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Nové hřiště otestovali workoutoví akrobaté
Oficiálně otevřené, šampaňským
pokřtěné. Nové workoutové hřiště
za půl milionu vedle skateparku
a bikrosové dráhy na Faji už pár
týdnů slouží. V sobotu 23. června
jej však čekal slavnostní křest
s atraktivní show. K vidění byly
nejrůznější exhibice i závody.
Celodenní program připravil spolek Mládež,
který adrenalinový areál provozuje. Zájemci
různých věkových kategorií se mohli zúčastnit závodu ve skateboardingu. Na překážkách
pak byla k vidění také show s nejlepšími triky
ostřílených mistrů prken. Machři v jiné disciplíně, workoutu, po slavnostním křtu předvedli,
jak je možné sousední nové hřiště maximálně
využívat. Workout je formou silového a vytrvalostního cvičení. Venkovní hřiště tvoří různé
hrazdy, žebříky, bradla a další konstrukce, na
nichž sportovci pracují především s váhou
vlastního těla. A ostravský WO tým s ním
umí pracovat dokonale. Jejich exhibiční vystoupení doslova bralo dech.

Foto: Pavel Čempěl

Od loňska funguje na Faji skatepark,
v němž lze jezdit na prknech, BMX kolech,
in-line bruslích i koloběžkách. Sportovci
v sousedství najdou také bikrosovou dráhu,
překážky pro cyklotrail.

Na konci loňského
roku uspořádalo město velkou anketu o investičních akcích.
Zapojilo se do ní na
1 600 Bohumíňáků.
A ti dali rozšiřování
Faji zelenou a sami
navrhli výstavbu
workoutového hřiště. Díky úsporám
hospodaření mohlo
vyrůst v rekordně
krátkém čase. Okolí
cvičebních prvků
dostalo zároveň nový asfaltový povrch. Do
proměny bývalého fotbalového svatostánku
v adrenalinový park už Bohumín investoval
přes šest milionů, téměř polovinu z této částky
však městu pomohly uhradit dotace.

Třídění odpadů vyneslo městu křišťál
Bohumín získal v uplynulých týdnech už čtvrtou »keramickou« popelnici, krajskou cenu
za třídění odpadu. Vzápětí kolekci cen za separaci ještě rozšířil. Město se vůbec poprvé
probojovalo do celorepublikového klání o popelnici »křišťálovou«.
I tuto nominaci Bohumín
nejlepších organizátoři odtajniNOVINKY
zúročil a 13. června obdržel další
li během konference Odpady
ocenění. Ve třídění odpadů je
a obce v Hradci Králové.
v celém Česku třetím nejlepším v hlavní kategorii
V rámci čtrnáctého ročníku soutěže »O křišťáloměst nad deset tisíc obyvatel.
vou popelnici« postoupilo do užšího výběru pětaVyhlašovatelem soutěže byla obalová společnost
šedesát nejlepších kandidátů. V kategorii malých
Eko-kom a zapojit se z celého Česka mohlo 6 123
obcí do tisíce obyvatel se nakonec z prvního místa
obcí a měst, které s ní spolupracují. Hodnotila se
radoval Boží Dar a do deseti tisíc Týniště nad Orlicí.
řada kritérií. Dosažené výsledky a aktivita v oblasti
Ve třetí a hlavní kategorií měst nad deset tisíc obynakládání s komunálním odpadem. Klíčovým krivatel obsadila první příčku Litomyšl. Slavil ovšem
tériem pak byl tříděný sběr využitelných složek,
také Bohumín, který po stříbrném Písku obsadil
hustota sběrné sítě, poměr směsného a tříděného
v silné konkurenci adeptů z celé republiky skvělé
odpadu nebo další způsoby sběru. Jména těch
třetí místo.
(red)

(balu, tch)

Město vrací
lidem přeplatky
Majetkový odbor radnice začal
odesílat přeplatky z vyúčtování
služeb spojených s užíváním městských bytů. Bohumín nájemníkům
vrátí 34,4 milionu, přičemž u zhruba
třinácti set domácností půjde o přeplatky nad deset tisíc. Přeplatky do
stokoruny si mohou lidé vyzvednout od 2. července v pokladně
majetkového odboru, případně
město tyto menší částky započítá
do záloh pro příští období. Naopak
nedoplatky ve výši 2,4 milionu,
které má přibližně 580 domácností,
je třeba uhradit do konce července.
(red)
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Znáte své zastupitele?
Čtyřleté volební období finišuje, 5. a 6. října se budou konat
nové komunální volby. V krátkých vstupech nyní postupně
stávající členy městského zastupitelstva přiblížíme.

 Vilma Valentová, vedoucí
učitelka mateřské Fit školky,
koordinátorka rodinného centra
Slůně a lektorka cvičení pilates.
Poprvé usedla do lavice zastupitelů v roce 2014, i když ve veřejném
životě se angažovala už dříve zapojením v komisích rady. Je bez
politické příslušnosti, do zastupitelstva kandidovala za volební
uskupení KDU-ČSL a TOP 09.
V současné době je členkou komise kultury, sociální komise
a členkou dozorčí rady společnosti BM servis. Svůj volný čas
ráda tráví s rodinou, buď aktivní
formou v podobě výletů do přírody, jízdou na kole nebo v poklidnějším duchu návštěvou koncertů, divadla či kina.
Zdeněk Veselý působil po studiu pedagogické školy jako učitel

PRÁCE

Výběrové
řízení
Tajemnice Městského
úřadu v Bohumíně vyhlašuje výběrové řízení
na místo referenta stavebního odboru. Jde
o pracovní poměr na dobu neurčitou. Nabízíme
zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele.
Staňte se členem týmu
naší radnice. Bližší informace, zejména požadavky na vzdělání, na stránkách www.bohumin.cz,
sekce Radnice, rubrika
Nabídka práce, nebo ve
(red)
vývěskách.

Poděkování
Děkujeme starostovi Bohumína Petru Víchovi za procítěný nekrolog věnovaný
Arnoštu Suchému a všem za
účast na posledním rozloučení a za květinové dary.
Za celou rodinu
sestra Marcela

a následně ředitel základní školy,
část svého profesního života prožil i na bohumínské radnici v pozici vedoucího odboru. Patří ke
»stálicím« zastupitelstva, za volební stranu KSČM byl pravidelně
zvolen vždy od roku 2002. Je zapálený atletický fanda a sport vždy
propagoval i mezi dětmi a mládeží. Je organizátorem oblíbených masových a už tradičních
sportovních akcí, například Běhu
ulicemi města, Čokoládové tretry,
Silvestrovského běhu. Předsedá
komisi pro výchovu a vzdělávání
a je předsedou dozorčí rady společnosti Bospor. Už osmnáctým
rokem píše ručně městskou kroniku a je také oddávajícím, provedl už 376 sňatků. Snaží se budovat kladný vztah mládeže
a dětí k našemu městu, seznamuje je s památkami, vývojem Bohumína i odkazem minulých
generací a pořádá hovory nad
kronikou. Stále ho baví se vzdělávat, relaxuje u knížek či luštění
křížovek.
Oko: Vzpomenete si, které
rozhodnutí zastupitelstva
v tomto volebním období
vás nejvíce potěšilo a proč?

Vilma Valentová: První, co
mě napadá, že Bohumín trápí
znečištěné ovzduší a s tím spojený negativní dopad na obyvatelstvo. Nemocnost jako důsledek
zhoršení kvality ovzduší je stále

aktuálnějším tématem. Proto jsem
moc ráda, že zastupitelé vždy
podpořili a schválili poskytnutí
účelových dotací v programu
»Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže«.
Žadateli mohou být mateřské,
základní a střední školy, rodinná
centra a poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, kteří
vykonávají činnost na území
města. Z těchto dotací mohou

MINIROZHOVOR
finančního ohodnocení a spolky
by bez dotací měly problém finančně zajistit třeba pronájem
prostorů nebo úplatu za služby.
V našem městě máme mnoho
spolků, které připravují programy
nejen pro vlastní členy, ale i akce
pro veřejnost, navozují vědomí
soudržnosti mezi obyvateli, a tím
přispívají k rozvoji komunity.
Zdeněk Veselý: Bylo to rozhodnutí o tom, že město bude
spolufinancovat celkovou renovaci budovy bývalé střední školy
v Masarykově ulici na dům sociálních služeb, která už probíhá.
Nejen proto, že si to tato oblast
zaslouží, ale hlavně se dají
dohromady aktivity, které jsou
momentálně roztroušené po celém městě. Také vždy v duchu
tleskám přijatým aktivitám na
podporu rozvoje školství a volnočasových aktivit. Například
rozšiřování herních prvků v zahradách mateřských škol, zkvalitňování vybavenosti a vzhledu
základních škol, komplexní
postupné opravě turistické základny domu dětí a mládeže
v Návsí, renovaci dráhy s umělým povrchem na stadionu při
ZŠ ČSA či rozšiřování možností
relaxace v různých zařízeních
Bosporu. Tento sportovní areál
včetně Hobbyparku nám závidí
občané ze širokého okolí. A v neposlední řadě dotacím pro sportovní, kulturní a ostatní zájmové
subjekty a spolky, bez nichž by ve
městě nebyla tak bohatá nabídka
akcí pro mládež i dospělé. (red)
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školy pořádat školní pobyty
a sportování v přírodě, nebo využít dotaci na sportovní aktivity
v areálu Bosporu, například plavání, saunování, bruslení, golf,
plážový volejbal a sportování ve
víceúčelové hale. Dále mohou
školy využít dotaci na zpestření
a zkvalitnění výuky, exkurze do
Světa techniky v Ostravě nebo
výuku lyžování.
Velmi pozitivně také vnímám
podporu a poskytnutí dotací
neziskovým zájmovým organizacím. Z vlastní zkušenosti vím,
že v nich často pracují lidé bez

Obce bojují s laxností a naschvály ministerstev
Letos v lednu jsem zde psal o nepřehledné situaci na naší
nejvyšší politické scéně. O tom, co vše by vláda, pokud by
vznikla, měla obcím pomoci řešit. Uplynulo půl roku, ale vládu
s důvěrou stále ještě nemáme. To ale kupodivu nevadí, přináší
to velkou stabilitu. Alespoň se totiž nemění k horšímu zákony.
Přesto máme ve městech pocit, že
nám ministerstva namísto pomoci hází
naopak klacky pod nohy. Posuďte sami.
Před 12 lety jsme se vzdali dobrovolně
a rádi peněz z hazardu a zrušili všechny
herny. Kriminalita významně klesla. Přesto
již rok bojujeme s Ministerstvem financí
a celníky, aby zrušili a zabavili nezákonné
kvízomaty, které se v Bohumíně objevily.
Zatím marně. Podporu v nich nemáme.
Zaměstnáváme veřejně prospěšné
pracovníky (VPP). Pomáháme tak řešit
nezaměstnanost, ale hlavně bráníme
zneužívání sociálních dávek. Pro BM
servis, pod který VPP spadají, to ale není
vůbec jednoduché. Jejich práci veřejnost
často kritizuje, ale ulice Bohumína nakonec vždy vyčistí. Vláda správně zvýšila
minimální mzdu, pracující si ji zaslouží.
Ovšem trochu pokrytecky nepokryla náklady, které to městům přináší. Tudíž na
navýšení minimální mzdy pro VPP musí
město doplácet.
Dálnice se nám stále více a více hrbolatí, podobně i Slezská ulice ve směru na

Starý Bohumín, ale šest let se nic neděje.
Ministerstvo dopravy hraje mrtvého
brouka a místo oprav se soudí s dodavatelem. Ten ovšem od státu dostává vesele
stále nové a nové zakázky. Moravskoslezský kraj zase stav silnice monitoruje.

K VĚCI
Že hrboly „monitorují“ naši řidiči každý
den svými auty, která trpí, to asi nikoho
nezajímá. Ať žije Kocourkov!
Podobně Ministerstvo dopravy ignoruje přípravu pro výstavbu obchvatu
Skřečoně, Dolní Lutyně, Dětmarovic
a Karviné. A to mělo hnutí ANO na billboardech, že to prostě zajistí. Ale jejich
ministr se také k ničemu nemá.
Bohumíňáci jsou na špičce v třídění
odpadů. Sbíráme ceny na krajské i celostátní úrovni. Přesto chce všechny občany ministerstvo „potrestat“ chystaným
zvýšením poplatků za ukládání na skládkách. Až čtyřnásobným. Obce proti
tomu bojují. Zatím úspěšně.

Nejvíce však města trápí soukromé
ubytovny. Problém už přešel také na
byty a dokonce i některé rodinné domy,
které tímto způsobem rovněž fungují.
Ministerstva nepomohou, přestože tady
jejich zástupci byli. Naopak poslední návštěva ministra spravedlnosti Roberta
Pelikána a zástupců Agentury pro sociální začleňování měla pravděpodobně za
následek to, že nás Ministerstvo vnitra
začalo bombardovat požadavky na vysvětlení naší vyhlášky o školských obvodech. Zároveň se zajímá o naše zásady
pro přidělování bytů. Máme jim zdůvodňovat, proč chceme, aby ten, kdo licituje
městský byt, nedlužil a měl čistý trestní
rejstřík. Chtějí, ať vysvětlíme, proč ten,
kdo licituje, nesmí pobírat dávky hmotné
nouze, a proč nemůže mít úřední adresu,
tedy proč nesmí bydlet na úřadě? Důvody jsou přitom nad slunce jasné! Děláme
to vše jen proto, abychom alespoň
v městských bytech chránili slušné a řádně platící občany před tím, co přinášejí
ubytovny a jejich okolí. To je pomoc vlády? To je řešení situace s ubytovnami?
No tak asi budeme bojovat nejen s nimi, ale také s ministerstvy. Dlouhá cesta.
Ale musíme se jí vydat. Podobně jako
jsme nakonec vyhráli se sběrnami a hernami. Držte nám palce.
Petr VÍCHA, starosta města
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Chodník bude širší a společný
Ač ukrytá zčásti v parčíku, jde o strategickou a vytíženou »nemotorovou« komunikaci.
Spojuje sídliště Tovární s důležitými cíli. Děti tudy míří do školy, pracující do železáren.
Město se v uplynulých dnech pustilo do jejího rozšíření a zkvalitnění povrchu.
rozšířili opět na tři metry a položí
tady zámkovou dlažbu. Do modernizace investovalo město 700
tisíc. Dalších 350 tisíc vynaložilo
na nové nasvětlení celého úseku.
Staré sodíkové lampy na prorezivělých sloupech tady nahradilo
jedenáct moderních ledkových.
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Požadavek na úpravu chodníku vzešel »odspodu«, od občanů.
Stěžovali si na kvalitu povrchu,
ale také na třenice, které vznikaly
mezi pěšími a cyklisty. Ti totiž
chodník také využívají. Někteří
proto, že jde o poměrně častý nešvar, když si cyklisté zkracují cestu
po chodnících. Chybovali ale i ti
zodpovědní. Zmást je mohlo, že
byl chodník v některých mapách
označen jako cyklostezka. Nesrov-

nalostem už teď ale bude konec.
„Komunikaci jsme rozšířili na tři
metry a bude oficiálně společná
pro pěší i jezdce na kolech,“ potvrdil
Roman Pak z odboru životního
prostředí a služeb.
Část ve Fibichově ulici, která
vede parčíkem, už má širší živičný
povrch. Úsek za Bohumínskou
stružkou na sídlišti byl původně
z litého asfaltu, už značně popraskaného. Stavbaři jej odstranili,

Po úpravě bude komunikace společná pro chodce i cyklisty. Ze strany od Bezručovy školy už má asfaltový povrch, na druhé vzniká zámková dlažba.

Pozemky pro rodinnou výstavbu
Město Bohumín nabízí k prodeji sedm pozemků pro výstavbu rodinných domů. Nacházejí
se v prodloužené části Sokolské ulice v Záblatí. Parcely mají rozlohu od 855 do 988 metrů
čtverečních. Disponují možností napojení na inženýrské sítě (voda, plyn, elektřina),
vybudování kanalizace připravuje město v příštím roce.
Licitace pozemků se koná 1. srpna od 13.30 hodin
(jednotlivé pozemky v půlhodinových intervalech)
v kanceláři 101 v budově »B« městského úřadu.
Vyvolávací cena je 530 korun za metr čtvereční. Pokud se v prvním termínu nepodaří některé parcely
vylicitovat, náhradní bude 8. srpna od 14 hodin.

Bližší informace, zejména podmínky licitace, najdete na www.bohumin.cz v sekci Radnice, rubrice
Byty, nebyty, nemovitosti – Licitace pozemků a budov. Osobně pak v kanceláři 225 radniční budovy
»B«, telefon 596 092 228, e-mail holeszova.jana@
mubo.cz.
(jahol)

ČEZ registruje případy, kdy se podvodníci vydávají za zaměstnance energetické společnosti a lstivým způsobem klienty obelhávají s cílem získat vlastní prospěch. ČEZ coby
distributor elektrické energie nevybírá žádnou hotovost, nepotřebuje od klientů na místě předkládat žádné doklady. Do objektů
vstupují zaměstnanci jen za účely definovanými v energetickém zákoně, například kvůli opravám a revizím či odečtům elektroměrů.
Pracovníci ČEZu u sebe vždy mají služební průkaz s fotografií a jejich identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.

Pozor na podvodníky

Popelnici otevřete
jednou rukou
Je to jen obyčejná popelnice,
ale ani ta neslouží věčně a vyžaduje modernizaci. Do ní se v červnu
pustil BM servis ve spolupráci
s městským odborem životního
prostředí a služeb. Na vytipovaných místech v centru města a na
sídlištích nahradil starší, poškozené a funkčně nevyhovující kontejnery novými a praktičtějšími.
Výměna se týkala sídlištních
kontejnerů o objemu 1,1 kubíku.
BM servis nakoupil padesát nových
kusů, které se svou konstrukcí liší
od těch předešlých. „Jde o verzi bez
přídavných menších vík, která byla
věčně poškozená a neplnila svoji
funkci. Kontejnery zůstávaly naopak
otevřené a v případě poryvů větru se
odpadky rozletěly po okolí,“ ozřejmil
ředitel BM servisu Marek Pieklo.
A zatímco měl starší typ kontejnerů
na víku dvě pojistky, které bylo třeba
neprakticky zmáčknout oběma rukama, nový nemá pojistky žádné. Lze
jej pohodlně otevřít jednou rukou.
Modernizací, která si vyžádala
280 tisíc, chce BM servis s městem
zlepšit vzhled a úroveň vybraných
stanovišť na ukládání komunálního
odpadu. Na smíšených stanovištích
navíc došlo k barevnému odlišení
nádob jednotlivých objednatelů.
Černé kontejnery slouží obyvatelům
městských domů, zelené družstevních a soukromých. Popelnice mají
nově také numera, která odpovídají
číslům popisným konkrétních domů.
(tch)
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Licitace městských bytů připravované
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135.
Vyvolávací cena je 55 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«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:
● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba v centru
města, v blízkosti domu je tržiště,
Penny market, vlakové a autobusové
nádraží. Byt s centrálním vytápěním
a plastovými okny. Plocha pro výpočet nájemného 115,76 m2, celková plocha bytu 123,73 m2. Prohlídka
2.7. ve 14.30–14.45 hodin. Opakovaná licitace bytu se koná 9.7.
v 15.45 hodin.
● Byt 1+2, ul. Dělnická 521, číslo
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Nízkopodlažní cihlový
dům v městské části Skřečoň, byt po
celkové rekonstrukci s ústředním
vytápěním, možnost parkování před
domem. Plocha pro výpočet nájemného 60,09 m2, celková plocha bytu
60,38 m2. Prohlídka 4.7. ve 14.30
–14.45 hodin. Opakovaná licitace
bytu se koná 9.7. v 16.00 hodin.
● Byt 1+1, ul. Studentská 711, číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Byt se nachází v třípodlažním cihlovém domě, v blízkosti domu
je park, škola, obchod a autobusová
zastávka. Byt je plynofikován, je
provedena celková rekonstrukce
bytu, včetně sociálního zařízení se
sprchovým koutem. Plocha pro výpočet nájemného 32,71 m2, celková
plocha bytu 32,71 m2. Prohlídka 4.7.
v 14.45–15.00 hodin. Opakovaná
licitace bytu se koná 9.7. v 16.15
hodin.
● Byt 1+2, ul. Trnková 282, číslo
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Velký prostorný byt s velkou koupelnou v Pudlově, zděné
jádro. Možnost parkování u domu.
Plocha pro výpočet nájemného
83,08 m2, celková plocha bytu 86,88
m2. Prohlídka 9.7. v 15.15–15.30 hodin. Opakovaná licitace bytu se
koná 9.7. v 16.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. Trnková 282, číslo
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Prostorný byt s velkou koupelnou v Pudlově, zděné jádro.
Možnost parkování u domu. Plocha
pro výpočet nájemného 89,08 m2,
celková plocha bytu 98,88 m2. Prohlídka 9.7. v 15.15–15.30 hodin.
Opakovaná licitace bytu se koná
9.7. v 16.45 hodin.
● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo
bytu 83, I. kategorie, 7. nadzemní
podlaží. Byt je po celkové rekonstrukci a má prostornou koupelnu
s vanou. U domu je zrekonstruovaný
park, v blízkosti se nachází školka,
nákupní centra Kaufland a Albert.
Plocha pro výpočet nájemného
49,69 m2, celková plocha bytu 52,94
m2. Prohlídka 9.7. ve 14.30–14.45
hodin a 10.7. v 8.15–8.30 hodin.
Licitace bytu se koná 11.7. v 16.00
hodin.

● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo
bytu 72, I. kategorie, 5. nadzemní
podlaží. Byt s kuchyňskou linkou je
po celkové rekonstrukci a má prostornou koupelnu s vanou. U domu
je zrekonstruovaný park, v blízkosti
jsou nákupní centra Kaufland,
Albert a školka. Plocha pro výpočet
nájemného 50,26 m2, celková plocha bytu 54,08 m2. Prohlídka 9.7.
v 14.45–15.00 hodin a 10.7. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná
11.7. v 16.15 hodin.
● Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, číslo
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Nízkopodlažní dům v centru města v blízkosti školy, školky
a supermarketu. Byt s výklenkem
v pokoji. V bytě je kuchyňská linka
s kombinovaným sporákem, pokoje
jsou neprůchozí. Koupelna po celkové rekonstrukci Plocha pro výpočet nájemného 55,03 m 2, celková
plocha bytu 56,03 m2. Prohlídka 9.7.
v 15.00–15.15 hodin a 10.7. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná
11.7. v 16.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. U Školky 65, číslo
bytu 7, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Zrekonstruovaný dům
s výtahem a uzavřenou zahradou ve
Vrbici. Možnost parkování u domu.
Byt s kuchyňskou linkou a el. sporákem. Plocha pro výpočet nájemného 51,83 m2, celková plocha bytu
51,83 m 2. Prohlídka 2.7. v 15.00
–15.15 hodin. Opakovaná licitace
bytu se koná 11.7. v 16.45 hodin.
Licitace se mohou zúčastnit pouze
zájemci s omezenou schopností
pohybu či orientace (tj. zejména
osoby postižené pohybově, zrakově,
sluchově, mentálně či osoby pokročilého věku), kteří si do 9.7. podají
přihlášku (majetkový odbor, č. dveří B207).
● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1050,
číslo bytu 9, I. kategorie, 4. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní zateplený
panelový dům naproti základní školy, poblíž náměstí Budoucnosti se
supermarketem Hruška. Možnost
parkování u domu. Plocha pro výpočet nájemného 55,95 m2, celková
plocha bytu 56,99 m 2. Prohlídka
10.7. v 8.30–8.45 hodin a 11.7.
ve 14.30–14.45 hodin. Licitace bytu
se koná 16.7. v 16.00 hodin.
● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052,
číslo bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní podlaží. Panelový věžový
dům celkově zateplený poblíž základní školy, byt po celkové rekonstrukci, možnost parkování poblíž
domu, v domě je prováděn úklidovou firmou úklid. Plocha pro výpočet nájemného 37,27 m 2, celková
plocha bytu 38,61 m 2. Prohlídka
10.7. v 8.45–9.00 hodin a 11.7.
ve 14.45–15.00 hodin. Licitace bytu

se koná 16.7. v 16.15 hodin.
● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071,
číslo bytu 71, I. kategorie, 13. nadzemní podlaží. Věžový zateplený
dům v centru města. V blízkosti
domu jsou nákupní možnosti, škola
a školka. Byt s balkonem a ústředním topením. V bytě bylo provedena rekonstrukce koupelny a WC,
vyměněné podlahové krytiny a pokojové dveře. Plocha pro výpočet
nájemného 28,13 m2, celková plocha bytu 29,80 m2. Prohlídka 16.7.
ve 14.45–15.00 hodin. Opakovaná
licitace bytu se koná 16.7. v 16.30
hodin.
● Byt 1+2, ul. Čs. armády 176, číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Nízkopodlažní dům v blízkosti centra města, obchodů, školy
a školky. Byt je po celkové rekonstrukci, včetně sociálního zařízení,
nových podlah a dveří. V kuchyni je
kombinovaný sporák. Plocha pro
výpočet nájemného 54,80 m2, celková plocha bytu 58,10 m2. Prohlídka
11.7. v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná licitace bytu se koná 16.7.
v 16.45 hodin.
● Byt 0+2, nám. Svobody 7, číslo
bytu 9, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Bezbariérový dům i byt na
náměstí ve Starém Bohumíně. Byt
s balkonem, komorou na chodbě,
plastovými okny. V domě je domovník a zajištěn úklid společných prostor. V blízkosti domu je autobusová
zastávka, nemocnice, školka a základní škola. Plocha pro výpočet
nájemného 56,12 m2, celková plocha bytu 58,34 m2. Prohlídka 16.7.
v 15.00–15.15 hodin a 17.7. v 10.00
–10.15 hodin. Licitace bytu se koná
18.7. v 16.00 hodin. Licitace se mohou zúčastnit pouze osoby s omezenou schopností pohybu či orientace
(tj. zejména osoby postižené pohybově, zrakově, sluchově, mentálně či
osoby pokročilého věku).
● Byt 1+1, ul. Poděbradova 124,
číslo bytu 16, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní dům
v centru města. V blízkosti domu
jsou nákupní možnosti, škola a školka. Dům s výtahem. V bytě je ústřední topení a kuchyňská linka. Plocha
pro výpočet nájemného 43,29 m2,
celková plocha bytu 43,29 m2. Prohlídka 18.7. v 15.00–15.15 hodin.
Opakovaná licitace bytu se koná
18.7. v 16.15 hodin.
● Byt 1+1, ul. Mírová 1015, číslo
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Zateplený dům v blízkosti
školy, školky, zdravotního a nákupního střediska. Možnost parkování
u domu. V bytě je nová koupelna se
sprchovým koutem. Byt s balkonem. Plocha pro výpočet nájemného 39,44 m2, celková plocha bytu

41,09 m2. Prohlídka 18.7. ve 14.45
–15.00 hodin. Opakovaná licitace
bytu se koná 18.7. v 16.30 hodin.
● Byt 1+1, ul. Trnková 304, číslo
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Cihlový dům s centrálním
vytápěním v Pudlově. Možnost
parkování u domu. V bytě je zděné
bytové jádro. Plocha pro výpočet
nájemného 51,45 m2, celková plocha bytu 57,45 m2. Prohlídka 18.7.
v 15.15–15.30 hodin. Opakovaná
licitace bytu se koná 18.7. v 16.45
hodin.
● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo
bytu 24, I. kategorie, 6. nadzemní
podlaží. Zateplený věžový dům
v blízkosti školy, školky, zdravotního a nákupního střediska. Možnost
parkování u domu. Byt s balkonem.
V kuchyni je kuchyňská linka a kombinovaný sporák. Plocha pro výpočet nájemného 55,13 m 2, celková
plocha bytu 56,13 m 2. Prohlídka
18.7. ve 14.45–15.00 hodin a 19.7.
v 10.00–10.15 hodin. Opakovaná
licitace bytu se koná 23.7. v 16.00
hodin.
● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo
bytu 45, I. kategorie, 12. nadzemní
podlaží. Zateplený věžový dům
v blízkosti školy, školky, zdravotního střediska a supermarketu. Byt
s balkonem. Plocha pro výpočet nájemného 56,44 m2, celková plocha
bytu 58,75 m2. Prohlídka 18.7. v 15.30
–15.45 hodin a 19.7. v 10.30–10.45
hodin. Opakovaná licitace bytu se
koná 23.7. v 16.15 hodin.
● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071,
číslo bytu 49, I. kategorie, 9. nadzemní podlaží. Věžový zateplený
dům v centru města. V blízkosti
domu nákupní možnosti, vlakové
nádraží dětský koutek. Možnost
parkování v blízkosti domu. V bytě
nové podlahové krytiny, nové bytové
dveře, zrekonstruovaná koupelna.
Byt s balkonem. Plocha pro výpočet
nájemného 28,78 m2, celková plocha bytu 31,10 m2. Prohlídka 23.7.
v 15.00–15.15 hodin a 24.7. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná
25.7. v 16.00 hodin.
● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053,
číslo bytu 25, I. kategorie, 6. nadzemní podlaží. Zateplený věžový
dům v blízkosti školy, školky a supermarketu. Byt po celkové rekonstrukci. Možnost parkování u domu.
Plocha pro výpočet nájemného
59,37 m2, celková plocha bytu 60,71
m2. Prohlídka 23.7. v 15.15–15.30
hodin a 24.7. v 10.00–10.15 hodin.
Licitace bytu se koná 25.7. v 16.15
hodin.
● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1053,
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží. Zateplený věžový dům
v blízkosti školy, školky a supermarketu. Možnost parkování u domu.
Plocha pro výpočet nájemného
37,27 m2, celková plocha bytu 38,61
m2. Prohlídka 23.7. v 15.30–15.45
hodin a 24.7. v 10.15–10.30 hodin.
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Licitace bytu se koná 25.7. v 16.30
hodin.
● Byt 1+2, ul. Seifertova 911, číslo
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Nízká cihlová zástavba
v centru města. Možnost parkování
u domu. Plocha pro výpočet nájemného 53,09 m2, celková plocha bytu
53,09 m2. Prohlídka 23.7. v 14.30
–14.45 hodin a 24.7. v 9.15–9.30
hodin. Licitace bytu se koná 25.7.
v 16.45 hodin.
● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052,
číslo bytu 53, I. kategorie, 11. nadzemní podlaží. Panelový dům celkově zateplený poblíž základní školy,
byt po celkové rekonstrukci, možnost parkování poblíž domu, v domě
je prováděn úklidovou firmou úklid.
Plocha pro výpočet nájemného
59,33 m2, celková plocha bytu 60,67
m 2. Prohlídka 24.7. v 8.30–8.45
hodin a 25.7. ve 14.30–14.45 hodin.
Licitace bytu se koná 30.7. v 16.00
hodin.
● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109,
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní dům
v centru města. V blízkosti domu
jsou nákupní možnosti, vlakové nádraží a dětský koutek. Možnost parkování v blízkosti domu. Byt s balkonem. Plocha pro výpočet nájemného 80,43 m2, celková plocha bytu
82,18 m2. Prohlídka 25.7. v 15.00
–15.15 hodin a 26.7. v 9.15–9.30
hodin. Licitace bytu se koná 30.7.
v 16.15 hodin.
● Byt 1+2, ul. 9. května 592, číslo
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba v blízkosti autobusového stanoviště, Penny
marketu a Kauflandu. Plocha pro
výpočet nájemného 74,47 m2, celková plocha bytu 74,47 m2. Prohlídka
23.7. v 15.45–16.00 hodin a 24.7.
v 8.15-8.30 hodin. Licitace bytu se
koná 30.7. v 16.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. 9. května 84, číslo
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Nízká cihlová zástavba
v centru města. V blízkosti domu je
vlakové nádraží, kino a autobusová
zastávka. Plocha pro výpočet nájemného 62,73 m2, celková plocha
bytu 63,41 m 2 . Prohlídka 23.7.
v 16.15–16.30 hodin a 24.7. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná
30.7. v 16.45 hodin.
Bližší informace na majetkovém
odboru, č. dv. B207 (vedlejší budova
MěÚ),  596 092 199, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.
Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor
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Na přehlídkovém molu jako ostřílení mazáci
Jeviště bohumínského kina už zažilo několik módních přehlídek,
ta 13. června ale byla výjimečná. V rolích modelek a manekýnů
se totiž představily tří až šestileté děti. Módní show pro
zaplněný sál pořádala mateřinka Rafinérský lesík.
ografie a šikovné kolegyňky s dětmi
nacvičily tanečky,“ dodala Šostá.
Mimořádnou pozornost věnoval
celý tým mateřinky pózám a gestům. Pouštěli si společně záznamy
módních přehlídek na internetu,

Nápad na originální akci se zrodil v šatně školky. „Když děti odcházely domů s rodiči, při převlékaní
jsem slýchala zajímavé dialogy:
»Tuhle sukni nechci, zítra si vezmu
tohle, chtěl jsem žluté triko, ne červené.« A když holčičky přestaly chodit v zástěrkách, ale ve stále lepších
a lepších modelech, bylo jasné, že
módní trendy dorazily i do mateřinek,“ komentovala úsměvné scénky
vedoucí Rafíku Renáta Šostá.
Vznikla myšlenka uspořádat
módní přehlídku a do přípravy se
zapojila celá školka včetně rodičů.
Ti dodali »kostýmy« a učitelky se
s dětmi na vystoupení asi tři měsíce
připravovaly. „Abychom pobavili
i dospělé v sále, vymysleli jsme choreBohumínská knihovna upravuje o prázdninách
provozní dobu. Otevřeno bude mít od 8 (dospělé
oddělení), respektive od 9 (dětské oddělení) do 12 hodin, odpoledne v obou odděleních
shodně od 13 do 17 hodin. Výjimkou budou pouze středy, kdy bude dospělá sekce
v provozu jen dopoledne. V sobotu bude knihovna zavřená.
(red)

Kdy do knihovny?

Antikvariát na náměstí
Městská knihovna udělala průvan ve skladech a regálech.
Vyřazené, ale stále zajímavé tituly nabídla během akce
»Kniha do ulic«. Improvizovaný antikvariát vyrostl 20. června
na náměstí T. G. Masaryka. Za pár korun v něm byly k mání
dvě tisícovky titulů.
Kromě prodeje knih z bohumínské bibliotéky, jejichž ceny začínaly
u pětikoruny, dali organizátoři
k dispozici prodejní pult i veřejnosti. Kdo chtěl udat přebytečné kousky
ze své knihovničky, měl možnost.
Další zájemci si mohli přijít nikoli
pro publikace, ale pro výhodnější
čtenářské průkazy. Bibliotéka je
nabídla s poloviční slevou novým
návštěvníkům i prodloužení stávajícím.
Doprovodný program Knihy do
ulic se zaměřil na děti. Dopoledne je
v mateřských a základních školách
navštěvovaly knihovnice a četly jim
pohádky. Odpoledne na náměstí
bylo plné her, zábavy a tématických
dílen.
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

aby děti od manekýn okoukaly
chůzi, držení těla a různé figury.
A výsledek slavil mimořádný
úspěch, asi šedesát dětí předvedlo
v kině úžasnou podívanou. A být
v publiku agenti módních agentur,
určitě by zavětřili. Dívenky i kluci
odváděli takřka profesionální výkony a z fleku by mohli mít našlápnuto
na modelingovou dráhu.
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Osobnost bibliotéky
Moravskoslezský kraj hledá nejlepší
knihovnici nebo knihovníka. Čtenáři,
ale i zaměstnanci biblioték v regionu
mohou kandidáty navrhovat do 20.
července elektronicky na e-mail seda@
svkos.cz. Ocenění uděluje kraj už
několikátým rokem. V lichých letech
jej získávají knihovny, v sudých jejich
pracovníci. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční
v říjnu u příležitosti Týdne knihoven.
(red)
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Nahodit udice, ulovit medaile z mistrovství ČR
Mladá rybářské elita
v Bohumíně. Ten vůbec
poprvé hostil Mistrovství
Česka juniorů a žáků
v rybolovné technice.
Konalo se od 8. do 10.
června na upravené ploše
bývalé zahrádkářské
kolonie za parkem.

Foto: Pavel Čempěl

Sedm desítek závodníků, od
začátečníků po reprezentanty,
svádělo boje na stanovištích
s jednotlivými rybolovnými technikami. Soutěžící házeli muškou
či zátěží do dálky nebo na terče,
suché i vodní. Došlo i na disciplínu
multi, kdy závodníci používají
místo klasického smekacího navijáku takzvaný multiplikátor.
Mistrovství, na němž se ti nejlepší díky výsledkům mohli nominovat do české reprezentace,
pořádala bohumínská organizace

Jírovec pleťový
(Aesculus × carnea)
Příroda Bohumínska – dřeviny (221)

Českého rybářského svazu ve spolupráci s DDM Fontána. „V Bohumíně se pravidelně konají oblastní
soutěže, například v květnu místní
kolo Zlaté udice. Tak prestižní
akci jsme ale hostili poprvé. Byla
to velká událost,“ potvrdil zástupce hlavního rozhodčího Patrik
Vladyka.
Na šampionátu se udělovalo
102 medailí. Z nich vybojovali
mladí bohumínští rybáři jednu
zlatou, osm stříbrných a tři bronzové.
(tch)

Místní akční skupina slaví a má se k světu
V Petrovicích u Karviné založilo 10. července
2012 sedm obcí z regionu Místní akční
skupinu (MAS) Bohumínsko. Skupina
tak slaví šesté výročí a při té příležitosti
zhodnotil předseda programového
výboru Lumír Macura dosavadní působení
MAS Bohumínsko i vize do budoucnosti.
Co je to MAS a jaké má poslání?

Jírovec pleťový je křížencem mezi
evropským jírovcem maďalem (A.
hippocastanum) a severoamerickým jírovcem pávií (A. pavia), který
byl vyšlechtěn kolem roku 1818.
U nás byl vysazen poprvé před
rokem 1835.
Největší předností tohoto hybridu je
jeho značná odolnost vůči napadení
klíněnkou jírovcovou, která v současné
době způsobuje v Evropě chřadnutí
jírovců maďalů, kterým se lidově říká
koňské kaštany. Vzhledově atraktivní
jírovec pleťový má bohaté vzpřímené
laty růžově červených květů a stále
častěji se s ním setkáváme nejen v zahradách a parcích, ale i ve výsadbách
na sídlištích nebo podél komunikací.
Mnohem vzácněji se u nás pěstuje
také jírovec žlutý (A. flava) nebo jírovec drobnokvětý (A. parviflora).
Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Spolek funguje na principech
místního partnerství za účelem
podpory a rozvoje Bohumínska.
Cílem je pomáhat regionu. Na
základě strategie rozvoje území
se snažíme získávat finanční
zdroje na uskutečnění cílů.
Kdo stál u zrodu MAS a kolik má
členů?

MAS založily obce Bohumín,
Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Petrovice u Karviné a Petřvald. Jde tedy o území
o rozloze 128 kilometrů čtverečních, ve kterém žije 51 tisíc obyvatel. Původně bylo MAS Bohumínsko zájmovým sdružením
právnických osob, ale v roce 2014
došlo k transformaci na zapsaný
spolek. Ten má v současnosti třiatřicet partnerů. Veřejný sektor zastupují zakládající města a obce,
dále je to třináct neziskových
organizací, dvanáct podnikatelů

a také jeden občan. Jsme otevřeným spolkem a další členy, kteří
mají bydliště, sídlo nebo provozovnu v působnosti MAS Bohumínsko, rádi uvítáme.
Jak si stojí MAS Bohumínsko po
šesti letech působení?

Dnes jsme jednou z dvanácti
MAS v Moravskoslezském kraji
a součástí velké rodiny 179 místních akčních skupin v Česku.
Máme fungující kancelář se třemi odbornicemi, naše výběrová
komise už posuzovala desítky
projektů, které programový výbor doporučil k uskutečnění.
K dispozici máme pro náš region
zhruba sto milionů. Podporujeme projekty podnikatelů, neziskovek i obcí. Program rozvoje
venkova a Operační program
Zaměstnanost umožňuje například podnikatelům pořizovat
nové stroje či vybavení. Podporujeme vznik nových pracovních

míst a zaměstnanost. Díky MAS
se rozšíří regionální sociální
služby o osm odlehčovacích
lůžek, vzniknou nové chodníky
a cyklostezky. Zaměstnaní rodiče
mohou snáze umístit své děti do
prázdninových příměstských táborů. V Bohumíně jsme zajistili
tříleté financování asistentů prevence kriminality. Podporujeme
vybavení odborných učeben základních i středních škol a také
regionální spolupráci v oblasti
vzdělávání. Řada projektů nás
teprve čeká a těším se, že výsledky naší práce budou na Bohumínsku vidět.
Děkuji za rozhovor.

(red)
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Soustředění nad neznámými řádky
Číst nahlas před publikem úryvek, který dotyčný vidí poprvé v životě,
není vůbec snadné. A právě v této »disciplíně« pořádá bohumínská knihovna
soutěž pro žáky druhého stupně základních škol. Jmenuje se O nejlepšího
čtenáře neznámého textu a 19. června proběhl její devátý ročník.
Na zahřátí, ovšem už v rámci soutěže, školáci přečtou úryvek z jejich oblíbené knihy,
kterou si sami vyberou. Následně musí vlastními slovy pasáž přetlumočit, aby bylo zřejmé,

že jí porozuměli. Nakonec je čeká nejtěžší
úkol, přednést vylosovaný text. Ty vybírá
knihovnice dětského oddělení knihovny Jana
Giecková. Jde sice o texty neznámé, ale z knih
mezi mládeží velmi populárních.
Byť jde o komorní soutěž, na většině školáků
je znát nervozita. Při čtení postupně zrychlují,
aby to měli co nejdříve za sebou, nebo třeba
ztišují hlas v domnění, že přednesu dodají na
dramatičnosti. Když je ale neslyší posluchači
ani porota, efekt je přesně opačný. Těchto neduhů se letos vyvarovali a naopak jako z partesu předčítali vítězové jednotlivých věkových
kategorií. Z šesťáků to byla Adéla Dluhá z gymnázia, mezi sedmáky exceloval Lukáš Faltýnek
z Masarykovy školy, jehož přednes porotu
uchvátil a udělila mu nejvyšší ocenění absolutního vítěze. V dílčích kategoriích dále zvítězily Kateřina Koktová ze ZŠ ČSA v sekci
osmých tříd a žákyně Masarykovy školy Zuzana Plášková z devátých ročníků.
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

KRÁTCE

Zahájení vodácké
sezony
V sobotu 30. června proběhne odemykání Hraničních meandrů Odry
spojené s hromadným splutím řeky.
Sraz účastníků je od 9.30 hodin u nástupního místa ve Starém Bohumíně
(u starého hraničního mostu). Vodáci
si rezervované lodě vyzvednou v městské půjčovně ve dvoře Pod Zeleným
dubem. Start plavby do polského
Zabełkowa bude v 10 hodin.

Military tábor
V Orlové-Městě proběhne od 9. do 15.
července stanový military tábor pro
děti od 7 do 14 let. Tábor bude mít
branné zaměření a stojí 3 800 korun.
Informace na e-mailu zielina@gmail.
com.
(red)

Slavnostní loučení s budoucími školáky
Když poprvé prošli dveřmi mateřinky
Kulíšek v Čáslavské ulici, měli většinou
sotva tři ročky. Drželi se maminky, byli
trošku vystrašení a nechtěli se s mámou
rozloučit. Postupně se z malých prcků staly
šikovné a samostatné děti, které se o sebe
dokáží postarat. A pokud na něco přece
jen nestačí, bez obav se poradí s učitelkami.
Učitelky se snaží, aby byl pobyt ve školce pro všechny
děti zábavnou hrou, která je však vždy něčemu novému naučí. Nyní ale nastal čas poslat malé předškoláky
dál. V září se z nich stanou prvňáčci a hrdě vykročí
s aktovkou na zádech do nové školy. Přejeme jim, aby
pro ně byla i další cesta za věděním a objevováním
stejně zábavná jako byla ta s Kulíškem. Protože nám
společně bylo vždy veselo, i naše loučení bylo usměvavé. Písničky, taneční vystoupení, soutěže, skákací
hrad, malování na obličej, různé dobroty. Zaručený
recept, který vykouzlí úsměv na každé dětské tváři.
Marta KUBIKOVÁ

Foto: Darina Kučová

Jógou přivítali
slunovrat

Foto: Pavel Čempěl

Stylově oslavili vyznavači jógy její
mezinárodní den, který připadá na
21. červen. S jednodenním předstihem si přišli společně zacvičit. Své
karimatky jich tři desítky rozložily
ve dvoře bohumínského gymnázia.
Akce se konala třetím rokem, letos
v předvečer mezinárodní dne, příznačně také letního slunovratu a nejdelšího dne. Pořádal ji Aerobic klub
Bohumín a rolí lektorek se zhostily
Michaela Lalíková a Jana Wilczková.
Právě návštěvnice jejich lekcí, a coby
solitér i jeden muž, si společně zacvičili 180 pozdravů slunci. Zabralo jim
to tři hodiny, takže skončili těsně před
jeho západem.
(tch)
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Předškoláci hasili (namalované) plameny
Bohumín se může pyšnit činorodými sbory dobrovolných hasičů a do budoucna
nemusí mít strach o mladou krev. Ta úplně nejmladší se 15. června v rámci
premiérové akce Bohumínský dráček seznámila s místními jednotkami, jejich
technikou a posláním. A také si při tom zasoutěžila.
Bohumínský dráček přivedl do
Hobbyparku pětasedmdesát
dětí z devíti školek. Na jejich
družstva čekaly úkoly s hasičskou tématikou. Proběhnout tunelem, zdolat
bariéru nebo proudem
vody »uhasit« namalované
plamínky. Na stanovištích

nechyběla ani zdravověda a ošetření
raněného nebo dopravní tématika, poznávání značek. Byla
to sice soutěž, ale bez vyhlašování vítězů. Vyhráli
zkrátka všichni.
„Hasičských akcí pro odrostlejší školáky je poměrně dost. Na ty nejmenší

Foto: Pavel Čempěl

v mateřinkách se ale trochu zapomínalo, a tak
jsme se to rozhodli napravit,“ vysvětlil zrod nápadu starosta SDH Kopytov Michal Mlynkec.
Kopytovští na to nezůstali sami, s organizací
pomohly také sbory ze Skřečoně, Záblatí,
Šunychlu a Vrbice. Všichni společně také vytvořili smíšené žákovské družstvo, které dětem
z mateřinek předvedlo královskou požární disciplínu – požární útok.
Akce měla ve školkách velký ohlas, děti i učitelky byly nadšené. Přestože byla na přípravu
velmi náročná, hasiči přislíbili, že premiérovým
ročníkem určitě neskončila.
(tch)

Zábavně o bezpečnosti v dopravě
Zábava i osvěta. Děti se mohly 9. června v místním Hobbyparku vydovádět, ale také se
něco dozvědět a natrénovat. Konalo se »Dopravní odpoledne«, akce plná soutěží, kvízů,
tvůrčích dílen a představení.
Dopravní tématiku zakomponovalo do svých pohádek, písniček a soutěží divadlo Úsměv, které
oslovilo malé diváky z pódia.
V jeho okolí pak čekaly na návštěvníky další atrakce. Na hřišti

jízdy zručnosti, ve stanech výtvarné dílny nebo dřevěné stolní hry.
Na stanovišti Českého červeného
kříže se děti dozvěděly něco o zdravovědě a se svou technikou dorazili také dobrovolní hasiči ze Záblatí.

Děti mohly jejich vybavení nejen
okukovat, ale také si jej sami vy(erh)
zkoušet.

Fotbalový mundial v malém
První červnový týden patřil už pátým rokem turnaji v kopané »Fotbaláček«,
který je určený nejmenším dětem. Padesátka chlapců z prvních a druhým tříd
pěti bohumínských základních škol prožila hezké sportovní dopoledne vyplněné fotbalem. Po více než dvou hodinách napínavých klání se vítězem
turnaje stala ZŠ ČSA před Masarykovou a Benešovou školou.
Text a foto: Vladimír VYROBIK

Foto: Pavel Čempěl
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V Bohumíně se rodí nová šachová generace

Na stolech tentokrát chyběly klasické šachové hodiny. Malí hráči je sice znají, ale přebory se bez nich obešly. Časový limit byl jednotný a rozhodoval počet sebraných figurek.

Druhým rokem v Bohumíně pokračoval úspěšný projekt Šachy do škol, do kterého
se zapojilo na dvě stě dětí. Jeho vyvrcholením byly 12. a 13. června celoměstské
šachové přebory pro děti z mateřinek a prvního stupně základních škol.
Černobílému klání, které proběhlo v sále
domu dětí a mládeže, předcházely turnaje
v jednotlivých školách. Z nich vzešla šestice
nejlepších reprezentantů postupujících na přebory. Ty měly, pravda, hravou formu, ovšem
systém jednotlivých utkání řídil celosvětově
užívaný počítačový program. Postupně proti
sobě nasazuje vítěze předchozích partií, z nichž
nakonec vzejde ten nejlepší. „Každá partie se
hrála sedm minut. A pokud ji některý z hráčů

v limitu nezakončil matem, rozhodoval počet
figurek, o které soupeře připravil. Hodnota figurek je samozřejmě odstupňovaná,“ vysvětlil Jiří
Novák, předseda šachového oddílu SK Slavia
Orlová, který společně s DDM a přispěním
města přebory organizoval.
Letošních přeborů se zúčastnilo osmdesát
dětí, přičemž první den patřil mateřinkám.
Z nich se nejlépe vedlo malým hráčům ze Záblatí. Ceny a dort pro vítěze ve tvaru šachovnice
získala školka Na Pískách. Následujícího dne
usedli k figurám malí školáci. Z jejich soubojů
vzešla vítězná Masarykova škola.
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Mladí sportovci v barvách svých škol
Někteří už nyní reprezentují
mládežnické oddíly a jezdí
na závody v celém Česku,
další na atletická kolbiště
vyrazí záhy. Tentokrát
ovšem sportovně nadaní
školáci bojovali v barvách
svých devítiletek a utkali se
s bohumínskými vrstevníky.
Na stadionu u školy ČSA se
20. června konalo městské
kolo v atletice.

Foto: Pavel Čempěl

Na zrenovovaném oválu se utkali
žáci druhého stupně pěti bohumínských škol. Stejný byl i počet
disciplín. Šedesátimetrový sprint
byl jednotný pro kategorii 6. a 7.
tříd, 8. a 9. tříd, dívky i chlapce. Dlouhé běhy už se ale délkou trati lišily.
Závodilo se na 600, 800 a 1 000
metrů. Běžecká zápolení pak završila štafeta. Další atletické sporty
zastupoval skok daleký a vrh, přičemž mladší házeli míčkem, starší
ocelovou koulí. Pochopitelně žákovskou odlehčenou verzí.
V jednotlivých kategoriích se
z prvního místa dvakrát radovala
ekipa Masarykovy školy, jednou

patřil nejvyšší stupínek skřečoňské
škole a jednou ČSA. Její žáci však
podali konzistentní výkon a po

sečtení bodů ze všech disciplín
a věkových kategorií jich »domácí« ČSA vybojovala nejvíce. (tch)
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Když šlape zastupitelstvo, daří se celému městu

POLITIKA

Pomalu, ale jistě se blíží konec současného čtyřletého volebního období. V této chvíli jednotlivé strany finišují s přípravou kandidátních listin pro období příští, jistě pracují nad
volebními programy a dokonce se objevují první billboardy. Přijdou prázdniny, po nich
v září předvolební kampaň a 5. a 6. října si zvolíme nové zastupitelstvo na další čtyři roky.

Snad se nebudou zlobit ti, kteří
dělají také skvělou práci v ostatních
zařízeních, v kultuře, v sociální oblasti,
v péči o seniory, ve službách, v odpadovém hospodářství, kde jsme také
na špičce. Není prostor zmínit vše.
Nemohu však opomenout na to, co
považuji za nejdůležitější. Na rozdíl od
nejvyšší politiky, naši zastupitelé nepolitikaří, a ač nemusíme mít vždy
stejné názory a občas zazní kritika, tak
ve srovnání s jinými městy (na jejichž
jednání zastupitelstva chodím, tudíž to
mohu posoudit), je u nás debata vždy
věcná a nezachází do osobní roviny.
Neurážíme se, nenadáváme si. To není
v politice běžné. A za to bych chtěl
všem svým kolegům bez rozdílu politických stran moc poděkovat. A věřím,
že tomu tak bude i po podzimních
volbách, že občané opět vyberou
skvělé zastupitelstvo, které bude řešit
další problémy, které život přinese.

Rád bych využil tedy této poslední
příležitosti a zhodnotil uplynulé období, ve kterém jsem dostal od zastupitelů důvěru a měl tu čest být starostou
města.
Ne, nehodlám zde vyjmenovávat,
co vše se za tu dobu změnilo, co se
postavilo, opravilo nebo naopak zbořilo. To vidíme každý den kolem sebe
a většinou ty postupné změny ani
nevnímáme, pokud zrovna nestojíme
v autě na červenou v místech, kde se
staví nová křižovatka nebo chodník.
Všimneme si toho, když se nás to bezprostředně týká. Když se zatepluje
dům, ve kterém bydlíme, anebo opravuje škola, do níž chodí naše dítě,
nebo ve které učíme. Změn si nejvíc
všímají ti, kteří už v Bohumíně nebyd-

lí, nepracují, ale po letech se tu objeví
a jsou příjemně překvapeni.
Chtěl bych zmínit jen několik oblastí, které považuji za výhodu Bohumína. Především je to bydlení, které je
díky tomu, že si město ponechalo
domy ve svém vlastnictví, cenově
mnohem dostupnější než v jiných
městech a ještě v městských bytech
můžeme regulovat to, co v soukromých objektech využívaných jako
ubytovny nemůžeme.
Druhou oblastí, kterou ovšem neposoudí ten, kdo nechodí po chodnících a cestách v jiných městech, je
právě kvalita jejich povrchů. Dlouhodobá pozornost a postupné opravy
vedly k tomu, že chodníky jsou mnohem lepší než jinde.
Třetí oblastí je výborný stav našich

škol, kvalita učitelů a celková podpora
věnovaná právě do vzdělání našich
dětí. Jsou naše budoucnost a zastupitelstvo si to uvědomuje.
Co nám v okolí závidí, je naše sportovní zázemí a zejména sportovněrekreační areál Bospor spolu s aquaparkem, sportovní halou a dětmi
i rodiči tak oblíbený Hobbypark se
všemi atrakcemi.
A poslední věcí, kterou chci vyzdvihnout, je pro Bohumíňáky prozatímní výhoda mít svou nemocnici.
Někteří nás za to kritizují! Ano, musíme na provoz doplácet, ale kdo sleduje situaci v okolí a vidí, že kraj asi
ukončí poskytování akutní péče ve
větší Orlové, tak musí mít pro složitou
situaci pochopení a držet naší nemocnici a městu palce.

Petr VÍCHA,
starosta města (ČSSD)

Zábava, sport a relax za každého počasí
Prázdniny jsou tady, a kdo je hodlá strávit sportem a relaxací, může zamířit do
Bosporu. Areál poskytuje řadu volnočasových aktivit a v létě i výhodné akce.
Jednu hned 29. června, kdy mají úspěšní žáci základních škol vstup do bazénu
zdarma. Stačí přinést vysvědčení se samými jedničkami.
V pondělí 2. července zahajuje aquacentrum letní sezonu a opět s celoprázdninovou akcí »tři za cenu jedné«.
Při zakoupení hodinové vstupenky si
návštěvníci v pracovních dnech užijí
tři hodiny v plaveckém i relaxačním bazénu
s venkovním plážovištěm, kde jsou k dispozici
lehátka i slunečníky.
Zahálet v létě jistě nebude ani areál adventure golfu, jehož součástí jsou také tři pétanque hřiště, curling na koberci, ruské kuželky
a plážový volejbal. Přímo u hřiště je restaurace,
v níž je možné na plánované akce kolektivů

Děkuji městským strážníkům, kteří
měli službu v sobotu 16. června.
Všimli si klíčů, které jsme nedopatřením zapomněli ve spínací skříňce
auta. Vzali je k sobě a uschovali na
služebně.
Bedřiška z Ostravy

Křížovkářská liga

Charita v obrazech

Jarní část krajské Křížovkářské ligy
pro starší generaci skončila. O soutěž v luštění měli senioři velký

Ve foyer bohumínského kina se
2. července v 18 hodin uskuteční
vernisáž výstavy fotografií, kterou

Dík za všímavost

Mimořádný talent
ve skřečoňské škole
Všestranně talentovaná Anna Opartyová
z Nové Vsi se vítězstvím v krajském kole soutěže Ars poetica – Puškinův památník, které proběhlo v dubnu v Bohumíně, probojovala na
celostátní přehlídku. Ta se konala 6. června
v Praze. Žákyně sedmé třídy ZŠ ve Skřečoni
v silné konkurenci zástupců základních a středních škol z celé republiky uchvátila porotu
i diváky vynikajícím zpěvem dvou ruských
lidových písní. Obdržela tak nejvyšší ocenění
poroty. Přeji Aničce hodně uměleckých a studijních úspěchů.
Marie VALUŠTÍKOVÁ, učitelka

 Uzavřená přepážka
Agenda řidičských průkazů bude 28. a 29. června mimo
provoz. Výluku si vyžádá přechod na digitální systém.
Informace o změnách při vyřizování řidičských průkazů,
které začnou platit od července, jsme přinesli v minulém Oku.
(red)

(ij)

zájem. Do klání se přihlásilo 659
křížovkářů v patnácti městech. Největší účast měl Havířov (104), Bruntál (83), Kopřivnice (60), Třinec (60)
a Bohumín (50). Cílem soutěže, která bude pokračovat podzimním
kolem, je seniory pobavit, aktivizovat je a zároveň i pravidelným luštěním křížovek přispět k trénování
jejich paměti.

KRÁTCE

Foto: archiv Opartyových

zajistit také občerstvení.
Provoz se v létě nezastaví ani ve sportovní hale, kde si lze zahrát košíkovou,
volejbal, házenou, florbal, futsal, fotbal, tenis i badminton. I o prázdninách
budou probíhat cvičení s fitness trenérkou.
Areál Bosporu pak doplňuje Penzion ve
věži s dvanácti pokoji, vyhlídkou a kavárnou.
Hoteloví hosté mají vstup do bazénu, sauny,
fitka i na adventure golf zdarma.
Bližší informace na www.bospor.info, osobně v informační centru v Penzionu ve věži.

připravila Charita Bohumín ve spolupráci s Fotoklubem K3. Výstava
potrvá do 31. srpna a přibližuje
služby Charity Bohumín, které už
jednadvacátým rokem poskytuje
sociálně potřebným, starým a nemocným.

Přednáška
V malé zasedací síni radnice, kanceláři 243, proběhne 11. července od
16 hodin přednáška Výživná síla
semen. Hosty budou manželé Grego a vstup je zdarma. Informace na
čísle  604 315 945.
(red)

Získávají dárce, ti zachraňují životy
V lednu nastartoval spolek Alma Mater projekt Šance na život a zahájil aktivní
spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně (ČNRDD).
Členky spolku prošly školením, pozvání do
Bohumína přijala a své cenné zkušenosti jim
předala Zdenka Wasserbauerová, která za 25
let spolupráce s ČNRDD získala více než třináct tisíc dobrovolných dárců kostní dřeně.
Alma mater rozjela také aktivní nábor. Oslovovala účastníky taneční soutěže Czech Dance
Masters v Bohumíně, zaměstnance automo-

bilky Hyundai v Nošovicích. Zavítala také na
Filosofickou fakultu Univerzity v Hradci Králové nebo do Meopty Přerov.
Dosud se spolku podařilo do ČNRDD přivést
dalších 150 nových potencionálních dárců,
což statisticky znamená jeden zachráněný lidský
život. Členky jsou za to nesmírně vděčné a v činnosti budou s nadšením pokračovat.
(mb)
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Viktorka má republikový bronz
Čtyřčlenné družstvo Oddílu silového trojboje Viktorie Bohumín ve složení Martin
Turek, Lukáš Strouhal, Danek Penkala a Marek Banas se 9. června zúčastnilo nejvyšší
republikové soutěže.
V Lukově na Zlínsku na 5.
mistrovství Česka v silovém
trojboji družstev obsadilo skvělou bronzovou příčku.
Mezi republikovou týmovou
elitu postoupila Viktorka díky
svým úspěchům před třemi
lety. V této skupině deseti nejlepších družstev z Česka obsadila při své premiéře osmou
příčku, kterou o rok později
zopakovala. Letos však nastal
výrazný posun a Viktorka se
probojovala na stupně vítězů.
I když v den závodu panovalo
velké vedro a závodníci si sáhli
na dno svých sil, padaly pěkné
výkony. Předseda oddílu Martin
Turek zvládl ve dřepu, benchpressu a mrtvém tahu celkově
700 kilogramů. V přepočtu na
wilksovy body* 467,39. Lukáš
Strouhal si připsal 750 kg
(438,75 wilkse), Danek Penkala
635 kg (413 wilkse) a Marek
Banas 670 kg (409,5 wilkse).
* Wilksovy tabulky pracují s váhou samotného závodníka a hmotnostmi, které zdolal. Díky přepočtu na wilksovy body je
možné poměřovat výkony závodníků
z různých váhových kategorií.

Sečtení výsledků vyneslo
Viktorku na fantastické třetí
místo s výkonem 1728,64 wilksových bodů. Skvělá týmová
práce a historicky nejvyšší

Bronzový tým bohumínské Viktorky.

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ
NA TUHÁ PALIVA A PLYN
PROBĚHNE V OBCI VE DNECH
9.7.2018 – 11.7.2018
Tento den pla SNÍŽENÁ CENA S DOPRAVOU ZDARMA:
 Kontrola kotle na tuhá paliva – 1250 Kč včetně DPH a dopravy
 Roční servisní prohlídka kotle na plyn – 1550 Kč včetně DPH
a dopravy
 Kontrola spalinové cesty + čištění komínu kominíkem – 500 Kč
včetně DPH a dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo  734 442 762
Kontroly kotlů na tuhá paliva provádíme na tyto značky:
Atmos, A ack, Banador, Bef Home, Dakon, Haas – Sohn, Hein,
Kratki, KVS ekodivize, OPOP, Protherm, Romotop, Slokov, Viadrus,
Wamsler SE
POUČENÍ:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17
odst. 1, písm. h) povinná 1x za 2 roky. U kotlů plynových se doporučuje provést alespoň 1x za rok servisní prohlídku, čištění.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná
1x za rok.

Hromadnou kontrolu v obci provádí firma TPT SERVIS s.r.o.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz

oddílový výsledek. Na něm má
nemalou zásluhu doprovodný
tým ve složení Kateřina, Marek,
Tomáš, Jakub, Denča, Ondra,
(red)
Lucka a Renča.

Foto: TJ Viktorie Bohumín

Sezona mladých
bohumínských atletů
Atletický klub Bohumín má v letošní
soutěžní sezoně čtyři družstva. Mladší
a starší žákyně, ženy a muže. Na závody
jezdí také nejmladší žactvo.
Z dosavadních výsledků je patrné, že si
dobře počínají ženy a muži ve druhé lize.
Nejvíce bodů v ní dosud vybojovaly Petra
Picmausová, Karolína Wagnerová, Eliška
Zlatohlávková, Adéla Kalousová a Lenka
Jarošková. Z mužů Martin Celta, Theo
Bébar, Michal Heczko, Jiří Salamon a Václav Valach.
Z nejmladších žákyň byla nejúspěšnější
Eliška Giecková, která v běhu dětí Národním sadem ve Štramberku obsadila třetí
místo. Řada děvčat i chlapců se slušně
prezentovala v běžeckém závodě Čokoládová tretra, z nichž mnozí postoupili až do
semifinále ve Vítkovicích.
Ze starších žákyň prokazují zlepšené výkony Laura Fluderová, Beáta Malinková,
Lucie Grycmanová, Adéla Morská, Nikola
Nemtudová, Agáta Seberová a další.
Na republikovém mistrovství v Praze se
svými výkony kvalifikovali v kategorii
dorostu Karolína Wagnerová v běhu na
300 metrů překážek, která na mistrovství
Moravy a Slezska získala stříbrnou medaili, a Václav Valach v běhu na 110 metrů
překážek. Ten na stejném mistrovství
získal medaili bronzovou.
Na výkonech svých svěřenců mají podíl také
obětaví trenéři Karel Hasník, Jakub Holek,
Jan Macura a Nikola Salamon Josefi.
Zdeněk VESELÝ,
člen výboru AK Bohumín

12

SPOLEČENSK Á KRONIK A

VZPOMÍNKY

BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
Dík za to, čím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.

2. července vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka

Anna KARKOSZKOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela,
syn Jindřich s rodinami.
Dík za to, čím jste pro nás, a nejen pro nás, byli.

Se smutkem oznamujeme přátelům a známým,
že nás po krátké nemoci 8. června navždy opustila

paní Danuše JUCHELKOVÁ.
7. července vzpomeneme 30. smutné výročí úmrtí jejího manžela,

pana Arnošta JUCHELKY.
Za tichou vzpomínku děkuje, s láskou a úctou vzpomíná
syn Vlastimil a vnoučata.

V našich srdcích, maminko a babičko, zůstáváš navždycky.

6. července uplynou tři smutné roky
od rozloučení s naší milou maminkou,
tchyní, babičkou a prababičkou,

paní Věrkou KIJONKOVOU
z Bohumína.
26. července uctíme její nedožité
86. narozeniny.
Dcera Vlasta a zeť Vratislav,
vnuci Magda a Jeník a tři pravnoučátka.

Odešla jsi, jak si osud přál, odešla jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou.
Nebylo ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohla žít.

22. června jsme vzpomněli
první smutné výročí, kdy nás opustila

paní Šárka PROKŠOVÁ.
Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém
životě, velká ve své lásce a dobrotě.
Odešla jsi jak vánek, když zajde do polí,
jen vzpomínky a stopy tvé práce zůstaly.
Za vše dobré, co vykonala, tichý spánek buď jí přán.


Současně stále vzpomínáme
na naši laskavou babičku,

paní Emilii OSMANCZYKOVOU
z Pudlova,
která nás opustila před 36 lety.
Děkujeme všem, kteří krátkou vzpomínkou
uctí jejich památku.

23. června to byl rok,
kdy nás navždy opustil

Jenom my víme, čím jsi pro nás byla.
Děkujeme za každý den, který jsi s námi žila.

pan Roman WITOSZ.

9. července vzpomeneme smutné 20. výročí
od tragické smrti


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Mirka
a synové Martin a Marek.

paní Evy BERNATÍKOVÉ,
roz. Adamčíkové.
S láskou vzpomínají syn Ondřej
s manželkou Katkou a vnukem Sebastiánem,
maminka, sestra Iveta s manželem, bratr Jenda s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

28. června uplynulo 20 let,
kdy utichlo srdce

paní Jarmily KASPŘÁKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomíná
manžel s rodinou.
Kdo tě znal, ten si vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

1. července vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho milované manžela, tatínka a dědečka,

pana Rudolfa KUTÁKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcery s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

10. července vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí našeho tatínka,

pana Emila WAJDY.


13. dubna jsme vzpomněli 25. smutné výročí úmrtí naší maminky,

paní Jarmily WAJDOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou synové s rodinami.
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VZPOMÍNKY

BLAHOPŘÁNÍ

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Jak těžko je bez tebe žít, když nemá kdo poradit, potěšit.

9. července oslaví 85. narozeniny

paní Hermína KRYŠTOFKOVÁ.

11. července by se dožil 80 let



pan Jindřich MALCHAREK.


S úctou a láskou vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami.

Za péči, starostlivost a krásnou
rodinnou atmosféru, kterou stále vytváří,
jí děkují a do dalších let přejí hodně zdraví,
pohody a sil manžel Antonín a dcery Anna a Jana s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.

15. července vzpomeneme
nedožitých 80 let

pana Jaroslava RAČKA.


Zároveň 14. ledna uplynul rok,
kdy nás navždy opustil.
Stále vzpomíná celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

18. července uplyne 7 let, kdy nás opustila

paní Helena WĄTROBOVÁ
z Pudlova
a 15. června jsme vzpomněli její nedožité 88. narozeniny.
8. července si připomeneme nedožité 94. narozeniny

Přivítali jsme nové občánky
Jana Morávková  Viktorie Drobíková  Viktorie Gruntová
 Isabela Kováčová  Michaela Mirgová  Alexandra Nováková  Jakub
Konvičný  Sebastian Česlavský  Karolína Bernatíková  Sofie
Macurová  Vojtěch Kuča  Viktorie Malecová  Dáša Postředníková
 Adéla Foltynová  Karolína a Jakub Paprčiakovi.
(mat)

Naposledy jsme se rozloučili
Bochenková Zdenka * 1945 ze
Starého Bohumína  Brzusková
Marie * 1937 ze Skřečoně  Chlebec Emil * 1938 z Nového Bohumína  Cieslar Bohumír * 1953
ze Záblatí  Gelatka Ivan * 1963
z Nového Bohumína  Haceneová
Pavlína * 1949 z Nového Bohumína  Jarabica František * 1959
z Nového Bohumína  Kocurová
Hildegarda * 1939 z Nového Bohumína  Kohut Evžen * 1956
z Nového Bohumína  Košinová
Jaroslava * 1941 z Nového Bohumína  Maciažková Adéla * 1924
ze Skřečoně  Miczko Miroslav *

INZERCE

pana Leoše WĄTROBY
z Pudlova
a 1. února jsme vzpomněli 38. výročí jeho odchodu.
Věnujte jim, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku.
Dcera Magdaléna s rodinou
Odešla, ale v našich srdcích žije dál.

20. července si připomeneme
nedožité 70. narozeniny

paní Libuše MOSKWIKOVÉ.


S láskou vzpomínají dcera, syn
a sestry s rodinami.

Poslední rozloučení
Děkuji všem přátelům a známým,
kteří se přišli ve středu 20. června naposledy rozloučit
s naším drahým zesnulým

Radomírem LIČKOU.

REALITY
● Koupím byt v Boh.  736 228
883.
● Prodám byt 2+1 v Boh.  777
206 037.
● Koupím dům, chatu nebo pozemek. Prosím nabídněte.  608
370 379.
● Prodám dr byt 0+1 v ulici
Svat. Čecha po rekonstrukci koupelny. Cenu nabídněte. 736
713 773.

PRÁCE
● Restaurace a penzion Lutena. Máme pro tebe místo!
Servírky a také rozvoz jídel.
Více info na 778 542 512.
RŮZNÉ
● Levné ubytování Jeseníky –
Bělá pod Pradědem – Domašov.
250 Kč/noc. Možno i se psem. 
603 596 375; www.ubytovanilenka
-jeseniky.cz.

1941 z Nového Bohumína  Odstrčil Vladimír * 1934 ze Skřečoně  Peč
Oldřich * 1942 z Nového Bohumína  Petrušková Maria * 1933
z Nového Bohumína  Radicsová
Etela * 1942 z Nového Bohumína
 Raszka Petr * 1941 z Nového
Bohumína  Rozkydalová Anna
* 1940 ze Starého Bohumína 
Valentová Edeltraud * 1940 z Nového Bohumína  Vladařová
Edeltrauda * 1934 ze Starého Bohumína  Zvoničková Růžena *
1933 z Bohumína.
(mat)

● Reality Kovalský – hledáme
schopné lidi pro posílení našeho
týmu. 602 505 717, p. Zachar.
● Bezplatné pobyty dialyzovaných na Sicílii!E-mail: vareska@
seznam.cz.

SLUŽBY
● Čištění koberců, sedaček,
židlí, interiéru aut, Kärcher.
Cena dohodou.  724 088 643.
www.cistyautointerier.cz.

PŘESTAT KOUŘIT ...ALE JAK?
JE TU ŠANCE - BIOREZONANCE
 Vysoká úspěšnost  Jednorázový
zákrok eliminující potřebu kouření
 Metoda bez léků, bez vedlejších
účinků  Efektivní i na e-cigarety
V této ordinaci se můžete zeptat
na biorezonanční metodu BICOM

Antinikotinová biorezonanční terapie
BICOM Optima
Tomáš Pazdera, Husova 309,
735 81 Bohumín
e-mail: pazderait@seznam.cz

Objednávky na tel.: 734 269 679

Děkujeme vám za projevené soustrasti a květinové dary.
Za celou rodinu sestra Jana Macurová

Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz,
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.
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9. ročník akce pro děti a mládež. Registrace 1. července od
15 hodin na nám. TGM během akce Roztáčíme kolotoč nebo
na první navštívené akci. Na každé akci musí účastník mít
průkazku kolotočáře a identifikační náramek. Dále vlastní
pití, svačinu, kšiltovku nebo šátek na hlavu. Na sportovní
aktivity vhodnou obuv, do tělocvičny přezůvky. Pro jízdu
na kole helmu a vybavené kolo.
● CYKLOVÝLET PO KRÁSÁCH LANDEKU
2.7. v 8.45 na kole z nám. TGM, připravila
Cykloturistika Bohumín, MP Bohumín.
Výlet na kolech.
● NA NÁVŠTĚVĚ U PERMONÍKŮ
3.7. v 7.30 u vlakového nádraží, připravil
turistický oddíl mládeže Svišti. Výlet
k Hranické propasti.
● VSTÁVAT A CVIČIT
4.7. v 8.30 na Faji, za deště tělocvična ZŠ
ČSA, připravil spolek Mládež. Sportování
ve skateparku.
● KAKUNKULUS
9.7. v 9.00 v ateliéru Bart, připravil Bart.
Výtvarné a divadelní techniky.
● ŠMOULÍ BRANNÝ DEN
10.7. v 9.00 u Kauflandu, za deště tělocvična ZŠ ČSA, připravila Apoštolská
církev Bohumín. Dovednosti a soutěže.
● PO STOPÁCH ZÁBLATSKÝCH SKŘÍTKŮ
11.7. v 9.00 u sokolovny v Záblatí, připravila TJ Sokol Záblatí. Sport, zábava, soutěže.
● POJĎTE SI ZAKOULET
12.7. v 9.00 na Kuželně, připravila TJ
Sokol Bohumín. Hraní kuželek, hry dětí
v minulém století.
● RÁKOSNÍČKOVO TAJEMSTVÍ
13.7. v 8.45 na kole z náměstí T. G. Masaryka, Kališovo jezero, připravil ČČK Šunychl. Soutěže u jezera.
● AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
16.7. v 9.00 na zahradě ve Slezské ul.
164, za deště tělocvična ZŠ ČSA, připravilo CSS Bohumín. Soutěže, úkoly, tvůrčí
dílny.
● TRPASLIČÍ TVOŘENÍ
17.7. v 9.00 v letním kině, za deště
kamenné kino, připravila K3 Bohumín.
Tvůrčí dílny, soutěže.

● S BOHUMÍNSKÝMI MYSLIVCI
18.7. v 8.45 na kole z náměstí T. G. Masaryka, hájenka Záblatí, připravil Myslivecký spolek Bohumín. Soutěže v přírodě.
● SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
19.7. v 9.00 v Bobeši, připravil CR Bobeš.
Soutěžní disciplíny a výtvarné dílničky.
● UMĚNÍ TRPASLÍKŮ Z JESKYNĚ
20.7. v 9.00 v Hobbyparku, připravil
Orcus Bohumín. Adrenalinové sporty.
● SKŘÍTKOVÉ GLIŇOČSKÝCH TŮNÍ
23.7. v 8.45 na kole z náměstí T. G. Masaryka, Gliňoč, připravil Racek Bohumín.
Zábava s tématikou životního prostředí.
● ŠMOULIÁDA NA VODĚ
24.7. v 8.45 na kole z náměstí T. G. Masaryka, Gliňoč, připravil Posejdon. Projížďky v lodích.
● I MALÍ DOKÁŽOU VELKÉ VĚCI
25.7. v 9.00 v parku Fryderyka Chopina,
připravili Bunkr a Farní sbor SCEAV. Zábava, hry.
● CYKLOVÝLET PO KRÁSÁCH
BOHUMÍNA
26.7. v 8.45 na kole z náměstí T. G. Masaryka, připravili Cykloturistika Bohumín
a MP Bohumín. Výlet na kolech.
● ZA POKLADY HRANIČNÍCH
MEANDRŮ ODRY
27.7. v 8.45 na kole z náměstí T. G. Masaryka, náměstí Svobody Starý Bohumín,
připravil Posejdon. Výlet do Hraničních
meandrů Odry.
● Z POHÁDKY DO POHÁDKY
30.7. v 9.00 v tělocvičně ZŠ ČSA, připravil
Senior klub Bohumín. Hry, soutěže, výtvarné projekty.
● KOUPÁNÍ A NEJEN TO
31.7. v 9.00 v aquacentru, připravil
Bospor. Koupání, volejbal, pétanque,
adventure golf.

Foto: Lukáš Kania

Nadaní školáci převzali ocenění
Nejlepší žáci, kteří ukončili základní školní docházku na bohumínských základních školách a gymnáziu, se 7. června dočkali ocenění.
Do Pamětní knihy Bohumína se zapsalo čtrnáct žáků. Z rukou starosty
Petra Víchy a předsedy komise pro občanské záležitosti Viléma Bannerta
pak školáci převzali dárkový poukaz na nákup sportovního zboží, volnou
vstupenku do kina a bazénu. Komise pro občanské záležitosti také ocenila
tři nejlepších maturanty ze Střední školy Bohumín a šest z Gymnázia Františka Živného. Všechny žáky a studenty navrhli na ocenění třídní učitelé za
(pau)
jejich mimořádné úspěchy během celého studia.

Gymnazisté se setkali
s velvyslancem Švýcarska
I v tomto školním roce se studenti bohumínského gymnázia,
kteří se učí německý jazyk, zúčastnili celoroční soutěže
vyhlašované časopisem Freundschaft. Po spolkových
zemích Německa a Rakouska se tentokrát soutěž týkala
Švýcarska.
V kategorii školních kolektivů
obsadili bohumínští němčináři
čtvrté místo a zástupci studentů
Jana Pavlištíková, Michaela Orlíková, Adéla Czolková a Daniel
Bortlík obdrželi pozvánku na
setkání se zástupci švýcarské ambasády do Brna. Na dopolední,
německy komentovanou prohlídku jihomoravské metropole
navazovala návštěva Domu umění a aktuální výstavy »Druhý
život«. Ta prostřednictvím fotek
i krátkého filmu dokumentuje

INZERCE

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií
nodenzitometrií
kostí je zákeřná nemoc
ZDARMA!! Řídnutí
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!
V neurologické ambulanci
b l
i Bohumín,
B h
í
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

zdravá nemocná
kost
kost

Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

M U D r. B o r i s M i l b e r g e r, tel./fax: 596 013 544
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w. n e u ro l o g i c k a - a m b u l a n ce - b o h u m i n . c z

Foto: Gymnázium Františka Živného

životní příběhy Čechoslováků,
jejichž novým domovem se po
emigraci v roce 1968 stalo právě
Švýcarsko.
Samotné vyhodnocení soutěže
a předání upomínkových cen
studentům proběhlo za přítomnosti zástupců švýcarské ambasády. Se studenty pohovořil také
velvyslanec Dominik Furgler.
Z návštěvy Brna si gymnazisté
odváželi krásný zážitek a mnoho
nových, zajímavých poznatků.
Alena LINNERTOVÁ
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● 13.7. COLLATERAL BEAUTY:
DRUHÁ ŠANCE. USA, 2016, od
12 let, 97 min., 80 Kč.
● 14.7. a 15.7. LA LA LAND. USA,
2016, přístupný, 133 min., 90 Kč.

KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 28.6. do 29.7.
● 1.7. od 15 hodin ROZTÁČÍME
KOLOTOČ. Zahajovací show
Prázdninového kolotoče. Děti
se mohou zaregistrovat, dostanou průkazku kolotočáře s vlastním identifikačním kódem a náramkem. Nám. T. G. Masaryka.
● 8.7. v 17 hodin PŘÍJEZD T. G.
MASARYKA DO BOHUMÍNA.
Připomínka příjezdu T. G. Masaryka z roku 1930 a odhalení
pamětní desky. Doprovodný
program – vystoupení sokolů,
historický knihtisk, výstava
kávy, dobový fotograf. Nám.
T. G. Masaryka, vstup volný.
● 11.7.v 8–16 hodin SLEZSKÝ
RYNEK. Potraviny a produkty
regionálních výrobců, ochutnávka zabíjačkových specialit.
V 15.30 hodin losování tomboly.
Nám. T. G. Masaryka.
AKCE V KINĚ K3
Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz
● 28.6. a 29.6. v 19 hodin SICARIO 2: SOLDATO. USA (Thriller /
Akční), 2018, titulky, od 15 let,
122 minut, 110 Kč.
● 30.6. a 1.7. v 19 hodin LÁSKA
BEZ BARIÉR. Francie (Komedie),
2018, titulky, od 12 let, 107 minut, 110 Kč.
● 5.7., 6.7., 7.7., 8.7. v 19 hodin
ANT-MAN A WASP. USA (Komiks
/ Sci-fi), 2018, od 12 let, 126 minut. 5.7. ve 3D s dabingem za



VYZÝVAVÁ
ŽENA

150 Kč, děti 130 Kč; 6.7. a 7.7. ve
2D s dabingem za 130 Kč, děti
110 Kč; 8.7. ve 2D s titulky za
130 Kč, děti 110 Kč.
● 11.7. v 9 hodin ZOUFALÉ
ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI.
Česko, 2018, 83 minut, 50 Kč (FK
pro seniory).
● 12.7. v 19 hodin SOLO: STAR
WARS STORY. USA (Sci-fi), 2018,
dabing, přístupný, 135 minut,
100 Kč.
● 13.7. v 19 hodin PRVNÍ OČISTA. USA (Horor), 2018, titulky,
od 15 let, 103 minut, 120 Kč.
● 14.7. v 19 hodin PROFESOŘI
ZLOČINU: MASTERCLASS. Itálie
(Komedie), 2017, titulky, od 12
let, 118 minut, 90 Kč.
● 15.7. v 19 hodin ÚSMĚVY
SMUTNÝCH MUŽŮ. Česko (Drama / Komedie), 2018, od 12 let,
93 minut, 120 Kč.
● 18.7. v 19 hodin MAMMA
MIA! USA (Muzikál), 2008, titulky, přístupný, 109 minut, 50 Kč.
● 18.7. ve 21 hodin, 19.7., 20.7.
a 21.7. v 19 hodin MAMMA MIA
2! USA (Muzikál), 2018, titulky,
přístupný, 114 minut, 130 Kč.
● 22.7. v 19 hodin DĚSIVÉ DĚDICTVÍ. USA (Horor), 2018, titulky, od 15 let, 126 minut, 110 Kč.
● 26.7., 27.7. a 28.7. v 19 hodin
CHATA NA PRODEJ. Česko (KoProgram i na www.bohumin.cz
a www.k3bohumin.cz
BULHARSKÁ
MĚNA

OBEC
U SVITAV

DOMÁCKY
ERIKA

TU MÁŠ

ZÁKLADNÍ
PLÁN

medie), 2018, přístupný, 77 minut, 120 Kč.
● 29.7. v 19 hodin HOTEL ARTEMIS. Velká Británie (Thriller),
2018, titulky, od 12 let, 93 minut, 120 Kč.
LETNÍ KINO
Za každého počasí; všechny
filmy s dabingem (s výjimkou
hudebních).
Začátek ve 21.30 hodin
● 1.7. ROQUE ONE: STAR WARS
STORY. USA, 2016, přístupný,
133 min., 90 Kč.
● 2.7. LÍBÁŠ JAKO BŮH. Česko,
2009, přístupný, 116 min., 80 Kč.
● 3.7. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL. Česko,
2012, přístupný, 113 min., 80 Kč.
● 4.7. JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY.
Česko, 2016, od 12 let, 89 min.,
90 Kč.
● 5.7. a 10.7. BAJKEŘI. Česko,
2017, přístupný, 95 min., 90 Kč.
● 6.7. POHÁDKY PRO EMU. Česko,
2016, přístupný, 112 min., 80 Kč.
● 7.7. ŠPINDL. Česko, 2017, přístupný, 98 min., 90 Kč.
● 8.7. INSTALATÉR Z TUCHLOVIC. Česko, 2016, od 12 let, 85
min., 80 Kč.
● 9.7. SEZN@MKA. Česko, 2016,
od 12 let, 90 min., 80 Kč.
● 11.7. SVATÁ ČTVEŘICE. Česko,
2012, od 15 let, 78 min., 80 Kč.
● 12.7. MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ
SVATBA 2. USA, 2016, od 12 let,
93 min., 80 Kč.



SAMICE
BERANA

STARŠÍ
RUSKÝ
FOTBALISTA

Začátek ve 21.20 hodin
● 16.7., 18.7. a 24.7. ŽENA
V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI. USA,
2014, od 12 let, 92 min., 80 Kč.
● 17.7. a 21.7. TO. USA, 2017,
od 15 let, 135 min., 90 Kč.
● 19.7. a 23.7. ANNABELLE 2:
ZROZENÍ ZLA. USA, 2017, od 15
let, 109 min., 80 Kč.
● 20.7. a 22.7. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK. USA, 2006, od 15 let, 91
min., 80 Kč.
● 25.7. SEX PISTOLS: ANGLIE TU
BUDE NAVŽDY. Velká Británie,
2008, od 15 let, 75 minut, 90 Kč.
● 26.7. MOTÖRHEAD: CLEAN
YOUR CLOCK. Velká Británie,
2016, přístupný, 120 min., 90 Kč.
● 27.7. METALLICA: QUEBEC
MAGNETIC. USA, 2012, přístupný, 135 min., 90 Kč.
● 28.7. SCORPIONS FOREVER.
Německo, 2015, přístupný, 100
min., 90 Kč.
Začátek ve 21.10 hodin
● 29.7., 30.7. a 31.7. LIGA SPRAVEDLNOSTI. USA, 2017, od 12
let, 120 min., 90 Kč.
PRO DĚTI
● 29.6. v 11 hodin a 30.6. v 16
hodin MY LITTLE PONY FILM.
Animovaný film pro děti, USA,
2017, dabing, 99 minut, 50 Kč.
● 29.6. v 16 hodin a 30.6. v 10
hodin MAXINOŽKA. Animovaný
film pro děti, Francie, 2017, dabing, 50 Kč.
UMĚLÁ
TKANINA

HERNY



OHBÍ
NOHY

RUSKÉ
MĚSTO

SUŠICKÝ
PODNIK

ZNAČKA
DOUTNÍKŮ

NÁŠ
HEREC
JM. SKLAD.
KREJČÍHO

NEPATRNÁ
PENĚŽNÍ
ČÁSTKA
TRUMFY

AKCE V KNIHOVNĚ
Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz
PRO DĚTI
● 29.6. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených
knih při čaji nebo horké čokoládě. Knihovna Starý Bohumín.
● Od 2.7. do 31.7. (mimo 5.7.
a 6.7.) v 9–12 a 13–17 hodin PO
STOPÁCH TRPASLÍKŮ A SKŘÍTKŮ. Interaktivní hra. Výtvarná
dílna, úkoly, pohybové aktivity,
kvízy, křížovky, hry a soutěže. Za
každý den a splněné úkoly budou děti dostávat body do hracích listů. Na konci měsíce budou podle zásluhy ohodnoceny.
● Od 2.7. do 31.7. v dětském
oddělení dopoledne i odpoledne. V pobočkách pouze odpoledne: Záblatí – 2.7., 9.7., 16.7.,
23.7., 30.7.; Starý Bohumín –
3.7., 10.7., 13.7., 17.7., 20.7.,
24.7., 27.7., 31.7.; Skřečoň – 2.7.,
3.7., 9.7. až 14.7., 16.7. až 21.7.,
23.7. až 28.7., 30.7., 31.7.
(Dokončení na str. 16)
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SODOVÁ
VODA

● 1.7. a 8.7. v 10 a 14 hodin
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ.
Pásmo kreslených večerníčků o
krtečkovi, 50 Kč.
● 15.7. a 29.7. v 10 hodin HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ. Animovaný
rodinný film, USA, 2018, dabing,
110 minut, 130 Kč, děti 110 Kč.
● 22.7. v 10 hodin PAT A MAT
ZNOVU V AKCI. Loutková rodinná komedie, Česko, 2018, 75
minut, 100 Kč..

VYHYNULÝ
DNEŠNÍHO PŠTROS
DNE
SLOVEN.
„ŘEPA”

DRŤ

SITUACE
STĚNY
JM. HER.
ADAMOVSKÉ
ÚČINEK
(KNIŽ.)

ŠVÉDSKÝ
KRÁL
HEMŽENÍ
LÉK
V TUBĚ
KÓD LET.
BERLÍN

ÚSTŘ. DŮM
ARMÁDY
ŘECKÁ
HORA

CEL. KÓD
ITÁLIE
POLNÍ
PLEVEL

2. DÍL
TAJENKY

VÝSTELKA

ZNÁMÝ
ITALSKÝ
KUCHAŘ

LENDLOVO
JMÉNO

LITERÁRNÍ
POSMĚCH

DOMÁCKY
ATANAS

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

Nic, co se děje, není bez příčiny.

STAROČÍNSKÁ MOUDROST:

POMŮCKA: ÍDA, HASPRA, RAC.

Slavnosti s Veronou, i když trochu jinou

Kdo v sobotu 16. června nevyrazil k vodě, na výlet nebo na kolo, mohl zamířit do Hobbyparku. Odreagovat se po pracovním týdnu, poslechnout si muziku nebo jen společensky
posedět s přáteli u občerstvení. Vždyť právě o tom jsou tradiční městské slavnosti.
Ideální počasí a kvalitní skladba interpretů přilákala do parku tři a půl tisíce návštěvníků. Centrem
dění bylo pódium, kde ve dvě hodiny odpoledne
odstartoval hudební maraton Vlasta Horváth. Štafetový kolík v podobě mikrofonu si pak předávali
Oceán, Láďa Křížek, Petra Janů, Yo Yo Band a o finále se postarala Verona. Toto taneční duo mělo
vystoupit už loni, ale kvůli nemoci zpěvačky se na
poslední chvíli měnil program. Letos tedy Verona
dorazila, ovšem trochu »jiná«. Vokalistka Markéta
Jakšlová totiž duo po šestnácti letech opustila a její
místo letos zaujala bývalá finalistka superstar Veronika Stýblová.
Pořadatelé z městské agentury K3 pochopitelně
nezapomněli ani na nejmenší Bohumíňáky. Zabavila
je animátorka, stan se 3D realitou, kolotoče, skákací
hrady, trampolíny. Některé navíc odcházely domů
zmalované. A nebylo to výpraskem ani tajným ucu-

Masaryk na
Masarykově rynku
V historické tatrovce do Bohumína po
88 letech opět zavítá prezident Tomáš
Garrigue Masaryk. Akce s působivými
kostýmy a bohatým programem vypukne v centru města v neděli 8. července v 17 hodin. Dvojník prvního
československého prezidenta dorazí
stejně jako v roce 1930 na náměstí
před původní budovu radnice. Přivítají ho zástupci města spolu s krojovanými členkami spolku Maryška
a dojde k odhalení pamětní desky
s prezidentovým reliéfem. Program
obohatí křest knihy »Bohumín – pohledy do minulosti města«. Atmosféru
dotvoří také dobová hudba, fotograf
či knihtisk. Oslavy pak završí sokolové,
kteří na rynku předvedou ukázky
letošních sletových skladeb. (red)

KAM V BOHUMÍNĚ
(Dokončení ze str. 15)

VÝSTAVY
● Každou sobotu ve 14–17 hodin VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj a výzbroj od
ČSLA po AČR, komentované prohlídky.
Uniformy, zbraně, technika. Dům služeb
na náměstí Budoucnosti.
MARYŠKA

Foto: Karel Balcar

cáváním z kelímku rodičů. Děti jen využily možnosti
malování na obličej nebo si nechaly nastříkat tetovačku.
(tch)

Z břehu na břeh suchou nohou
Jeskyňáři bohumínského Orcusu zažívají při svých výpravách
v tuzemsku i expedicích v zahraničí řadu adrenalinových
situací. A jednou do roka dopřejí trochu bezpečného
adrenalinu i »civilům«. Více než stovka zájemců si 9. června
vyzkoušela alpský traverz.
nou Odry z bohumínského břehu
na ten antošovický, potažmo ostravský. Parádní zážitek, který milují
hlavně děti. Věk ovšem roli nehraje
a jeho letošní rozptyl to jen potvr-

zoval. Jízdu na laně si vyzkoušela
jak několikaměsíční mrňata, tak
i odvážní sedmdesátníci.
Alpský traverz slouží primárně
k přepravě materiálu v nepřístupném terénu. Používají ho
jeskyňáři pod zemí nebo horolezci ve skalách. V Bohumíně je
však už dlouhá léta synonymem
atrakce, která láká zájemce z různých míst severní Moravy. (tch)

nám. T. G. Masaryka 939,
www.maryska.cz, info@maryska.cz,
776 577 722
Každé úterý a čtvrtek
od 15 do 18 hodin.
● Do 10.7. BUNKRY – NĚMÍ STRÁŽCI
HRANIC. Výstava seznámí s československým pohraničním opevněním.
● Každé úterý od 15 hodin SPOLEČNÁ
PAMĚŤ BOHUMÍNA. Dokumentování
vzpomínek na život na Bohumínsku
v letech dávno minulých.
OSTATNÍ AKCE
● 30. 6. od 9.30 hodin ODEMYKÁNÍ MEANDRŮ ODRY. Zahájení vodácké sezony
a městské půjčovny plavidel. Nástupní
místo u starého hraničního mostu, Starý
Bohumín.
AQUACENTRUM
Koperníkova 1216,
 596 092 300, 777 707 786
pondělí až čtvrtek:
6–7.45 a 12–21 hodin
pátek:
12–21 hodin
víkendy a svátky:
8–21 hodin
FITKO
pondělí až čtvrtek:
6–21 hodin
pátek:
10–21 hodin
víkendy a svátky:
8–21 hodin
ADVENTURE GOLF

Stometrové lano jeskyňáři opět
po roce natáhli mezi stromy nad
řekou u Antošovické lávky v Pudlově. Pak už jen stačilo opentlit každého odvážlivce horolezeckými
úvazy, na hlavu mu narazit přilbu
a mohl fičet. Vzduchem nad hladi-

 734 788 666,
www.bospor.info
víkendy a svátky:
9–21 hodin
ZVÍŘECÍ FARMA

Foto: Pavel Čempěl

(vstup do kontaktní zóny)
pondělí-pátek:
15–18 hodin
víkendy a svátky:
10–13 a 15–18 hodin
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