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Boj s ubytovacím byznysem nevzdáme
Už půl roku v Bohumíně fungují takzvané bezdoplatkové zóny. Nově příchozí nájemníci 
v nich nemají nárok na doplatek na bydlení. Radnice se tak brání přílivu sociálně 
slabších obyvatel do soukromých ubytoven a domů, které tímto způsobem fungují. 
Majitelům ubytoven se však opatření nelíbí. Jeden z nich už podal na město žalobu.

„Jinou zákonnou možnost, jak zabránit zvyšování 
počtu sociálně slabších obyvatel v soukromých uby-
tovnách nemáme. Proto jsme po průzkumu narušo-
vání veřejného pořádku vyhlásili opatření obecné 
povahy ve třech nejproblémovějších lokalitách, aby 
se zde situace nezhoršovala,“ vysvětlil starosta Petr 
Vícha. Jde o oblasti převážně v centru Bohumína. 
Týká se domů v ulicích Čs. armády, Nádražní, 
9. května, Jeremenkově, Příční a na pěší zóně, kde 
z bývalého hotelu Grand vznikla soukromá ubytov-
na. A právě její vlastník město žaluje.

„Že se naše opatření majitelům ubytoven nelíbí, je 
jasné. Hatí to jejich vzkvétající byznys s chudobou, 
který souvisí právě s vyplácením doplatků na bydlení. 
A žaloba, v níž majitel soukromé ubytovny na pěší 
zóně poukazuje na nejrůznější lidská práva stejně jako 

na právo podnikat, ukazuje, že jsme ťali do živého. 
Žádné žaloby nás ale nezastraší. Dokud vláda nepřijme 
systémové řešení problému s ubytovnami, využijeme 
každou legální možnost, jak byznys s chudobou 
omezit,“ doplnil Vícha.

Dva průzkumy ukázaly, že ubytovny a jejich kli-
enti zevlující v okolí Bohumíňákům velmi vadí. 
Potíže nejsou jen na pěší zóně, ale také v přilehlém 
vnitrobloku v Alešově ulici. Radnice sem proto brzy 
instaluje kameru. Další problémovou lokalitou je 
Nádražní ulice, kde ve dvou soukromých domech 
fungují buď ubytovny, nebo byty pro sociálně slabé. 
Majitel jejich status mění podle toho, co je výhod-

nější pro vyplácení doplatků od státu. Radnice zva-
žuje vykoupení obou objektů. Jejich vlastník však 
za každý požaduje 6,5 milionu. „Lokalitu chceme 
vyřešit, a že zvažujeme výkup těchto domů, je z naší 
strany zoufalý krok. Jinou možnost nám stát nedává. 
Cena je však tak vysoká a nepřiměřená, že bychom ji 
těžko před veřejností obhájili. Navíc nám nikdo neza-
ručí, že za tuto částku pak majitel nekoupí jinde ve 
městě další domy a svůj ubytovací byznys nepřesune 
jen o pár kroků dál. Apelujeme spolu s dalšími městy 
na stát, aby začal problémy s ubytovnami řešit a pře-
stal tolerovat vyplácení nehorázně vysokých částek 
za tento typ bydlení ve formě doplatku na bydlení,“ 
upřesnil Vícha.

Zatímco obvyklé měsíční náklady na bydlení 
v městském bytě jsou pro čtyřčlennou rodinu v Bo- 
humíně zhruba 7,5 tisíce, v soukromých ubytov-
nách je to téměř dvojnásobek. Tyto peníze ovšem 
nekončí u nájemníků, ale v kapsách soukromých 
provozovatelů ubytoven. 

Lucie BALCAROVÁ

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Konšelé zamávali Tatíčkovi černými cylindry

Listy kalendáře se otočily pozpátku a Bohumín se přenesl v čase. Do okamžiku, se kterým 
je spjata významná historická událost. Během návštěvy Těšínska zavítal 6. července 1930 
i do Bohumína T. G. Masaryk. Město si návštěvu prvního Československého prezidenta 
a zakladatele republiky připomnělo, či ji spíše věrně zrekonstruovalo.

Na náměstí, které dnes nese 
jméno hlavního aktéra události, 
vyrostlo stejně jak před desítkami 
let trikolorami ozdobené pódium. 
Na obzoru se objevila tatrovka 
z 20. let se staženou střechou a z ní 
špalírům kolem cesty mával Ta-
tíček. Chlebem a solí ho přivítaly 
krojované ženy, děti mu předaly 
kytičku. Na vzácnou návštěvu už 
čekal starosta s místostarosty ve 
fracích a cylindrech. Sbor před-

nesl Masarykovu oblí-
benou Ach synku, syn-
ku... ,  a když státník 
proťal ostřím nůžek stu- 
hu, symbol odstřižení 
od monarchie, rozezně-
la se náměstím i hymna. 
V celé prvorepublikové 
verzi, tedy i se sloven-
skou »Tatrou«.

Vydařená akce byla 
připomínkou 88 let sta-

ré události a současně 
jednou z oslav stého vý-
ročí založení republiky. 
Při této příležitosti do-
šlo i ke křtu knihy ma-
pující historii Bohumí-
na a odhalení bronzové 
pamětní desky TGM na 
fasádě původní radnice. 
Deska připomíná právě 
Masarykovu návštěvu 
Bohumína a vytvořil ji 

olomoucký sochař Jiří Finger. 
Městu věnoval také její sádrový 
odlitek, který bude mít čestné mís-
to v interiéru Masarykovy školy.

T. G. Masaryk byl zapáleným 
sokolem, a tak nechybělo ani vy-
stoupení členek jednoty, které se 
právě vrátily ze 16. všesokolského 
sletu. Mladší ženy zatančily sklad- 
bu Siluety, ty dříve narozené ko-
mornější Ženobraní.

Dobový fotograf pořídil po-
slední snímek, Tatíček pokynul 
přihlížejícím s mávátky a konšelé 
mu zamávali cylindry. Vůz s T. G. 
Masarykem odjel do dáli, ale jeho 
odkaz a postoje žijí dál.  (tch)
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toho, že tak dlouho žijeme bez 
hrůz válek a katastrof. A to říkám 
zcela vážně při znalosti historie 
našeho města a toho, čím vším 
museli naši předkové v minulosti 
projít. Nyní tedy přeji všem příjem-
né prožití prázdnin a dovolených, 
tolik potřebné zdraví a pohodu 
a optimismus.

Antonie Walterová: Nejprve 
bych vzkázala poděkování těm 
občanům, kteří mi svou volbou 
na podzim roku 2014 umožnili 
zapojit se do práce v zastupitel-
stvu. Jsem přesvědčena o tom, že 
to byli nejen tradiční voliči KSČM, 
na jejíž kandidátní listině jsem 
fi gurovala, ale také mí bývalí žáci 
či jejich rodiče, takže množství 
preferenčních hlasů jsem chápala 
rovněž jako ocenění svého 30le-
tého působení na Masarykově 
ZŠ. Mohla jsem tak pokračovat 
ve své dosavadní práci ve výše 
uvedených komisích i jako členka 
zastupitelstva. 

Můj druhý vzkaz je tento: Pro-
sím, nebuďte škarohlídi. Pokuste 
se na Bohumín podívat očima 
člověka, který zde delší dobu nebyl, 
a uvědomit si, jak velmi se město 
změnilo. Co pozitivního se pro 
zdejší obyvatele vymyslelo a poté 
i realizovalo. Až když je člověk 
přímo v kolotoči rozhodování 
o koncepcích, záměrech, strate-
gických plánech, jednotlivých 
projektech, ale hlavně o rozdělo-
vání fi nancí, které to vše zabezpe-
čují, zjistí, že je někdy nesmírně 
složité v rámci současné legislativy 
prosadit věci z našeho pohledu 
potřebné a správné. Při práci v ko-
misích i v zastupitelstvu jsem se 
mnohokrát přesvědčila o tom, 
jak je nutná trpělivost a vytrva-
lost v prosazování některých pro-
jektů. Stává se, že trvá příliš 
dlouho, než uzraje čas a dostaví 
se úspěch.

Trápí nás mnoho problémů – 
znečištěné ovzduší, ve Vrbici 
zápach z ostravské kompostárny, 
ve Skřečoni zoufale chybějící ob-
chvat, dostupnost zdravotní péče 
pro všechny věkové skupiny, ne-
snadné parkování, malá ochota 
některých obyvatel přizpůsobit 
se běžnému životnímu stylu 
a jiné sociální záležitosti a tak 
dále. A tak je tady můj poslední 
vzkaz: Přestaňte, prosím, jen pla-
ně kritizovat a „plivat slinu jedo-
vatou“ na sociálních sítích, tím se 
mnoho nespraví. Obracejte se na 
členy komisí svých městských 
částí, na zastupitele – lhostejno, 
kde bydlí nebo „za koho“ byli 
zvoleni. Konkrétními připomín-
kami a seriózními podněty při-
spějete dobré věci. A za tuto spo-
lupráci vám děkuji. 

Petr Želinský: Pokud chcete 
změnu, běžte k volbám. Nadávat 
doma či u piva v hospodě nestačí. 
A zapojte se v rámci možností do 
života ve městě. (red)

Znáte své zastupitele?
Čtyřleté volební období fi nišuje, 5. a 6. října se budou konat 
nové komunální volby. V krátkých vstupech nyní postupně 
stávající členy městského zastupitelstva přiblížíme. 

MINIROZHOVOR



 Petr Vícha, absolvent ost-
ravské VŠB, zahájil svou profesní 
kariéru po základní vojenské 
službě v místních železárnách. 
V roce 1991 ho zájem o ekono-
mické a daňové záležitosti přivedl 
na radnici, kde se stal vedoucím 
finančního odboru. Za volební 
stranu ČSSD kandidoval poprvé 
v roce 1994, ve svých 31 letech 
byl zvolen starostou města a tento 
post obhájil ve všech následují-
cích komunálních volbách, což 
obnáší šest volebních období. Od 
roku 2006 je senátorem. Jako relax 
využívá projížďky na kole městem 
a dělá si poznámky, co by se mělo 
zlepšit či opravit. Rád beseduje 
s mládeží v bohumínských ško-
lách, pravidelně komunikuje i se 
seniory. Podle jeho vyjádření ho 
obojí obohacuje a přináší mu 
další podněty k práci i zlepšení 
života v našem městě. Pokud mu 
zbývá čas, zahraje si oblíbené ša-
chy či tenis.

 Antonie Walterová skláda-
la slib člena zastupitelstva poprvé 
v roce 2014. Bohumín zná takřka 
dokonale, je rodačkou ze Skřečoně, 
vyrůstala přímo v centru Bohumí-
na, poté se vrátila zpět do Skře-
čoně, kde bydlí stále. Jako peda-
gog Masarykovy základní školy 
je velmi dobře obeznámena s ra-
dostmi i problémy dětí a jejich 
rodičů, což umí využít i při své 
práci v zastupitelstvu. Vystudo-
vala Pedagogickou fakultu Uni-
verzity Palackého v Olomouci, je 
členkou tří komisí – pro výchovu 
a vzdělávání, kultury a pro měst-
skou část Skřečoň. V zastupitel-
stvu hájí barvy volební strany 
KSČM. Je jí blízké společenské 
dění a kultura, ráda poznává zají-
mavé osobnosti a potěší ji setkání 
s příjemnými lidmi. Aktivně je 
zapojena do sportovního klubu 
Judo Bohumín, ve kterém pomá-
há manželovi a synovi zejména 
se zajišťováním soutěží a letních 
táborů. 



 Petr Želinský je vzděláním 
automobilní inženýr, avšak ve 
svém profesním životě se věnuje 

jinému oboru – provozuje komi-
nictví. V nejvyšším samospráv-
ném orgánu našeho města je no-
váčkem. Coby reprezentant hnutí 
ANO usedl do zastupitelské lavice 
v září 2017 místo Elišky Dendisové, 
která podala rezignaci. Aktuálně 
je členem majetkové komise. 
Mezi jeho záliby patří cestování, 
rychlá auta a automobilní mode-
ly. V roce 2017 z hnutí vystoupil 
pro pracovní vytížení a nyní se 
věnuje naplno svému podnikání.
Oko: Co byste jako zastupitelé 

vzkázali občanům Bohumína? 

Petr Vícha: Co bych jako za-
stupitel vzkázal občanům Bohu-
mína? Mám to štěstí, že mohu 
s občany diskutovat velmi často 
na různých akcích, ať už to jsou 
setkání v městských částech, 
schůzky se seniory, hasiči, spor-
tovci, studenty a také se na mne 
občané obracejí i osobně se svý-
mi problémy. Celkově si myslím, 
že se republice daří, že si dobře 
vede naše město, a ač máme jistě 
nějaké problémy, které nás trápí, 
tak ve srovnání s dobami minu-
lými si nemáme nač stěžovat. Ale 
protože řešíme i spoustu osob-
ních problémů lidí – s bydlením, 
dluhy, dětmi, zdravím – tak zá-
roveň vím, že mnozí zažívají 
osobní tragédie a my někdy mů-
žeme a někdy bohužel nemůže-
me pomoci.

A tak pokud bych měl něco 
vzkazovat, tak jen to, abychom 
byli vzájemně tolerantní, aby-
chom si sami neničili to, co se 
pracně vybudovalo a vážili si 

Vrácení peněz za 
zkaženou dovolenou 

Sluníčko, azurové moře nebo vý-

lety za památkami. Vysněná dovo-

lené se bohužel občas může změnit 

v noční můru. Nečekaná nemoc, 

ztracené kufry, zrušený let. Je dobré 

si proto uvědomit, že zákazníci ces-

tovních kanceláří mají také svá práva. 

Především musí cestovní kancelář 
poskytnout všechny nezbytné infor-
mace o zájezdu, tedy o místě pobytu, 
dopravních prostředcích, ubytování či 
stravování. Odpovědnost za to, že 
není vše v pořádku a smluvně dohod-
nuté služby nejsou poskytnuty řádně, 
nese právě cestovní kancelář. V tomto 
případě má zákazník nárok na slevu 
z ceny zájezdu a případně i na náhra-
du škody. Jen je nutné všechny vady 
vytknout co nejdříve a bezodkladně. 

Pokud se z neočekávaných důvodů 
nemůžete zájezdu zúčastnit, můžete 
smlouvu s přiměřeným předstihem 
postoupit jiné osobě. „Cestovní kance-
lář si za toto postoupení může účtovat 
jen přiměřené a odůvodněné náklady,“ 
zdůraznila ředitelka komunikace Mi-
nisterstva pro místní rozvoj Veronika 
Vároši. 

Na dovolené mají klienti nárok na 
určitý standard. Prodejce zájezdu jim 
musí především sdělit telefonní číslo 
nebo kontaktní místo, kde se lze s ces-
tovkou spojit. Pokud se zákazník ocit-
nete v nesnázích, kancelář má povin-
nost poskytnout pomoc. „Pokud v dů-
sledku mimořádných a nevyhnutelných 
okolností nebude možné zajistit návrat, 
nese cestovní kancelář náklady na uby-
tování po dobu tří nocí. Toto omezení se 
nevztahuje na osoby imobilní, těhotné 
ženy a nezletilé bez doprovodu dospě-
lého,“ dodala Veronika Vároši.

Pokud dojde k výrazné změně jaké-
hokoli zásadního prvku zájezdu nebo 
v místě pobytu nastaly nevyhnutelné 
či mimořádné okolnosti, které mají 
významný dopad na zájezd, lze bez 
jakýchkoli sankcí odstoupit od smlou-
vy. Totéž platí, pokud služby nejsou 
zásadním způsobem poskytovány 
v souladu se smlouvou a kancelář ne-
poskytne vhodné náhradní řešení.

David GORGOL, 
právní odbor MěÚ  Bohumín

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Bo-
humíně vyhlašuje výběrová řízení 
na dvě místa referentů stavebního 
odboru a jedno místo pracovníka 
odboru životního prostředí a slu-
žeb. Jde o pracovní poměry na 
dobu neurčitou. Termín dodání 
přihlášek je do 3. srpna. Nabízíme 
zajímavou práci u stabilního za-
městnavatele. Staňte se členem 
týmu naší radnice. Detaily, zejmé-
na požadavky na vzdělání, na 
stránkách www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Nabídka práce, 
nebo ve vývěskách.  (red)

PRÁCE
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Nám. Svobody 7, Starý Bohumín

Plocha 43,40 m2, cenová zóna 1 200 
Kč/m2/rok. Prostor bývalé pobočky 
České pošty v domě na náměstí, 
bezbariérový přístup, parkování u ob-
jektu. Licitace se koná 6. srpna ve 14 
hodin v budově »B« městského úřa-
du, kancelář B101.Vyvolávací cena je 
pouze čisté nájemné bez služeb
Nádražní 465, Nový Bohumín

Plocha 98,46 m2, cenová zóna 1 200 
Kč/m2/rok. Část bývalé prodejny po-
travin Trio u městské tržnice. Lukrativ-
ní prostor s výklady v centru města. 
Zásobování z rampy ze dvora – vý-
borná dopravní dostupnost. Lokalita 
s vysokým pohybem obyvatel.
Zájemci mohou kontaktovat majetkový 
odbor v budově »B« městského úřadu, 
kancelář B107 v přízemí,  596 092 212, 
e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz. (sob)

Městské nebytové 
prostory k pronájmu

Městská aukce se konala po delší prodlevě, protože novela občanského zákoníku prodloužila povinnost obcí uchovávat 
nálezy z jednoho roku na tři. Nyní se budou opět konat každoročně, ovšem v nabídce budou předměty nalezené před 
třemi a více lety.  Foto: Pavla Krůčková

Deštníky byly v kurzu, oblečení netáhlo
Osobní auto za patnáct stovek. Kde je něco takového k mání? Na bohumínské dražbě 
nálezů, která se konala 27. června na nádvoří radnice. Zájemci si tady mohli za pár korun 
pořídit na osmdesát předmětů. Na dračku šla především jízdní kola, elektronické čtečky 
knih či GPS navigace.

„Nalezenou elektroniku vždy 
testujeme, abychom mohli nabíd-
nout pouze funkční kusy. I tak ale 
musí kupující počítat s tím, že je 
vše bez záruky,“ vysvětlil Michal 
Kolovrat z organizačního odboru 
radnice. V nabídce městské aukce 

nálezů, nejčastěji zapomenutých 
věcí z vlaků, bylo dále sportovní či 
hobby náčiní, hudební nástroje, 
kuchyňské potřeby, ale i umělecká 
díla. V jednu chvíli stoupl raketo-
vě zájem o sekci deštníků, protože 
začalo znenadání pršet. Naopak 

oblečení tentokrát moc netáhlo. 
Kousky už očividně vyšly z módy 
a nabídka v obchodech je zjevně 
dostačující.

Hlavním lákadlem dražby bylo 
SUV s pravostranným řízením, 
které se v roce 2015 našlo zapad-

lé na hliněné cestě u Záblatského 
rybníka. Auto bylo zamčené 
a nikdo se k němu nehlásil, ani 
jej nepostrádal. Do dražby šlo s vy-
volávací cenou tří tisíc, ovšem 
zájemci si takticky počkali až na 
druhé kolo aukce, ve kterém se 
ceny neprodaných věcí snižují 
o polovinu. A vůz za patnáct set, 
který poslouží na náhradní díly, 
byl jejich. Celkově kupující na 
bohumínské dražbě nálezů utra-
tili téměř osm tisíc korun, které 
poputují do městského rozpočtu. 

(tch)

Zelený lán kukuřice proťal pás obnažené ornice. Začala jedna 
z očekávaných turistických staveb, budování stezky, která 
propojí lokalitu v okolí sportovní haly Bosporu s novoveskou 
ulicí Na Hrázi. Jde o první krok dlouhodobého záměru vytvoření 
lesoparku Na Panském, druhé zelené plíce Bohumína.

Vzhledem k dlouho-
dobým plánům brali 
zamýšlenou stezku v po-
taz už projektanti přiva-
děče ke skřečoňskému 
mostu. Pod povrch to-
hoto obchvatu »ukryli« 
betonový tubus. Ten bu- 
de plnit funkci tunelu, 
aby se pěší a cyklisté do-
stali bezpečně z centra 
na stezku. Odkrytím pod-
chodu práce odstartova-
ly. Následovat bude vybu- 
dování čerpací stanice, 
aby podzemní voda a deš- 
ťovka stékající z přivadě-
če tunel nezaplavovala.

Současně už probíhá 
také budování obrubami 
lemované, 620 dlouhé 
a tři metry široké stezky. 
Její povrch bude tvořit 
penetrační makadam, 
laicky hrubé kamenivo 
zalité asfaltem. Ovšem 

aby se stezka mohla na-
pojit na ulici Na Hrázi, 
je  třeba překlenout 
místní potok Flakůvku. 
O to se postará patnác-
timetrový klenutý most. 
Původně měl být stylově 
dřevěný, aby zapadl do 
přírody, ale vodohospo-
dáři byli proti. Kvůli 
riziku povodní musí být 
bytelný, tedy ocelový, 
s průtočným zábradlím.

Stavba stezky a nava-
zujících staveb si vyžádá 
12,7 milionu a potrvá 
zhruba do listopadu.

Cesta  pro cykl isty 
a pěší  bude páteřní 
komunikací budoucího 
lesoparku. Bohumíňá-
kům by měl sloužit k 
procházkám, odpočinku 
a klidnějším aktivitám. 
Na Panském je v plánu 
výsadba stromů a keřů, 

založení mokřadů a tů-
něk. Měla by zde vznik-
nout také návrší a další 
terénní prvky.  (tch)

Tunelem na stezku a v budoucnu do lesoparku

V lokalitě Na Panském už se jasně rýsuje trasa budoucí 
komunikace.  Foto: Marian Kotas

Stavbaři odkrývají podchod, 
kterým se pěší při cestě z cen- 
tra dostanou na novou stezku 
a v dalších letech do lesopar-
ku.  Foto: Pavel Čempěl



  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

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 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty: 

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží a dětský 
koutek. Možnost parkování u do- 
mu. V bytě jsou nové podlahové 
krytiny a nové bytové dveře. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plo-
cha bytu 29,80 m2. Prohlídka 30.7. 
ve 14.00–14.15 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 30.7. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 58, I. kategorie, 12. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt po celkové 
rekonstrukci. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 58,47 m2, celková plocha 
bytu 58,91 m2. Prohlídka 31.7. 
v 10.15–10.30 hodin a 1.8. v 15.30 
–15.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 6.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 31, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateple-
ný dům s plastovými okny se na-
chází poblíž školy a marketu. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,15 m2, celková plo-
cha bytu 69,02 m2. Prohlídka 31.7. 
v 10.00–10.15 hodin a 1.8. v 15.15 
–15.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 6.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 39, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je 
po celkové rekonstrukci v r. 2007, 
v blízkosti je lesopark, Kaufl and, 
škola, školka, parkoviště je u do- 
mu. V bytě je koupelna s vanou. 
Plocha pro výpočet nájemného 
63,22 m2, celková plocha bytu 69,56 
m2. Prohlídka 30.7. ve 14.30-14.45 
hodin a 31.7. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 6.8. v 16.30 
hodin. Podání přihlášky do 1.8.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 51, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, má prostornou koupelnu 
s vanou. Dům byl zateplen v loň-
ském roce včetně rekonstrukce 

lodžií. U domu je zrenovovaný 
park, poblíž jsou nákupní centra 
Kaufl and, Albert a školka. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,39 m2, 
celková plocha bytu 54,33 m2. Pro-
hlídka 1.8. v 15.45–16.00 hodin a 
2.8. v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 6.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 690, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti centra města. Po-
blíž domu jsou nákupní možnosti, 
autobusové stanoviště, škola a škol-
ka. Možnost parkování u domu. 
Byt s kuchyňskou linkou. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,06 m2, 
celková plocha bytu 43,06 m2. 
Prohlídka 6.8. v 15.00–15.15 hodin 
a 7.8. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 8.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Věžový dům je po 
částečné rekonstrukci (okna, bal-
kony, střecha, zateplení, výtahy). 
V blízkosti domu se nachází dět-
ské hřiště, autobusové stanoviště, 
Kaufl and, Penny market, mateřská 
a základní škola. Dům s funkcí 
domovníka. Plocha pro výpočet 
nájemného 69,07 m2, celková plo-
cha bytu 70,72 m2. Prohlídka 1.8. 
v 16.00–16.15 hodin a 2.8. v 10.45 
–11.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 8.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 31, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Věžový dům je po 
částečné rekonstrukci (okna, bal-
kony, střecha, zateplení, výtahy). 
V blízkosti domu se nachází dět-
ské hřiště, autobusové stanoviště, 
Kaufl and, Penny market, mateř-
ská a základní škola. Dům s funkcí 
domovníka. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,55 m2, celková plo-
cha bytu 30,10 m2. Prohlídka 1.8. 
v 16.15–16.30 hodin a 2.8. v 11.00 
–11.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 8.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 55, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Panelový dům s plastový-
mi okny. V roce 2015 proběhla cel-
ková rekonstrukce domu, včetně 
zateplení. Generální oprava výta-
hů byla provedena v roce 2016. 
Poblíž domu jsou potraviny, škol-

ka a parkoviště. Plocha pro výpo-
čet nájemného 75,83 m2, celková 
plocha bytu 77,53 m2. Prohlídka 
31.7. v 8.45–9.00 hodin a 1.8. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 8.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 809, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům za parkem v klidové zóně. 
Poblíž je sportovní areál Bospor. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s kuchyňskou linkou a sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 42,35 m2, celková plocha 
bytu 42,35 m2. Prohlídka 8.8. 
v 15.00–15.15 hodin a 9.8. v 9.15
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
13.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 290, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
s plastovými okny a ústředním 
topením. Dům s funkcí domovní-
ka. V blízkosti domu je park, zá-
kladní a mateřská škola. Byt se 
sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 53,24 m2, cel-
ková plocha bytu 53,24 m2. Pro-
hlídka 7.8. v 8.30–8.45 hodin a 
8.8. ve 14.30–14.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 711, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Byt se nachází v tří-
podlažním cihlovém domě, poblíž 
je park, škola, obchod a autobuso-
vá zastávka. Byt s ústředním tope-
ním je po celkové rekonstrukci, včet-
ně sociálního zařízení a má sprcho-
vý kout. Plocha pro výpočet nájem-
ného 32,71 m2, celková plocha bytu 
32,71 m2. Prohlídka 13.8. v 15.00–
15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 13.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 464, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti vlakového a au-
tobusového nádraží. Byt s ústřed-
ním topením a plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
36,30 m2, celková plocha bytu 
36,30 m2. Prohlídka 13.8. v 14.45–
15.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 13.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1032, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Panelový dům 
celkově zateplený, poblíž nám. 
Budoucnosti, úklid společných 
prostor provádí úklidová firma, 
možnost parkování za domem, 
byt po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,74 m2, 
celková plocha bytu 58,27 m2. 
Prohlídka 14.8. v 8.30–8.45 hodin 
a 15.8. v 14.30–14.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 15.8. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1049, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Panelový dům na-
proti základní školy, byt po celko-
vé rekonstrukci. Úklid společných 
prostor provádí úklidová firma, 
možnost parkování před domem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
74,20 m2, celková plocha bytu 75,24 
m2. Prohlídka 14.8. v 8.45–9.00 
hodin a 15.8. v 14.45–15.00 hodin. 
Licitace se koná 15.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití, vlakové nádraží. 
Možnost parkování poblíž domu. 
Byt se sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 127,33 m2, 
celková plocha bytu 127,33 m2. 
Prohlídka 13.8. ve 14.30–14.45 
hodin a 14.8. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 15.8. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
940, číslo bytu 11, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití, vlakové nádraží. 
Možnost parkování poblíž domu. 
Byt s kuchyňskou linkou. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,35 m2, 
celková plocha bytu 51,78 m2. 
Prohlídka 15.8. v 15.00–15.15 
hodin a 16.8. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 20.8. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Trnková 304, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrál-
ním vytápěním v Pudlově. Mož-
nost parkování u domu. V bytě je 
zděné bytové jádro. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,45 m2, cel-
ková plocha bytu 57,45 m2. Pro-
hlídka 22.8.  ve 14.45–15.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 22.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 520, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům se zateplenými štíty 
ve Skřečoni, byt po celkové re-
konstrukci s balkonem, možnost 
parkování před domem, poblíž je 
autobusová zastávka i obchod 
s potravinami. Plocha pro výpo-
čet nájemného 61,27 m2, celková 
plocha bytu 74,32 m2. Prohlídka 
21.8. v 9.15–9.30 hodin a 22.8. ve 
14.30–14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 27.8. v 16.00 hodin.

 Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

Město nabízí stavební parcelu v Záblatí
Město Bohumín nabízí k prodeji pozemek pro výstavbu rodinného domu ve 
Slunečné ulici v Záblatí. Výměra 1 198 m2, veškeré inženýrské sítě (plyn, elek-
třina, vodovod a kanalizace) jsou dovedeny k hranici pozemku. Vyvolávací 
cena pozemku je 595 Kč/m2. Licitace se koná 6. srpna v 15 hodin v budově B 
městského úřadu, kancelář B101. Zájemci musí složit licitační jistinu 60 tisíc. 
Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem, a to poplatek za sepsání 
kupní smlouvy a kolek za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Bližší infor-
mace na čísle 596 092 228 nebo e-mailu holeszova.jana@mubo.cz.  (red)
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NeBezpečný bohumínský cyklista (1)
Desítky cyklistů jsou v Bohumíně každodenními účastníky silničního provozu. Pohybují 
se jak na běžných silnicích společně s motorovými vozidly, tak na stezkách. Ty jsou 
určeny buď výhradně cyklistům, nebo slouží společně jezdům na kolech i chodcům. 
Pravidla bezpečného pohybu cyklistů se liší podle konkrétní situace a stanoveného 
dopravního značení. 

Jedním z cílů bohumínské cy-
kloskupiny (komise rady města 
pro rozvoj cyklodopravy) je šíře-
ní osvěty mezi veřejností. Denně 
jsme svědky mnoha nešvarů, kte-
rých se někteří jezdci na bi-
cyklech dopouštějí, a stávají se 
tak nebezpečnými cyklisty. Cyk-
loskupina reaguje na podněty 
občanů a doporučuje odstraňo-
vání nelogičností stavebních 
úprav některých stezek a zvyšo-
vaní jejich bezpečnost. Zejména 
v případech, kde místní podmínky 
vyžadují společný pohyb chodců 
a bicyklů. Proto například došlo 
ke změně povrchu páteřní stezky 
v Rafi nérském lesíku a k jejímu 
rozšíření na tři metry. Totéž pro-
běhlo ve Fibichově ulici, která 
navazuje na mostek přes Bohu-
mínskou stružku a na Tovární 
ulici. Dalším příkladem je sjednocení dlažby podél 
parku a restaurace Hvězda směrem k Lidlu, aby zde 
byl legalizován obousměrný společný pohyb pěších 

a cyklistů. Rozšiřuje se chodník 
podél Mírové ulice, kde se také po-
sunují a vyměňují sloupy veřejného 
osvětlení. Ve všech těchto úsecích 
bude osazena dopravní značka 
»stezka pro chodce a cyklisty«. 

Co však žádná stavební úprava 
či dopravní značení nemůže za-
jistit, to je vzájemná tolerance 
a ohleduplnost. Na stezkách, kde 
se současně pohybují chodci, 
cyklisté, maminky s kočárky, 
děti, senioři, musí brát jeden na 
druhého ohled.

V dalších dílech tohoto seriálu 
se budeme věnovat například 
povinné výbavě cyklistů, jed-
notlivým druhům cyklostezek, 
pravidlům odbočování, vyjíždění 
či jízdě přes křižovatky a kruhové 
objezdy. Pozornost budeme vě-
novat také parkování a bezpečné-

mu odložení kol. Hlavním cílem seriálu ale bude 
zdůrazňování bezpečného chování cyklistů na ko-
munikacích.  Lumír MACURA, místostarosta

Značka přikazuje chodcům 
a cyklistům použít stezku, přičemž 

se účastníci nesmějí navzájem 
ohrozit. V případě chodců 

je vhodné pohybovat se na pravé 
straně a umožnit tak případné 
předjíždění. Cyklisté by naopak 

měli být obezřetní zejména 
při míjení dětí, psů, kočárků 

či starších lidí, kteří často kola 
za svými zády neregistrují.

Letos bez odstávek 
teplé vody

Společnost ČEZ Teplárenská, která 
dodává teplo a teplou vodu z Elek-
trárny Dětmarovice do více než čtr-
nácti tisíc bytů v Bohumíně a Orlové, 
letos neplánuje odstávku horkovodů. 
Firma provedla všechny větší opravy 
loni a letos jsou v plánu pouze krátko-
dobé lokální odstávky spojené s míst-
ními opravami. ČEZ Teplárenská ještě 
chystá například kalibraci měřidel 
v jedné orlovské a čtyřech bohumín-
ských předávacích stanicích. Následo-
vat bude ověření měřičů tepla, které 
musí fi rma zajistit každé čtyři roky.

 (sob)

Třídní sraz
Zveme bývalé spolužáky narozené 

v letech 1952/53, kteří v roce 1968 
ukončili základní školu Zdeňka Nejed-
lého (dnes Masarykova škola) na tra-
diční třídní sraz. Zájemci se mohou 
hlásit na čísle  603 842 173.

Díky za altán
Klienti Domova Cesmína, domova 

pro seniory ve Starém Bohumíně, 
děkují zástupcům města Bohumína 
a vedení Centra sociálních služeb 
Bohumín za výstavbu krytého zahrad-
ního altánu.

Katrin MITOPULU, vedoucí domova

Rekuperační jednotky ve třídách, nové toalety nebo 
podlaha v tělocvičně. Na vše se mohou těšit bohumínští 
školáci po letních prázdninách. Ve školách teď ve velkém 
probíhají tradiční prázdninové opravy. Radnice do nich 
letos investuje devět milionů.

Největší náklady, 1,3 milionu, 
si vyžádá instalace rekuperačních 
jednotek do pěti tříd a učebny 
informatiky v Bezručově škole. 
Jednotky zajišťují větrání při zavře-
ných oknech, když do tříd vhání 
čerstvý filtrovaný vzduch a ven 
odvádějí vydýchaný. „Výměníky 
vzduchu se nám maximálně osvěd- 
čily. Devět jsme jich už nainstalo-
vali v Benešově škole a ukázalo se, 
že mají jednoznačně pozitivní vliv 
na zdraví a výuku dětí. A protože 

jsme loni ušetřili, zastupitelé schvá-
lili navýšení rozpočtu na instalaci 
těchto přístrojů v Bezručově škole,“ 
sdělil místostarosta Igor Bruzl. 
Spolu s ozdravnými pobyty a kot-
líkovými dotacemi jde o další 
krok Bohumína v boji se znečiš-
těným ovzduším.

V ZŠ ČSA probíhá o prázdni-
nách generální rekonstrukce so-
ciálního zařízení za 1,2 milionu 
ve všech třech podlažích růžové-
ho pavilonu. Nové budou toalety, 

Místo školáků se v létě činí řemeslníci

umyvadla, dlažby, obklady, ale 
také rozvody a topení. Kompletní 
přestavba záchodů probíhá ve 

stejném rozsahu také v záblatské 
malotřídce. Rekonstrukce ve dvou 
podlažích přijde na 800 tisíc.

Rušno je v těchto dnech i v Be-
nešově škole. V tělocvičně probíhá 
obměna podlahy za 900 tisíc. 
„Z té původní nezůstane zhola 
nic, nová bude mít kromě hyd-
roizolační vrstvy i trojitý pružný 
rošt,“ sdělil Michal Lorenc z od-
boru školství, kultury a sportu 
bohumínské radnice.

V předstihu před prázdninami 
město opravilo další část své tu-
ristické základny v Jablunkově
–Návsí. Do opravy fasády a opěr-
né stěny šlo 700 tisíc. Desítky 
dětí tady teď tráví léto na tábo-
rech. Ty pro ně pořádá městský 
dům dětí a mládeže, který má 
základnu pod svou správou. 
A ani DDM nepřišel zkrátka, 
jeho sídlo za parkem má novou 
fasádu za 1,2 milionu.

Lucie BALCAROVÁ

Instalace nové podlahy v tělocvičně Benešovy školy.

Dům dětí a mládeže dostal novou fasádu. Foto: Pavel Čempěl
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Novinky z městských částí Bohumína (1)
Už víc než dvacet let se vedení města pravidelně schází s občany všech 
městských částí. O společná setkání a zejména o informace, co se ve městě 
děje, je vždy velký zájem. Pro nás jsou pak užitečné náměty občanů na to, 
co ještě můžeme v městské části udělat, aby se tam lépe žilo.

Už na loňských podzimních schůzkách 
jsme však avizovali, že letos nepřijedeme, pro-
tože před volbami by to někdo nemusel pova-
žovat za korektní. To však neznamená, že se 
v městských částech nic neděje. Naopak, letos 
je toho neobvykle mnoho. A tak alespoň touto 
formou přijměte stručnou informaci. Dnes 
o Starém Bohumínu, Šunychlu a Pudlovu, 
příště o Vrbici, Skřečoni a Záblatí.

Začněme nejprve tím, co slouží všem oby-
vatelům. V nemocnici zateplujeme poslední 
část stravovacího provozu a v běhu je rekon-
strukce výtahů v budově chirurgie. Proběhla 
úprava povrchů příjezdových komunikací, 
stejně jako v ulicích Wolkerově, S.K. Neu-
manna, Zahradní a Dlouhé. Zcela novou fa-
sádu a střechu včetně úprav okolí bude mít 
smuteční síň u hřbitova. A také Domov Ces-
mína získal pro své obyvatele nový zahradní 
altán, oživení neminulo ani zahradu a povrch 
dvora. Do budoucna budeme připravovat 
projekt dalších vnitřních úprav budovy. Vznikl 
zcela nový chodník v Ostravské ulici u benzí-
nové pumpy po křižovatku s ulicí Čs. armády. 
Chystáme ještě estetickou úpravu parkoviště 
u prodejny Kolík a v souvislosti s rekonstruk-
cí bývalé myslivny soukromým investorem 
vzniklo další parkoviště. Ač nejde o centrum 
Starého Bohumína, významná a největší 
investice čeká oblast ulic Okrajní, Kosmonautů, 

5. května a Čsl. legií. Půjde o vodovod, kana-
lizaci, veřejné osvětlení a nové povrchy silnic 
i chodníků. Tato akce bude pokračovat i příští 
rok a bude náročná na koordinaci a vyžádá si 
trpělivost obyvatel. Nová zeleň izoluje zástavbu 
od Slezské ulice v okolí dálnice. Připravujeme 
projekt rekonstrukce dvou bývalých domovů 
s pečovatelskou službou na byty. Dozrál čas, 
o bydlení je zájem a potřebujeme další mladé 
rodiny s dětmi. Hasiči dostanou zbrusu novou 
cisternu. Dá se říci, že Starý Bohumín po 
rekonstrukci náměstí a domu Pod Zeleným 
dubem žije a je velmi perspektivní částí.

Obdobně pěkným místem k životu je Šu-
nychl. I zde fungují dobře místní hasiči, letos 
slavící 90 let. K výročí dostali repasovanou 
cisternu, nové toalety v jejich zahradě a při-
pravuje se zde i stavba altánu. Pořádají tam 
vždy pěknou akci Gulášfest. Nový povrch 
dostane kromě ulice V Chalupkách také cyk-
lostezka z Kopytova po Červín, zde budeme 
stavět také nový most přes Lutyňku. No a se 
sousedy z Polska chystáme lávku přes Olši 
a také další lávku přes Lutyňku na stezce podél 
Olše. Největší úpravy se ale týkají rekreace 
u Kališova jezera. Nové parkoviště, místa pro 
grilování, cykloboxy, úprava pláží i vodní plochy 

a chystaná cyklostezka na protipovodňové 
hrázi z Ovocné ulice až k jezeru. To jsou pro-
jekty dalšího rozvoje rekreace, o které si občané 
sami řekli v anketě o budoucích investicích.

V Pudlově stavíme nový chodník od Rafi -
nérského lesíku přes drátovenský most. Opra-
víme chodník u pošty, nový povrch mají cesty 
v Partyzánské a Dukelské ulici. Demolovat se 
po objektech v Jeremenkově ulici bude i ruina 
za drátovenským mostem. Naopak oprav se 
dočká škola, kde chystáme i výměnu oken. 
Velkou akcí bude nové osvětlení v Trnkové 
ulici u garáží. Nejdůležitější pro klid obyvatel 
bude ale jistě to, až se Povodí Odry podaří 
vykoupit pozemky pro stavbu protipovodňové 
hráze. Přestože v části Pudlova máme i sociální 
bydlení, i Pudlov pak bude bezpečnou a pěk-
nou částí.

Petr VÍCHA, starosta

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Dvanáct novogotických objektů si mohou prohlédnout 
turisté, kteří se vydají po nové naučné stezce v Bohumíně. 
Mapuje nejzajímavější dochované stavby z režného zdiva. 
Kdo si bude chtít putování po památkách zpestřit, může 
se zapojit do hledání indicií a luštit tajenku. 

Na naučné stezce po stavbách 
z červených cihel najdou zájemci 
kromě samotných objektů i infor-
mační tabule a stojany na kola.

V blízkosti každé stavby je na-
víc ukrytá destička s písmenem. 
Zkompletováním a správným 
seřazením všech dvanácti pís-
men luštitelé získají dvouslovnou 
tajenku.

„Projekt je unikátní především 
propojením kultury a vzdělávání 
se zábavou. Chtěli jsme populari-
zovat naše historické dědictví 
a podpořit rozvoj cestovního ruchu 
a cykloturistiky. Lidé budou nejen 
poznávat zajímavé stavby, mezi 
něž patří obě budovy radnice, čtyři 
kostely, dvě kaple, fara či dělnická 
kolonie, ale budou aktivně hledat 

Součástí naučné stezky je nový typ stojanů na kola. Ta se nezamykají lanovým zámkem, 
ale malým fabkovým, který lze pořídit v městském infocentru. Foto: Pavel Čempěl

Jedna z informačního tabulí u novobohumínského Božského Srdce Páně z roku 
1895.  Foto: Jana Končítková

Za poznáním i turistikou po červené stezce

skryté indicie. Nejde tedy o běž-
nou naučnou stezku, naší snahou 
bylo vytvořit motivační turistický 
produkt. Kdo chce vyluštit tajen-
ku, musí navštívit všech dvanáct 
objektů,“ vysvětluje autor projektu, 
místostarosta Lumír Macura. Jak 
dodává, koncept naučné stezky 
zaujal i Moravskoslezský kraj, 
který na něj přispěje. Pokryje po-
lovinou z 400tisícových nákladů.

K naučné stezce vydalo město 
barevnou brožuru se zajímavými 
informacemi o stavbách a trhací 

mapu s plánem a popisem jed-
notlivých objektů. Turisté si tyto 
materiály mohou vyzvednout 
zdarma v městských informač-
ních centrech, tedy v hlavní bu-
dově radnice, v Penzionu ve věži 
a v domě Pod Zeleným dubem. 
Komu se podaří vyluštit tajenku, 
může ji zaslat na e-mailovou 
adresu cervenastezka@mubo.cz. 
Každý měsíc bude vylosován 
výherce dárkového balíčku s pro-
pagačními předměty.

Jana KONČÍTKOVÁ

V Drátovenské ulici v Pudlově vyrůstá nový chod-
ník, vybydlený dům v pozadí pro změnu zmizí.

Foto: Pavel Čempěl
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D e s e t i l e t ou 
existenci krouž-

ku  a  d iv a d l a 
mapovala před-

prázdninová výsta-
va v městské knihov-

ně. Pokud někoho oslovila, 
může se do řad loutkoherců na 
podzim připojit.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

V dřevěných stopách Spejbla a Hurvínka. Do bohumínského domu dětí a mládeže se po 
několikaleté odmlce vrací originální kroužek loutkoherectví. Děti i dospělí nadšenci se 
v něm naučí ovládat marionety a čekají je také veřejná vystoupení. Potlesk publika je 
totiž po náročné přípravě představení pro loutkoherce tou největší odměnou.

Historie loutkového divadla 
sahá až do starověku, přečkalo 
tisíciletí, ovšem v poslední době 
má tvrdou konkurenci. Počítačové 
hry, trikové či trojrozměrně ani-
mované fi lmy. A stejně jako s vý-
vojem techniky mizí některá ře-
mesla, mají i loutky na kahánku. 
Stále se však najdou nadšenci, 
kteří se snaží tuto disciplínu ucho-

vat a předat dalším generacím. 
Toto poslání motivuje i Tomáše 
Richtera, který loutkoherecký 
kroužek v místním DDM založil 
už v roce 2007. Po tříletém působe-
ní se kroužek i jeho Galimortovo 
divadlo marionet přestěhovalo 
do Orlové, ovšem nyní se vrací 
na domovskou scénu. S »restar-
tem« se počítá na podzim.

Děti od devíti let i dospělí zá-
jemci se v kroužku naučí přede-
vším ovládání marionet a souhru 
za scénou „Za paravánem se často 
tísní pět šest lidí a je kumšt vše 
sladit, aby si nohy nepošlapali 
dřevění herci na jevišti i jejich vo-
diči,“ prozradil Tomáš Richter 
s tím, že co je pro živého čino-
herce hračka, sednout si, 
uchopit předmět, to v lout-
koherectví vyžaduje 
zdlouhavé nacvičová-
ní. „Když divák nepo-
zná, jak byla příprava 
představení náročná, 
odvedli jsme dobrou 
práci,“ dodal Rich-
ter, který sám píše 
divadelní hry »na 
míru«. Podle počtu 
členů souboru a jejich 
dovedností. Třešničkou 
působení v kroužku jsou 
pak veřejná představení. Těch se 
nemusí bát ani vyložení trémisté. 
Sami před diváky vystoupí až při 
děkovačce.

Stříbrná akrobacie na tyči
V Praze proběhlo 26. a 27. května Mistrovství 

ČR v Pole Sport. Druhým rokem se jej účastnila 

rodačka z Bohumína Veronika Šutová (28).

Lektorce a vedoucí ostravské pobočky Circus! Dance 
Studia, které se zaměřuje na výuku pole dance (ak-
robacie na tyči), aerial hoop (akrobacie v závěsném 
kruhu) a aerial silks (akrobacie v závěsných šálách), 
se ve fi nále opět dařilo. Spolu s tanečním partnerem 
Davidem Králem o jeden stupínek vylepšili své bron-
zové umístění z minulého roku. V těžké konkurenci 
letos vybojovali druhé místo v kategorii dvojic. 
Mistrovství probíhá vždy dvoukolově (semifinále 
a finále) pod záštitou mezinárodní federace Pole 
Sports & Art World Federation. Vítězové elitních 
kategorií, do kterých patří i Veronika s Davidem, se 
pak kvalifi kují na mistrovství světa.  (red)

Promoce studentů Univerzity třetího věku
V nově zrekonstruované obřadní síni bohumínské radnice proběhla 27. 
června promoce dalšího ročníku univerzity třetího věku (U3V). Slavnostního 
aktu se zúčastnilo devatenáct dříve narozených studentů, z toho deset 
z Bohumína.

V městské knihovně už aktuálně probíhá 
nábor dalších zájemců starších 55 let do 
nového ročníku. Čekají je témata jako 
vnitřní krása a pohoda, tvůrčí ateliér, ná-
strahy na spotřebitele, cizí jazyky, člověk 
a společnost. Lekce budou probíhat ve 
čtvrtky v prostorách ZŠ ČSA a ve výtvar-
ném ateliéru. 

U3V je dvouletá, rozdělená do čtyř se-
mestrů. Školné na jeden semestr činí dva 
tisíce s tím, že Bohumín svým občanům 
přispívá částkou 1 200 korun, zbylou část si 
hradí student. Přihlásit se mohou také zá-
jemci z okolních měst, například Rychvald 
svým občanům určitou částkou rovněž při-
spívá.  (red)

Dopít už nestihl
Večer 25. června hlídka městské policie při pochůzce ve 
Studentské ulici narazila na hledaného muže, který se 
vyhýbal nástupu výkonu trestu. Z restaurace ho stráž-
níci předvedli rovnou na policejní oddělení.

STALO SE Kradli palety
Městský kamerový systém se opět osvědčil. Strážníci 
díky němu 5. července odhalili krádež dřevěných palet 
ze stavby nového chodníku v Drátovenské ulici. Po pří-
jezdu strážníků už dva přičinliví lapkové za protějším 
domem palety rozebírali na palivové dřevo. Jejich po-
čínáním se bude zabývat městský právní odbor.  (red)

Snímek z historie Galimortova divadlo marionet. Foto: archiv

Život s dřevěnými kamarády na provázcích

Tomáš Richter 
a ručně vyře-
závané loutky.

Foto: Karel Balcar
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Hasiči v Záblatí oslavili 125 let
Sbor dobrovolných hasičů v Záblatí oslavil už 125 let svého trvání. Pro veřejnost 
připravil 23. června v areálu TJ Sokol zajímavý program, který zahájili ukázkou 
mladí hasiči SDH Záblatí. Simulovaná dopravní nehoda se zásahem v dětském 
provedení včetně vyproštění a ošetření řidiče sklidila u diváků zasloužený úspěch. 

Následovaly další atraktivní ukázky. Vyproš-
tění a ošetření sraženého cyklisty nebo zásah 
dvou jednotek hasičů při srážce vozidel, z nichž 
jedno skončilo na boku a druhé začalo hořet. 
S touto situací si bohumínští profesionální ha-
siči a dobrovolní ze Starého Bohumína velmi 
rychle poradili. 

V přestávkách si diváci mohli prohlédnout 
nejmodernější hasičskou techniku. Například 

osmikolový speciál, zásahové vozy, jeřáb nebo 
obojživelné vozidlo. Zpestřením byly ukázky 
psovodů při vyhledávání omamných látek či 
tabáku.

Na dopolední program navazovala slavnostní 
schůze v sále sokolovny s výstavkou dobových 
fotografi í, kronik a historických hasičských ex-
ponátů. Po uctění památky zesnulých členů sbo-
ru obdrželi vybraní členové hasičská ocenění. 

Odpoledne na hřišti FK Slovan proběhl dru-
hý ročník Memoriálu Lukáše Blahovce v po-
žárním sportu. V ženské kategorii zvítězilo 
domácí družstvo před týmy z Rychvaldu a Šu-
nychlu. Z veteránů si nejlépe vedly Vigantice, 
Záblatí bylo druhé, Skřečoň třetí. V hlavní ka-
tegorii podali nejlepší výkon muži ze Starého 
Bohumína před kolegy z Ostravy-Michálkovic 
a domácím Záblatí. 

SDH Záblatí děkuje svým členům a přízniv-
cům za pomoc při pořádání akce, za fi nanční 
přispění městu Bohumínu a sponzorům. 
Poděkování za spolupráci patří také HZS Mo-
ravskoslezského kraje, SDH Starý Bohumín 
a Rychvald a Celnímu úřadu Ostrava. 

Jiří MISIOŘ, hasiči Záblatí

V rámci oslav výročí záblatských hasičů byly k vidění 
atraktivní dynamické ukázky.  Foto: Pavel Čempěl

Kolotoč výletů, her a dobrodružství
Bezmála sto dvacet dětí se zaregistrovalo do 
letošního, už devátého ročníku Prázdninového 
kolotoče. Nuda na něm rozhodně nehrozila, 
účastníky čekalo každý všední den jiné prostředí 

a nový program. Volnočasový projekt pro 
děti připravila městská agentura K3 ve 
spolupráci se zdejšími spolky a sdruženími.
Letošní roč-

ník akce měl 
p o dt i tu l  » Po 

stopách trpaslíků 
a skřítků«. Malý 

kolotoč se odehrával v knihovně 
a měl podobu interaktivní hry. 
Účastníky čekaly výtvarné dílny, 
úkoly, pohybové aktivity, kvízy, 
křížovky, hry a soutěže. Za každý 

den a splněné úkoly dostávali 
body a na konci měsíce se mohou 
těšit na ceny. 

Velký kolotoč, který si denně 
nenechalo ujít až čtyřicet dětí od 
šesti do patnácti let, je zavedl po-
každé na nové místo. Procestovaly 
křížem krážem Bohumín a setka-
ly se například s vodáky, hasiči, 
výtvarníky, fotbalisty, sokoly, my-
slivci či jeskyňáři. A s turistickým 

oddílem absolvovali také výlet až 
k Hranické propasti.

Vyvrcholením kolotočářských 
aktivit bude 31. srpna v 15 hodin 
závěrečná show v kině. Její součás-
tí bude velká tombola s desítkami 
her, dárečků a dalších překvapení. 
Po vyhodnocení a losování Prázd-
ninového kolotoče se návštěvníci 
mohou těšit na animovaný fi lm.

(erh)

12. července připravovali program kolotoče sokolové. Děti sportovaly a soutěžily na 
Kuželně. Všechny akce jsou zdarma, stačí se jen zaregistrovat. Velký kolotoč v půlce 
prázdnin končí, malý bude v knihovně pokračovat i v srpnu. Foto: Pavel Čempěl
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V knihovně vyrostlo hájemství náctiletých
Školou povinné, leč 
odrostlejší čtenáře čeká 
po prázdninách v knihovně 
překvapení. Přestavbou 
studovny a kanceláří 
vzniklo nové zázemí. Je šité 
na míru náctiletým, a proto 
dostalo název »teen zóna«. 
Mladí od jedenácti do 
devatenácti let si tady 
budou moct číst, učit se, 
hrát věku přiměřené hry 
nebo pařit na playstationu.

V dětském oddělení 
knihovny ve Vrchlického 
ulici to žije. Menší děti tady 
tráví čas čtením, hraním 
a dalšími aktivitami. Jenže 
když se holky začnou líčit 
a kluci po nich pokukovat, 
zkrátka když se dostaví pu-
berta, bibliotéka jde na ved-
lejší kolej. Přece nebudou 
trávit čas s caparty. „Mrzelo 
nás to, protože nás opustili 
mnohdy vynikající a pravidel-
ní mladí čtenáři. Proto se zro-
dil nápad na teen zónu, kde by 
mohli trávit čas se svými vrstevní-
ky,“ ozřejmila vedoucí knihovna 
Magdaléna Fedorowiczová.

Nové zázemí hýří barvami, pla-
káty a dekoracemi, které teenagery 
rozhodně osloví. Prostoru domi-
nuje speciální pódium s kukaně-

mi, ve kterých je možné číst, psát 
úkoly, studovat nebo jen relaxovat. 
„Máme tady také dvě magnetické 
tabule, na kterých mohou studenti 
řešit společně úkoly a vzájemně se 
doučovat,“ doplnila Fedorowiczová.

Nejen studium, náctileté čeká 
v zóně i řada volnočasových aktivit. 

Fantasy či sci-fi literatura 
a komiksy včetně cizojazyčných. 
Deskové a stolní hry pro od-
rostlejší, v nichž budou probíhat 
také turnaje. K dispozici budou 
rovněž dva projektory připojené 
k internetu, na kterých lze pouštět 
fi lmy či hudbu z youtube. A na-
bídku doplní rovněž playstation 

a počítačové hry, ovšem pouze za 
předpokladu, že se mladí návštěv-
níci budou chovat vzorně. I to je 
totiž kromě platného čtenářského 
průkazu podmínkou pobytu 
v zóně. Nerušit ostatní. Přáním 
knihovny je, aby měli mladí své 
zázemí, které bude příjemné a po-
hodové.  (tch)

V knihovně vyrostlo nové zázemí pro náctileté. Dominuje mu pódium 
s kukaněmi.  Foto: Pavel Čempěl

nu.

k h á k

Siláci běhali s metrákovými kufry
Když fyzicky disponovaní muži i ženy zvedají masivní činky, vzbuzuje to respekt. Ovšem 
lamželeza si umí poradit i s jinými břemeny. Demonstroval to čtvrtý ročník Bohumínského 
siláka. Třináct odvážných účastníků se postaralo o atraktivní sportovní i diváckou show.

Oddíl silového trojboje TV Vik-
torie Bohumín pojal v sobotu 23. 
června v roli organizátora soutěž 
po »cimrmanovsku«. Fiktivní gé-
nius pořádal běžecké závody v po-
lobotkách se zavazadly a rovněž 
Viktorka připravila pro soutěžící 
netradiční disciplíny. Závodníci 
zvedali dřevěnou kládu, přenáše-

li až metrákové 
» k u f r y « ,  p o 
vzoru mytolo-
gického řeckého obra zvedali 
atlasovy koule nebo celé auto 
i s posádkou. 

K divácky nejvděčnějším disci-
plínám se řadí obracení tří mo-
hutných pneumatik, které váží 

200, 300 a 350 
kilogramů. Sou-
těžící je museli 

zdolat do minuty. Se všemi bře-
meny si ve váhové kategorii do 90 
kilo nejlépe poradil David Žem-
lička, nad 90 kilo si silácký titul 
vysloužil Marek Michalský. Za-
hanbit se nenechala a úctyhodné 

výkony podávala 
i jediná žena ve 
startovním poli 
Zlata Kupcová.

Pokud někte-
rým silákům či 
divákům sou-
těž utekla, ne-
musí zoufat. 
Viktorka ji v po-
dobném duchu 
uspořádá letos 
ještě  jednou, 
tentokrát 1. září 
na hřišti v Dol-
ní Lutyni. (tch)

SPORT

1) Dějištěm Bohumínského siláka je tradičně zahrada TJ Viktorie ve Starém Bohumíně. 2) Toto je »super yoke«. Konstrukce se závažím má až čtvrt 
tuny. 3) Ve světě se této disciplíně říká »farmers walk«, ovšem našinci si ji pojmenovali přenášení kufrů.  Foto: Pavel Čempěl
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Proč máme Bohumín tak rádi? Proto!
Při přípravách bohumínské sociální demokracie na říjnové komunální volby jsme 
narazili i na známý fejeton Františka Ringo Čecha s názvem Proč tu zůstanu. Pak nás 
napadlo v roce, kdy slavíme 100 let vzniku republiky, vyladit i naši prezentaci do 
barev trikolóry. Proč? Protože to tu (jako Ringo) máme rádi. Hlavně náš Bohumín.

Byli tu Němci, byli tu Poláci, ale nakonec jsme zů-
stali my Češi, a jsme tu furt. Ve městě na soutoku, 
kde jsou občas povodně, ale zase ne tak často, 
a alespoň se pak vždycky někdo nahoře rozhoupe 
a přispěje na hráze. Ve městě, kde nás trápí smog 
z Polska, když však sháníme levný oblek nebo kytky 
na zahradu, tak se blízkost tamních skvělých ob-
chodníků setsakra hodí. Ve městě, které je zatíženo 
špatným ovzduším z fabrik, jenže aspoň zase všichni 
máme práci. A to není tak špatné.
... POŘÁD SE TU KOPE.

Ano, chodníky i cesty, je toho dost. Ale na rozdíl 
od některých okolních měst existuje reálná šance, 
že každá ta akce jednou skončí. A pak to tu bude 
hezčí. To přece není špatné.
... TEPLOVOD STOJÍ ZA HOUBY.

Dostupné městské byty vytápíme na dálku eko-
logicky, což se při kvalitně ovzduší cení, a každý rok 
pak vracíme Bohumíňákům desítky miliónů ze zá-

loh. Nikdo nemusí řešit, kolik budou stát nové kotel-
ny a kdo je zaplatí. To snad taky není špatné.
... NENÍ KDE PARKOVAT.

Každý chce stát co nejblíže svého vchodu 
a domu, roste počet aut. Ale čím víc těch aut je, tím 
je i větší naděje, že doma máme taky nějaké, 
a v něm jezdíme. Ani to není špatné.
... NEMOCNICE SKOMÍRÁ.

Náš špitál nebyl, není a nebude IKEMem, ale když 
potřebujete sešít tržnou ránu syna nebo navštívit 
nemocné rodiče na interně, jste tam za 10 minut. To 
taky není špatné.
... V CENTRU JSOU SAMÍ NEPŘIZPŮSOBIVÍ.

Pravda, podnikavci s lidskou chudobou nám za-
vařili, jenže stejné problémy trápí víc měst a stát 

v řešení nepomáhá. Možná i proto, že už řadu let 
prudce klesá počet trestných činů a naopak stoupá 
jejich objasněnost. No, aspoň to není špatné.
... VÉPÉPÉČKA SE FLÁKAJÍ.

Pracovní morálka může být vyšší, určitě. Ale řadu 
těch, pro něž začínal den v deset dopoledne, jsme 
přinutili chodit na šestou a ještě jsme je i důvěrně 
seznámili s lopatou nebo koštětem, což aspoň vidí 
jejich děti. Věříme, že to není špatné.
... CYKLISTÉ NEJEZDÍ PO STEZKÁCH.

Opravdu, hlavně ti starší občas pochybí. Na dru-
hou stranu řada lidí sedá na kolo častěji než do auta, 
čímž pomáhají našemu ovzduší. To není špatné.
... OKO A TIK JSOU TENDENČNÍ.

Někdo tvrdí, že jsou to hlásné trouby radnice, 
ale kde jinde by se měly hledat ucelené informace 
o tom, co se v Bohumíně děje? A že toho je! To fakt 
není špatné.
... VEDENÍ JE TU DLOUHO.

Ale jen se rozhlédněte, jak se Bohumín změnil. 
Prostranství, domy, fasády, chodníky, areál Bosporu, 
akce pro lidi. Bohumín žije. Díky Vám i tomu, že se 
tu pracuje poctivě a koncepčně. Věřte, že to není 
všude stejné. A to přece taky není tak špatné…

Igor BRUZL, předseda MO ČSSD Bohumín PO
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Prvenství talentované bohemistky
Viktorie Kaňoková, žákyně kvarty Gymnázia Františka 
Živného, je velmi talentovanou studentkou. Prokázala 
to mimo jiné účastí a především výsledky na Olympiádě 
v českém jazyce, určené žákům základních a středních škol. 

Viktorie byla úspěšná v okres-
ním i krajském kole olympiády 
a postoupila do kola celostátní-
ho. Zatímco první dvě postupová 
kola probíhala formou plnění 
písemných úkolů a trvala několik 
desítek minut, fi nále mělo podo-
bu týdenního soustředění. Během 
něj účastníci řešili zadávané úkoly 
postupně a na vypracování měli 
i několik hodin. Šlo o úkoly mnoh-
dy velmi náročné, překračující 

požadavky na znalosti žáků zá-
kladních škol. Finalisté se během 
týdenního soustředění vypořádá-
vali s úskalími české gramatiky, 
zpracovávali písemné práce na 
zadaná témata i formulovali své 
názory v mluvených projevech. 
Součástí soustředění byly i lite-
rárně-historické exkurze, jejichž 

náplň se odrazila v zadávaných 
úkolech. 

Výsledné práce s mladými bo-
hemisty rozebírala odborná po-
rota, která na konci soustředění 
určila celkového vítěze. V první 
kategorii žáků 8. a 9. tříd základ-
ních škol a odpovídajících roční-
ků víceletých gymnázií obsadila 
Viktorie Kaňoková fantastické 
první místo. Věříme, že úspěšná 
studentka, premiantka třídy, 
bude nabyté vědomosti dále roz-
víjet a že má nakročeno k dalším 
úspěchům.  

Vladimír JEŘÁBEK, 
Gymnázium Františka Živného

BLAHOPŘEJEME

Bunkr dostal dárek k narozeninám 
Před 82 lety začala vlastní betonáž objektů opevnění 
v okolí Starého Bohumína. V rámci těchto prací byl 
v červenci 1936 vybetonován také unikátní pěchotní srub, 
který známe jako MO-S5 Na Trati. 

Při příležitosti těchto »naroze-
nin« dostal bunkr od členů Klu-
bu vojenské historie Bohumín 
netradiční dárek. Expozici kul-
turní památky obohatila replika 
závěru s poloautomatikou (na 
snímku vpravo). Replika je společ-
ně s náhradní hlavní protitan-
kového kanonu vzor 36 k vidění 
v pravé střelecké místnosti objektu.

Bunkr je i během letošních prázd-
nin přístupný každý víkend od 
14 do 17 hodin. Prohlídka začíná 
každou celou hodinu. Více infor-
mací na www.bunkr-bohumin.
cz, na facebooku či instagramu.  

Text a foto: Michal HEJDA,
 KVH Bohumín

Virtuální procházka 
historií města

Třicet bohumínských pomní-

ků, památníků a soch virtuálně 

představuje nová databáze na 

webových stránkách města 

www.bohumin.cz. Obsahuje 

krátký popis včetně historie, 

fotogalerii, záznam o novodo-

bých opravách i lokalizaci prvku 

v mapě.

Virtuální databázi město zveřej-
nilo v roce 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky. „Na kulaté 
výročí jsme mysleli už několik let do-
předu a každoročně obnovili nebo 
očistili hned několik prvků, které od-
kazují na historii města. Například 
v roce 2014 jsme nákladem 260 tisíc 
obnovili sousoší Bratrství v boji, 
památník padlým rudoarmějcům. 
Nachází se na hřbitově ve Skřečoni 
a patří k největším v Bohumíně. Na 
opravu tehdy přispělo ministerstvo 
obrany,“ uvedla Šárka Drápelová 
z odboru školství, kultury a sportu 
bohumínské radnice, která databá-
zi zpracovala.

Například válečné události 
v Bohumíně připomíná celkem jed-
nadvacet pomníků, památníků či 
pamětních desek v různých měst-
ských částech. Nachází se v parčí-
cích, na náměstích i hřbitovech. 
V posledních deseti letech město 
většinu postupně opravilo. Do 
oprav šlo zhruba 1,5 milionu.

Databázi chce radnice průběžně 
rozšiřovat. Počítá s tím, že ji časem 
doplní o pamětní desky, včetně 
nové pamětní desky věnované 
T. G. Masarykovi, která se nachází 
v Novém Bohumíně na původní 
budově radnice.  (luk)

V sobotu 4. srpna se koná pietní shromáždění věnované 74. výročí popravy 36 občanů 
Životic a okolních obcí hitlerovskými okupanty. Památník Životické tragedie se otevře 

v 9 hodin, pietní akce začíná o hodinu později. Zájemci se mohou na akci vypravit speciálním autobusem. Odjíždí v 7.40 hodin 
od pošty ve Skřečoni a v 7.45 od bohumínské radnice. Autobus dále staví v 7.55 u radnice v Rychvaldu, v 8 hodin v Dolní Lutyni 
u hřiště a v 8.05 v Dolní Lutyni u samoobsluhy.  (red)

Životická tragédie

CO – KDY – KDE

Srpnová noc v Záblatí
FK Slovan Záblatí pořádá 4. srpna od 19 
hodin  Srpnovou noc, tradiční večer plný 
zábavy v areálu záblatské sokolovny. 
Současné hity i evergreeny hraje DJ Jure. 
Občerstvení zajištěno, vstupné je 50 
korun.

Přehlídka veteránů
V 10 hodin 4. srpna dorazí do Hobby-
parku nablýskaní krasavci. Koná se 
premiérová veterán show, Memoriál 
Jiřího Vaňka. Proběhne soutěž o nej-
lepší automobil a motocykl, módní pře-
hlídka dobových klobouků. Na podiu 
vystoupí Stanley's Dixie Street Band 
a Akustické kytarové trio. Vstupné je 30 
korun.

Pivní slavnosti
Festival pěnivého moku. Hobbypark 
bude 11. srpna od 14 hodin hostit další 
ročník Pivních slavností. Na čepu budou 
desítky druhů piv z velkých pivovarů 
i minipivovarů. O hudební kulisu se po-
starají Grog, Motorband, Olga Lounová, 
Mirai, Kristína a The Backwards. Lístek 
stojí padesátikorunu. (red)
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Střední škola Bohumín 

přijme učitele 
odborného výcviku
– oboru Obráběč kovů (od 1. 1. 2019)

– oboru Elektrikář (od 1. 9. 2018 – 0,5 úvazek)

–  oboru Mechanik opravář motorových vozidel 
(od 1. 9. 2018 – 0,5 úvazek)

(Podle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
platové zařazení dle NV 341/2017 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů)

Více informací: 

e-mail: jkonvicka @sosboh.cz

 731 134 095 nebo 731 134 080
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VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...

23. července jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí 

paní Radmily MORICOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Ladislav, 

dcery Lucka a Lenka s rodinami

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

7. července jsme vzpomněli nedožitých 80 let 
našeho tatínka, 

pana Miroslava HOLINKY.
Zároveň jsme si připomněli 30. smutné výročí 

jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Lenka a Ivana 

s rodinami.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát,

 jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

25. července jsme vzpomněli nedožitých 78 let 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana Josefa VÍTKA.


S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcery Lenka a Blanka, vnuk Lukáš s rodinou, 
vnuk Nikolas a vnučka Michaela. 

Nic víc než kytičku květů na hrob ti nemůžeme dát, 

tiše plakat a stále vzpomínat.

16. července jsme vzpomněli 42. výročí úmrtí 
našeho milovaného dědečka, 

pana Josefa BRAKA
z Bohumína.

S velikou láskou a vděčností vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

vnučka Marcela s rodinou a vnuk Břéťa.

15. července jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka a dědečka, 

pana Stanislava TLAČBABY.


S úctou a láskou vzpomínají manželka

a dcera s rodinou.

Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou jak nejkrutější sen. 

Ten sen stále trvá, trvá každý den.

22. července jsme vzpomněli 
nedožité 74. narozeniny 

paní Františky JANDOVÉ.


S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Josef, 
syn Roman s manželkou, dcera Lenka, 

vnučky Martina, Lucka a pravnučka Lilinka.

Ač tvůj život skončil, 

v našich srdcích žiješ dál.

26. července již uplynul rok, 
kdy nás opustila 

paní Mária BONČKOVÁ.


S láskou vzpomínají druh, 

děti, vnuci a přátelé.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

26. července by se dožila 90 let 
naše milovaná maminka, babička a tchyně, 

paní Hedvika ULIASZOVÁ
z Bohumína.


S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 

dcera Barbara s rodinou.

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

17. května by se dožil 90 let a 22. května jsme si připomněli 
20. výročí úmrtí našeho dědečka, 

pana Emila DÝČKY.
20. července jsme vzpomněli 23. výročí, kdy nás naposledy opustil 

náš manžel a tatínek, 
pan Petr DÝČKA,

který by se 24. července dožil 65 let.
29. srpna si připomeneme 18. výročí úmrtí naší babičky, 

paní Evy DÝČKOVÉ, 
která by se 5. května dožila 85 let.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marta 
a synové Tomáš a Marian s rodinami.

Jak rádi bychom v těchto dnech oslavili 

s paní Annou  LUKŠOVOU
její 85. narozeniny. 

V neděli 21. ledna tohoto roku 
však náhle zemřela a nám nezbývá, 

než na ni s láskou a smutkem vzpomínat. 

Syn Stanislav a dcera Antonie s rodinami. 

Kdo tě znal, vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

21. července jsme si připomněli 
nedožité 66. narozeniny 

paní Dagmar SVRČINOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, 

syn Aleš, přátelé a známí.
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I po těch letech slzy kanou a bolest v srdci zůstane, 

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

6. srpna vzpomeneme nedožitých 33 let 
našeho milovaného syn, bratra, vnuka, synovce, 

bratrance, přítele i kamaráda 
Honzíka PIETRA

ze Záblatí.
Zapalte svíčku všichni, kteří na něj stále 
s láskou myslíte. Chybíš nám, Honzíčku. 

Vzpomíná rodina, přátelé a kamarádi.

BLAHOPŘÁNÍ

25. července oslavila své 85. narozeniny, 
nově s titulem prababička, 

paní Hilda LIŠKOVÁ. 


Nejen zdraví a pohodu, 

ale i neutuchající elán do dalších let 
ti přejí tvoji nejbližší. 

To, že čas rány hojí, je pouhé zdání. 

Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

5. srpna by se dožil 80 let 

pan Emanuel CHYRČ.


Vzpomíná manželka Marie 

a dcery Maruška a Pavlínka s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

3. srpna vzpomeneme 25. smutné výročí úmrtí 
našeho tatínka, 

pana Karla KOLEBAČE.


19. března jsme vzpomněli 13. smutné výročí úmrtí

naší maminky, 

paní Elfridy KOLEBAČOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

10. srpna vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

pana Petra TŘASKOŠE.


S úctou a láskou stále vzpomínají 

synové Petr a Dalibor, snacha Karin 
a vnučka Lenička.

VZPOMÍNKY

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

2. srpna vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
naší milované maminky a babičky, 

paní Mgr. Mileny ZUFALÉ.


S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn 

s rodinami.

3. srpna oslaví krásných 90 let 
naše maminka, tchyně, babička a prababička,

paní Klára VRTALOVÁ.


Do dalších let jí mnoho štěstí, zdraví 

a spokojenosti přejí dcera Věra, zeť Josef 
a vnučka Barbara s rodinou.

6060
26. července oslavili diamantovou svatbu 

manželé Gertruda a Bohumil BIJEČKOVI
ze Skřečoně.

Vše nejlepší do dalších společných let, hodně štěstí a zdraví 
přeje dcera Xenie s rodinou, syn Ivo s rodinou 

a pravnoučata Edík a Emička.

Diamanty 
jsou vzácné a drahé, 
ale vy dva jste ještě dražší 
a vzácnější!

Naposledy jsme se rozloučili
Agelová Hana * 1981 z Nového 
Bohumína Balon Bedřich * 1924 
z Nového Bohumína Böhm Sta-
nislav * 1944 z Vrbice Chylek 
Ondřej * 1993 z Nového Bohu-
mína Časková Soňa * 1947 z No-
vého Bohumína Holaň Libor * 
1955 z Nového Bohumína Ju-
chelková Danuše * 1930 z Nové-
ho Bohumína Kisiala Tadeáš * 
1940 ze Záblatí Kopka Václav * 
1942 z Nového Bohumína 
Košč Ján * 1938 ze Záblatí Ku-
ruc Ján * 1953 z Vrbice Mika 
Miloslav * 1956 z Nového Bohu-

mína Nekolová Zla-
tuška * 1936 z Vrbice 
Plonková Olga * 1954 z Nové-
ho Bohumína Radiňák Erich * 
1944 z Nového Bohumína Reli 
František * 1926 ze Skřečoně 
Richterová Kristina * 1942 z No-
vého Bohumína Sedláčková 
Dagmar * 1950 ze Starého Bohu-
mína Seidlerová Alena * 1948 
z Nového Bohumína Skopalo-
vá Libuše * 1949 z Nového Bohu-
mína Suchý Arnošt * 1952 z No-
vého Bohumína Tataruchová 
Jarmila * 1936 ze Skřečoně (mat)

Přivítali jsme nové občánky
Viktorie Hajná  Mikael Arendáš  Richard Polák  Kristián 
Biely  Martin Libor Sivák  Dominika Havlíčková  Ema 
Čelustková   Šimon Průšek  Anna Ligocká  Eliška Žídková  Miro-
slav Stareček   Hana Pončová  Julie Drobková.
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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

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

INZERCE

REALITY

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Hledám byt ke koupi o veli-
kosti 2+1 nebo 3+1, pokud mož-
no s balkonem. Cenu nabídněte. 
737 208 755.

 ● Koupím starší rodinný dům v 
Bohumíně a okolí, nebo pozemek 
vhodný ke stavbě bungalovu. 
Cena dohodou. 704 164 570.

 ● Prodám byt 2+1 v Boh.  777 
206 037.

 ● Prodám dr. byt 0+1 v ulici 
Svat. Čecha po rekonstrukci kou-
pelny. Cenu nabídněte. 736 
713 773.

INZERCE  ● Pronajmu dlouhodobě druž-
stevní byt 2+1 s balkonem v Mí-
rové ulici v Bohumíně. Pouze pro 
vážné zájemce, kteří splní pod-
mínky stanovené bytovým druž-
stvem. E-mail: eliska.tezka@
centrum.cz.

 ● Pronajmu bývalou Trafi kávu 
u náměstí v St. Bohumíně. 603 
750 560.

RŮZNÉ

 ● Reality Kovalský – hledáme 
schopné lidi pro posílení našeho 
týmu. 602 505 717, p. Zachar.
SLUŽBY

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

Antinikotinová biorezonanční terapie 

BICOM Optima

Tomáš Pazdera, Husova 309, 

735 81 Bohumín

e-mail: pazderait@seznam.cz

Objednávky na tel.: 734 269 679

V této ordinaci se můžete zeptat 
na biorezonanční metodu BICOM

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

Své »ano« 
si řekli
David Děrgel a Kateřina 
Melicharová, oba z Bohumína
Jan Duda a Andrea Vrožynová, 
oba z Bohumína
Lukáš Sosna a Veronika 
Giecková, oba z Bohumína
Petr Čelustka a Kristýna 
Ciesariková, oba z Bohumína
Tomáš Friedel a Zuzana 
Molnáriová, oba z Bohumína
David Kračmar a Klára Pustková, 
oba z Bohumína
Jan Palaš z Bohumína a Eliška 
Tobolová ze Studénky  (mat)

VIADRUS K4H
VÝPRODEJ PLYNOVÝCH 
KONDENZAČNÍCH KOTLŮ
JEN DO VYPRODÁNÍ 
ZÁSOB
CENY JIŽ OD 
13 112 Kč
KONTAKTY
TELEFON 596 083 150
MARKETING@VIADRUS.CZ
WWW.VIADRUS.CZ





Káva k zákusku zdarma
Platí do 30.9.2018

Po předložení tohoto kupónu 
v kavárně Bastien café, Masarykova 360, Bohumín, 

telefon: 733 537 300,
web: www.bastien-cafe.cz

Nová publikace mapuje historii Bohumína
Muzeum Těšínska vydalo ve spolupráci s radnicí publikaci s názvem »Bohumín: pohledy 
do minulosti města«. Stručnou a populárně–naučnou formou představuje bohatou 
historii slezského města od počátku jeho osídlení do zhruba poloviny 20. století. 

96stránková brožura vychází 
z konceptu stejnojmenné stálé 
expozice k dějinám města, která 
je od roku 2016 k vidění v sute-
rénu hotelu Pod Zeleným du-
bem. Stručné texty přibližují nej-
starší dějiny lokality z pohledu 
archeologie, nastiňují dějiny ná-
boženského vývoje, školství, 
spolkové činnosti, průmyslu, 
dopravy, samosprávy, historické 
topografi e či válečných konfl iktů. 
Publikaci zdobí 120 obrázků. 
Celá řada pohlednic a fotografi í 
ze soukromých sbírek a archivů 
bohumínských občanů je publi-

kována vůbec poprvé. Například 
fotografi e některých mincí z tak-
zvaného starobohumínského po-
kladu nalezeného v roce 2002 při 
opravě sochy sv. Jana Nepomuc-
kého na náměstí Svobody. 

Na přípravě textů pro expozici  
k dějinám města v muzeu i pro 
publikaci se podílelo sedm odbor-
níků Muzea Těšínska. Brožuru 
lze zakoupit ve všech třech bohu-
mínských infocentrech, na rad-
nici, v Penzionu ve věži a hotelu 
Pod Zeleným dubem. 

David PINDUR

V rámci projektu integrované-
ho regionálního operačního 
programu »Modernizace dílen« 
pořídila v květnu Střední škola 
Bohumín CNC (počítačem říze-
ný) soustruh. Cílem projektu, 
který finančně podpořila Ev-
ropská unie, je modernizace 
a rozšíření výuky technických 
předmětů za účelem zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na 
budoucí uplatnění absolventů 
na trhu práce.

Obráběcí stroj se uplatní hlavně 
ve strojírenské výrobě součástek 
menších rozměrů z kovu a plastu. 
Využívá se pro kusovou výrobu 
a opravárenské práce. Je také 
vhodnou metodickou pomůckou 
pro střední i vysoké školy tech-
nického zaměření. 

Na stroji budou pracovat hlav-
ně žáci oboru obráběč kovů. Jed-
noduché programování soustru-
hu si vyzkoušejí i žáci ostatních 
technických oborů, a to dálkově 
z učebny informatiky.

Řídicí systém nového soustru-
hu je kompatibilní se systémy 
společnosti Bonatrans Group, 
jehož zaměstnanci se v rámci dál-
kového studia budou od příštího 
školního roku ve škole rovněž 
vzdělávat. 

Tomáš CEDIVODA

Bezplatná pomoc v oblasti oddlužení
Občanská poradna, kterou provozuje Charita Bohumín, poskytuje občanům 

zdarma akreditované služby v oblasti oddlužení (osobní bankrot nebo insol-

vence). Společně s dlužníky hledá vhodné východisko z jejich nepříznivé 

fi nanční situace. 

Insolvenční zákon zvýšil ochranu dlužníků před placenými službami více či méně 
pochybných oddlužovacích společností a podvodných agentur, které si za své, ne 
vždy odborné služby, inkasovaly tučné odměny od už tak zadlužených klientů. Jako 
placenou službu mohou nyní návrhy sepisovat a podávat pouze advokáti, notáři, 
soudní exekutoři a insolvenční správci, a to za zákonem danou maximální odměnu. 
Bezplatně tyto služby poskytují neziskové organizace akreditované Ministerstvem 
spravedlnosti. Do této kategorie spadá například Charita Bohumín, která získala 
akreditaci letos v červnu. Její občanská poradna je v této oblasti dlužníkům plně 
a zdarma k dispozici. Pokud se klient rozhodne využít možnosti oddlužení a splňuje 
zákonné podmínky, bohumínská poradna mu pomůže s přípravou dokumentů, sepí-
še insolvenční návrh a odešle jej na krajský soud. Pracovníci doprovázejí dlužníky 
v průběhu celého řízení a jsou s nimi i po jeho skončení, pokud řeší doznívající potíže. 

Lucie FÁBRYOVÁ, vedoucí občanské poradny

NABÍDKA PRÁCE

 ●Restaurace a penzion Lutena. Máme pro tebe místo! 
Servírky a také rozvoz jídel. Více info na 778 542 512.

Škola pořídila 
moderní stroj
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� POSLEDNÍ
ROŽM-
BERK

HALUCI-
NOGEN

OČIŠTĚNÁ
VODOU

OBNAŽO-
VATI

(ZAST.)
ZKRÁTKA � LITERÁRNÍ

POSMĚCH

CHATEAU-
BRIANDOVO

DÍLO

BEZHRBÝ
VELBLOUD ZÁZRAK

OBKLOPO-
VAT

RŮSTEM � DRUH
PALMY

TEMNÁ
ČÁST
DNE

OSOBNÍ
ZÁJMENO

HOVO-
ROVÝ

SOUHLAS

V
MINULÉM

ROCE

ZŮSTATEK
ÚČTU

CYKLO-
HEXANON

TUREK
HVĚZDA
V ORLU

ŽÁKOVSKÁ
KNÍŽKA

KEŇSKÝ
ATLET
NEBOŤ
(NÁŘ.)

ZAČÁTEK
TAJENKY

MATŮV
DRUH

STŘEDOVÁ
PŘÍMKA

� NERATO-
VICKÝ

PODNIK

TITO
CHLORID

RTUŤNATÝ

KILO-
GRAMY

KOSATEC

RIVAL
SETINA

HEKTARU

PŘED-
LOŽKA

KULHAT

SPOJO-
VATI

KROUCE-
NÍM

ZNAČKA
RADIA
MODEL
FORDU

ZNAČKA
ASTATU
CIHELNÁ
MOUČKA

RÁDCE MO-
HAMEDA

DRUH

DĚTSKÝ
POZDRAV

IRČANKA
FÁZE

VÝVOJE

ARABÁK
VISUTÉ
LOŽE

ČISTICÍ
PRÁŠEK
SLOVEN.
„NĚJAK”

SEVERSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

INIC. HER.
ANDRLOVÉ

SLOVEN.
„OSM”

CEL. KÓD
HONDU-

RASU
NIKOLI

SPĚCH
ODBYT

STROJŮ A
NÁŘADÍ

STARŠÍ
ITALSKÝ
FOTBA-
LISTA

KORÁLOVÝ
OSTROV

LEKNÍN
POTÉ
OROČ

AKVARIJNÍ
RYBA

ŘECKÁ
HORA

ZNAČKA
DOUTNÍKŮ

KONEC
TAJENKY
POPĚVEK

DŘÍVĚJŠÍ
SLOVEN.
KRASO-

BRUSLAŘ

STŘEDNÍ
ODDĚLENÍ
KAMBRIA

DEZIN-
FEKČNÍ
PROST-
ŘEDEK

STARO-
GERMÁN DOSNA ŘÍMAN

VÁCLAV RICHTER: Někdo chodí k zubaři až tehdy,... když už tam vůbec nemusí chodit.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 4.8. v 10–15 hodin HISTORIC-

KÁ VOZIDLA V HOBBYPARKU. 
Veterán show, Memoriál Jiřího 
Vaňka. Soutěž o nejlepší auto-
mobil a motocykl, módní pře-
hlídka dobových klobouků. Na 
podiu vystoupí Stanley's Dixie 
Street Band a Akustické kytaro-
vé trio. Hobbypark, 30 Kč.

 ● 8.8. v 8–16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. 
V 15.30 hodin losování tomboly. 
Náměstí T. G. Masaryka.

 ● 11.8. od 14 hodin PIVNÍ SLAV-
NOSTI. Desítky druhů piv z vel-
kých pivovarů a minipivovarů. 
Hobbypark, 50 Kč.
Program na podiu:

14.00 Grog
15.30 Motorband
17.00 Olga Lounová
18.30 Mirai
20.00 Kristína
21.30 The Backwards

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 26.7., 27.7. a 28.7. v 19 hodin 
CHATA NA PRODEJ. Česko (Ko-
medie), 2018, přístupný, 77 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 29.7. v 19 hodin HOTEL ARTE-
MIS. Velká Británie (Thriller), 
2018, titulky, od 12 let, 93 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 2.8. a 3.8. v 19 hodin MISSI-
ON: IMPOSSIBLE 6 – FALLOUT. 
USA (Akční), 2018, titulky, od 12 
let, 147 minut. 2.8. ve 3D za 
150 Kč; 3.8. ve 2D za 130 Kč.

 ● 4.8., 5.8. a 25.8. v 19 hodin 
MAMMA MIA!: HERE WE GO 
AGAIN. USA (Muzikál), 2018, ti-
tulky, přístupný, 114 minut. 4.8. 
a 5.8. za 130 Kč; 25.8. za 120 Kč.

 ● 5.8. v 10 hodin ÚŽASŇÁKOVI 2. 
USA (Animovaný / Rodinná ko-
medie), 2018, dabing, přístupný, 
118 minut, 130 Kč, děti 110 Kč

 ● 9.8., 10.8. a 26.8. v 19 hodin 
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE. USA, 
Španělsko (Dobrodružný), 2018, 
od 12 let, 130 minut. 9.8. ve 3D 
za 130 Kč; 10.8. a 26.8. ve 2D za 
110 Kč.

 ● 11.8. v 19 hodin SWEET 
COUNTRY. Austrálie (Western), 
2017, titulky, od 12 let, 113 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 12.8. v 19 hodin TEMNÉ SÍLY. 
USA (Mysteriózní), 2018, titulky, 
od 12 let, 104 minut, 120 Kč.

 ● 15.8. v 9 hodin NIT Z PŘÍZRA-
KŮ. Velká Británie (Drama), 
2017, titulky, 130 minut, 50 Kč 
(FK pro seniory).

 ● 16.8. EQUALIZER 2. USA (Akč-
ní), 2018, titulky, od 15 let, 129 
minut, 120 Kč.

 ● 17.8. v 19 hodin ŠPIÓN, KTE-
RÝ MI DAL KOPAČKY. USA (Ko-
medie), 2018, titulky, od 12 let, 
117 minut, 110 Kč.

 ● 18.8. a 19.8. v 19 hodin CHATA 
NA PRODEJ. Česko (Komedie), 
2018, přístupný, 77 min., 110 Kč.

 ● 23.8. a 24.8. v 19 hodin JAN 
PALACH. Česko (Životopisný), 
2018, od 12 let, 124 minut, 110 Kč.
PRO DĚTI

 ● 29.7. a 26.8. v 10 hodin HO-
TEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠE-
RÓZNÍ DOVOLENÁ. Animovaný 
rodinný fi lm, USA, 2018, dabing, 
110 minut. 29.7. za 130 Kč, děti 
110 Kč; 26.8. za 100 Kč.

 ● 12.8. v 10 hodin PAT A MAT 
ZNOVU V AKCI. Loutková rodin-
ná komedie, Česko, 2018, 75 
minut, 100 Kč.

 ● 19.8. v 10 hodin PŘÍBĚH KO-
ČEK. Animovaný film, Čína, 
2018, dabing, 90 minut, 120 Kč..

LETNÍ KINO

Za každého počasí; všechny 

fi lmy s dabingem (s výjimkou 
hudebních).
Začátek ve 21.20 hodin

 ● 26.7. MOTÖRHEAD: CLEAN 
YOUR CLOCK. Velká Británie, 
2016, přístupný, 120 min., 90 Kč.

 ● 27.7. METALLICA: QUEBEC 
MAGNETIC. USA, 2012, přístup-
ný, 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 SPRA-
VEDLNOSTI. USA, 2017, od 12 
let, 120 min., 90 Kč.

 ● 1.8., 5.8., 10.8. a 14.8. JOHN 
WICK 2 . USA, 2017, od 15 let, 
122 min., 90 Kč.

 ● 2.8., 6.8. a 9.8. WONDER WO-
MAN. USA, 2017, od 12 let, 141 
min., 90 Kč.

 ● 3.8., 7.8. a 13.8. POWER RAN-
GERS: STRÁŽCI VESMÍRU. USA, 
2017, přístupný, 123 min., 90 Kč.

 ● 4.8. a 8.8. ZABIJÁK A BODY-
GUARD. USA, 2017, od 15 let, 
118 min., 90 Kč.

 ● 12.8. PIRÁTI Z KARIBIKU: SA-
LAZAROVA POMSTA. USA, 2017, 
přístupný, 129 min., 90 Kč.

 ● 15.8. THOR 3: RAGNAROK. 
USA, 2017, od 12 let, 130 min., 
90 Kč.

 ● 16.8. SPIDER-MAN: HOMECO-
MING. USA, 2017, přístupný, 133 
min., 90 Kč.

 ● 17.8. STRÁŽCI GALAXIE: 
VOL.2. USA, 2017, od 12 let, 136 
min., 90 Kč.
Začátek ve 20.30 hodin

 ● 18.8. a 20.8 OBR DOBR. USA, 
2016, přístupný, 117 min., 80 Kč.

 ● 19.8. ODVÁŽNÁ VAIANA: LE-
GENDA O KONCI SVĚTA. USA, 
2016, přístupný, 107 min., 80 Kč.

 ● 21.8. a 23.8. BALERÍNA. Fran-
cie, 2016, přístup., 89 min., 80 Kč.

 ● 22.8. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
A KDE JE NAJÍT. Velká Británie, 
2016, od 12 let, 133 min., 80 Kč.

 ● 24.8. ŠMOULOVÉ: ZAPOME-
NUTÁ VESNICE. USA, 2017, pří-
stupný, 88 min., 90 Kč.

 ● 28.8. AUTA 3. USA, 2017, pří-
stupný, 100 min., 90 Kč.

 ● 26.8. EMOJI VE FILMU. USA, 
2017, přístupný, 97 min., 90 Kč..

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Interaktivní hry v knihovnách. 
Výtvarné dílny, úkoly, pohybové 
aktivity, kvízy, křížovky, hry 
a soutěže. Za každý den a splně-
né úkoly budou děti dostávat 
body do hracích listů. Na konci 
měsíce budou podle zásluhy 
ohodnoceny.

 ●  PO STOPÁCH TRPASLÍKŮ 
A SKŘÍTKŮ. 

27.7., 30.7., 31.7. v 9–12 a 13–17 
hodin v dětském oddělení; 
27.7., 30.7. a 31.7. ve 13–17 ho-
din ve Skřečoni, 30.7. ve 13–17 
hodin v Záblatí; 27.7. a 31.7 ve 
13–17 hodin ve Starém Bohu-
míně. 

 ●  CESTA DO VESMÍRU 
ZA MIMOZEMŠŤANY

1.8. až 24.8. (ve všední dny) 
v 9–12 a 13–17 hodin v dět-
ském oddělení; každé pondělí 
ve 13–17 hodin ve Skřečoni 
a Záblatí; každé úterý ve 13–17 
hodin ve Starém Bohumíně.

VÝSTAVY

 ● Každou sobotu ve 14–17 ho-
din VOJENSKÁ EXPOZICE. Vý-
stroj a výzbroj od ČSLA po AČR, 
komentované prohlídky. Unifor-
my, zbraně, technika. Dům slu-
žeb na náměstí Budoucnosti.

(Dokončení na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 26.7. do 26.8.

POMŮCKA: HN, ÍDA, NAN.

Program i na www.bohumin.cz 
a www.k3bohumin.cz
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KAM V BOHUMÍNĚ
(Dokončení ze str. 15)

MARYŠKA 

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

776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● 24.8. ve 20 hodin VÝPRAVA 2018. Na-
važské flétny, obří gongy, australská 
didgeridoo – unikátní mezinárodní vy-
stoupení. Kostel ve Starém Bohumíně, 
250 Kč.

 ● Každé úterý od 15 hodin SPOLEČNÁ 
PAMĚŤ BOHUMÍNA. Dokumentování 
vzpomínek na život na Bohumínsku 
v letech dávno minulých. 

 ● Každou středu v 15 hodin KROJE 
V MARYŠCE. Vlastivědně–etnografi cký 
klub, který se věnuje tradici bohumín-
ského kroje. 

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, Pod Zele-
ným dubem.

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
O prázdninách akce Tři za cenu jedné 

– ve všední dny vstup na bazén na 

3 hodiny za cenu jedné (netýká se 

sauny).

FITKO

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

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, 
www.bospor.info

víkendy a svátky:  9–21 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

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

Nejen hudební 
zážitek v chrámu
Navažské fl étny, obří gongy, austral-
ská didgeridoo. Kostel ve Starém Bo-
humíně bude 24. srpna od 20 hodin 
dějištěm unikátního projektu s ná-
zvem »Výprava«. Ten spojuje genia 
loci krajiny a historické architektury 
s akustickou hudbou a meditací. 
Devadesátiminutová performance 
Čecha, Angličana, Američana a Aus-
tralanky je událostí nejen pro uši. Frek- 
vence nástrojů rezonují, spojují tak 
hráče s posluchačem i prostorem, 
společné setkání se stává zážitkem 
jednoty. Vstupenky za 250 korun bu-
dou v prodeji v den konání v kostele.

Mořeplavec odemkl domovskou řeku

Richard Konkolski pasuje na vodáky účastníky, kteří do lodí usedají poprvé.  Foto: Jana Končítková

Nejslavnější český mořeplavec a bohumínský rodák 
Richard Konkolski 30. července slavnostně odemkl řeku 
Odru. Vodácká akce, která patří k nejoblíbenějším 
v regionu, zahájila letošní sezonu.

„Jsem příjemně překvapený, ko-
lik se tu sešlo vodáků. Když jsme 
v Bohumíně začínali, měli jsme 
jen pár lodí. Teď vidím, jak se za 
tu dobu obliba vodního sportu roz-
šířila, a jsem za to rád,“ svěřil se 
Konkolski, který 6. července osla- 
vil 75. narozeniny. Spolu s ním 

odemkli Odru i starosta Bohu-
mína Petr Vícha a starosta pol-
ských Krzyżanowic Grzegorz 
Utracki.

I přes chladnější počasí se u ře- 
ky sešly téměř dvě stovky vodáků, 
kteří se vydali na sedmikilomet-
rovou plavbu chráněnými mean-

dry do polského Zabełkówa. Než 
nasedli do lodí, pasoval Richard 
Konkolski pádlem všechny no-
váčky. Pak přítomné na břehu 
bavil svým poutavým a vtipným 
vyprávěním. 

Odemykání Odry zahájilo letoš-
ní vodáckou sezonu. Provoz sou-
časně zahájila i městská půjčovna 
lodí, která funguje o víkendech 
a svátcích až do konce září. Lidé si 
mohou lodě rezervovat na www.
bohumin.cz, sekce Volný čas. (yak)

Mezinárodní klání vzpěračského mládí
V sobotu 23. června se v maďarském 
Iregszemcse konalo mezinárodní vzpěračské 
klání Ireg Kupa. XIV. ročníku soutěže 
se zúčastnili závodníci do 17 let z Česka, 
Slovenska, Polska, Ukrajiny, Srbska 
a domácího Maďarska.

Česko na turnaji reprezentovali závodníci z SKV 
Havířov, SKV Bonatrans Bohumín a SK CWG Bo-
humín. Z něj se na soutěži představily a osobní re-
kordy překonaly Eliška Tartainy (14 kg v trhu a 18 kg 
v nadhozu), Simona Ščotková (21 kg v trhu a 28 kg 
v nadhozu) a Sabina Th érová (20 kg v trhu a 26 kg 
v nadhozu). Sabina zároveň vyhrála svoji věkovou 
kategorii bez rozdílu hmotnosti. 

Družstvo SK CWG obsadilo mezi jedenácti druž-
stvy osmou příčku, když se porazilo Havířov, Košice 
i Ukrajinu. Lepší umístění vybojoval tým Bonatran-
su, který získal o dvacet bodů více.

Jaroslav THÉR, SK CWG Bohumín

Úspěšný olympionik a maďarský reprezentant ve vzpírání 
János Baranyai předává ocenění Sabině Thérové. 

Foto: SK CWG Bohumín

Hasičská soutěž ve Vrbici
SDH Vrbice pořádá hasičskou soutěž O putovní pohár rady 
města Bohumína, která je zároveň 6. kolem Moravskoslezské 
ligy. Koná se 28. července od 12 hodin na fotbalovém hřišti 
ve Vrbici. Po ukončení soutěže následuje zábava s hudbou 
a bohatým občerstvením. (red)


