. Polovinu z této částky přitom město 
po dohodě s církví věnovalo na opravu sa-
králních památek v Bohumíně a okolí. Rad-
nice nejprve nabízela plochu k zasíťování 
soukromým investorům, nikdo však o ni ne-
měl zájem, proto se do projektu nakonec pus-
tila sama. Do Bohumína tak chce přilákat nové 
obyvatele. „Slibujeme si od toho, že v Bohumí-
ně najde nový domov a bydlení deset rodin. 

Navíc napojíme na kanalizaci další tři souse-
dící parcely. Na investici sice nechceme vydělat, 
ale pečlivě si hlídáme, aby pro nás nebyla pro-
dělečná,“ uvedl místostarosta Bohumína 
Lumír Macura.

Město už s přípravou lokality pro novou 
zástavbu začalo. Přivedení inženýrských sítí 
k hranicím pozemků, výstavba nové přístu-
pové ulice, která ponese jméno Slunečná, ka-
nalizace a veřejné osvětlení přijde radnici na 
téměř osm milionů.

Záblatí je klidnou a vyhledávanou měst-
skou částí. Je obklopeno lesy a zelení, nachází 
se zde základní i mateřská škola, sportovní 
hřiště, kulturní zařízení, restaurace, pobočka 
pošty i autobusová doprava. Ze Záblatí je vý-
borné dopravní spojení do centra Bohumína 
i do Rychvaldu. 

Licitace pozemků proběhne v září. Vyvolá-
vací cena za metr čtvereční bude 595 korun 
včetně DPH. 

Bližší informace podá Jana Holeszová 
z majetkového odboru radnice, kancelář 103, 
budova B osobně, telefonicky na čísle  
596 092 228 nebo prostřednictvím e-mailu 
holeszova.jana@mubo.cz.

Lucie KOLKOVÁ

AKTUÁLNĚ

Bezmála stovka dětí se zaregistrovala do letošního 
Prázdninového kolotoče. V červenci si školáci 

užili tři týdny zábavy, her a výletů. Volnočasový 
projekt pro ně připravilo město ve spolupráci 
se zdejšími spolky a sdruženími už posedmé.

Motivem letošního ročníku bylo »objevování«. Díky kolo-
toči děti procestovaly křížem krážem celý Bohumín. Setkaly 
se například s vodáky, hasiči, strážníky, výtvarníky, fotbalisty, 
sokoly nebo cyklisty. Zavítaly také do aquacentra a na adven-
ture golf, ale vydaly se i na výlet do jeskyně Šipka a na hrad 
Štramberk.  

Tím, že se drtivá část programu odehrává pod širým nebem, 
hraje u kolotoče důležitou roli počasí. Letos naštěstí ovlivnilo 
aktivity pouze jednou. „Kvůli dešti se nekonala jen akce s my-
slivci v Záblatí. Děti místo toho navštívily knihovnu a připojily 
se k vrstevníkům, kteří tady navštěvovali malý kolotoč. Ten pro-

bíhal ve všední dny v knihovně a zahrnoval výtvarné dílny, 
kvízy a soutěže,“ uvedla Petra Gajdošková z městské agen-
tury K3, která aktivity zaštiťovala.

Všechny akce byly pro děti zdarma, stačilo se jen zare-
gistrovat. V průměru jich každý den chodilo pětadvacet 
až třicet. Projekt počítá s dětmi od šesti do patnácti let, 
v doprovodu dospěláka se ale mohly zapojit i ty mladší. 
Prázdninový kolotoč každoročně baví nejen děti z Bo-
humína, ale i z okolních měst nebo třeba ty, které tady 
tráví prázdniny u příbuzných.

„Pro děti, které byly nejšikovnější a nejpilnější, chystáme 
věcné ceny, například společenské hry nebo sportovní 
vybavení. Celkový vítěz se může těšit na hlavní cenu, tablet,“ 
prozradil ředitel K3 Karel Balcar. Vyhodnocení Prázdni-
nového kolotoče proběhne 28. srpna od 15 hodin v kině. 
Pro účastníky je připravena závěrečná show s vystou-
pením kouzelníka a promítáním fi lmu. (tch, balu)

Cílem jedné z výprav malých kolotočářů byla nejvyšší lokalita Bohumína, Záblatí. Program pro děti tady připravili místní sokolové a hasiči. 

Prázdninové objevitelské výpravy dětí
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AKTUÁLNĚ KRÁTCE

Hlavní devízou je přístup k pacientům
Bohumínská městská nemocnice (BMN) má půl roku 
nového ředitele, Kamil Mašík vystřídal v lednu po 
dlouhých jedenácti letech Vojtěcha Balcárka. Start 
neměl snadný, řešil řadu potíží, čelil jim ale statečně. 
Rozhovorem s ním zahajujeme seriál, ve kterém 
primáři představí jednotlivá oddělení.

Jaké jsou 

vaše dojmy 

po půlroce ve 

funkci výkon-

ného ředitele 

BMN?

Prvním dojmem byla hezká, moderní ne-
mocnice. Ale i pod touto slupkou se skrývá 
řada problémů, které se řeší. Palčivě na nás 
doléhá pokles výkonů, kdy pojišťovny přesou-
vají jednodušší výkony do ambulancí a ty 
složitější zase do specializovaných center. Bo-
hužel bez náhrady. Potýkáme se i s akutním 
nedostatkem odborného personálu a perma-
nentním tlakem na zvyšování mezd, nepří-
jemný dopadem pro nás tak bude růst platů 
od Nového roku.
Přišel jste z pozice ředitele krajské nemocnice 

v Bílovci. Jde porovnat zájem vlastníků?

Obě nemocnice jsou si podobné, patří mezi 
menší zařízení s obdobnou strukturou péče. 
Ale rozdíly v přístupu vlastníka jsou očividné. 
Projednávání požadavků a řešení potíží je 
daleko snazší a rychlejší s vedením města. 

Nicméně zásadní rozdíl vidím v přístupu 
a podpoře. Město včetně všech zastupitelů 
napříč politickým spektrem má enormní zá-
jem na zachování nemocnice a dostupnosti 
zdravotní péče pro své občany. 
Do Bohumínské městské nemocnice 

jste určitě přišel s určitými představami. 

Bylo něco, co vás překvapilo?

Já už prošel více nemocnicemi a před pří-
chodem do Bohumína jsem samozřejmě 
načerpal spoustu informací o ekonomice, od-
borné i personální úrovni nemocnice. Nic mě 
asi nemohlo překvapit. Ale po bližším sezná-
mení s pracovištěm jsem cítil radost, že za 
poslední roky prošla bohumínská nemocnice 
řadou vylepšení. Nová vrátnice, zateplené 
budovy, moderní operační sály, stravovací 
provoz dělají z nemocnice opravdu hezké 
a moderní zdravotnické zařízení.
Jaké jsou vaše vize dalšího směřování BMN?

Patříme do kategorie menších zařízení 
a nikdy nebudeme superspecializovaným pra-
covištěm s nejmodernějším vybavením. Ale 
to neznamená, že nemáme místo na trhu. 

Naší devizou je přístup k pacientům. Umíme 
poskytnout minimálně stejně kvalitní péči 
jako jinde a chceme, aby pacient nebyl jen 
číslo v počítači, ale aby se u nás i přes své po-
tíže cítil jako doma.
Někteří zástupci opozičních zastupitelů 

však teď opakovaně poukazují, že 

bohumínská nemocnice za stávajícího stavu 

nepovoleně užívá veřejné podpory města. 

Zazněla i možnost návratu od akciovky 

k příspěvkové organizaci. 

Jak se na to díváte?

Nemocnému pacientovi je jedno, zda ne-
mocnice čerpá veřejnou podporu či nikoliv. 
Potřebuje vyléčit, vedení však nese odpověd-
nost za dodržování právních norem. Návrat 
k příspěvkové organizaci tento problém neřeší. 
Pouze bychom byli nuceni vrátit se k tabul-
kovým platům, a to by byla naše demonstra-
tivní sebevražda. Nemocnice by ani s podpo-
rou města nebyla schopna pokrýt narůstající 
náklady na provoz. Systém veřejné podpory 
řeším od chvíle, kdy jsem přišel do Bohumí-
na. U krajských nemocnic je nastaven jinak, 
a tak probíhají řadu měsíců vleklé diskuze 
s právníky, jak situaci vyřešit. Do podzimu 
budeme mít jasno a na samotném chodu ne-
mocnice se to nijak neprojeví.
Děkuji za rozhovor. (erh)

ROZHOVOR

Návštěva náměstkyně ministryně
Sociální instituce v Bohumíně navštívila náměstkyně ministryně prá-

ce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöcklová. Zavítala například do 

domova seniorů nebo Domovinky, která se stará o mentálně postižené. 

Zajímalo ji také fungování Centra mladé rodiny Bobeš. To má od resortu 
titul Organizace pro činnost v oblasti prorodinných aktivit a stejně tak po-
věření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. I s pomocí dotací Ministerstva 
práce a sociálních věcí poskytuje zázemí například pěstounům, kteří se stara-
jí o děti v ohrožení. Náměstkyně při návštěvě Bohumína hovořila s vedením 
města také o novém zákonu o sociálním bydlení, který má na starosti. A to 
v souvislosti se startovacími byty v Pudlově i problémovými soukromými 
ubytovnami. (luk)

Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí 
Zuzana Jentschke Stöcklová (uprostřed) 
navštívila také Centrum mladé rodiny Bobeš.

 Foto: Pavel Čempěl

Jen tři dny 
bez teplé vody

Odstávka horkovodů, které 

zásobují teplou vodou Orlo-

vou a Bohumín, bude letos 

trvat pouhé tři dny, od středy 

3. do pátku 5. srpna. 

Společnost ČEZ Teplárenská, 
která teplo do obou měst dodá-
vá z Elektrárny Dětmarovice, 
chystá v době odstávky kontrolu 
a opravu zjištěných drobných 
netěsností na horkovodech. 
V plánu je také čištění doplňova-
cích nádrží nebo kalníků, které 
slouží k zachytávání větších 
tuhých nečistot.

Energetici se snaží o maximální 
zkrácení odstávek, aby odběra-
tele ušetřili nepříjemností spoje-
ných s přerušením dodávek tepla. 
„Loni jsme třeba horkovody do 
Orlové a Bohumína neodstavova-
li vůbec. Pravidelná kontrola je ale 
důležitá, opravy v době letních 
odstávek zvyšují spolehlivost do-
dávek během zimních měsíců,“ 
vysvětlil Martin Šangala, vedoucí 
oddělení Dětmarovice.

V Bohumíně a Orlové zásobu-
je společnost ČEZ Teplárenská 
teplem a teplou vodou přes 
čtrnáct tisíc bytů, další stovky 
městských i družstevních bytů 
jsou připraveny k napojení na 
centralizované zásobování tep-
lem v příštích letech.

Vladislav SOBOL, 
mluvčí Skupiny ČEZ

Škola hledá asistenta
Benešova škola přijme od 1. září 

asistenta pedagoga k žákovi se zdra-
votním postižením. Informace na 
telefonním čísle 604 524 599.

Stavební pozemek
ve Starém Bohumíně

Město Bohumín nabízí k prodeji 
pozemek pro výstavbu rodinného 
domu v klidném prostředí vilové 
čtvrti v Ovocné ulici ve Starém Bohu-
míně. Výměra pozemku je 1 481 m2, 
cena 506 Kč/m2, inženýrské sítě u hra-
nice pozemku. Bližší informace tele-
fonicky na čísle  596 092 228. nebo 
na www.bohumin.cz.

Ušní, nosní, krční 
znovu v provozu 

Od 1. srpna bude v Bohumíně zno-
vu otevřena ORL ambulance. Nachází 
se v 1. patře ve Studentské ulici 641. 
Ordinace je nově zrekonstruována 
a vybavena. Provozní doba je v pon-
dělí v 8–12 a 12.30–17.30 hodin, úte-
rý až čtvrtek 8–12 a 12.30–15 hodin, 
v pátek 8-13 hodin. K vyšetření není 
nutné doporučení jiného lékaře. 
Informace na telefonu 596 012 358 
nebo www.amborlex.cz.

Šlágry na pódiu
V Dělnickém domě v Dětmarovi-

cích vystoupí 22. října v 15 hodin hu-
dební tělesa Veselá trojka a Duo Ara-
mis, známé z TV Šlágr. Vstupné je 210 
korun. Předprodej vstupenek na čísle 
 777 998 912. (red)
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Školní hřiště na »vodní posteli«
Odstranili asfaltový plácek a nestačili se divit. Ve dvoře u malotřídky v Záblatí 
probíhá stavba nového školního hřiště. Práce však značně zkomplikovalo 
nestabilní podloží a další záludnosti. Těžká technika měla v terénu problémy 
a kvůli vytrvalému dešti stavba týden stála.

Nový plot, chodníky, rozběhová dráha 
s doskočištěm, dětské atrakce, například slu-
nolam, zjednodušeně pergola bez střechy. 
U záblatské školy probíhá přestavba dvora 
a dosavadního hřiště. Místo asfaltového plácku 
projekt počítá s plochou s umělým povrchem, 
který bude disponovat kůly pro natažení sítě, 
fotbalovými brankami či mobilními koši pro 
basketbal. Jenže právě po odstranění starého 
asfaltu stavbaři narazili na nečekané kompli-
kace, které v nejvýše položené městské části 
nikdo nečekal. Podloží pod původním hřiš-
těm tvořil promočený jíl s pískem, jehož 
vlastnosti lze přirovnat k vodní posteli. Když 
na jedno místo začala působit určitá váha, 
prostor kolem se rozvlnil. Pod povrchem byla 
navíc poškozená dešťová kanalizace. V tako-
vém terénu se dostala do obtíží i technika, 
stavební stroj tady zapadl a musel jej vytaho-
vat traktor. A nebylo to pouze jednou. Kolový 
stroj se propadl také v blízkosti školní budovy, 
když najel na nespecifi kovanou a v plánech 
nezanesenou »jímku«. „Nebylo na ni nic na-
pojeno a měla nestandardní tvar. Nikdo netuší, 
k čemu měla sloužit. Betonové základy bylo 
třeba odkopat a odstranit,“ popsal peripetie 
Michal Lorenc z městského odboru školství, 
kultury a sportu.

Pod budoucím hřištěm bylo nutné vytvořit 
zcela nové podloží. Do půl metru jíl odtěžit 
a nahradit několika vrstvami kameniva se 
zpevňovací geotextilií. Průběžně se prováděly 

také statické zátěžové testy. Nově bylo třeba 
položit také dešťovou kanalizaci. Práce, které 
původně nebyly v plánu, by však neměly mít 
vliv na termín dokončení. Na hřišti už leží 
podkladový asfalt, na ten přijde fi nální umělý 
povrch. Pokud bude stavařům přát počasí, 
měli by vše stihnout v plánovaném termínu, 
tedy do 10. srpna. Jedinou změnou, kterou 
problémy s podložím způsobily, je cena. Ná-
klady se z původních 1,4 milionu navýší 
o zhruba 400 tisíc.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Rekonstrukce hřiště měla být rutinní záležitostí, ale stavbaře zaskočilo podloží. Bylo nutné vytvořit zcela nové. 

»Administrativní« oprava funkční silnice

Údiv a nechápavé pohledy motoristů i obyvatel ulice 
Čs. armády. V ní se ve druhé půli července objevili cestáři, 
vyfrézovali starý asfalt a položili nový. Nebylo by na tom 
nic divného, opravy cest jsou v letě časté a nový koberec 
kvitují řidiči  s povděkem. Jenže povrch v ulici byl naprosto 
v pořádku a k přeasfaltování nebyl »logický« důvod.

Živičný koberec v ulici Čs. ar-
mády byl pouze čtyři roky starý. 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
vozovku ve zmíněné ulici a něko-
lika dalších opravovalo v létě 
2012 jako kompenzaci za zničené 
komunikace, které utrpěly při 
stavbě dálnice. Buď tím, že je po-
škodily přímo náklaďáky stavbařů 
nebo proto, že na nich byl kvůli 
uzavírkám na jiných místech 
zvýšený provoz. Povrch v ulici 

Čs. armády byl 
i po čtyřech le-
tech provozu 
stále v dobrém stavu, a tak oprava 
800metrového úseku od křižovat-
ky s Ostravskou ulicí (od bývalé 
Rybeny) po křižovatku s Jateční 
ulicí (u Albertu) mnohé zaskočila. 
„Jezdím tady pravidelně a nezdá 
se mi, že by tato ulice byla v takovém 
stavu, aby to aktuálně potřebovala. 
Nebylo by daleko účelnější fi nanční 

prostředky vložit do opravy jiných 
ulic, jejichž stav je katastrofální?“ 
dotazoval se jeden z motoristů 
prostřednictvím městské webové 
rubriky Ptejte se. „Máme na věc 
stejný názor. Také nás tato oprava 
překvapila. Motoristé ale v praxi 

nevědí a ne-
rozli šují ,  že 
jsou ve městě 

tři druhy silnic. Ta v ulici Čs. ar-
mády nepatří městu a je čistě na 
rozhodnutí vlastníka, v tomto pří-
padě ŘSD, které své silnice opraví. 
Kdyby silnice byla naše, opravova-
li bychom jiné, horší,“ komentoval 
situaci starosta Petr Vícha. 

I bohumínskou radnici zajímalo, 
proč se opravuje cesta, která to 

v zásadě nepotřebuje. A ukázalo 
se, že důvodem asfaltování není 
stav silnice, ale administrativa. 
Čs. armády bývala ulicí první tří-
dy, které má ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic. Po výstavbě sou-
běžné silnice s dálnicí a obchvatu 
se ale trasa prvotřídky změnila 
a z Čs. armády je komunikace 
druhé třídy. A o ty se stará kraj, 
konkrétně Správa silnic Morav-
skoslezského kraje (SSMSK). 
Nyní se chystá administrativní 
převod z ŘSD na SSMSK a krajští 
silničáři si stanovili podmínku 
– úsek si převezmou, jen když 
bude nově vyasfaltovaný. A ŘSD 
na tento požadavek přistoupilo. 

Pavel ČEMPĚL

OKO SE DIVÍ

»Kocourkovská« oprava 
ulice Čs. armády rozladila 

zdejší obyvatele i motoristy. 
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+3, tř. Dr. E. Beneše 131, 
číslo bytu 2, I. kat., 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Byt s plastový-
mi okny a ústředním topením. Byt 
je po rekonstrukci – podlahy, dveře, 
koupelna a elektro. Plocha pro vý-
počet nájemného 109,87 m2, celko-
vá plocha bytu 111,37 m2. Prohlídka 
1.8. v 16-16.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 3.8. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 1, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu vlakové a autobu-
sové nádraží. Byt s plastovými okny 
je po celkové rekonstrukci, včetně 
napojení na centrální vytápění. Plo-
cha pro výpočet nájemného 115,76 
m2, celková plocha bytu 123,73 m2. 
Prohlídka 1.8. v 15.30–15.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
3.8. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 10, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti vlakové a autobusové 
nádraží. Byt s plastovými okny je po 
celkové rekonstrukci, včetně napo-
jení na centrální vytápění. Plocha 
pro výpočet nájemného 73,74 m2, 
celková plocha bytu 79,50 m2. Pro-
hlídka 1.8. v 15.45–16 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 3.8. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 387, 
číslo bytu 5, I. kat., 3. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba, v domě je 
zajištěna funkce správce. V blízkos-
ti domu je park, školka a základní 
škola. Byt s ústředním topením, 
k bytu náleží sklep. Plocha pro vý-
počet nájemného 58,49 m2, celková 
plocha bytu 62,44 m2. Prohlídka 2.8. 
v 10–10.15 hodin a 3.8. v 15–15.15 
hodin. Licitace bytu se koná 3.8. 
v 16 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 25, I. kat., 7. nadzemní podlaží. 
Zateplený věžový dům se nachází 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho a nákupního střediska. Byt s bal-

konem je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,13 m2, celková plocha bytu 56,13 
m2. Prohlídka 1.8. v 15–15.15 hodin 
a 2.8. v 9–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 3.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 89, I. kat., 8. nadzemní podlaží. 
Dům se nachází poblíž parku, ma-
teřské školky, nákupních center 
Kaufland a Albert. Byt s kuchyň-
skou linkou, plastovými okny a vel-
kou lodžií s výhledem na Polsko je 
po celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,99 m2, celko-
vá plocha bytu 53,53 m2. Prohlídka 
1.8. v 15.15–15.30 hodin a 2.8. 
v 9.45–10 hodin. Licitace bytu se 
koná 3.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 7, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu vlakové a autobu-
sové nádraží. Byt s plastovými okny 
je po celkové rekonstrukci, včetně 
napojení na centrální vytápění. Plo-
cha pro výpočet nájemného 74,98 
m2, celková plocha bytu 80,45 m2. 
Prohlídka 1.8. v 15.45–16 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
3.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 15, I. kat., 4. nadzemní podlaží. 
Věžový dům se nachází poblíž cen-
tra města, obchodů, školky a školy. 
Možnost parkování u domu. Byt je 
po rekonstrukci sociálního zařízení 
včetně generální opravy elektroin-
stalace. Plocha pro výpočet nájem-
ného 59,39 m2, celková plocha bytu 
60,73 m2. Prohlídka 3.8. v 15.30
–15.45 hodin a 4.8. v 9–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 8.8. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 15, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Zateplený dům se správcovskou 
a úklidovou službou. Poblíž se na-
chází park, Kaufl and, škola, školka. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
je velká koupelna s vanou. Z lodžií 
je výhled na město. Plocha pro vý-
počet nájemného 62,39 m2, celková 

plocha bytu 67,39 m2. Prohlídka 1.8. 
v 14.30–14.45 hodin a 2.8. v 9.15
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
8.8. v 15.45 hodin. Podání přihláš-
ky do 3.8.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 81, I. kat., 10. nadzemní pod-
laží. Zateplený dům se správcov-
skou a úklidovou službou. Poblíž se 
nachází park, Kaufl and, škola, škol-
ka. Možnost parkování u domu. 
V bytě je koupelna se sprchovým 
koutem. Z lodžií je výhled na park. 
Plocha pro výpočet nájemného 
63,77 m2, celková plocha bytu 69,76 
m2. Prohlídka 1.8. v 14.45–15 hodin 
a 2.8. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 8.8. v 16 hodin. Podá-
ní přihlášky do 3.8.

 ● Byt 1+1, ul. Komenského 1150, 
číslo bytu 13, I. kat., 5. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města s výtahem. Byt s plastový-
mi okny, ústředním vytápěním 
a koupelnou po rekonstrukci. V blíz-
kosti je kino, vlakové nádraží a škola. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,00 m2, celková plocha bytu 38,60 
m2. Prohlídka 2.8. v 9.30–9.45 ho-
din a 3.8. v 15.15–15.30 hodin. Lici-
tace bytu se koná 8.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, číslo 
bytu 10, I. kat., 4. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní cihlový dům v cent-
ru města. Byt s plastovými okny, 
ústředním vytápěním a balkonem. 
V blízkosti je kino a vlakové nádra-
ží. Plocha pro výpočet nájemného 
52,30 m2, celková plocha bytu 54,50 
m2. Prohlídka 3.8. v 15.45–16 hodin 
a 4.8. v 10–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 8.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 53, I. kat., 11. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateplený 
dům s úklidovou činností. Dům se 
nachází v blízkosti základní školy 
Čs. armády. Byt s plastovými okny, 
bez balkonu. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,33 m2, celková plo-
cha bytu 60,67 m2. Prohlídka 3.8. 
ve 14.30–14.45 hodin a 4.8. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
8.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Studentská 815, čís-
lo bytu 4, I. kat., 2. nadzemní pod-
laží. Byt se nachází v rohovém tří-
podlažním cihlovém domě se šesti 
byty a dvorem. V blízkosti je park, 
škola a autobusová zastávka. V bytě 
je provedena generální oprava elek-
troinstalace a jsou zrenovovány 
podlahy a dveře. Plocha pro výpočet 
nájemného 92,39 m2, celková plo-
cha bytu 93,34 m2. Prohlídka 15.8. 
ve 14.45–15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 15.8. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 806, číslo 
bytu 4, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní cihlový dům se na-
chází v klidné lokalitě poblíž parku, 
bazénu, zimního stadionu a spor-
tovní haly. V bytě jsou plastová 
okna, kuchyňská linka, sporák, 
ústřední vytápění a koupelna po re-
konstrukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 45,85 m2, celková plocha 
bytu 45,85 m2. Prohlídka 10.8. v 15
–15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 15.8. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 6, I. kat., 3. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Poblíž je kino 
a vlakové nádraží. Byt s plastovými 
okny a ústředním vytápěním. Plo-
cha pro výpočet nájemného 42,30 
m2, celková plocha bytu 42,30 m2. 
Prohlídka 8.8. v 15.30–15.45 hodin 
a 9.8. v 10–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.8. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 945, číslo 
bytu 6, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní dům v blízkosti cen-
tra města, parku, dětského koutku 
a Lidlu. Byt s kuchyňskou linkou 
a sporákem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 54,16 m2, celková plocha 
bytu 54,16 m2. Prohlídka 8.8. v 15
–15.15 hodin a 9.8. v 9–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 15.8. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 83, číslo 
bytu 7, I. kat., 4. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města. V blízkosti je vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 55,05 m2, celková plocha bytu 
55,70 m2. Prohlídka 15.8. ve 14.30
–14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 15.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 339, číslo 
bytu 3, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní dům se dvorem se 
nachází v zástavbě rodinných domů 
poblíž autobusové zastávky a ná-
kupního střediska Albert. Koupelna 
s vanou je po celkové rekonstrukci. 
K bytu náleží sklep. Plocha pro vý-
počet nájemného 36,50 m2, celková 
plocha bytu 41,50 m2. Prohlídka 
15.8. v 15.30–15.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 15.8. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 1, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti trži-
šti. V blízkosti je Penny market, vla-
kové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny a centrálním vy-
tápěním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 31,94 m2, 
celková plocha bytu 32,98 m2. Pro-
hlídka 11.8. v 9–9.15 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 17.8. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti tržiš-
ti. V blízkosti je Penny market, vla-

Licitace bytů 
ve Slunečnici  

v Okružní ulici 
716 se mohou 

8. srpna zúčastnit 
pouze ti zájemci, 

kteří si do 3. srpna 
podají přihlášku 
na majetkovém 

odboru. Od 15.45 
hodin se licitují 

dva byty o velikosti
1+2 a 1+3.
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Maják městské policie
 ● Všímavý občan upozornil o půl-

noci 19. června na čtveřici chmatá-
ků, kteří v Tovární ulici ukradli větší 
část kovového potrubí i s armatura-
mi. Dozorčí našel zlodějský kvartet 
prostřednictvím kamerového systé-
mu a navigoval k němu hlídku. 
Strážníci pak na místě přistihli po-
dezřelé, jak se snaží velké potrubí 
naložit do vozidla. Všechny čtyři 
výtečníky hlídka zadržela.

 ● Kamerový systém byl ku prospě-
chu i 25. června před polednem. 
Dozorčí poznal na monitoru hleda-
ného muže v Drátovenské ulici. Auto-
hlídka pak muže naložila a před-
vedla jej na policejní oddělení.

 ● Po půlnoci 6. července přinesli 
dva muži uzamčené kolo za drogerii 
na hlavní třídě. Ukryli ho a odešli. 

Hlídka uvedené místo 
sledovala a po chvíli se dvojice vrá-
tila s kleštěmi. Snažila se přecvik-
nout zámek a na bicyklu odjet. 
Strážníci mladíky ve věku 20 a 25 let 
zkontrolovali a zjistili, že kolo 
ukradli. Případ si převzala republi-
ková policie.

 ● Obdobný případ strážníci řešili 
14. července dopoledne za super-
marketem v ulici Čs. armády. Zde si 
hlídka všimla podezřelého muže, 
který vedl horské kolo nezvyklou 
trasou za prodejnou. Po prověření 
situace se ukázalo, že muž kolo od-
cizil u obchodu. Po konzultaci s po-
licií strážníci delikt vyřešili blokovou 
pokutou a překvapenému nakupují-
címu, majiteli kola, bicykl vrátili.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

kové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny a centrálním vy-
tápěním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 31,94 m2, 
celková plocha bytu 32,98 m2. Pro-
hlídka 11.8. v 9–9.15 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 17.8. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 9, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti tržiš-
ti. V blízkosti je Penny market, vla-
kové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny a centrálním vy-
tápěním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 31,84 m2, 
celková plocha bytu 32,78 m2. Pro-
hlídka 11.8. v 9–9.15 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 17.8. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+4, tř. Dr. E. Beneše 1065, 
číslo bytu 10, I. kat., 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům poblíž 
základní školy a polikliniky. U do-
mu je autobusová zastávka (směr 
Ostrava a Starý Bohumín). Dům 
s funkcí domovníka. K bytu náleží 
dva balkony. Plocha pro výpočet 
nájemného 87,29 m2, celková plo-
cha bytu 90,44 m2. Prohlídka 15.8. 
v 15.45–16 hodin a 16.8. v 10.45–11 
hodin. Licitace bytu se koná 17.8. 
v 16 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 957, číslo 
bytu 2, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Nízká zástavba s plastovými okny 
a ústředním vytápěním. Poblíž je 
park, školka a základní škola. Plo-
cha pro výpočet nájemného 56,05 
m2, celková plocha bytu 57,84 m2. 
Prohlídka 15.8. v 15–15.15 hodin 
a 16.8. v 10-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 50, I. kat., 9. nadzemní podlaží. 
Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci. Možnost parkování 
u domu. Byt s plastovými okny a bal- 
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 15.8. v 16–
16.15 hodin a 16.8. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 17.8. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 8, I. kat., 2. nadzemní podlaží. 
Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci. Možnost parkování 
u domu. Byt s plastovými okny a bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 15.8. v 16.15
–16.30 hodin a 16.8. v 8.45–9 hodin. 
Licitace bytu se koná 17.8. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 2, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba. V blízkosti 
je tržiště, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny je nově 
napojen na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 76,08 m2, celková plocha bytu 

84,08 m2. Prohlídka 22.8. ve 14.45
–15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 22.8. v 16 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 8, I. kat., 3. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti trž-
nici. V blízkosti je Penny market, 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny a centrálním vy-
tápěním. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,15 m2, celková plocha 
bytu 53,20 m2. Prohlídka 22.8. ve 
14.45–15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 22.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 9, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Dům se nachází v blízkosti centra 
města, odpočinkové zóny, obchodů, 
školy a školky. Byt je po celkové 
rekonstrukci sociálního zařízení 
a generální opravě elektroinstalace. 
Plocha pro výpočet nájemného 
46,82 m2, celková plocha bytu 47,82 
m2. Prohlídka 22.8. ve 14.30–14.45 
hodin a 23.8. v 8.15–8.30 hodin. Li-
citace bytu se koná 24.8. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 10, I. kat., 4. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba naproti tr-
žišti. V blízkosti je Penny Market, 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny a centrálním vy-
tápěním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 72,69 m2, 
celková plocha bytu 73,63 m2. Pro-
hlídka 22.8. v 15–15.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 24.8. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, číslo 
bytu 1, I. kat., 1. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba poblíž zá-
kladní školy, školního dětského hřiš- 
tě a autobusové zastávky. V přízemí 
domu je prodejna potravin. Plocha 
pro výpočet nájemného 79,10 m2, 
celková plocha bytu 79,10 m2. Pro-
hlídka 23.8. v 9–9.15 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 24.8. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1078, 
číslo bytu 18, I. kat., 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům za 
nákupním střediskem v centru měs-
ta. Byt s balkonem je po rekonstruk-
ci. Úklid společných prostor v domě 
provádí fi rma. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,95 m2, celková plo-
cha bytu 61,20 m2. Prohlídka 24.8. 
v 14.30-14.45 hodin a 25.8. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
29.8. v 16 hodin.

Bližší informace na majetkovém 
odboru, č. dv. B207 (vedlejší budova 
MěÚ),  596 092 199, e-mail: va-
chtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

bytů

Projížďka na kole lesem má své kouzlo, ale také úskalí. Na 
vlastní (podřenou) kůži to 1. července zjistil cyklista (54) 
v záblatské ulici Na Úvoze. Při jízdě z kopce nestihl zareagovat 
na spadlou větev na vozovce. Vše skončilo ošklivým pádem, 
u kterého musela zasahovat záchranka.

Ulice Na Úvoze má poměrně velký 
sklon, výškový rozdíl na začátku 
a konci kilometr dlouhé ulice je čtyři-
cet metrů. Zejména v horním úseku, 
ve Scheinerově háji, nabere cyklista 
značnou rychlost. Spadlé větve ale 
mohou ohrožovat i motoristy a chod-
ce, a tak radnice operativně povolala 
odborníky. „Specializovaná firma 
s plošinou ořezala nad vozovkou 

všechny potenciálně nebezpečné větve. 
Pokácela také jednu zcela suchou 
a nakloněnou břízu,“ potvrdila Ľubica 
Jaroňová z odboru životního pro-
středí a služeb. Podobné ořezy se sice 
standardně provádějí v době vege-
tačního klidu, v sezoně je prioritou 
sekání trávy, v tomto případě ale šlo 
o nutné preventivní a bezpečnostní 
opatření.  (tch)

Rizikové větve musí pryč

Ulici Na Úvoze 20. července 
uzavřela městská policie 

a specializovaná fi rma ořezala 
rizikové větve nad vozovkou.

Foto: Pavel Čempěl
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Úspěchy bohumínských gymnazistů
V uplynulém školním roce plnili žáci Gymnázia Františka Živného přírodovědné 
a ekologické úkoly, aktivity a zúčastnili se také mnoha soutěží. Na škole pracuje 
kroužek mladých přírodovědců, v němž se žáci mimo jiné na soutěže připravovali.

Gymnazisté zaznamenali úspěchy napří-
klad v Biologické olympiádě. Stanislav Wąs ze 
sekundy v okresním kole zvítězil a v krajském 
získal čtvrté místo. Eliška Táborská z primy 
skončila v okrese druhá a byla úspěšná také
v krajském kole. Standa navíc vyhrál i okresní 
kolo zeměpisné olympiády a přemožitele ne-
našel ani v kraji. Díky těmto výsledkům byl 
nominován na letní odborné soustředění 
olympiády ve Střelských Hošticích. 

Na vyšším stupni zazářil Ondřej Adamčík, 
dnes už absolvent, který s přehledem vyhrál 
jak okresní, tak krajské kolo Středoškolské 
odborné činnosti. V republikovém kole obsadil 
krásné šesté místo. Ondřej reprezentoval školu 
také na mnoha konferencích a sympoziích.

Konal se rovněž každoroční workshop 
s družební školou z Cieszyna. Výsledky řešení 
úloh z chemie a biologie prezentovali účastníci 
v rámci mezinárodní ekologické konference, 
na které se představili i žáci bohumínských 
základních škol. Studenti gymnázia se zúčastni- 
li i podobné akce v Polsku, kde nejvíce zaujali 
odbornou porotu Jan Zajíček a Adam Kiška ze 
sexty.

Akce, na které si žáci mohli prověřit i své 
výtvarné vlohy, se konala v rámci Dne Země. 
Šlo o celosvětovou kampaň, která upozorňuje 
na plýtvání jednorázovými kelímky. V celo-
státní soutěži získala škola díky fotografi ím 
vyrobených exponátů první místo a zvláštní 
ocenění za vynikající kolekci výtvarných prací. 

V individuálních kategoriích obdržely práce 
gymnazistů první a třetí místo.

V rámci programu Recyklohraní žáci sběrem 
elektronických hraček a drobných elektroza-
řízení přispěli k ochraně životního prostředí. 
V loňském roce vytřídili 107 kilogramů drob-

ných spotřebičů. Díky tomuto počinu a dal-
ším aktivitám škola už potřetí obdržela titul 
Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, který 
uděluje Klub ekologické výchovy Praha.

Jana PASTUCHOVÁ, 
Gymnázium Bohumín

Kroužek mladých přírodovědců je pro talento-
vané gymnazisty skvělou přípravou. 

Foto: Jana Pastuchová

Studenti vítězí na poli 
přírodních věd

Studenti Gymnázia Františka Živného se 

už řadu let účastní soutěže Přírodovědný klo-

kan. Úkoly jsou různorodé a zahrnují široké 

spektrum oblastí přírodních věd. Jejich řeše-

ní vyžaduje kromě získaných vědomostí také 

logické uvažování.

V posledních letech dosahují studenti bohu-
mínského gymnázia velmi pěkných výsledků 
zejména v kategorii »junior«, určené žákům 
1. a 2. ročníků středních škol. Také v uplynulém 
školním roce má škola vítěze nejen okresního 
kola, ale na nejvyšší příčky v rámci celorepubli-
kového hodnocení dosáhli dva studenti ze sexty. 
Soutěže se celkem zúčastnilo 13 726 řešitelů, 
z nichž první místo obsadil Ondřej Šrámek (získal 
116 bodů ze 120 možných) a druhé Adam Kiška 
se 110 body. Organizátor soutěže, Přírodovědecká 
a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, věnovala oceněným studentům 
krásné diplomy a hodnotné knihy.

K dosaženým úspěchům blahopřejeme a pře-
jeme hodně chuti do dalšího soutěžení. Přírodní 
vědy jsou nejen zajímavé, ale mohou být i zá-
bavné!

Ludmila HRBÁČOVÁ, 
vyučující chemie a fyziky

Posluchači na festivalu bažili i po tichu
Přišli za muzikou, ale i uši si občas musí odpočinout. Tichá zóna 

Rockwool Silent Box proto byla v rámci hudebního festivalu 

Colours of Ostrava, který probíhal od 14. do 17. července, středem 

pozornosti. Během čtyř dní se do akustického boxu podívalo přes 

dvanáct set návštěvníků. 

Návštěvníci Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovic si do »tiché-
ho boxu« chodili hlavně odpočinout, lidé využívali také možnost do-
bití telefonu. Rockwool současně po celé čtyři festivalové dny testoval 
zvukovou hladinu venku i uvnitř tiché zóny. V průměru bylo uvnitř 
Rockwool Silent Boxu o 30 decibelů tišeji než venku. 

Rockwool Silent Box je nyní umístěn v areálu společnosti v Bohu-
míně. Bude využíván jako součást vzdělávání architektů, projektantů 
či stavebních fi rem. Jeho zvukově-izolační vlastnosti vyzkoušejí i stu-
denti středních a vysokých škol. Kromě společnosti Rockwool se na 
výrobě boxu podílela Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava a společnosti 
Fermacell a Fatra.

Lukáš KLAPIL, mluvčí společnosti Rockwool

Od září se v Bohumíně otevírají jesle
Nejmenší děti budou moci v Bohumíně 
navštěvovat soukromé jesličky. V průběhu 
léta ještě probíhají úpravy zázemí v objektu 
mateřské školy v Tovární ulici tak, aby bylo 
vše připraveno k nástupu nejmenších od září.

Jesle Majdalenka mají dobrou reputaci. Už tři 
roky jesličky provozujeme v Petřvaldě a rok v Orlo-
vé. Nabízíme rodičům prodlouženou provozní dobu 
od 6 do 18 hodin. Provoz zajišťujeme celoročně, 
každý pracovní den. Žádné prázdniny pro nás ne-
platí.

Do jesliček přijímáme děti od šesti měsíců do tří 
let, a to po celý rok. Reagujeme na potřeby rodičů. 

Denně jsou děti v péči dvou kvalifi kovaných pečo-
vatelek a tráví den ve skupince maximálně dvanácti 
dětí. Aktivity se zaměřují na rozvoj schopností 
a dovedností, do výchovného programu bezplatně 
zařazujeme baby angličtinu a baby jógu.

Zaváděcí cena za pobyt v Majdalence je 1.990 
korun na měsíc. Přípravu stravy zajistí kuchyně Ma-
sarykovy školy. Cena stravného, i díky schválené 
dotaci města, bude třiatřicet korun na den. 

Přihlášky mohou zájemci posílat na e-mail jesle-
majdalenka@seznam.cz. Bližší informace na www.
jeslemajdalenka.cz nebo na čísle  602 707 181.

Radmila KULÍNSKÁ, 
zřizovatelka a ředitelka Jeslí Majdalenka 

Školák ze Skřečoně 
bodoval v soutěži 

Ostravský městský obvod Mari-
ánské Hory a Hulváky organizuje 
od roku 2011 pro děti z celé sever-
ní Moravy literární soutěž Čertov-
ské pohádky. Letošní téma znělo 
Čerti a vynálezy a zabodoval v něm 
dvanáctiletý Andreas Doležal ze 
základní školy ve Skřečoni. V silné 
konkurenci školáků z Moravsko-
slezského kraje obsadil čtvrtou 
příčku a získal navíc novinářskou 
cenu.  (wyb)

OCENĚNÍ

Foto: Rockwool
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Dlouhých osm let si 
příznivci, kteří mají 
v oblibě bohumínskou 
skupinu Grog, museli 
počkat na nové album. 
Pátou řadovou desku 
s názvem »Mona Lisa 
ze Stodolní« kapela pokřtí 
už za čtrnáct dní – v sobotu 
13. srpna od 19.30 hodin
v rámci Pivních slavností 
v Hobbyparku.

Na hudební stránce nové des-
ky, která opět ctí žánr skupiny, se 
podíleli všichni členové – kyta-
rista Martin Sitek, zpěvák Dali-
bor »Panther« Halamíček, druhý 
kytarista Miroslav Satora, basák 
Jan »Valda« Valuštík a bubeník 
Roman »Malvin« Horníček. Texty 
k patnácti skladbám složil pře-
vážně Martin Sitek, část písní 
otextoval i Roman Horníček. Na 

Nové album skupiny Grog bude mít »pivní« křest
desce se představí také několik 
hostů, například kytarista Ando-
nis Civopulos, zpěvačka Monika 
Agrebi či klávesák Petr Bodnár.

Křest desky 13. srpna je pro 
skupinu symbolický. Ve stejný 
den, přesně před dvaadvaceti 
lety, Grog odehrál své úplně první 
veřejné vystoupení v Záblatí. Od 
té doby se tady pravidelně koná 
Srpnová noc. Své vystoupení 
spojené s křtem kapela na Piv-
ních slavnostech zahájí v 19.30 
hodin. Na pódiu by se měli spolu 
s ní objevit už zmínění hosté 
Civopulos a Agrebi či další zají-
mavé hudební osobnosti. 

Více informací o kapele, aktu-
álním dění spolu s termíny kon-
certů najdete na www.grog.cz. 
Nové album Mona Lisa ze Stodolní 
je možno objednat na grog.music 
@seznam.cz nebo si jej zakoupit 
na koncertech kapely.  (red)

Foto: Jan TRELA

Nezapomínejme na odkaz předků
Když vidím, jak na náměstí Svobody turisté, 

cyklisté, účastníci akcí Pod Zeleným dubem fotí 
památník obětí světových válek, jsem šťastný. 
Šťastný, že komise městské části Starý Bohumín 
prosadila anketu mezi občany, zda zachovat pa-
mátník, který v roce 1936 ze sbírek občanů nechal 
postavit spolek válečných vysloužilců.

Návrh vznikl v době hrozícího válečného nebez-
pečí. Měl na obětech I. světové války poukázat na 
její zrůdnost a prezentovat přání žít v tehdy mnoho-
národnostním Bohumíně svobodně a v míru. Je 
smutnou skutečnostní, že se přání našich předků 
nevyplnilo. Kvůli zradě západních mocností bylo 

zabráno pohraničí a vzápětí vypukla II. světová 
válka. Ta si mezi občany města vybrala další oběti. 
Bylo jich tolik, že by jejich jmény mohl být památ-
ník popsán celý. Je zarážející, že na něj  pováleční 
radní nechali napsat jen jména čtyř vyvolených 
občanů.

Celá desetiletí nebyli občané s tímto odkazem 
našich předků seznamováni, proto se nelze divit, 
že pro zachování památníku byla v anketě jen těs-
ná většina. Už řadu let apeluji, aby na informačním 

panelu před památníkem byly o něm uvedeny 
historické skutečnosti. Letos v srpnu uplyne 80 let 
od odhalení památníku. Doufám, že zastupitelé 
a komise kultury konečně prosadí, aby turisté 
a občané byli o něm informováni. Vždyť v dnešní 
době plné válečných konfl iktů a souvisejících obav 
z uprchlíků je odkaz našich předků stále živý.

Adolf NEDĚLSKÝ,
starobohumínský rodák

Odpověď radnice: U příležitosti 80 let odhalení 
památníku nainstalujeme tabulku s údaji o historii 
a okolnostech vzniku památníku v prostorách 
informačního centra Pod Zeleným dubem. 

Pavla SKOKANOVÁ, 
odbor školství, kultury a sportu

DOPISY ČTENÁŘŮ

Roli hraje každý centimetr, není kam uhnout
Na větší komfort si motoristé i chodci musí ještě chvíli 
počkat. Projekt rozšíření záblatské ulice Na Pískách provází 
technické problémy. Na dva týdny se stavební práce zcela 
zastavily, nyní pokračují jen velmi pomalu a opatrně.

Že půjde o extrémně složitou 
stavbu, bylo jasné ještě před zahá-
jením prací. Ulice Na Pískách je 
velmi úzká, vozovka měla dosud 
pouhých tři a půl metru. Cílem by-
lo její rozšíření o další metr a navíc 
zde měl vyrůst ještě metr a půl ši-
roký chodník. Projekt musel pra-
covat doslova s centimetry, protože 
z obou stran jsou domy, ploty, 
srázy. A tady nastal první pro-
blém, v projektu se vyskytly chyby. 
Ukázalo se, že to, co bylo na papíře, 
v reálu není možné uskutečnit.

K nepřesným nákresům a vý-
počtům se posléze přidaly tech-
nické komplikace, které nešlo 
předvídat. Stavbaři se například 
chystali odbagrovat svah a vybu-
dovat opěrnou zeď, přičemž neče-
kaně objevili plynovou přípojku 
a bylo nutné řešit její přeložku. 
A podobné »jobovky« a nepří-
jemná překvapení byly na kaž-

dém kroku. Práce se tak musely 
přerušit, protože bylo třeba řešit 
technické problémy a přepra-
covat projekt. „Je to nesmírně 
složité, protože úzký prostor ome-
zuje možnosti. Není zkrátka kam 
uhnout,“ konstatovala Lenka 
Jochimová z městského odboru 
rozvoje a investic.

Práce se v půli prázdnin opět 
rozběhly, ale pokračují opatrně, 
krůček po krůčku. Podle původ-
ního harmonogramu by mělo být 
vše hotovo do konce srpna. Ne-
čekané komplikace ale termín 
dozajista posunou.

Pavel ČEMPĚL

Rozšíření ulice Na Pískách v Záblatí 
provázejí technické problémy a neče-
kané »jobovky«. Silné deště například 
podmáčely svah a částečně zavalily 
základy budoucí opěrné zdi. 

Foto: Pavel ČEMPĚL
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Radovánky a loučení se školou
Za téměř letního počasí proběhla 10. června ve škole Slezské 
diakonie tradiční akce v rámci oslav konce školního roku. 
Zúčastnili se jí žáci mateřské školy a přípravného stupně a žáci 
základní a střední školy v doprovodu rodinných příslušníků.

Bohatý program odstartoval 
vystoupením jednotlivých tříd. 
Mateřská předvedla trpasličí tanec 
protkaný známými dětskými me-
lodiemi, základní škola nacvičila 
podobenství O ztracené ovci a dob-
rém pastýři a pohybovou písničku, 
jež roztančila i diváky. Středoško-
láci pak sérií lidových a křesťan-
ských písní umocnili uvolněnou 
atmosféru a dobou náladu. 

V přestávkách však nastaly také 
vážnější momenty, a to slavnostní 
vyřazení žáků z mateřské a zá-
kladní školy. Po prázdninách bu-
dou pokračovat v dalších etapách 
svého vzdělávání. Po zdařilých 
výstupech následovala pohádka 
v podání klauna Daniela Taraby či 
představení dravých ptáků pod 
vedením karvinského sokolníka 
Jaroslava Oszeldy. V průběhu veš-
kerých aktivit se žáci mohli svézt 
se na konících, pohrát si se živou 
ovečkou, opékat párky nebo sou-
těžit o dárkový balíček. Malí i velcí 
se výborně bavili a domů odchá-
zeli plni krásných zážitků.

Text a foto: Eva ŠTELLAROVÁ

KRÁTCE

Letní tábory domu 
dětí a mládeže

Komise městské rady pro 

výchovu a vzdělávání, která sle-

duje a koordinuje činnost škol 

a školských zařízení, uspořáda-

la výjezdní zasedání. Členové 

komise vyrazili 22. června na 

turistickou základnu DDM Fon-

tána v Návsí, aby prověřili, v ja-

kém je stavu před letní sezonou. 

Po prohlídce a zodpovězení 
četných dotazů členové komise 
kladně hodnotili opravy a rekon-
strukce, které proběhly v uplynu-
lých dvou letech díky městským 
investicím. Radě města pak komise 
doporučila vyčlenit pro základnu 
další částku z rozpočtu i pro rok 
2017.

V červenci proběhly v Návsí na 
Jablunkovsku dva letní tábory. 
První měl podtitul »Univerzita prv-
ního věku«. Děti sportovaly, sbíraly 
borůvky, absolvovaly výšlapy na 
Kozubovou, prohlédly si centrum 
Jablunkova, navštívily kravín, kde 
obdivovaly malá telátka. Na zá-
kladně probíhaly diskotéky, kara-
oke, různé kvízy a soutěže. Malí 
účastníci za ně sbírali body a v zá-
věru převzali ve slavnostních talá-
rech »univerzitní« diplomy. Druhý 
turnus letního tábora měl tema-
tické zaměření M.A.S.H.

Velkou výhodou je, že rodiče 
mohou po celou dobu tábora 
sledovat činnost svých dětí pro-
střednictvím fotogalerie na face-
booku DDM. Nedivím se, že jsou 
jednotlivé běhy táborů DDM pro 
svou pestrost vždy plně obsazeny.

Zdeněk VESELÝ, 
předseda komise

V historickém jádru Starého Bohumína 
proběhl na počátku července týdenní 
výtvarný plenér »Pastelohraní«. Malíři 

na něm vytvořili několik desítek obrazů 
s místními motivy. Součástí akce byly 
i textilní tvůrčí dílny, v nichž si mohli zájem-
ci vlastnoručně vyrobit drhané náramky 
a plstěné šperky z ovčího rouna. 

Na plenéru měla regionální premiéru nová malířská 
technika pan-pastel. Polská malířka Wiera Kalinow-
ska, která plenér vedla, si mladou techniku malby 
vyzkoušela teprve před pár lety. „Pan-pastel má vos-
kovo-olejové vlastnosti. Slučuje efekt pastelu s klasický-
mi barvami, je to něco jako dva v jednom,“ vysvětlila 

Kalinowska. Dodala, že počáteční obava z práce 
s pan-pastelem vzala u účastníků plenéru rychle za své. 

Do kurzu se zapojila desítka zájemců. Účastníci ma-
lovali historické domy a zákoutí Starého Bohumína. 
Vznikly tak obrazy s motivy tamní staré radnice, far-
ního kostela, bývalé myslivny nebo řeky Odry. „Chtěli 
jsme plenérem dokázat, že Starý Bohumín, kolébka 
historie našeho města, je malířsky atraktivní, že má své 
kouzlo. Mnozí kolemjdoucí se zastavovali a ptali se, 
zajímala je historie domů, a to byl náš cíl,“ uvedla Kami-
la Smigová, předsedkyně pořádajícího spolku Maryška.

Pastelohraní zakončila vernisáž vzniklých obrazů. 
Část z nich může veřejnost vidět v domě U Rytíře do 
15. srpna vždy v úterý a v pátek od 15 do 18 hodin. 
Současně zde probíhá i výstava dřívějších obrazů lek-
torky kurzu Wiery Kalinowské.  (luk)

Zákoutí v pastelových barvách

  Za sportem
do Chorvatska
Tropický liják i větrnou smršť zažili 

studenti střední školy na svém spor-
tovním kurzu, který se konal v závěru 
školního roku v Chorvatsku. 

V průběhu kurzu studenti navštívili 
okolí vesniček Promajna, Brela a Baška 
Voda. Sjížděli v raftech řeku Cetinu, 
navštívili centrum Makarské riviéry 
Makarskou, zažili večerní plavbu lodí, 
prohlédli si  muzeum mušlí a živočichů 
Jaderského moře. 

Během pobytu se však neustále 
sportovalo. Studenti sehráli několik 
utkání v košíkové, kopané, pétanque 
a ve chvílích volna, pokud přálo počasí, 
lenošili na pláži a koupali se v moři.

Petr SOBOTA

Hasičská soutěž
Na travnatém hřišti ve Vrbici pro-

běhne v sobotu 30. července od 12 
hodin 14. ročník hasičské soutěže 
O Putovní pohár Rady města Bohumína. 
Současně jde o 9. kolo Moravskoslez-
ské ligy v požárním útoku. Na sedm-
desátimetrové trati budou soutěžit 
muži, ženy a veteráni nad 35 let.  (red)

POZVÁNKA
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Děti vyrazily do podzemí i na kopec
Rodičovské sdružení uspořádalo 18. června školní 

výlet záblatské školy. Sluníčko svítilo a my jsme se 

sešli na točně v Záblatí. Autobus přijel včas a za hodinu 

už jsme byli v Teplicích nad Bečvou, kde nás čekala 

prohlídka Zbrašovských jeskyní.

I když bylo v podzemí chladněji než venku, dozvěděli 
jsme se, že Zbrašovské jeskyně jsou nejteplejší v Česku. 
A hned jsme dostali úkol. Měli jsme spočítat, kolik najde-
me při prohlídce stalagmitů. Jsou to útvary, které rostou 
ze země, ne ze stropu. Napínavé bylo, když asi na deset 
vteřin zhasla světla a někdo do té tmy strašně zařval. 

Když jsme skoro po hodině vykoukli zase na sluníčko, 
vydali jsme se na pochod na hrad Helfštýn. Nebyl to žádný 
velký kopec, ale šli jsme docela dlouho. Přestávku jsme si 
udělali jen třikrát. Napít se, jablíčko, sušenka a zase jsme 
šlapali dál. Poslední stoupání a za ním už byla brána hradu. 
Hurá! U různých stanovišť jsme si mohli vyzkoušet, jak se 
psalo brkem nebo jak se pražila káva. Vytiskli jsme si po-
dobizny Karla IV. a Jana Lucemburského a opatřili je peče-
tí z vosku. Poslechli jsme si zvuky některých lesních ptáků, 
podívali se na jejich vycpaniny a vytvořili jsme si vlastní 
obrázek. Koho ještě nebolely nohy, mohl vystoupat i na 
věž. K autobusu jsme museli ještě kousek šlapat, ale už jen 
z kopce. V šest večer už jsme byli doma.

Lada a Zuzana ŠTĚPÁNÍKOVY

Děti obdivovaly na Helfštýně výtvory kovářů, kteří zde 
pravidelně tvoří.  Foto: Zuzana Štěpáníková

Úspěšná mladá 
rybářka

I když bydlí v Návsí, pravidelně 

dojíždí na tréninky do Bohumína. 

Sympatická Lucie Konderlová je 

členkou rybářského kroužku při 

DDM Bohumín a místní organiza- 

ci Českého rybářského svazu (ČRS 

MO Bohumín). A velmi úspěšnou.

Lucie soutěží v kategorii juniorů 
(16–19 let), převážně se věnuje ry-
bolovné technice a jejímu pětiboji. 
Během dvou předprázdninových 
měsíců se zúčastnila pěti závodů, 
z nich čtyři byly nominační. Body 
z těchto soutěží se sčítaly a rozho-
dovaly o tom, kdo se dostane do 
české reprezentace. Místo bylo 
pouze pro tři nejlepší závodnice 
a Lucie se díky svým výkonům sta-
la jednou z nich. O prázdninách tak 
bude reprezentovat Česko na mis-
trovství světa v Bílině a světovém 
poháru v Polsku, v září ji čeká svě-
tový pohár v Německu.  (lyb)

Do podzemí za bohumínskou historií
Historicky první městské muzeum už láká první zvídavce. 
Během dvou prvních prázdninových týdnů do podzemí 
domu Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně zavítalo 
250 platících návštěvníků. Stálá expozice má podtitul 
»Bohumín – pohledy do minulosti města«. 

Muzeum disponuje třemi výstav-
ními místnostmi o ploše šedesáti 
metrů čtverečních a jeho garantem 
je Muzeum Těšínska. To už loni při-
pravilo scénář stálé výstavy a pro-
vedlo ošetření a restaurování 
exponátů. 

Největším lákadlem expozice je 
skvost, který z Bohumína pochází 
a po letech se na téměř stejné mís-
to vrátil – starobohumínský po-
klad. K jeho nálezu došlo před 
čtrnácti lety při opravě sochy Jana 
Nepomuckého na zdejším náměstí 
Svobody. V jeho původním pod-
stavci se tehdy našlo 54 mincí z let 
1660 až 1860. „Mezi další unikáty 
patří mamutí stolička a obratel. 

K jejich nálezu přispěla meandrují-
cí Odra, když podemlela a strhla kus 
břehu. Za stejných okolností se našel 
i v zemi desetiletí ukrytý prvorepub-
likový hraniční kámen,“ uvedla ve-
doucí městského odboru školství, 
kultury a sportu Pavla Skokanová.

Výstavu doplňují také zapůjče-
né památky ze zrušeného muzea 
ŽDB, například dobové píchačky. 
Římskokatolická farnost věnovala 
historický ornát a liturgické před-
měty, sdružení Vize–art zase archa-
ické školní potřeby. Vlastivědně
–etnografi cký klub spolku Maryška 
ušil pro městské muzeum z do-
chovaných materiálů repliku bo-
humínského kroje. Přispěli i další 

spolky a dobrovolní dárci. Celkem 
je v muzeu k vidění několik desí-
tek exponátů.

Muzeum má otevřeno 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. V ji- 
nou dobu je možné expozici na-
vštívit po telefonické či e-mailové 
rezervaci. Kontakty jsou  555 506 
606 nebo hotel@podzelenym.cz. 
Vstupné je čtyřicet korun, děti, 
studenti a senioři zaplatí dvacet.

(tch, balu)

 Městské muzeum budou v rám-
ci výuky navštěvovat i bohumínští 
školáci.

  Historické železárenské píchač-
ky jsou dodnes funkční. 

Starobohumínský poklad tvoří 
krejcary, feniky i stříbrné tolary 
z Anglie, Maďarska, Toskánska, Prus- 
ka a Rakouska. Foto: Pavel Čempěl
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Nový sport 
ve školní »kotelně«

Na Střední škole Bohumín se 
žáci neučí jen odborným předmě-
tům, ale úspěšně se účastní i do-
tačních projektů Moravskoslezské-
ho kraje. Žákyně čtvrtého ročníku 
oboru sociální činnost Alexandra 
Krůčková se zapojila do projektu 
Podpora aktivit v oblastech využití 
volného času dětí a mládeže.

Alexandra, sama aktivní spor-
tovkyně, se věnuje crossfitu. Jde 
o spojení gymnastiky, rychlosti 
a silového tréninku. Tento funkční 
trénink posiluje celé tělo. Prostřed-
nictvím svého projektu se rozhodla 
přilákat mládež k tomuto nově se 
rozvíjejícímu sportu. Podařilo se jí 
získat dotaci na zakoupení materi-
álu a částečnou úhradu pronájmu 
a služeb. S pomocí nadšenců a za 
fi nanční pomoci SŠ Bohumín a fi r-
my Demonstav zrekonstruovali 
bývalou kotelnu střední školy 
a zřídili v ní crossfi tovou tělocvičnu. 
Z dotačního programu zakoupili 
nářadí a začali se připravovat na 
soutěže. Tu první už absolvovali, 
byl jí extrémní překážkový závod 
Mad Race na Vaňkově kopci.

V tělocvičně zatím probíhá zku-
šební provoz a v září se otevře veřej- 
nosti, především mládeži ze střední 
školy, na kterou tento projekt cílí. 
Speciální dík patří Robertu Vond-
rovici, který poskytl odborné rady.

Jaroslav THÉR

Turnaj žákovské fotbalové elity
Bohumínský fotbalový stadion hostil 25. června třetí ročník žákovského 
Turnaje vítězů. Účastní se jej vítězové krajských soutěží v kategoriích mladších 
a starších žáků. Soupisku týmů pak vždy doplní vítězové minulého ročníku. 
Letos se turnaj poprvé konal pod záštitou Moravskoslezského krajského 
fotbalového svazu (MSKFS).

Turnaj proběhl v duchu »fair play« a ctil 
motto »Bavíme se fotbalem!«. Na trávníku 
byla k vidění řada nádherných fotbalových 
momentů. Klání letos ovládl v obou kategori-
ích FC Baník Ostrava. Kluci i dívka, která za 
tým v mladší kategorii nastupovala, si turnaj 
užili, i když si museli v tropickém dni sáhnout 
na dno sil. Dostali mnoho ocenění za indivi-
duální výkony a také poháry a medaile za 
celoroční úsilí. Trofeje a míče obdrželi také 
nejlepší střelci jednotlivých soutěží. Došlo 
rovněž na předávání individuálních cen pro 
nejlepšího brankáře, střelce a hráče Turnaje 
vítězů. Ceny nadaným malým fotbalistům 
předával i talentovaný hráč Baníku Ostrava, 

Účastníci turnaje 
STARŠÍ ŽÁCI: FK Nový Jičín (krajský přebor), 

FC Baník Ostrava B (krajská soutěž sk. A), 1. BFK 
Frýdlant n. O. (krajská soutěž sk. B), TJ Depos Horní 
Suchá  (krajská soutěž sk. C), MFK Vítkovice B 
(loňský vítěz Turnaje vítězů).

MLADŠÍ ŽÁCI: FK Nový Jičín (krajský přebor), 
FC Baník Ostrava B (krajská soutěž sk. A), FK Stará 
Bělá (krajská soutěž sk. B), FK Těrlicko (krajská 
soutěž sk. C), FK Krnov (loňský vítěz Turnaje vítězů).

Ceny předával záložník Baníku Daniel Holzer, jehož 
hvězda stoupá a zajímají se o něj významné kluby. 

Foto: FK Bospor Bohumín

reprezentant do jednadvaceti let, Daniel Hol-
zer. Ten měl na akci také autogramiádu.

Turnaje se tentokrát na hřišti nezúčastnili 
kluci z Bohumína, kteří se v uplynulém roč-
níku na prvních příčkách žákovských soutěží 
neumístili. Zastoupení zde však měl bohu-
mínský dorost. Jednak se na jedničku zhostil 
pořadatelské služby, dočkal se ale také ocenění. 
Z rukou funkcionářů MSKFS obdrželi doros-
tenci FK Bospor Bohumín pohár a medaile za 
letošní vítězství v krajské soutěži dorostu sku-
piny B. Pohár pro nejlepšího střelce soutěže si 
odnesl rovněž kanonýr bohumínského týmu 
Lucas Walecki, který vstřelil 34 branek.

Libor PLHOŇ

Krajský tým s Bohumíňáky zvítězil
Ve Kdyni na Plzeňsku se 24. až 26. června konal 45. ročník národního kola soutěže Zlatá udice 
2016. Na soutěžící čekaly tři disciplíny – rybářské znalosti, lov ryb udicí, rybolovná technika.

Bohumínskou organizaci Čes-
kého rybářského svazu (ČRS) 
a místní dům dětí a mládeže re-
prezentovali Adam Vladyka, To-
máš Bernatík a Tereza Grznárová. 
Doplněním družstva za ostravský 
územní svaz o Veroniku Kepáko-
vou, Štefana Tichého a Jakuba 
Chlebka vznikl tým Moravsko-
slezského kraje.

Republikového klání se zúčast-
nilo osm družstev. To moravsko-
slezské si vedlo skvěle a po sečtení 
umístění v jednotlivých disciplí-
nách se nakonec radovalo z cel-
kového vítězství. Uznání zaslouží 
také výkony jednotlivců. V samo-

statných disciplínách obsadili tři 
členové bronzové příčky – Vero-
nika Kepáková (rybářské znalos-
ti), Jakub Chlebek (lov ryb udicí, 
rybolovná technika), Adam Vla-
dyka (rybolovná technika). Po 
sečtení bodů ze všech tří disciplín 
skončil z dvaatřiceti soutěžících 
Štefan Tichý na druhém místě 
a Adam Vladyka na čtvrtém. 
Z osmi dorostenců byl Jakub 
Chlebek třetí.

Poděkování patří manželům 
Bernatíkovým, trenéru Břetislavu 
Kedziorovi, předsedovi rybolov-
né techniky při územním svazu 
Ostrava Jiřímu Plachému a celé-
mu bohumínskému realizačnímu 
týmu, včetně místní organizace 
ČRS. Lýdie BALCÁRKOVÁ

Jednou z opor bohumínského týmu byl 
Adam Vladyka.  Foto: DDM Fontána

Titul silového evropského šampiona
V Plzni proběhlo 14. července Mistrovství 
Evropy Masters v silovém trojboji. Tohoto 
mistrovství se zúčastnili také dva trojbojaři 
z Bohumína, členové oddílu Powerlifting 
Raspberry.

Svou premiéru si na mistrovství odbyl Karol Brečka, 
který soutěžil v kategorii nad 50 let a do 74 kilogra-
mů. Byla to jeho teprve druhá soutěž a za půl roku 
od té první se zlepšil o 80 kilo. V trojboji si zapsal 
450 kilo, z toho 170 ve dřepu, 105 v benchpressu 
a 175 v mrtvém tahu.

V kategorii nad 50 let závodil také Pavel Malina. 
Ten v poslední době shodil a přesunul se do jiné 
váhové kategorie. Nesoutěžil v kategorii do 66, ale 
do 59 kilogramů. V té byl jediným účastníkem, a tak 
nebojoval se soupeři, jen se svými limity. Díky 
výkonům 170, 95, 160 kilo si z Plně odvážel titul 
mistra Evropy.  (erh)

Čerstvý evropský šampion Pavel Malina na mistrovství 
v Plzni.  Foto: Powerlifting Raspberry

Střelecké závody
Klub sportovně–lovecké střelby Bohu-
mín pořádá 30. července na střelnici 
v Záblatí uzavřený střelecký závod Velkou 
cenu Bohumína. Začíná v 9 hodin, v 10 
hodin se areál u myslivecké chaty otevře 
i veřejnosti. Doprovodný program za-
hrnuje střelbu ze vzduchovky na terč, 
airsoft, projekční laserovou střelnici. 
Občerstvení je zajištěno. Organizátoři 
upozorňují na omezený počet parkova-
cích míst.  (red)
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Fotbalové léto na Slovanu Záblatí
Slovan Záblatí žije kopanou i po skončení fotbalové sezony. Během posledního 
červnového víkendu uspořádal 4. ročník Turnaje starých pánů nad 45 let 
O pohár starosty města Bohumína.

Celkovým vítězem turnaje se stalo jedno-
značně mužstvo PFC Beograd, které tak 
obhájilo loňský triumf. Na druhé příčce se 
umístil domácí Slovan, třetí FK Slávia Orlová, 
bramborová medaile tentokrát zbyla na TJ 
Baník Fučík Orlová.

O týden později slavil Slovan 55. výročí své-
ho založení. Nejdříve si v pátek zahráli žáčci 
proti výběru svých rodičů a prarodičů. Poté 
se předvedlo mužstvo domácích starých pánů 
proti třetiligové dívčí jedenáctce FK Gascont-
rol Havířov. V pohledném zápase padlo šest 
gólů, remíza 3:3 byla oboustranně příznivá.

Sobota pak byla pravým fotbalovým svát-
kem, když Slovan uspořádal 26. ročník mezi-
národního Turnaje obcí s názvem Záblatí. 
Turnaj plný nádherných sportovních okamži-
ků i fair play gest vyhráli hráči Družstevníku 
Záblatie ze Slovenska. Stříbro brali domácí, 
bronz hráči polského klubu LKS Orzeł Zabło-
cie. Nepopulární čtvrté místo zbylo na hráče 
jihočeského Sokola Záblatí.

Ivo SEBERAFoto: FK Slovan Záblatí

Památník, benefice, kniha. Bohumín vzpomínal na Pavla

 »Navždy v našich srdcích«. Před samotným zápasem nastoupili hráči ve 
stylových dresech.  Příznivci v ochozech vytáhli velkou vlajku s podobiznou 
Pavla Srnička a stadion aplaudoval.  Foto: FK Bospor Bohumín

Fotbalový areál Pavla Srnička. »Svatostánek« kopané za 
parkem nově nese jméno nejslavnějšího bohumínského 
sportovce, který nečekaně zemřel loni v prosinci v pouhých 
47 letech. Pavlovi nejbližší odhalili 2. července na stadionu 
pamětní desku. Současně se zde uskutečnil benefi ční 
fotbalový zápas.

Na bohumínského rodáka, 
skvělého brankáře, reprezentanta 
a vicemistra Evropy přijela za-
vzpomínat řada sportovních 
osobností. V benefi čním utkání 
mezi týmem hvězd a domácím 
FK Bospor Bohumín se tak na 
zeleném pažitu představili napří-
klad fotbalisté Marek Jankulovski, 
Václav Svěrkoš, Martin Lukeš, 
Petr Samec, Libor Žůrek, Daniel 
Zítka, Jan Baránek či hokejisté 
Rostislav Olesz, Roman Szturc, 
Jan Káňa a Ondrej Šedivý.

Utkání a vzpomínku na Pavla 
Srnička († 47) si nenechala ujít 
zhruba tisícovka návštěvníků. 
Z fanouškovského »kotle« se čas-
to ozývalo skandování jména 
slavného rodáka. Symbolicky ve 
47. minutě zápasu a za průběžné-
ho stavu 4:7 sudí zápas přerušil. 
Příznivci v ochozech vytáhli vel-

Krátce před smrtí vydal Pavel v An-
glii životopisnou knihu Vlastními 
slovy. Dočkala se českého překladu 
a zájemci si ji mohli na akci pořídit.

 Pamětní desku odhalila maminka a bratr Pavla Srnička.

kou vlajku s podobiznou Pavla 
Srnička a stadion aplaudoval. 
Benefi ční utkání nakonec skon-
čilo nerozhodně 8:8. Nejvíce bra-
nek vsítili bohumínští rodáci 
Marek Poštulka a Ondrej Šedivý. 

Výtěžek ze vstupného, bezmála 
dvaadvacet tisíc, šel na dobrou věc. 

Organizátoři je věnovali dennímu 
stacionáři Domovinka, který pů-
sobí v rámci Centra sociálních 
služeb Bohumín. Všichni zúčast-
nění se shodli, že se benefi ce velmi 
vydařila. Do budoucna se plánuje 
i Memoriál Pavla Srnička pro 
mládežnické celky.  (erh)
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VZPOMÍNKY

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, jen bolestné vzpomínky nám zanechal.

13. července jsme vzpomněli 24. výročí úmrtí 
našeho manžela, tatínka, dědečka a bratra,

pana Josefa BYRTUSE.
Zároveň jsme si 14. června připomněli 

jeho nedožité 81. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Dagmar, syn Miroslav 
s manželkou Žofi í, dcera Jarmila, vnuci Soňa, Marek a Radek.

Že se rána zahojí, je jen zdání, 

v srdci stále zůstává bolest a vzpomínání.

27. července jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 
mého milovaného manžela 

pana Zikmunda MATULY.
Zároveň 5. října vzpomeneme 

jeho nedožitých 85 let.

S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka Anna a celá rodina.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

16. července jsme si připomněli 
nedožité 100. narozeniny 

paní Margity PAVLUSOVÉ.
Zároveň jsme 1. března vzpomněli 

6. výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou na maminku, babičku, 

prababičku, praprababičku 
vzpomíná celá rodina.

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

Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo poradit, potěšit.

22. července jsme vzpomněli 
nedožité 72. 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 a pravnučka Lilinka.

1. července nás opustil, ve věku 49 let, 
otec a bratr 

Martin HUJO.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Kateřina, 

syn Michal a sestry s rodinami..

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

26. července jsme si připomněli 
nedožitých 75 let 

pana Oty KOCHA.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Urszula, 
dcery Lenka a Pavla s rodinami a neteř Hana.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

26. července by se dožila 70 let 

paní Anna PECHÁČKOVÁ,
rozená Masná. 


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

a synové s rodinami.

Kytici květů na hrob chodíme dát, 

zapálit svíčku a za mnohé poděkovat.

3. srpna uplynou tři roky, 
kdy nás navždy opustil 

Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka Danka s rodinou.

Marně tě naše oči hledají, marně nám po lících slzy stékají. 

Odešla jsi tiše, jako když hvězda padá, vzpomínka na tebe však neuvadá.

24. července jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

paní Ludmily SPIEWOKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Ludmila s rodinou, dcera Věrka 
s rodinou, sestra Zdeňka.

V srdci zůstává vzpomínání.

1. srpna si připomeneme 
nedožité 65. narozeniny

pana Břetislava POSPÍŠILA
a zároveň 6. srpna vzpomeneme 

2. výročí jeho úmrtí.


Vzpomínají manželka Jana, 

syn Roman a dcera Marta s rodinami.

Večer, kdy slunce zemi opustilo, tvoje srdce se navždy zastavilo. 

Odešel jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou. 

Zavřel jsi oči, chtělo se ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat. 

Nebylo ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.

3. srpna si připomeneme 3. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil

Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA.

S úctou a láskou vzpomíná maminka 
za celou zarmoucenou rodinu.

Jak krásné by bylo k narozeninám přát, 

jak těžké je u hrobu stát a tiše vzpomínat.

2. srpna by se dožila 90 let 

paní Anna NITSCHOVÁ 
z Bohumína.


S láskou a úctou stále vzpomíná 

celá rodina.
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Kdo je znal, ten si vzpomene. Kdo je měl rád, nikdy nezapomene.

3. srpna vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
našeho tchána, dědečka, pradědečka a strýce, 

pana Josefa LENOCHA 
z Bohumína.

10. srpna vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
naší tchyně, babičky, prababičky a tety, 

paní Jarmily LENOCHOVÉ 
z Bohumína.

Vzpomínají snacha Maruška, dcera Jana s rodinou, 
syn Jan s rodinou a ostatní příbuzní.

1. července oslavila krásných 91 let 

paní Růžena MARCOLOVÁ
z Bohumína.


Hodně štěstí, zdraví, pohody 

a životního optimismu přejí Petra, Láďa, 
Dáša, Petr a Benjamin.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNÁME
5. srpna vzpomeneme nedožitých 80 let 

pana Jana HŘEBAČKY


a zároveň si 28. listopadu připomeneme 

20. výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka Helena, 
dcera Jana a syn Jiří s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

7. srpna vzpomeneme 
první smutné výročí úmrtí 

paní Elfriedy KOSTRUHOVÉ 
ze Skřečoně.


Za vzpomínku děkují 

synové s rodinami.

Milovala jsi bezmezně svou rodinu, chtěla jsi jen pro nás žít, 

ale přišla zákeřná nemoc a ty jsi musela od nás odejít. 

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

Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo poradit, pohladit či potěšit.

Utichly tvé kroky, umlkl tvůj hlas, ale ty navždy zůstaneš v nás.

11. srpna uplyne rok, kdy nás navždy opustila

paní Anna SÝKOROVÁ
z Bohumína.

S láskou a úctou vzpomínají synové Stanislav 
a Lubomír s rodinami a přítel Petr.

I po těch letech slzy kanou a bolest v srdci zůstane, 

ač neřekli jsme si na shledanou, stejně se jednou setkáme.

8. srpna vzpomeneme 15. výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka a bratra,

pana Andělína KVASNICI.

S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka Stáňa 

s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKY

Naposledy jsme se rozloučili
Barteček Florian * 1929 ze Sta-

rého Bohumína  Brtníček Miro-
slav * 1939 z Nového Bohumína  
Gacek Jan * 1927 z Nového Bohumí- 
na  Jatel Břetislav * 1960 ze Skře-
čoně  Karkoszková Anna *1931 

z Nového Bohumína  
Krótki František * 1940 ze Skřečo-
ně  Pětvaldský Karel * 1924 z No- 
vého Bohumína  Slabý Justin 
* 1940 z Pudlova  Šperlín Stanislav 
* 1951 ze Starého Bohumína (mat)

19. července oslavila 

paní Anna DAŇOVÁ 
80. narozeniny.


Do dalších let přejeme hlavně zdraví 

a stále stejnou vitalitu.

Za celou rodinu dcera Eva.

29. července oslaví 
své životní jubileum 85 let 

paní Věra VARKOČKOVÁ.


Chtěli bychom popřát zdravíčko, štěstíčko 

a spoustu usměvavých dní.

Děti Jiří a Eva s rodinou.

Své »ano« 
si řekli
Martin Lach a Leona Mňuková, 
oba z Ostravy
Pavel Kaňák z Frýdlantu nad 
Ostravicí a Bohdana Nadažyová 
z Bohumína
Kyriakos Diakoglou z Řecka a 
Kateřina Placzková z Bohumína
Martin Opic z Bohumína a Jana 
Seidlerová z Ostravy
Martin Otruba a Sylvia Barania-
ková, oba z Bohumína
Tomáš Čech a Kateřina Klimán-
ková, oba z Bohumína
David Pudich a Lenka Uherková, 
oba z Ostravy
Jakub Brychta a Alexandra 
Bjalková, oba z Ostravy
Darek Červeňák a Adéla 
Čudková, oba z Bohumína
Tomáš Olma a Nikola Korabíko-
vá, oba z Bohumína (mat)

Noví občánci 
Bohumína

Amálie Polášková  Alan Ci-
gánek  Dominik Chechelský  
Eliška Vachtarčíková   Lucie 
Kupková  Simona Spáčilová  
Oldřich Pavel Kopunec  Teo Za-
jíček  Jiří Stanislav Heger  Da-
niel Rýchlik  Jan Rohál  Lucie 
Pustelníková  Eliška Marcalíko-
vá  Sofi e Poskierová  Viktorie 
Janeczková. (mat)

INZERCE

REALITY
 ● Prodám parcelu ve Skřečoni, 

ul. Míru. Dvojgaráž, studna.   
734 455 974.

 ● Prodám družstevní byt 3+1 , 
nízká zástavba v centru Bohumí-
na.  732 717 941.
RŮZNÉ

 ● Koupím starou vzduchovku, 
i poškozenou.  604 107 708.

  Pokračování na str. 14
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DAFESTA s.r.o.

PRONÁJEM POZEMNÍHO CURLINGU
(sportovní hra vhodná na fi remní akce, oslavy)

PŮJČOVNA
nářadí, stavební mechanizace, čis  cí stroj na koberce 

a potahové látky (sedačky, autosedačky)

VÝKUP ŠROTU
PROVOZOVNA BOHUMÍN,

Na Hrázi 1184, 735 31 Bohumín,
(Pod skřečoňským mostem, napro   BM servisu)

 OTEVÍRACÍ DOBA:  prac. dny  7:00 – 16:00 hod.
  sobota  7:00 – 12:00 hod.

PRODEJ
štěrku, písku, strusky, kačírku, okrasných kamenů, 

mulčovací kůry, cementu, uhlí, dřeva, hutního materiálu, 
zámkové dlažby (s možnos   dopravy)

13. srpna 13. srpna 

zveme na zveme na 

DISKOTÉKU DISKOTÉKU 

V PLAVKÁCHV PLAVKÁCH

Adventure golf 

Občerstvení 

19. JAMKA 

v 19 hodin

Ve sportovním areálu Bospor Bohumín 

na Adventure golfu se v sobotu 13. srpna 

koná v prostorách občerstvení 19. JAMKA 

2. ročník oblíbené 

DISKOTÉKY V PLAVKÁCHDISKOTÉKY V PLAVKÁCH.. 

Na písku pro plážový volejbal hraje DJ DAVE 

jakýkoli žánr hudby na přání, současné i oldies hity. 

Začínáme v 19 hodin.Začínáme v 19 hodin.

Přijďte se rozloučit s prázdninami stylově v plavkách 
na naši diskotéku. Je pro vás připraven bar s nealko a alko 

míchačkami a kolektiv obsluhy 19. Jamky se chystá 
vás pořádně rozpálit i zchladit. Vstupné je 20,- Kč.

Srdečně zvou provozovatelé občerstvení 19. JAMKA.

Partneři diskotéky:  BOSPOR BOHUMÍN, 
  HBC COCA COLA , pivovar SVIJANY

Aut. právo: cz.123rf.com/Reklamní fotografi e

AMKAA..

Y

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

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek 
přijme na dohodu

PRODAVAČKU
do prodejny pečiva a drobného 

občerstvení v Bohumíně, 
v ulici Studentské 753.

Jednalo by se o zástupy za dovolené, 
nemoci apod. Zdravotní průkaz nutný.

Bližší informace poskytne 
personální oddělení

tel: 558 432 041, 702 026 433, 
e-mail: personalni@vkusfm.cz

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

 ● Prodám dvoukolák malý, plná 
kola, ø 150 mm za 300 Kč; inter. 
dveře starší 80 P, 2/3 sklo, sv. hnědé 
za 500 Kč; cihly, bouračka, čisté, 90 
ks za 200 Kč.  776 310 817.

 ● Prodám mrazák 100 l, zakoupen 
v říjnu 2015, původní cena 5.200, 
nyní 2.500 Kč.  739 772 392.

 ● FK Slovan Záblatí hledá správ-
ce fotbalového areálu. K dispozici 
byt 3+1 se zahradou. Bližší infor-
mace při osobním jednání.  603 
507 710, e-mail: sebera@azgeo.cz.
SLUŽBY

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

INZERCE
vá masáž 200 Kč, částečná 130 Kč.

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

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.
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� POUŤ
CHRÁNĚNÁ
POBŘEŽNÍ
PLOCHA

JMÉNO
HERCE
ROMAN-

ČÍKA
LEDAŽE � TUREK

SLADKO-
VODNÍ
RYBA

SLOVEN-
SKY

„JAKÝ”
MIZERA � SPZ

KARVINÉ
JAPONSKÁ

ŘEKA POPRAVČÍ SETINA
HEKTARU

VOJENSKÝ
POVEL OSÁZENÁ

ZNAČKA
AUT

STŘEŠNÍ
ŽLAB

PAPOUŠEK
SOVÍ

VESPOD
KRÁTKÉ
KABÁTY

VÝPRAVNÁ
BÁSEŇ

BÁJNÝ
LETEC
LÉČIVÁ
BYLINA

ZAČÁTEK
TAJENKY

ZNAČKA
ASTATU
OTEC
(KNIŽ.)

ZNAČKA
HELIA
FILM S

BEATLES

URANOVÉ
DOLY
(ZKR.)

DRUH
PÁSOVCE

SEDMÁ
VELMOC

TRIKYSLÍK
ŠKARPA
(NÁŘ.)

VOZKŮV
POVEL

POPĚVEK

SADA
OSOBNÍ

ZÁJMENO
DRUH LE-
NOCHODA

OHRADA
DOMÁCKY
DRAHOMÍR

OPAK
PRAVÉ

PRAPOR

ÚTVAR
DRUHO-

HOR

GYMNAST.
CVIK

SLONÍ ZUB

ZEMNÍ
NÁSEP

SLOVEN.
„PRO”

VLÁKNA
Z LISTŮ
AGÁVE

KOPŘIV-
NICKÝ
ZÁVOD

� PROVI-
NĚNÍ

SLOVEN.
„KEŘÍK”

PŘÍBUZNÁ

MPZ
POLSKA

POTŘEBY
ORÁČŮ

CITOSL.
TIŠENÍ

PLAVECKÝ
STYL

TLUMOK
TÝK

KRÁČET

POLSKY
„A TAKÉ”
SATELIT
(ZKR.)

OSLÍ
CITOSL.
OBOJÍ
(BÁS.)

GEN
(ZAST.)

KONEC
TAJENKY

EGO

NALÉZT PROTI-
KLAD

ASIJSKÝ
JELEN

ŽENSKÉ
JMÉNO ODĚV

JMÉNO
VLKA

Z KNIH
DŽUNGLE

ZNAČKA
KŘEMÍKU
PRAOTEC

Arabské přísloví: Plodem pýchy je lhostejnost

Pomůcka: AKAN, ORAZ, TRIAS.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 13.8. od 14 hodin PIVNÍ SLAV-

NOSTI. Na 70 druhů piv, pivní 
a vědomostní soutěže, hudební 
vystoupení. Hobbpark.

14.30 Public Relations
15.30 Vědomostní soutěž
16.00 Petr Bende & Band
17.00 Soutěž v držení krýgle
17.45 Made in 60´s
18.45 Soutěž pití piva na čas
19.30 Grog
21.30 U2 Revival SK

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 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.

 ● 4.8., 5.8., 6.8., 13.8. a 14.8. v 19 
hodin SEZN@MKA. Film Česko 
(Komedie), 2016, přístupný od 
12 let, 90 minut, 110 Kč.

 ● 7.8. v 10 hodin HLEDÁ SE 
DORY. Animovaný USA (Rodin-
ný), 2016, dabing, přístupný, 90 
minut, 80 Kč. 

 ● 7.8. v 19 hodin SEBEVRAŽED-
NÝ ODDÍL. Film USA (Komiks / 

Akční), 2016, titulky, přístupný 
od 12 let, 130 minut, 110 Kč.

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

 ● 12.8. v 16 hodin, 13.8. a 14.8. 
v 10 hodin  TAJNÝ ŽIVOT MAZ-
LÍČKŮ. Animovaný film USA 
(Komedie), 2016, dabing, pří-
stupný, 90 minut. 12.8. a 14.8. ve 
2D za 130 Kč, děti 110 Kč; 13.8. 
ve 3D za 150 Kč, děti 130 Kč.

 ● 12.8. v 19 hodin KOMORNÁ. 
Film Jižní Korea (Drama), 2016, 
titulky, přístupný od 15 let, 141 
minut, 80 Kč.

 ● 18.8. a 19.8. v 19 hodin STAR 
TREK: DO NEZNÁMA. Film USA 
(Sci-fi ), 2016, titulky, přístupný 
od 12 let, 120 minut. 18.8. ve 3D 
za 140 Kč, 19.8. ve 2D za 120 Kč.

 ● 20.8. a 21.8. v 19 hodin MĚL-
ČINY. Film USA (Drama), 2016, 
titulky, přístupný od 12 let, 87 
minut, 120 Kč.

 ● 21.8. v 10 hodin DOBA LEDO-
VÁ 5: MAMUTÍ DRCNUTÍ. Ani-
movaný film USA (Komedie), 
2016, repríza, dabing, přístupný, 
91 minut, 120 Kč, děti 100 Kč

 ● 25.8. v 19 hodin NEŽ JSEM TĚ 
POZNALA. Film USA (Romantic-
ký), 2016, titulky, přístupný od 
12 let, 110 minut, 110 Kč.

 ● 26.8. v 19 hodin SEBEVRA-
ŽEDNÝ ODDÍL. Film USA (Ko-

miks / Akční), 2016, 3D, titulky, 
přístupný od 12 let, 130 minut, 
130 Kč.

 ● 27.8. a 28.8. v 19 hodin BEN 
HUR. Film USA (Historický), 
2016, titulky, přístupný od 15 
let, 27.8. ve 3D za 150 Kč, 28.8. 
ve 2D za 120 Kč.

 ● 28.8. v 10 hodin STRAŠIDLA. 
Film Česko (Troškovina), 2016, 
přístupný, 113 minut, 130 Kč, 
děti 110 Kč.

LETNÍ KINO

Vstupné 60 Kč, promítá se 

za každého počasí. 

ZAČÁTEK VE 21.20 HODIN:

 ● 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.
ZAČÁTEK VE 21.10 HODIN:

 ● 1.8. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU. Film Česko (Komedie), 
2014, přístupný, 100 minut. 

 ● 2.8. BABOVŘESKY 3. Film Čes-
ko (Troškovina), 2015, přístup-
ný, 103 minut. 

 ● 3.8. ŽENY V POKUŠENÍ. Film 
Česko (Komedie), 2009, přístup-
ný, 112 minut. 

 ● 4.8. MUŽI V NADĚJI. Film Čes-
ko (Komedie), 2011, přístupný 
od 12 let, 110 minut. 

 ● 5.8. JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA 
ZÁZRAK. Film Česko (Komedie), 
2016, přístupný, 120 minut. 

 ● 6.8. TEORIE TYGRA. Film Čes-
ko (Komedie), 2016, přístupný, 
101 minut. 

 ● 7.8. PROBUDÍM SE VČERA. 
Film Česko (Komedie), 2011, 
přístupný, 120 minut. 

 ● 8.8. HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA. Film USA (Fantasy), 
2012, dabing, přístupný, 169 
minut. 

 ● 9.8. HOBIT: ŠMAKOVÁ DRAČÍ 
POUŠŤ. Film USA (Fantasy), 
2013, dabing, přístupný, 161 
minut. 

 ● 10.8. HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD. Film USA (Fantasy), 2013, 
dabing, přístupný, 161 minut. 

 ● 11.8. ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ 
JÍZDA. Film USA (Fantasy), 2013, 
dabing, přístupný, 161 minut. 

 ● 12.8. JUPITER VYCHÁZÍ. Film 
USA (Sci-fi), 2014, titulky, pří-
stupný, 125 minut. 
ZAČÁTEK VE 20.45 HODIN:

 ● 14.8. a 16.8. AMERICKÝ SNI-
PER. Film USA (Válečný), 2014, 
dabing, přístupný od 12 let, 133 
minut. 

 ● 15.8. ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ 
JÍZDA. Film USA (Akční), 2013, 
dabing, přístupný, 161 minut. 

 ● 17.8. HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA. Film USA (Fantasy), 

2012, dabing, přístupný, 169 
minut. 

 ● 18.8. HOBIT: ŠMAKOVÁ DRA-
ČÍ POUŠŤ. Film USA (Fantasy), 
2013, dabing, přístupný, 161 
minut. 

 ● 19.8. HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD. Film USA (Fantasy), 2013, 
dabing, přístupný, 161 minut. 

 ● Začátek ve 20.30 hodin.
 ● 20.8. TOM A JERRY KOLEM 

SVĚTA. Film USA (Kreslený), 
2012, přístupný, 60 minut. 

 ● 21.8. JACK FROST. Film USA 
(Rodinný), 1998, přístupný, 101 
minut. 

 ● 22.8. HOTEL TRANSYLVÁNIE 
2. Film USA (Animovaný), 2015, 
přístupný, 90 minut. 

 ● 23.8. VELKÁ ŠESTKA. Film 
USA (Animovaný), 2014, pří-
stupný, 102 minut. 

 ● 24.8. ŘACHANDA. Film Česko 
(Pohádka), 2016, přístupný, 104 
minut. 

 ● 25.8. TŘI BRATŘI. Film Česko 
(Pohádka), 2014, přístupný, 90 
minut. 

 ● 26.8. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. 
Film USA (Animovaný), 2013, 
přístupný, 102 minut. 

 ● 27.8. HODNÝ DINOSAURUS. 
Film USA (Animovaný), 2015, 
přístupný, 101 minut. 
28.8. ZVONILKA A PIRÁTI. Film 
USA (Animovaný), 2014, pří-
stupný, 78 minut. 

(Dokončení na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 28.7. do 28.8.
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PRO DĚTI

 ● 28.8. v 15 hodin KONEC KOLOTOČE. 
Závěrečná show Prázdninového koloto-
če. Vyhodnocení účastníků, vystoupení 
kouzelníka, promítání filmu Robinson 
Crusoe: Na ostrově zvířátek. Sál kina.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 1.8. až 19.8. v 9-12 a 13-17 hodin PRA-
VĚK A DINOSAUŘI. Výtvarné dílny, pohy-
bové aktivity, kvízy, křížovky, hry a sou-
těže. Na konci akce budou děti za 
splněné úkoly ohodnoceny. 

 ● 11.8. v 9.30 hodin EXKURZE DO DI-
NOPARKU (v rámci akce Pravěk a dino-
sauři). Sraz v knihovně, předpokládaný 
návrat v 15 hodin. Nutná rezervace.

 ● 18.8. v 10 hodin JAK SE KRESLÍ DINO-
SAUŘI (v rámci akce Pravěk a dinosauři). 
Show známého a zábavného ilustrátora 
Adolfa Dudka.

 ● 22.8. v 9-12 a 13-17 hodin ŠKOLNÍ PO-
MOCNÍCI. Výtvarná dílna - výroba rozvr-
hů, stojánků na tužky, záložek a školních 
pomůcek. Dětské oddělení.

OSTATNÍ AKCE

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice »Bohu-
mín – 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.

SPORT

 ● 30.7. v 9 hodin VELKÁ CENA BOHUMÍ-
NA. Uzavřené střelecké závody a dopro-
vodný program pro veřejnost. Střelnice 
a myslivecká chata v Záblatí.

 ● 30.7. ve 12 hodin O PUTOVNÍ POHÁR 
RADY MĚSTA BOHUMÍNA. Hasičská sou-
těž v požárním útoku, travnaté hřiště ve 
Vrbici.

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

KAM V BOHUMÍNĚ?
(Dokončení ze str. 15)

Programy také na www.bohumin.cz 
a www.k3bohumin.cz

Kulaté a »uplakané« 760. výročí
Bohumín si připomněl 760. výročí města. Neokázalé 
oslavy sázely spíše na přátelskou atmosféru a milovníky 
historie. Jejich dějištěm bylo 16. července opravené 
centrum Starého Bohumína, k němuž se vztahuje první 
písemná zmínka.

Oslavy kulatého výročí vstoupí 
do historie s přívlastkem »upla-
kané«. Organizátory i návštěvní-
ky potrápil neutuchající déšť. 
Důležitou proprietou příchozích 
tak byl deštník nebo pláštěnka. 
I tak se našlo mnoho zvídavých 
lidí, kteří si akci nenechalo ujít.

Dětí se ujali klauni a asistovali 
jim u interaktivních her a soutěží. 
Bohužel kolotoče a pouťové atrak-

ce musely kvůli počasí oželet. Na 
hudebním pódiu se průběžně 
představily místní kapely Sluníč-
ko, Grog, ostravský Šajtar či pl-

zeňský Děda Mládek Illegal Band.
Návštěvníci si mohli prohléd-

nout expozici historických foto-
grafií nebo výstavu vítězných 
prací výtvarné soutěže škol. Na 
náměstí byly k mání předměty, 
které město vydalo k 760. výročí. 
Například rozšířená reedice knihy 
Od Bogunu k Bohumínu, výroční 
turistická známka, limitované 
edice historických pohlednic a le-
porela s dobovými snímky, které ze 
svého archivu vytvořil Jiří Spáčil.

Zájemci absolvovali i prohlídku 
zrekonstruovaného secesního 
domu Pod Zeleným dubem a nově 
otevřeného muzea. (balu, tch)

Na oslavách vystoupil i plzeňský Děda Mládek Illegal Band. Kvůli dešti přišly návštěvníkům vhod pláštěnky a partystany 
na náměstí.  Foto: Karolina Chlebcová

První třetina vodácké sezony v Bohumíně 
je za námi. A zájem o lodě z městské 
půjčovny neupadá, téměř každý termín je 
plně obsazený. Přispívá k tomu, že na Odře 
jsou letos příznivější podmínky než během 
loňského suchého léta.

Loňské prázdniny vodáctví nepřály. V Odře bylo 
vody »po kotníky« a lodě bylo nutné často přenášet 
přes mělké úseky. Letos je situace jiná. Díky sráž-
kám je vody dostatek a před deštivým víkendem 16. 
a 17. července dokonce hrozilo, že lodě nevyplují 
z opačného důvodu, kvůli příliš velkému průtoku. 

Vodáctví táhne, ale pozor na nástrahy

Plavidla totiž smí na vodu pouze do průtoku 60 kubí-
ku za sekundu a těsně před víkendem se Odrou valilo 
o deset kubíků více. Nyní už je situace stabilizovaná 
a zájemci se mohou kochat při projížďce přírodní pa-
mátkou. Jen v některý úsecích, například ve Vrbině, 
kde meandrující řeka pravidelně strhává kusy břehu 
i se vzrostlými stromy, je třeba dávat větší pozor.

Městská půjčovna lodí bude letos v provozu o so-
botách, nedělích a svátcích až do 1. října. Sjezdy 
probíhají dopoledne v 9 hodin, odpoledne ve 14 
hodin. Na sjezdy je povinná elektronická rezervace 
na www.bohumin.cz, sekce Volný čas, rubrika 
Rezervace lodí.  (red)

Zrádné místo ve Vrbině. 
Je třeba proplouvat mezi 
spadlými kmeny a řada 
vodáků se tady »udělá«.

Letošní sezona vodáctví 
přeje. Počasí je příznivé 

a vody dostatek. 
Foto: Pavel Čempěl


