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Čtrnáct posádek, nabuzené dvacetičlenné týmy, 
 adrenalin na maximu. Po roce byly na Odře ve Starém 

Bohumíně opět k vidění souboje dračích lodí. Atraktivní 
klání pro závodníky i skvělá podívaná pro přihlížející. 

Davy diváků zamířily 23. srpna ke starému hraničnímu mos-
tu do Polska zhlédnout tvrdé souboje a podpořit své známé. 
Z grilu voněly klobásy, pěnivý mok tekl proudem, vyhrávala živá 
kapela. Pohodová sobota. To nejdůležitější se ale odehrávalo 
na vodě, kde se utkalo čtrnáct týmů. Svou posádku utvořili 
mimo jiné lékaři, železničáři, radnice, zkušení vodáci nebo 
recesisté. Nejvíce dračího fortelu nakonec prokázalo družstvo 

Loděnice Karviná. Stejně jako v loňském roce nenašlo pře-
možitele. Druzí skončili Vodáci Odry a Olše, třetí Meander.

Nejdramatičtější souboj se však odehrál už v osmifi nále, kde 
na sebe narazil loňský vicemistr Nerad muži a polská posádka 
Meander. Jejich lodě  svedly nejvyrovnanější souboj 
a cílovou pásku proťaly na milimetr stejně. O vítězi nedokázal 
rozhodnout ani videozáznam, ani zvětšený cílový snímek. 
V historii závodu se to stalo poprvé. Obě posádky proto mu-
sely znovu na vodu. I druhý závod byl těsný, ale z vítězství se 
o pár decimetrů radovali svěžejší Poláci, kteří postoupili 
z předchozího kola kontumačně bez boje a měli v rukou 
o jeden závod méně.   (tch)

Po Odře opět svištěly dračí lodě

Kdo má z ubytoven byznys a kdy 
bude centrum opět bezproblémové?
Dobrý den, vážený pane starosto, obracím se na vás s prosbou o vyjádření či popření jednoho mýtu o romské menšině v našem 
městě. Nedávno jsem byl opět nechtěným účastníkem diskuze o bohumínských ubytovnách, která začínala slovy: »Z toho baráku 
u železáren chce Vícha udělat další ubytovnu.« Ono to tak občas vypadá, že ubytovny na území města stavíte vy sám a jejich 
nájemce vyhledáváte a vodíte doslova za ručičku. Někdy opravdu přemýšlím, jestli se někteří neposlouchají, co říkají, nebo slepě věří 
všemu, co zaslechnou v hospodě. Kdo je skutečným provozovatelem ubytoven a »obchodníkem s chudobou«, lidé mnohdy ani netuší.

Výňatkem z jednoho z mnoha e-mailů, 
které dostávám, začínám svoje po-
vzdechnutí nad stávající situací v centru. 
Ale vrátím se nejprve do minulosti.

Už jednou jsme zde měli podobně vy-
hrocenou situaci. Když jsme násilím 
vystěhovávali hotelový dům, který jsme 
předtím koupili od ŽDB, protože situace 

v něm byla neúnosná. Stali jsme se ter-
čem útoků nejen různých aktivistů, ale 
bylo na nás podáno i několik trestních 
oznámení. Postupně jsme podobné 
lokality zrušili v ulici ČSA, Petra Cingra, 

Revoluční, Šikmé, 1. máje ve Skřečoni, v Ná-
rodním domě ve Starém Bohumíně (ten 
měl mimochodem stejného soukromého 
majitele jako nynější ubytovna v hotelu 
Grand). Byli jsme na dobré cestě. Kdo si 
plnil své povinnosti a choval se slušně, 
bydlel lépe. Pětadvacet procent nepři-
způsobivých spoluobčanů opustilo město. 

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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Foto: Jiří Rozsypal
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(Pokračování ze str. 1)

Pravda, vyslechl jsem si za tento nekompro-
misní postoj od svých kolegů starostů okol-
ních měst ledacos...

Koupili jsme celou lokalitu drážních domků  
v Lounské ulici v Pudlově. Polovina bytů tam 
byla prázdných a hrozilo, že nám do nich další 
uchazeč o koupi nastěhuje desítky mnohočet-
ných rodin z Ostravy. Slíbili jsme, že z této 
lokality ghetto neuděláme – a slovo jsme do-
drželi. Už je prázdná.

Skutečně si někdo může myslet – a ještě 
šířit, že město, či dokonce já osobně, máme 
zájem na vzniku dalších ubytoven v Bohumíně? 
Kvůli tomu  jsem seděl několikrát na policii 
a trpěl urážky rádoby aktivistů? Vždyť nám to 
všem působí jenom problémy! Neuklidnily 
mne ani informace kolegů primátorů z Kar-
viné či Havířova, kteří jsou na tom stejně. 
Také tam se šíří pomluvy, že se sem blíží dal-
ší vlak s Romy z Prešova či odjinud ze Sloven-
ska. Doporučuji tedy všem šiřitelům těchto 
zpráv používat zdravý rozum – tak, jako pisa-
tel e-mailu citovaného v úvodu článku. 

Co se tedy skutečně stalo, že zde máme opět 
dusno? Na počátku byl exministr Drábek 
v Nečasově vládě, který přesunul problema-
tiku sociálních dávek z radnic na úřady práce. 
K tomu jim ještě ubral zaměstnanců a pro-
blém byl na světě. Od té doby vyplácí stát roč-
ně o dvě miliardy více na dávkách na bydlení 
a podnikavci (nikoliv podnikatelé!) se obchodu 
s chudobou chytili důkladně. Vzniklo několik 
ubytoven, došlo opět ke koncentraci Romů na 
jednom místě. V poslední době to nejvíce vadí 
na pěší zóně a v Nádražní ulici. Romové tam 
žijí odlišným způsobem života, jsou hlučnější, 
děti pobíhají po »svém dvorku«, ovšem »dvor-
kem« jim je v tomto případě třída Dr. E. Be-
neše, hlavní třída Bohumína. Chápu naštva-
nost těch, kteří zde bydlí nebo provozují 
obchody. Přestože díky dobré práci policie, 
která pochytala mnoho nenapravitelných am-
nestovaných a zvýšeným tlakem ze strany 
města například na sběrny došlo oproti loň-
skému roku k výraznému snížení trestné čin-
nosti, opticky mají lidé v centru prostě strach 
a necítí se tam bezpečně. Nejenom tam ale 
vznikají problémy. Kromě soukromých uby-
toven dochází k využívání rodinných domů 
a družstevních bytů ke stejné činnosti. Jejich 
vlastníci mnohdy také upřednostní krátkodo-
bý zisk – a sousedé ztrácejí klidné bydlení. 
Město naopak některé prázdné domy raději 
neprodává z obav, aby kupující nebyl motivo-
ván právě zřízením další ubytovny.

Jak z toho ven? Sami si nepomůžeme. Hlíd-
ka městské policie tráví denní směnu téměř 
celou u ubytoven, hotelu Grand a sběren. In-
stalovali jsme nové kamery a posílili veřejné 
osvětlení, zavedli správce dětských hřišť. Sna-
žíme se, aby lidé z ubytoven dostali oranžové 
vesty, uklízeli město a neseděli před domem. 

Ale bez změny zákonů to nelze vyřešit. Na-
štěstí se i tady blýská na lepší časy. Senátní 
návrh zpřísnění vyplácení dávek je již od 
března v Poslanecké sněmovně a konečně 
i vláda schválila novelu zákona a posiluje úřa-
dy práce o 600 lidí. Ještě však bude nějakou 
dobu trvat, než se tyto návrhy projeví v praxi.

Ještě zmínka o jedné možnosti: »Proč ne-
koupíte Grand a nepřestěhujete ty nájemníky 
jinam?«. Kdybychom nabídli levnější bydlení 
třeba ubytovaným z Grandu, například 
v oněch drážních domcích v Pudlově, jednak 
bychom nesplnili slib, že sami ghetta nebu-
deme vytvářet, ale také bychom uvolnili 
Grand pro další přísun nepřizpůsobivých 
z jiných měst. To by mne naopak okolní sta-
rostové pochválili. A město nemůže koupit 
všechny nemovitosti, kde je tento problém, 
ani rodinné domky a družstevní byty. Musí 
dojít ke změně zákonů. Protože spoléhat na 
uvědomění našich bohumínských spoluobča-
nů, kteří ony ubytovny vlastní, přidělávají 
nám všem problémy a sami si bydlí v klidu ve 
svých domcích v jiné části města, nemůžeme. 
Ale běda, kdyby jim něco podobného provedl 
jejich soused a pronajal svůj dům desetičlen-
né rodině, třeba zrovna z Prešova.

PS: Ještě k obavám ze vzniku další ubytovny 
za mostem u železáren, citovaným v úvodním 
e-mailu. ŽDB prodaly Dům služeb soukromému 
majiteli. Věřím ale, že náklady na přeměnu 
objektu na ubytovnu by byly obrovské a ne-
dojde k tomu. Údajně je ale takto zneužíván 
cihlový objekt soukromého majitele v Bez-
ručově ulici, kde byla svého času tiskárna 
(naproti »Pentagonu«). A někdo koupil objekt 
fi rmy BIS Invest za mostem. Město – ani já 
– jsme to nebyli. Uděláme vše, co můžeme, 
abychom házeli podnikavcům s ubytovacím 
byznysem klacky pod nohy. Prosím však 
všechny rozumné spoluobčany, aby chápali, 
jak omezené možnosti městská samospráva 
má. My totiž musíme dodržovat zákony...

Petr VÍCHA, starosta Bohumína

Kdo má z ubytoven byznys a kdy 
bude centrum opět bezproblémové?

Pravidla kampaně
Volební strany, jež se řád-

ně zaregistrovaly pro volby 
do zastupitelstva města Bo-
humína, mohou v rámci 
předvolební kampaně využít 
prostor v městských novi-
nách Oko. Zdarma mají k dis-
pozici půlku novinové strany 
v jednom čísle novin. Buď 
v čísle 17, které má uzávěrku 
17. září a vychází 25. září, 
nebo v čísle 18 s uzávěrkou 1. 
října a datem vydání 9. října.

Posledním termínem pro 
zaregistrování kandidátních 
listin registračním úřadem 
je 20. září, i proto byla pro 
kampaň zvolena čísla 17 a 18 
městských novin. Ve zmíně-
ných číslech se mohou pre-
zentovat politické subjekty, 
které se o křesla v zastupitel-
stvu ucházejí, naopak strany, 
jež nyní v zastupitelstvu pů-
sobí, nebudou moci v těchto 
dvou číslech zdarma zveřej-
ňovat své příspěvky v rámci 
rubriky »Zadáno politickým 
stranám«. Nad rámec bez-
platné prezentace mohou 
strany využít placené inzerce 
podle standardního ceníku. 
Detailní ceník a další infor-
mace k zadávání inzerce jsou 
k dispozici na webu www.
mesto-bohumin.cz v sekci 
Zpravodajství, rubrice Měst-
ské noviny Oko.. (fi , tch)

Do voleb půjde 

šest stran
Šest politických stran, hnu-

tí či koalic bude v Bohumíně 
v podzimních komunálních 
volbách usilovat o křesla 
v zastupitelstvu města. Volby 
proběhnou 10. a 11. října.

Strany, které budou v Bo-
humíně bojovat o přízeň 
voličů, si vylosovaly následu-
jící čísla: 1 ANO 2011, 2 Ne-
závislí, 3 Komunistická stra-
na Čech a Moravy (KSČM), 
4  Česká strana sociálně de-
mokratická (ČSSD), 5  Ko-
alice KDU-ČSL a TOP 09,
6  Občanská demokratická 
strana (ODS).  (red)

Foto: Pavel Čempěl
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Před základní školou v Bez-
ručově ulici jsme opravili 
chodník a rozšířili jej součas-
ně tak, aby byl vhodný pro 
pěší i cyklisty. A hned se 
ukázalo, že by bylo dobré 
opravit celý chodník i podél 
bývalého Domu služeb ŽDB. 
A protože rozborová komise 
zhodnotila hospodaření 
města za první pololetí roku 
2014 jako velmi dobré, do-
poručila uvolnit z finanční 
rezervy města další miliony 
na údržbu. Kromě chodníku 
v Bezručově ulici ve vlastnic-
tví města budou v druhé vlně 
oprav komunikací obnoveny 
například i chodníky, či spíše 
stání pro auta, mezi Fibicho-
vou a Máchovou ulicí. Po-
zemky i chodníky podél are-
álu bývalého ŽDB nepatří 
městu a vlastníci bohužel 

nemají zájem předat chodník 
do správy města.

A pak jsou akce, které se 
připravují dlouhodobě, ale 
hledá se vhodné technické 
řešení. A když se najde, a ješ-
tě navíc jsou k dispozici i pe-
níze na opravu, je vyhráno. 
Příkladem těchto akcí je vý-
měna svítidel na hlavní třídě 
či oprava Antošovické lávky. 
I tyto opravy jsme doporuči-
li zařadit k provedení díky 
dobrému hospodaření ještě 
letos.

Na hlavní třídě dr. E. Be-
neše dojde k výměně světel-
ných koulí lamp, do kterých 
dlouhodobě zatéká, za LED 
tělesa ve tvaru »zvonku«, 
která šetří elektrickou ener-

gii a osvětlují lépe prostor 
pod lampami – akce za 1,5 
milionu. Vlhkem se kroutící 
desky na Antošovické lávce, 
které cyklistům chtějí vytřást 
všechny kosti z těla, budou 
za dva miliony vyměněny za 
podlahový rošt z kompozitní-
ho materiálu. Ten zvýší kom-
fort projíždějících podobně 
jako na lávce v Hrabové, kde 
jsme se inspirovali. S Ostra-
vou jednáme o příspěvku na 
opravu lávky, protože ta byla 
po povodních v roce 1997 
postavena za společné peníze 
Bohumína a Ostravy a spoju-
je katastry sousedících obcí, 
Pudlova s Antošovicemi. 

Lumír MACURA, 
místostarosta

Dobré hospodaření pomohlo rozjet

další akce Znáte to, něco se opraví a kousek vedle, to neopravené, 
i když dobře sloužilo, už nevypadá hezky. To je případ 
úprav veřejných prostranství, oprav chodníků a cest. 
Když se opraví kus chodníku, tak na postarší, ale stále 
funkční úsek v sousedství, se najednou díváme jinak.

Dražba nálezů 
na nádvoří radnice

Přibližně šest desítek nále-
zů připravilo město Bohu-
mín do prodeje formou lici-
tace. Ve středu 10. září od 
15.30 hodin se uskuteční na 
nádvoří městského úřadu 
tradiční licitace nálezů zajiš-
těných na území města. 

Do dražby jdou předměty, 
které lidé zapomněli ve vla-
cích, nádražích, autobuso-
vých zastávkách, veřejných 
prostranstvích. Soupis čítá 
šest desítek předmětů a je 
zveřejněn až do dne dražby 
na úřední desce městského 
úřadu. Na seznamu jsou 
jízdní kola, několik peněže-
nek, batohů, tašek a obleče-
ní. Licitovat se bude také 
drobná elektronika, napří-
klad fotoaparáty a letos po-
prvé také tablet. Vyvolávací 
ceny jednotlivých předmětů 
se pohybují v rozmezí od de-
seti do čtyř set korun.

Všechny nálezy si mohou 
zájemci prohlédnout v den 
dražby od 15.15 do 15.30 ho-
din. Prodej bude následně 
probíhat formou přihazová-
ní, minimální výše příhozu je 
deset korun. Nejvyšší nabídka 
vyhrává a je nutné položku 
ihned hotově zaplatit. Nový 
majitel získá také potvrzení 
o úhradě.

Michal KOLOVRAT, 
organizační odbor

Posílit svaly a mít děti pod dozorem
V parku Petra Bezruče vyrostla posilovna pod širým nebem. Pár metrů od nové 
a v kraji unikátní lanové Mauglího stezky a dopravního hřiště. Aktivně trávit volný 
čas tak v Hobbyparku mohou všechny generace.

Radnice pořídila šestici 
venkovních posilovacích 
strojů za 230 tisíc. Po Mauglí-
ho stezce určené především 
mládeži teď vyhověla poža-
davkům spíše starší generace. 
Tipy na jednotlivé stroje a 
jejích umístění vzešel z ko-
munitního plánování. Cvičit 
na nich mohou senioři nebo 
rodiče, jejichž ratolesti se 
prohánějí po lanové atrakci.

Posilovací prvky se zamě-
řují na zlepšování ohebnosti, 
zvyšování kapacity srdce 
a plic a také na posilování 
svalů ramen, rukou, nohou, 
hrudníku, zad nebo břicha. 
Lidé tady najdou surfovací 
a protahovací zařízení, stroj 
na procvičování kloubů, šla-
padlo i venkovní »orbitrek«. 
Jezdecký stroj zase nabízí 
kompletní protažení celého 
těla. Doporučený věk pro je-
jich užití je od čtrnácti let.

„Vybírali jsme především 
taková zařízení, aby na nich 
mohli cvičit dva lidé najed-
nou. To proto, že do parku 

chodí obvykle maminky či 
rodiče společně. Navíc jsme 
je nechali nainstalovat smě-
rem k atrakcím pro děti, aby 
dospělí mohli posilovat a zá-
roveň mít přehled o tom, co 
dělají jejich děti,“ vysvětlil 
Michal Maslák z odboru roz-
voje a investic. Dodal, že u kaž 
dého fi tness prvku je popis, 
jak na něm správně a bez-
pečně cvičit a co konkrétně 
člověk protahuje či posiluje. 

První fi tness pod širým ne-
bem funguje v Bohumíně už 
několik let v Rafinérském 
lesíku. Cvičební prvky tady 
najdou návštěvníci na čtyřech 
místech. Setkají se například 
s kladinou nebo bradly, mají 
možnost zaručkovat si po 
žebříku, cvičit sedy-lehy 
nebo trojskok. Ani tady ne-
chybí tabulky s instrukcemi, 
jak správně cvičit. 

Lucie BALCAROVÁ

KRÁTCE

Nové cvičební stroje v Hobbyparku 
frčí. Využívají je návštěvníci všech 
generací.  Foto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A135 nebo A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované 
licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. 
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, 
kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Ma-
saryka 938, číslo bytu 5, 
kategorie I., 4. patro. Cihlový 
nízkopodlažní dům v centru 
města. Možnost parkování 
před domem. V bytě nové 
dveře, zrekonstruována kou-
pelna. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,71 m2, celková 
plocha bytu 50,71 m2. Pro-
hlídka 1.9. v 15.00–15.15 
hodin a 2.9. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 3.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 30, kategorie 
I., 6. patro. Zateplený věžový 
dům s funkcí domovníka. 
Parkovací místa před do-
mem, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,61 
m2,  celková plocha bytu 
69,93 m2. Prohlídka 1.9. 
v 16.45-17.00 hodin a 2.9. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 3.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 
1055, číslo bytu 46, katego-
rie I., 10. patro. Věžový zatep-
lený dům s plastovými okny 
se nachází v blízkosti školy, 
školky, obchodů a centra 
města. Byt je po celkové re-
konstrukci včetně sociálního 
zařízení, v předsíni je komo-
ra. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,39 m2, celková 
plocha bytu 60,73 m2. Pro-
hlídka 3.9. v 14.45–15.00 ho-
din. Opakovaná licitace se 
koná 3.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 54, katego-
rie I., 2. patro. Byt po celkové 
rekonstrukci včetně sociální-
ho zařízení, má plastová okna 
a velkou lodžii s výhledem do 
krajiny. U domu je zrenovo-
vaný park, v blízkosti jsou 
nákupní centra Kaufland, 

Albert a školka. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 3.9. v 15.15–15.30 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 3.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnic-
ká 556, číslo bytu 4, katego-
rie I., 2. patro. Cihlová zá-
stavba ve Skřečoni, plastová 
okna, zateplené štítové stěny. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 61,20 m2, celková plocha 
bytu 62,80 m2. Prohlídka 3.9. 
v 16.45–17.00 hodin a 4.9. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 8.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 
1093, číslo bytu 8, kategorie 
I., 2. patro. Věžový dům po 
rekonstrukci (okna, balkony, 
střecha, zateplení), v blízkos-
ti je dětské hřiště, autobusové 
stanoviště, Billa, Kaufland, 
mateřská a základní škola, 
dům s funkcí domovníka. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,90 m2, celková plocha 
bytu 30,80 m2. Prohlídka 3.9. 
v 15.45–16.00 hodin a 4.9. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
se koná 8.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
1080, číslo bytu 21, katego-
rie I., 7. patro. Nízkopodlažní 
zateplený dům v centru měs-
ta, za obchodním domem 
Centrum. V domě jsou opra-
vené výtahy. Plocha pro vý-
počet nájemného 57,40 m2, 
celková plocha bytu 58,10 m2. 
Prohlídka 3.9. v 14.30–14.45 
hodin a 4.9. v 8.00–8.15 ho-
din. Licitace se koná 8.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 28, katego-
rie I., 5. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa, plastová 

okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,64 m2, celková 
plocha bytu 69,96 m2. Pro-
hlídka 10.9. v 14.30–14.45 
hodin a 11.9. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 15.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Věžový dům s funkcí 
domovníka poblíž supermar-
ketu Billa, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
59,62 m2, celková plocha 
bytu 59,62 m2. Prohlídka 9.9. 
v 8.30–8.45 hodin a 10.9. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
se koná 15.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 50, katego-
rie I., 11. patro. Zateplený 
věžový dům v klidové zóně 
poblíž centra města, super-
marketu, základní a mateřské 
školy. Byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,37 m2, cel-
ková plocha bytu 60,71 m2. 
Prohlídka 8.9. v 15.00–15.15 
hodin a 9.9. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 15.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Šunychel-
ská 956, číslo bytu 8, kate-
gorie I., 4. patro. Nízkopod-
lažní dům v žádané lokalitě 
poblíž centra města, parku 
a supermarketu. Byt s plasto-
vými okny a balkonem, v po-
kojích jsou plovoucí podlahy. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,84 m2, celková plocha 
bytu 70,54 m2. Prohlídka 8.9. 
v 16.45–17.00 hodin a 9.9. 
v 11.00–11.15 hodin. Licitace 
se koná 15.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
834, číslo bytu 2, kategorie 
I., 1. patro. Cihlový nízkopod-
lažní dům v klidné lokalitě. 

Vybudována nová koupelna. 
V blízkosti park, bazén, spor-
toviště a dětské hřiště. Plocha 
pro výpočet nájemného 42,20 
m2, celková plocha bytu 42,20 
m2. Prohlídka 9.9. v 10.15
–10.30 hodin a 10.9. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace se 
koná 17.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
833, číslo bytu 2, kategorie 
I., 1. patro. Cihlový nízkopod-
lažní dům v klidné lokalitě. 
Vybudována nová koupelna. 
V blízkosti park, bazén, spor-
toviště a dětské hřiště. Plocha 
pro výpočet nájemného 42,20 
m2, celková plocha bytu 42,20 
m2. Prohlídka 9.9. v 10.00
–10.15 hodin a 10.9. v 15.00–
15.15 hodin. Licitace se koná 
17.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 65, katego-
rie I., 12. patro. Dům v centru 
města. V blízkosti vlakové 
i autobusové nádraží. Mož-
nost parkování před domem. 
Byt s balkónem, v bytě rekon-
struována koupelna. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,82 
m2, celková plocha bytu 70,34 
m2. Prohlídka 9.9. v 9.15
–9.30 hodin a 10.9. v 16.00–
16.15 hodin. Licitace se koná 
22.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 55, kategorie 
I., 10. patro. Zateplený věžo-
vý dům s funkci domovníka, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,70 
m2. Prohlídka 8.9. v 16.30
–16.45 hodin a 9.9. v 8.45–
9.00 hodin. Licitace se koná 
24.9. v 16.00 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,

majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 

Odstávka bazénu a novinky aquacentra
Aquacentrum čeká tradiční poprázdninová technická od-

stávka. Brány bazénu zůstanou uzavřeny od 1. do 14. září. 
Aquacentrum se návštěvníkům opět otevře v pondělí 15. září. 

Po dobu uzavření bazénu mohou zájemci využívat  ostatní 
atrakce sportovně-relaxačního areálu za parkem. Do 7. září 

letní sporty pod střechou zimního stadionu, adventure golf, 
který je v provozu také v září od 9 do 21 hodin, a samozřejmě 
novou sportovní halu.

Příznivce saunování jistě potěší rozšíření wellnes zóny 
o venkovní whirlpool pro šest osob, i dlouho očekávaný ochla-
zovací bazén, který bude zprovozněn ve druhé polovině října.

(red)
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Chyť si svého »magneta«
Magneti, tak se jim říká! O kom je řeč? Přece o sběračích kovů. Seberou 
a ukradou cokoli kovového. Odkudkoli. Ze železnice, ze silnic a dálnic, 
ze zahrádek, z domků, z veřejných míst. Co není přikováno, nemá proti 
magnetům zpravidla šanci.

Proč to dotyční dělají? Jednoduše 
proto, aby pak svůj »úlovek« zpeněžili 
ve sběrně. Za výdělek z krádeže si pak 
pořídí něco užitečného. Případně dopla-
tí předraženou ubytovnu, koupí si drogy 
nebo si vsadí v nepovolených hernách 
a většinou prohrají. Škoda, kterou po 
sobě zanechají, je ale mnohokrát větší, 
než kolik za kořist získají. 

Jak takoví magneti vypadají? Větši-
nou před sebou tlačí, výjimečně za se-

bou tahají vozík naplněný kovovými 
předměty. Co dělat, když takové indivi-
dum uvidíte? Volejte ihned číslo 156 – 
městskou policii! Za hovor nic neplatíte. 
Strážníci budou na místě do tří minut. 
Pokud půjde o poctivého domkaře či 
chalupáře, který veze do sběrny kus svého 
starého plotu, policisté mu ještě pomo-
hou vozík tlačit. Pokud ovšem veze nebo 
nese kovovou věc obyvatel ubytovny, 
mohl k ní přijít většinou jen dvojím 

způsobem, vyloučím-li neobvyklé daro-
vání. Za prvé ji odcizil (česky: ukradl), 
a to v případě, že jde o hlupáka, který se 
k tomu policistům přizná. Za druhé kov 
našel (vida ho, chytráka!), tím se ovšem 
dopustil přestupku za neohlášení nále-
zu. Strážníci mu proto zabaví jak kovový 
nález, tak vozík, kterým tuto trestnou 
činnost spáchal, a dostane pokutu. Tu 
sice zpravidla nezaplatí, ale je naštvaný, 
že o »nález« přišel a nic si neveze domů.

Pokud tedy magneta uvidíte, volejte 
156. Ochráníte tak majetek nás všech 
– váš, sousedů, města i státu. Stát nám 
sice v řešení tohoto problému prozatím 
příliš nepomáhá, ale i tak mu, prosím, 
pomozme. Možná na to časem přijde, že 
je s tím třeba něco dělat... 

Petr VÍCHA, starosta

 ● Oslava narozenin se 54leté 
ženě vymkla z rukou. Přehna-
la to s alkoholem a tropila vý-
tržnosti v Rafi nérském lesíku. 
Sápala se po kolemjdoucích 
mužích a pak se za bílého dne 
začala obnažovat před lidmi 
i dětmi. Přivolaná hlídka po-
mohla opilé ženě z Rychvaldu 
se obléci a celý případ předala 
Policii ČR s podezřením na 
trestný čin výtržnictví.

 ● V noci 16. července poško-
dil neznámý vůz plastový 
kruhový objezd ve Skřečoni. 
Strážníci na místě nalezli ulo-
mené součástky nákladního 
auta. Kontrolou okolí objevili 

v postranní ulici ukrytý pol-
ský kamion, kterému scháze-
ly ulomené součástky. Řidič 
se k nehodě přiznal a vše si 
převzala dopravní policie.

 ● V poledne 23. července za-
hlédla hlídka poblíž Okružní 
ulice muže se atypickou trub-
kou. Ukázalo se, že trubka slou-
žila jako podpěra na stavbě 
úrovňového přejezdu v Drá-
tovenské ulici, kde ji podezře-
lý odcizil. Kořist musel vrátit 
a dostal blokovou pokutu.

 ● Dopoledne 25. července 
vypátrala hlídka v Rychvaldě 
pohřešovaného muže (66). 
Bezstarostně lovil ryby. Nako-
nec z toho bylo jen nedorozu-

mění. Muž z Karviné se špatně 
domluvil s manželkou, a když 
se na noc nevrátil domů, žena po 
něm nechala vyhlásit pátrání.

 ● Poblíž Lidické ulice kontro-
lovala hlídka 6. srpna v kole-

jišti dva muže, kteří přenášeli 
hliníkové plechy. Demonto-
vali je ze střechy staršího 
městského domu. Za krádež 
vyfasovali blokové pokuty.

 ● Večer 11. srpna se v Tovární 
ulici motala značně opilá 
žena s asi dvouletým dítětem. 
Při kontrole žena nafoukala 
2,82 promile. Strážníci ve 
spolupráci se sociálním od-
borem zajistili přenocování 
dítěte u rodičů nezodpovědné 
ženy.

Karel VACH, 

ředitel MP Bohumín

Do otevření haly zbývá už jen pár dnů
Stavba městské sportovní haly finišuje. Sportovcům se nový stánek 
otevře už na začátku září. Náklady na jeho vybudování jsou 50 milionů, 
město si na stavbu vzalo úvěr. Hala má ocelovou konstrukci a vyrostla 
za necelý rok na ploše 3 715 metrů čtverečních. Na rozdíl od jiných 
sportovních zařízení v republice má extrémní rozměry. Při jejím 
otevření proto bude město usilovat o zápis do České knihy rekordů.

Nová hala nabídne hned 
čtyři hřiště. Jeden tenisový 
kurt, jedno hřiště s umělým 
trávníkem 5. generace, další 

hřiště  s polyuretanovým 
povrchem pro sálové sporty 
a nakonec nebude chybět ani 
sportovní sál pro badminton 

nebo zumbu či aerobik. Na 
své si přijdou i diváci, čeká 
na ně tribuna s kapacitou 
180 míst. Jednotlivá hřiště 

od sebe budou oddělovat 
spouštěcí sítě vysoké 

šest až sedm metrů. 
Sportovci zde na-
jdou deset šaten 
a pět sociálních 
zařízení. Před ha-
lou vyrostla i nová 
parkovací místa.

Pro veřejnost se 
nový sportovní stá-

nek otevře už v pátek 
5. září. Návštěvníci se od 

14 do 18 hodin mohou těšit 
na den otevřených dveří 
a exhibiční tréninky. 

První skutečnou zatěžká-
vací zkouškou bude fl orbalo-
vý turnaj žen Bospor Wo-
men's Cup 2014. Proběhne 
v sobotu 6. a v neděli 7. září. 
Síly v něm změří přední čes-
ké i slovenské kluby i česká 
reprezentace. 

Lucie BALCAROVÁ
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5. září. 

Sportovní hala těsně před dokončením. 20. srpna se na čelní fasádu instaloval zdáli viditelný nápis. 
Foto: Pavel Čempěl

Maják městské policie

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 
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Chodník, osvětlení i místa k posezení
Do lavic po prázdninách po novém. V Bezručově ulici u zdejší základní 
školy vyrostl v létě nový chodník. Zámková dlažba nahradila původní 
rozpraskaný asfalt a navíc se chodník také o půl metru rozšířil, aby 
současně splňoval normu i pro cyklostezku.

Chodník patří městu, které 
financovalo jeho obnovu. 
Když bylo hotovo, náhle vy-
padal navazující 
úsek k bývalému 
železárenskému 
kulturáku jako Po-
pelka, a tak padlo 
rozhodnutí, že se 
bude rekonstruo-
vat také. Celý opra-
vený úsek tak měří 
o s m  s e t  m e t rů . 
„Kromě rozšířeného 
chodníku se obměny 
dočká také veřejné 
osvětlení v jeho blíz-
kosti. Měnit se bude jedna-
třicet sloupů,“ informoval 
Roman Pak z odboru životní-
ho prostředí a služeb. Dodal, 
že do rekonstrukce chodníku 
investovalo město téměř 
900 tisíc, osvětlení přijde na 
650 tisíc. V září bude ve stej-
ném duchu probíhat také 
obnova chodníků v navazu-

jících ulicích – ve Fibichově 
a Máchově.

Několik vylepšení v Bezručo-
vě ulici inicioval sociální od-

bor a tým komunitního plá-
nování. Například řešení 
bezbariérových míst. Z týmu 
vzešel také podnět na rozší-
ření takzvané lavičkostezky 
– jednoduchého posezení 
bez opěrátek. Slouží senio-

rům nebo lidem s pohybový-
mi obtížemi, kteří si mohou 
při cestě postupně na lavič-
kách odpočinout a nabrat 
síly. Nových laviček je v ulici 
sedm, jejich pořízení přišlo 
na čtyřiatřicet tisíc. Kaňkou 
na projektu je, že se sedátka, 
určená starším a nemohou-
cím, okamžitě stala cílem zlo-
dějů. Nějaký dobytek (jiný 
výraz v tomto kontextu užít 
nelze) už týden po instalaci dvě 
lavičky uřízl a ukradl. (tch)

Komfortní teplo do dalších pěti set bytů
ČEZ Teplárenská buduje v Novém Bohumíně další etapu centrálního 
zásobování teplem a teplou vodou z Elektrárny v Dětmarovicích. Projekt
je rozdělený do dvou etap. První skupina městských domů se připojí letos 
v září, zbylá část v roce 2015.

ČEZ Teplárenská vybuduje napojení 
a zajistí technologie pro dodávku tepla 
do bytových domů za zhruba 26 milio-
nů, město Bohumín zároveň vybuduje 
vnitřní rozvody tepla a teplé vody v do-
mech za přibližně 66 milionů.

„Projekt významně zvýší komfort by-
dlení obyvatel dotčených domů. Z bytů 
zmizí vnitřní plynová topidla a nahradí 
je bezpečné radiátory s termostatickými 
ventily, které zajistí optimální tepelnou 
pohodu,“ uvedl Jaroslav Sibera z útvaru 
prodeje a marketingu ČEZ Teplárenská. 
Stavba tepelných přípojek je v celkové 
délce tras bezmála 1,5 kilometru.

Objekty I. etapy ve Štefánikově, Alešo- 
vě, Komenského, Kostelní, Masarykově, 
Husově a Tyršově ulici budou napojeny 
během prázdnin a od září už budou 
vytápěny prostřednictvím centrálního 
zásobování teplem (CZT). Dokončení 
terénních a stavebních úprav se předpo-
kládá do konce roku. Objekty II. etapy 

v ulicích ČSA, Nádražní, 9. května, Stu-
dentské, Tyršově, B. Němcové, Žižkově, 
Okružní, Palackého, Čáslavské a tř. Dr. 
E. Beneše budou napojeny v roce 2015.

„Mít v bytech ústřední topení patří ke 
standardu bydlení 21. století. Jsem pro-
to rád, že se nám v tak vysokém počtu 
bytů podaří ve dvou letech tyto úpravy 
provést. Spolu s postupným zateplová-
ním a výměnou všech oken to patří 
k úpravám, které zlepšují komfort a sni-
žují lidem náklady na bydlení,“ sdělil 
starosta Bohumína Petr Vícha.

Nový horkovod už vytápí v Bohumíně 
4 600 domácností, dále školy a další 
městské a komerční objekty. Po napoje-
ní dalších míst v Novém Bohumíně se 
počet připojených domácností zvýší 
o téměř 500.  (red)

Pokládání horkovodu v Husově ulici. 
Foto: Pavel Čempěl
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Chodník se v Bezručově ulici rozšířil z dvou a půl na tři metry a má nový 
povrch ze zámkové dlažby. Přibyly zde i lavičky.  Foto: Pavel Čempěl
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Užiteční pomocníci pro internu
Štědrých dárců a sponzorů je jako šafránu, přesto se stále najdou lidé a fi rmy, které 
chtějí druhým pomoci. Na Bohumínskou městskou nemocnici (BMN) opakovaně 
myslí místní společnost ŽDB Drátovna z holdingu Třineckých železáren. Letos 
jí věnovala 150 tisíc. Nemocnice dar využije k pořízení lineárních dávkovačů 
a infuzních pump na oddělení interny. 

Sponzorství  je jednou 
z dlouhodobých strategií Tři-
neckých železáren. Spolupra-
cuje se subjekty v regionu, se 
školami, zdravotnickými za-
řízeními. V Bohumíně právě 
se zdejší nemocnicí. „Naši 
zaměstnanci žijí ve městě 
a okolí a nemocnici využívají, 
léčí se tady. Na nemocnici se 
také obracíme, když ve fi rmě 
dojde k nějaké mimořádné 
události“ vysvětlil výkonný 
ředitel ŽDB Drátovny Janusz 
Szkuta.

Loni věnovala firma ne-
mocnici stejnou částku, pro-
středky šly na centrum léčby 
seniorů. Nyní to bude interna, 
vybavení pro standardní od-

dělení i jednotku intenzivní 
péče. „Se ŽDB Drátovnou 
máme vynikající spolupráci, 
velmi si ceníme její pomoci. 
Prostředky použijeme na po-
řízení užitečných přístrojů,“ 
ocenil pomoc ředitel BMN 
Vojtěch Balcárek.

Lineární dávkovače a in-
fuzní pumpy, které hodlá 
nemocnice pořídit, plní v zá-
sadě stejnou funkci – nahra-
zují klasickou »kapačku«, 
láhev s infuzí, kde se obyčej-
ným kohoutkem reguluje 
intenzita podávané látky. 
Moderní přístroje to dělají 
automaticky a množství lát-
ky regulují s absolutní přes-
ností. Jeden přístroj stojí od 
patnácti do čtyřiceti tisíc. 
Interna už tyto pomocníky 
hojně používá, nyní k nim 
přibudou další.

Pavel ČEMPĚL

Nemocnice není levná, ale udržíme ji
Rarita. V souvislosti s tímto označením o Bohumínské městské nemocnici 
často hovoří manažeři nejvýznamnějších pojišťoven na českém trhu. 
Žádné jiné město naší velikosti a obdobné vzdálenosti od jiných zařízení, 
poskytujících komplexní zdravotnickou péči, už neprovozuje nemocnici 
s takto širokou škálou oborů a hlavně celodenní interní, chirurgickou 
a gynekologickou pohotovostí.

Jasné je, že vzhledem k blízkosti vel-
kých nemocnic v okolí, je malý bohu-
mínský »špitál« vnímán v rámci celého 
českého zdravotnictví jako přebytečný. 
Podle toho se k němu i pojišťovny v po-
slední době chovají, což se odráží v nut-
nosti navyšovat provozní příspěvek 
města. Přesto jsme však nadále pře-
svědčeni, že Bohumíňáci si určitý nad-
standard v této oblasti zaslouží. Zdraví 
je přece tím nejcennějším. Navíc bohu-
mínská nemocnice dává práci 350 lidem 
a kromě toho šly v minulých letech do 
zvelebení jednotlivých oddělení i budov 
investice přesahující 150 miliónů.

Nemocnici u nás máme od roku 1928 
a přežila kde co. V roce 1996 byla blízko 
možného zániku, proto ji město přebralo 
od karvinského okresního úřadu. Hned 
o rok později se potýkala s následky niči-
vé povodně, která se v menším dostavila 
opět v roce 2010. To už pět let fungovalo 
celé zařízení nově jako akciová společ-
nost, kterou je naše nemocnice i dnes.

BMN provozuje v rámci akutních obo-
rů 88 lůžek na interně, chirurgii a gyne-
kologii, navíc devět míst obsáhnou in-
terní a chirurgická jednotka intenzivní 

péče. Do následné péče spadá 95 lůžek 
na oddělení chronické geriatrie a ošet-
řovatelském oddělení, včetně dvaceti 
lůžek zdravotně-sociálních. Nemocnice 
zastřešuje také komplement v podobě 
RDG, laboratoří, rehabilitace a mnoha 

ambulancí, které jsou především situo-
vány na poliklinice. Ročně ošetří přes 
90 tisíc pacientů ambulantně, eviduje 
6 000 hospitalizací a zhruba 2 000 
zákroků či operací.

Výtečně funguje spolupráce s jinými 
zařízeními, a tak například karvinská 
Hornická nemocnice zastřešuje ve Sta-
rém Bohumíně ambulantní ortopedii 
a Vítkovická nemocnice zase neurologii. 
Ve větší míře Bohumínští spolupracují 
rovněž s Fakultní nemocnicí v Ostravě-
-Porubě a Nemocnicí v Třinci-Podlesí. 
Vzhledem k tomu, že naše zařízení má 
jen omezené možnosti získat své paci-
enty v Polsku, zaměřuje se na spoluprá-
ci s obvodními lékaři nejen na území 
Bohumínska, ale i v Dětmarovicích, 
v Petřvaldě nebo na Hlučínsku. Vedení 

společnosti se snaží úzce kooperovat 
s Domovem Jistoty, velkými místními 
firmami či organizacemi, pro občany 
připravuje navíc s agenturou K3 stále 
populárnější Dny zdraví a pro odbornou 
veřejnost speciální semináře.

Z toho všeho jasně pramení, že máme 
malou, ale stabilní a moderní nemocnici, 
která k Bohumínu neodmyslitelně patří. 
Rodinné prostředí, vstřícný personál, 
proklientský přístup, krátké čekací doby 
na výkony i inovované budovy a zařízení, 
to by měla být hlavní lákadla pro paci-
enty. Že tomu tak je, to je i zásluhou za-
stupitelů, kteří investice do zdravotnic-
tví vždy téměř jednohlasně podporovali.

Co bude dál? V roce 2004 bohužel do-
šlo k uzavření dětského a porodnického 
oddělení, které kvůli své malé vytíženos-
ti ročně prodělávalo přes pět miliónů 
korun. I když tlak pojišťoven na redukci 
zdravotnické sítě neustále sílí, děláme 
vše pro to, aby nemocnici nepotkaly další 
restrukturalizační opatření. Pevně věří-
me, že návaznost na nyní soukromým 
investorem budovanou dialýzu bude 
pro naše zařízení dalším plusem. Prestiž 
nemocnice by měla zřejmě v roce 2015 
zvednout také plánovaná akreditace kli-
nických oborů, což by navázalo na opa-
kovaně úspěšné akreditace laboratoří. 
Byť je bohumínská nemocnice raritou 
v Česku, tak město udělá vše, co je v jeho 
silách, aby žila dál.

Igor BRUZL, místostarosta města

AKTUÁLNÍ TÉMA

Infuzní pumpa na jednotce inten-
zivní péče bohumínské interny. 

Foto: Pavel Čempěl
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Počet bio popelnic i jejich svozů 
se opět rozroste
Město ve spolupráci s BM servisem rozšiřuje počet sběrných míst na bio 
odpad. Na vybraných místech se objevily nové velkokapacitní kontejnery 
i hnědé »popelnice«, nádoby o objemu 1 100 litrů. Nově teď bude možné 
odevzdat rostlinné zbytky na dalších dvaadvaceti místech ve městě.

Kromě většího počtu nádob na zelený 
odpad se rovněž zvyšuje četnost jejich 
svozů. Až do odvolání budou letos pro-
bíhat jednou týdně. „Zvýšení počtu ná-
dob na kompostovatelný odpad souvisí 
také s tím, že lidé budou mít na podzim 
možnost zbavit se zeleného odpadu, třeba 
listí, jehož pálení zakazuje městská 
vyhláška,“ sdělil místostarosta Lumír 
Macura. Rozšíření svozu kompostovatel-
ného materiálu podle něj mohlo proběh-
nout díky dobrým výsledkům v oblasti 
odpadového hospodářství a zlepšujícímu 
se třídění odpadů. Macura dodal, že akce 
nezatíží městskou pokladnu, vše je hra-
zeno v rámci sjednaného paušálu.

Všechno má ale jisté mantinely. Po-
kud se ukáže, že nezodpovědní jedinci 
bio popelnice zneužívají k odhazování 
komunálního odpadu, BM servis je z ulic 
zase stáhne, případně omezí dobu jejich 
užívání.

Další novinkou odpadové strategie je 
vznik »zelených čet«. „Vytvoříme je 
z řad veřejně prospěšných pracovníků. 
Budou se specializovat na sběr bio 
odpadu po celém městě,“ potvrdil ředitel 
BM servisu Marek Pieklo. Specializovaných 
čet vznikne dvanáct a budou vybaveny po-
jízdnými kontejnery na kompostovatelný 
materiál.

Pavel ČEMPĚL

NOVINKY

Chatku okupoval 
agresivní hmyz
V obklíčení žihadel. Šok čekal 
majitelku zahradní chatky v Pudlově, 
když přijela 11. srpna nemovitost 
zkontrolovat.  Z podhledu pod 
střechou střídavě vylétávali sršni 
a vosy. Když hubení sprejem nepo-
mohlo, přivolala na pomoc hasiče. 
I zkušené likvidátory obtížného hmyzu 
ale pozdější nález vyvedl z míry.

Když hasiči vypáčili palubky, narazili 
nejprve na obří vosí hnízdo. Rozprostí-
ralo se na ploše jednoho metru čtvereč-
ního. Jeho likvidací ale zásah neskončil. 
O kousek dál se pod střechou ukrývali 
ještě sršni, jejichž »příbytek« byl velký 
půl metru na půl metru. Počet bodavého 
hmyzu, se kterým se hasiči museli na-
jednou vypořádat, šel do tisíců. „Likvi-
daci hmyzu se věnujeme asi patnáct let, 
jezdíme ročně až ke čtyřiceti zásahům, 
ale nic podobného jsme ještě neviděli,“ 
konstatoval František Mlynkec z SDH 
Kopytov. 

Hasiči při zásahu dostali i přes kom-
binézy hezkých pár žihadel. „Při pohledu 
na to rojení jsem měla skutečně hrůzu. 
Chci tímto poděkovat hasičům za jejich 
zásah,“ uvedla majitelka hmyzem zamo-
řené chatky Emilie Vroblová.  (red)

Senioři, hlaste se na univerzitu třetího věku
Blíží se akademický rok 2014/15 univerzity třetího věku a městská knihovna 

v Novém Bohumíně stále sbírá přihlášky pro dvouleté studium, které město 
dotuje ze svého rozpočtu. Školné na jeden semestr stojí studenta pouze 600 
korun, město za něj zbylých 1 200 korun doplatí. Zájemci, kterým je nad 55 let, 
neváhejte a přihlaste se! Získáte informace z oblasti počítačového světa, anglič-
tiny, práva a umění. A také navážete nová přátelství.  (skok)

Místo báně »kuželkářská« koule
Věž kaple v Šunychlu prošla generální opravou. Její stav byl vážný 
a odborná fi rma musela po poradě s památkáři vyrobit repliku původní 
střešní konstrukce. Kaple Jména Panny Marie, která spadá pod 
novobohumínskou římskokatolickou farnost, je kulturní památkou.

Odborná fi rma zjistila, že horní část 
krovu střechy věže vyhnila a dolní část 
napadla hniloba, pravděpodobně vli-
vem dlouhodobého zatékání a působení 
dřevokazného hmyzu. Ještě před 
demontáží krovu dělníci sa-
novali poškozené nosné 
zdivo věže. Vydrolila 

se z něj malta, do spár natekla voda 
a pnutí způsobené mrazem narušilo sta-
tiku štítových zdí. Ty bylo nutné znovu 
vyzdít a vyspárovat. Poté firma kom-
pletně rozebrala krov a nechala vyrobit 

jeho přesnou kopii. „Zpět na 
vrchol věže jsme namonto-

vali přesnou kopii krovu 
s využitím jeho zdravých 
původních částí, včetně 
všech původních kova-
ných prvků kramlí, svor-

níků a podobně,“ uvedl 
Robert Winkler, jednatel spo-

lečnosti Winro z Velkých Hoštic.
Stavebníci čekali, jak je u sakrálních 

staveb zvykem, že v báni věže najdou 
vzkaz příštím generacím. Nebylo tam 
však vůbec nic. Ani nemohlo. Báni totiž 
tvořila z pryže vyrobená nevelká koule, 
velikostí připomínající tu kuželkářskou.

Závěrečnou fází rekonstrukce bylo 
oplechování věže. Na rekonstrukci při-
spívá město Bohumín.  (luk, tch)

Památkově chráněná šunychelská kaple je 
význačným příkladem architektury pozdního 
historismu na území Slezska. 

Foto: Pavel Čempěl a Winro

Narušené zdivo, ztrouchnivělé trámy a zre-
zivělý kříž s gumovou bání. S tím vším se 
museli řemeslníci vypořádat. 
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Lovečtí psi soutěžili v Bohumíně na poli i ve vodě
O víkendu 16. a 17. srpna se v Bohumíně konala Soutěž loveckých psů 
o pohár okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké 
jednoty Karviná. Soutěže se zúčastnili psovodi se svými svěřenci ze Zlínska, 
Olomoucka, Vsetínska, Frýdecko-Místecka, Novojičínska, Opavska, 
Karvinska i Polska. 

O titul usilovalo třiadvacet psů. Akce 
probíhala v honitbě Mysliveckého sdru-
žení Bohumín za pomoci místních my-

slivců. V soutěži psi prokazovali své 
schopnosti na polích i ve vodě. Úkoly na 
poli  plnili  v katastru Bohumína, 

Šunychlu a Kopytova. Vodní práce pro-
bíhaly na rybníku v Záblatí. 

Zahájení a vyhodnocení soutěže za 
zvuku loveckých fanfár proběhlo v are-
álu restaurace Zlatý Jelen. Psy po celou 
dobu doprovázela početná skupina lidí, 
jednak z řad rodinných příslušníků, ale 
také fandů lovecké kynologie. 

Vyhodnocení soutěže se konalo v ne-
děli. Vrchní rozhodčí poděkoval všem 
organizátorům za její bezchybnou 
přípravu, rozhodčím za korektní a spra-
vedlivé posuzování dle platného zkušeb-
ního řádu, psovodům a všem účastní-
kům za ukázněnost během celé soutěže. 
Následovalo předání diplomů a cen. 
Tituly se udělovaly nejlepším psům kaž-
dého plemene. Celkem bylo uděleno 
šest titulů CACT a tři res. CACT. Všich-
ni účastníci byli s průběhem klání velmi 
spokojeni. V Bohumíně byla navázána 
nová přátelství a sešli se zde i staří 
kynologičtí kamarádi.

Ladislav ČERVENKA, 
vrchní rozhodčí   

Ofi ciální část soutěže probíhala v areálu restau-
race Zlatý jelen v Šunychlu.

 Foto: Myslivecké sdružení Bohumín

Chtěl být po otci železničářem, ale nakonec zvítězila 
kantořina. Už jednadvacet let se Miroslav Rosík (43) 
věnuje vzdělávání školáků na Masarykově škole, od 
roku 2011 z pozice zástupce direktora. Nyní postoupil 
ještě o stupínek výše. Vyhrál konkurz a v srpnu vystřídal 
v křesle dlouholetou ředitelku Dagmar Šostokovou.

Na »Masaryčce« působíte 
dlouhá léta. Jaké jsou podle 
vás její přednosti?

Mohl bych mluvit o infor-
mačních technologiích, envi-
ronmentální výchově, ale 
pyšný jsem především na 
učitelský sbor. Učitelé jsou 
otevření, vstřícní, scházíme 
se i mimo práci. Líbí se mi, 
že se kantoři občas umí »sho-
dit« na úroveň dětí. Zkrátka 
jsou pro ně autoritami i ka-
marády.

Škola výborně šlape, ale 
určitě jste po nástupu do 
funkce uvažoval o nějaké 
inovaci, zlepšení.

Ano, o šatnách. Jsme jedi-
nou školou ve městě, která 
nemá klasické uzamykatelné 
šatny. Mohou za to dispozice 
letité budovy, není pro ně 
místo. Přesto bych rád našel 
prostor a bezpečné šatní 

skříňky žákům dopřál. Bude 
to pro ně komfortnější i bez-
pečnější.

Ví se o vás, že jste průkopní-
kem dotačních projektů 
v bohumínském školství. 
Jak jste se k tomu dostal?

Šťastnou náhodou. Na jed-
nom školení byla přehlídka 
projektů, která mne inspiro-
vala. Byla tam možnost po-
dat vlastní projekt, ale byl na 
to pouhý týden. Vypracoval 
jsem jej, sehnal potřebná 
potvrzení a ono to hned na-
poprvé vyšlo. Úspěch nás 
nabudil, a tak jsme pokračo-
vali a dnes jsme v oblasti zís-
kávání dotací velmi úspěšní. 

Kromě klasické kantořiny 
se věnujete také publikační 
činnosti. I to byla náhoda?

Bude to znít komicky, ale 
ano. Ostravská univerzita, moje 
»alma mater«,  připravovala 

Ředitel vozí z cest exponáty do kabinetu

skripta a byl jsem požádán 
o jejich korekce. Dopadlo to 
ale tak, že jsem je nakonec 
rovnou napsal. Šlo o skripta 
pro učitele druhého stupně 
základních škol a středoškol-
ské pedagogy na téma využití 
informačních technologií 
v přírodovědných předmětech.

Známí o vás říkají, že pro ně 
vždy máte skvělý tip na výlet 
kdekoli v Česku. Čím to?

Otec byl železničář, já měl 
režijní jízdenku, a tak jsem 

cestoval. A cestuji dodnes, 
vlakem nebo na kole. Vždy si 
vyberu nějaký region a celý 
jej zmapuji. Hrady, rarity, 
přírodopisné zajímavosti. 
A také si z cest vozím různé 
»suvenýry«, které se hodí do 
školních sbírek. Přírodopis-
ný kabinet se díky tomu roz-
rostl o různé minerály nebo 
o zkamenělinu trilobita.

Děkuji za rozhovor a hodně 
úspěchů v nové funkci.

Pavel ČEMPĚL
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Pěchotní srub MO-S5 u Starého 
Bohumína se vzhledem vrátil do 
30. let minulého století, tedy do 
doby, kdy byl postaven k obraně 
československých hranic. Klub 
vojenské historie Bohumín, který 
se o něj stará, bunkr opatřil novým 
maskovacím nátěrem.

Přípravy pro nový kabát kulturní pa-
mátky trvaly zhruba rok. „Jednali jsme 
s památkáři, zkoumali staré fotografi e 
a bádali, jaký odstín měla původní fasáda 
a původní maskovací nátěr,“ prozradil 
předseda klubu Pavel Bílek a dodal: „Je 
pravdou, že teď, co jsme pravou část 
bunkru natřeli, si na její podobu i my, co 
zde působíme patnáct let, zvykáme. Je to 
velká vizuální změna.“

Na kdysi oprýskanou a poškozenou 
fasádu padlo 112 litrů tmavě šedé barvy. 
Zvonovou část bunkrologové natřeli 
načerno. Nový maskovací nátěr provedli 
svépomocí členové Klubu vojenské his-
torie Bohumín s finančním přispěním 

Pivní slavnosti 2014
FOTOSTORY

KARLA BALCARA

Foto: Martin Hejda

Na šedou si zvykají také bukrologové

města. Bunkrologové plánují, že zbývající 
levou část srubu natřou příští rok.

Bunkr MO-S5 zvaný Na Trati je v ma-
jetku města, Klub vojenské historie Bo-
humín ho má v symbolickém pronájmu. 
Bunkrem a tamním muzeem se můžete 
projít každý víkend od 14 do 18 hodin až 

do září. Novinkou letošní sezony jsou 
další repliky vybavení jednotlivých míst-
ností a také nová turistická nálepka č. 
694. „Návštěvníci si ji mohou zakoupit 
u průvodce v pravidelné otevírací době,“ 
uvedl Michal Hejda. Nálepka stojí dva-
náct korun.  Lukáš KANIA



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  15/2014 11

Hřib červený (Xerocomellus rubellus)
Příroda Bohumínska – houby (143)

Hřib červený patří do skupiny hřibovitých hub, označo-
vaných jako suchohřiby. Lidově je nazýván červenou 
babkou. V letošním létě bohatém na srážky září jeho 
vlhké plodnice živým červenožlutým zbarvením.

Tato houba roste na mís-
tech ovlivněných člověkem, 
jako jsou hráze rybníků, parky, 
areály podniků nebo výsadba 
dřevin na městských sídliš-
tích. V Novém Bohumíně je 
hojným druhem. Od dalších 
druhů suchohřibů rodu Xe-
rocomellus ho odlišíme podle 

žluté dužniny, která na řezu 
modrá až po určitém čase 
a jen nepatrně. Se systema-
tickým zařazením si praktičtí 
houbaři lámat hlavu nemusí. 
Hřib červený je jedlý jako 
všechny ostatní druhy jemu 
podobných hřibů.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Grog ani po dvou dekádách nevychladl
Dvacet let na rockových pódiích. Bohumínská kapela 
Grog slaví kulaté výročí a jubileum pojala ve velkém 
stylu. Vyvrcholením oslav byl narozeninový koncert 
16. srpna v rámci Pivních slavností. 

Na jevišti v parku se během 
koncertu představili současní 
i bývalí členové kapely, mimo 
jiné exzpěvačka Lucie Rou-
bíčková a kytarista Roman 
Polaczek. Během večera za-
zněly skladby ze všech CD ka-
pely a Grog zahrál i novinky 
z právě připravovaného alba. 
Kapela přichystala svým fa-
nouškům i překvapení, když 
zahrála Hymnu fotbalového 
klubu Slovan Záblatí, zkom-

ponovanou v roce 1996, kdy si 
společně na pódiu s kapelou 
zazpívali i fotbalisté v dresech 
klubu. Závěr koncertu patřil 
skladbě Roky jdou. Zazpívat ji 
přišla většina bývalých muzi-
kantů, kteří v minulosti s ka-
pelou Grog hrávali či zpívali.

„Koncert jsme si všichni 
moc užívali. Bylo fajn se po 
letech zase setkat s bývalými 
spoluhráči a zahrát si naše 
staré pecky. Bohumínské pu-

blikum bylo opět úžasné a vy-
tvořilo jedinečnou atmosféru. 
Bez obrovské podpory našich 
fanoušků bychom těch dvacet 
let na rockové scéně určitě ne-
vydrželi,“ rozplýval se kyta-
rista a zakládající člen kapely 
Martin Sitek

Koncertem ale ten večer osla-
vy neskončily. Kapela se poté 
setkala se svými fanoušky a přá- 
teli na velké afterparty, kde až 
do brzkého rána společně 
vzpomínali na úsměvné zážitky, 
kterých bylo za ty dvě dekády 
existence skupiny nespočet.

Kapela Grog dnes hraje ve 
složení Dalibor »Panther« 

Halamíček (zpěv), Martin 
Sitek (kytara), Mirek Satora 
(kytara), Honza »Valda« 
Valuštík (basa) a Roman 
»Malvin« Horníček (bicí). 

Za dobu své existence vyda-
la bohumínská muzikantská 
parta tři řadové desky – Vlez-
te mi na záda (1997), Maso 
z telat (1999), Visalaje (2008) 
a výběrové »the best« album 
Roky jdou (2004).  Ještě letos 
by mělo světlo světa spatřit 
nové autorské album. Obsa-
hovat bude třináct skladeb, 
název desky ale zatím osla-
venci z Grogu tají. 

Pavel ČEMPĚLKoncert k jubileu si kapela pořádně užila.  Foto: Marek Trembacz 

Kytarista Martin Sitek a exzpěvačka Lucie Roubíčková během koncertu.  
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DDM hledá mladé tanečníky
Dům dětí a mládeže Fontána zve holky a kluky do 
tanečního souboru Radost & Impuls. Nábor nových 
dětí se koná v úterý 9. září v 17 hodin v tělocvičně 
Benešovy školy.

Baby balet: děti 4-6 let, 
tréninky jednou týdně, roční 
příspěvek 1.000 korun.

Děti MINI: děti 6-8 let, 
tréninky dvakrát týdně, roč-
ní příspěvek 2.000 korun.

Děti S: děti 8-11 let, trénin-
ky dvakrát týdně, roční pří-
spěvek 2.000 korun.

Děti XXL: děti 8-11 let, tré-
ninky třikrát týdně, roční 
příspěvek 3.000 korun.

Junior tým: děti 12-15 let, 
tréninky třikrát týdně, roční 
příspěvek 3.000 korun.

Impuls: tanečníci nad 16 
let, tréninky třikrát týdně, 
roční příspěvek 3.000 ko-
run. (krč)
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FK Bohumín jde do sezony s řadou novinek
Dvěma zápasy na hřištích soupeřů a jedním na domácí 
půdě vstoupili do sezony fotbalisté Bohumína. Klub 
zažil zajímavé léto. Zajistil si nového kouče, obměny 
doznal hráčský kádr a diváci se konečně dočkají i nové 
tribuny u hřiště za parkem.

„Kvůli pracovnímu vytíže-
ní skončil v závěru minulého 
ročníku trenér Marek Poštul-
ka. Během léta se nám ale 
povedlo přivést zkušeného 
Bohuše Kelera, který má 
zkušenosti i s působením 
u celků první či druhé ligy. 
Navíc má k Bohumínu blízký 
vztah, protože tady kdysi 
dělal také první krůčky ve 
své bohaté seniorské hráčské 
kariéře,“ uvedl předseda klu-
bu Lukáš Fluxa.

Největší posilou v kádru je 
příchod zkušeného útočníka 
Lumíra Neuwirtha, který už 
v Bohumíně působil a napo-
sledy oblékal dres Čeladné. 
Další staronovou tváří je To-
máš Věčorek, jenž loni hrál 
v Albrechticích. Mezi letní 

posily se řadí také mladíci 
Denis Urbančík a Filip Szku-
ta, odchovanci Baníku Ostra-
va,  Adam Šipula, vracející se 
z dorostu Třince, a Patrik 
Kloda z MFK Karviná. 

„Cílem je umístění v horní 
polovině tabulky. Rádi by-
chom hráli atraktivní útočný 
fotbal, který by lákal diváky. 
Ti se díky investici města bu-
dou moci dívat na zápasy 
z kryté tribuny, která vzniká 
u hlavního hřiště, zlepšení 
dozná i zázemí kolem bufe-
tu,“ prohlásil Lukáš Fluxa. 
Dodal, že rozpočet FK Bohu-
mín se blíží dvěma milionům 
korun a měl by být pro tuto 
sezonu pokrytý.

Radost prezidentovi klubu 
dělá i mládež. Dorostenci 

i starší žáci postoupili do 
vyšších soutěží a o fotbal 
mají děti v Bohumíně zájem. 
„Samozřejmě ale uvítáme 
každého dalšího mladého 
fotbalistu. V areálu Bosporu 
za parkem máme ideální tré-
ninkové podmínky a těšíme 

se i na to, že budeme v zim-
ním období využívat i umělý 
trávník v nové sportovní 
hale. To by se zase mohlo po-
zitivně odrazit ve vylepšené 
výkonnosti všech našich 
týmů,“ doplnil Fluxa. (bir)

TABULKA ZÁPASŮ
1. kolo Heřmanice – FK Bohumín 1:1
2. kolo Vendryně – FK Bohumín 1:2
3. kolo FK Bohumín – Krnov 1:1
4. kolo Kravaře – FK Bohumín 31. 8. v 17.00
15. kolo FK Bohumín – Polanka 3. 9. v 17.00
5. kolo FK Bohumín – Frýdlant 7. 9. v 16.30
6. kolo Kobeřice – FK Bohumín 14. 9. v 16.00
7. kolo FK Bohumín – Markvartovice 21. 9. v 16.00
8. kolo Háj ve Slezsku – FK Bohumín 27. 9. v 16.00
9. kolo FK Bohumín – Dětmarovice 5. 10. v 15.30
10. kolo Pustá Polom – FK Bohumín 12. 10. v 15.00
11. kolo FK Bohumín – Petřkovice 19. 10. v 15.00
12. kolo Břidličná – FK Bohumín 25. 10. ve 14.00
13. kolo FK Bohumín – Šenov 2. 11.ve 14.00
14. kolo Český Těšín – FK Bohumín 8. 11. ve 14.00

POZVÁNKY

Dva turnaje s děrovaným míčkem
V obvyklém termínu na konci srpna pořádá bohumínský 
fl orbalový klub 1. SC Bohumín '98 dva tradiční turnaje 
– O pohár 1. SCB '98 a Amatér Cup. 

„Pokud se nová hala stihne zkolaudovat, tak se bude hrát ve 
zkušebním provozu už tam, v opačném případě bychom znovu 
a naposledy zamířili na zimní stadion,“ uvedl trenér bohumín-
ského družstva Jiří Habram.

Klání družstev z vyšších soutěží se v sobotu 30. srpna budou 
účastnit vedle 1. SCB '98 a exFermenté ještě celky ZFK Petrovice, 
SK Stonava, FbK Horní Suchá a Jokers Ostrava. V neděli 31. srpna 
na Amatér Cup dorazí vedle rezervního celku 1. SCB '98 i druž-
stva Oderberg Stars, Vipers Ostrava, Spider ValMez, HC Bohu-
mín a Red Devils. Sobotní fi nále je na programu v 18.30 hodin, 
v neděli se bude o vítězství bojovat o dvě hodiny dříve.  (bir)

Atletika dětem
AK Bohumín pořádá nábo-

rovou akci pro děti od pěti let 
do »atletiky dětem« pro rok 
2014/15. Nábor se uskuteční 
na stadionku při ZŠ ČSA ve 
středu 10. a ve čtvrtek 11. září 
vždy od 16 hodin. V případě 
nepříznivého počasí v tělo-
cvičně školy. Měly by se do-
stavit i děti, které už atletiku 
dříve navštěvovaly a chtějí 
pokračovat.   (zves)

Tenisový Memoriál 
Jana Kudlíka

Na tenisových kurtech ve 
Starém Bohumíně se mohou 
příznivci bílého sportu těšit 
na už 17. ročník Starobohu-
mínských čtyřher – Memoriál 
Jana Kudlíka. Turnaj, který 
je určen neregistrovaným 
hráčům, se koná 12. a 13. září 
a vždy začíná v 8.30 hodin. V pá-
tek se utkají hráči nad 60 let, 
sobota patří tenistům bez 
omezení věku. Bližší informa-
ce na čísle 731 106 329. 

Josef CZYŽ
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Ženská florbalová elita v Bohumíně
Fantastickou účastí se může pochlubit premiérový ročník fl orbalového 
turnaje Bospor Women's Cup, který se bude konat v sobotu 6. a neděli 7. 
září ve zbrusu nové bohumínské sportovní hale. Zúčastní se jej mimo jiné 
česká ženská reprezentace, letošní mistryně republiky 1. SC Vítkovice či 
slovenské šampionky FBK Tvrdošín.

„O tom, že se nám povedlo přilákat 
hvězdné obsazení, svědčí i účast našeho 
extraligového finalisty JM Chodov, 
bronzového slovenského týmu ŠK 98 
Pruské a pátého nejlepšího českého 
celku Crazy girls Liberec,“ uvedl hlavní 
organizátor turnaje Ondřej Veselý z bo-
humínského klubu B98 a dodal, že hrát 
se bude současně i v hale v Ostravě-Du-
bině: „Družstva se utkají každé s kaž-
dým. Pro národní tým půjde o další část 
přípravy na lednovou kvalifi kaci mist-
rovství světa v Nitře, ostatní družstva 

berou turnaj jako závěrečnou prověrku 
před startem nejvyšších soutěží u nás 
a na Slovensku.“

Pro bohumínskou sportovní halu to 
bude ostrá premiéra. „Věříme, že se 
z turnaje stane tradice,“ přál by si Veselý. 
Turnaj fi nančně zaštítilo město Bohu-
mín a akce byla podpořena i z projektu 
„Ostrava – Evropské město sportu 
2014“. Vrcholem celého klání má být 
souboj české reprezentace s Vítkovice-
mi, které nastoupí pod hlavičkou pořá-
dajícího bohumínského klubu B98. 

Úvodní buly tohoto duelu favoritů vhodí 
sudí v hale pod Penzionem ve věži v sobotu 
v 19.30 hodin. Každý návštěvník utkání 
obdrží zdarma pivo nebo nealko nápoj.

„Vstup na všechny zápasy je zdarma, 
takže věříme, že si bohumínská veřej-
nost přijde prohlédnout novou halu i to, 
jak vypadá náš sport v dívčím podání. 
Florbalistek bude určitě plné město, 
protože většina družstev bude v Bohu-
míně zároveň i bydlet,“ uzavřel Veselý.

Program ve sportovní hale Bospor – so-
bota 6. září, 10.00 Chodov – reprezentace 
ČR, 16.30 Liberec – Tvrdošín, 18.00 Cho-
dov – Pruské, 19.30 Vítkovice feat. B98 
– reprezentace ČR. Neděle 7. září – 8.00 
Liberec – Pruské, 9.30 reprezentace ČR 
– Tvrdošín, 11.00 Vítkovice feat. B98 – 
Pruské, 12.30 Chodov – Tvrdošín, 14.00 
Liberec – reprezentace ČR. Igor BRUZL

NOVOU SPORTOVNÍ HALU OTEVŘE 6. a 7. ZÁŘÍ FLORBALOVÝ TURNAJ BOSPOR WOMEN'S CUP

Bohumín se zapsal do historie prestižního turnaje
Lepší start do nové sezony si kluci z FK Bohumín U15 nemohli přát. Trenér Libor 
Plhoň s vedoucím mužstva Vladimírem Burdou je po loňském triumfu v krajské 
soutěži a postupu do krajského přeboru přihlásili na prestižní žákovský turnaj, 
Memoriál Oldřicha Halusky. Konal se 9. srpna ve Studénce a Pustějově .

V konkurenci pěti prvoligo-
vých žákovských mužstev a tří 
týmů reprezentující žákovský 
fotbal Moravskoslezského 
krajského fotbalového svazu 
kluci předvedli úžasné výko-
ny. 

Kluci z Bohumína odehráli 
základní skupinu v Pustějově, 
kde svedli tři těžká utkání. 
V prvním zdolali hladce ŠSK 
Bílovec 3:0, poté porazili SK 
Hranice 2:0 a v posledním 
utkání podlehli RSM Hodonín 
0:3. Ze skupiny postoupil 
Bohumín z druhého místa 
společně s vítězem skupiny 
z Hodonína. Druhou skupinu 
ve Studénce ovládl domácí 
tým, dalším postupujícím byl 
MFK Břeclav.

V prvním semifinále se 
utkal Bohumín se Studénkou. 
V prvním poločase domácí 
vsítili dva góly a nikdo nepo-
chyboval, že budou hrát fi ná-
le. To, co však předvedli naši 
kluci, byla fotbalová paráda. 
Zápas nevypustili a svojí neu-
věřitelnou bojovností srovnali 
za šestnáct minut na 2:2. 
O postupujícím tak musely 
rozhodnout pokutové kopy, ve 
kterých byli bohumínští šťast-

nější. Jejich brankář Miroslav 
Nadhajský zneškodnil dvě pe-
nalty a v páté sérii ukázal, že 
je umí také kopat. Po zásluze 
získal individuální cenu tur-
naje pro nejlepšího brankáře. 

Ve druhém semifi nále zvítě-
zili kluci z Hodonína, kteří 
přehráli MFK Břeclav.

Do fi nále nastupovali kluci 
z Bohumína s velkým sebeza-
přením, kvůli malému počtu 

střídajících hráčů téměř ne-
mohli chodit. Naopak na stra-
ně RSM Hodonín byla vidět 
pohoda, sebevědomí a plná 
lavička střídajících. V první 
půli hodonínští hodně útočili, 
ale tlak nekorunovali góly. Ty 
začaly padat až po poločase. 
Do vedení šel díky úniku Pet-
ra Bloksche Bohumín. Z ná-
sledující rozehrávky ale hodo-
nínští srovnali. O utkání 

rozhodl po dalším úniku tři 
minuty před koncem opět ne-
uvěřitelný Bloksch. Turnaj 
nakonec ovládli překvapivě, 
ale zaslouženě kluci z FK Bo-
humín. Poprvé za 47letou his-
torii turnaje mohli nad hlavu 
zvednou prestižní putovní po-
hár. Na ten bude vyryto jmé-
no bohumínského klubu, čímž 
se nesmazatelně zapíše do 
historie turnaje. FK Bohumín 
tak bude vedle takových klubů 
jako Baník Ostrava, Dukla 
Praha, HFK Olomouc nebo 
Zbrojovka Brno.

„Ani ve snu mne nenapadlo, 
že pojedeme vyhrát. Turnaj 
měl být zpestřením a přípra-
vou na novou sezonu, která 
nás čeká po loňském úspěchu 
v krajské soutěži a postupu do 
krajského přeboru,“ uvedl Li-
bor Plhoň. Trenér vítězů byl 
v první řadě rád, že jeho svě-
řenci dostali v úvodu sezony 
šanci ke konfrontaci s kvalit-
ními soupeři.

Text a foto: 

Jaromír NADHAJSKÝ 

Konečné pořadí:
1. FK Bohumín, 2. RSM 

Hodonín, 3. MFK Břeclav, 4. 
Fotbal Studénka, 5. ŠSK Bí-
lovec, 6. TJ Valašské Meziří-
čí, 7. SK Hranice, 8. 1. BFK 
Frýdlant nad Ostravicí

Sestava vítěze turnaje FK Bohumín: Nadhajský – Boczek, Kocsisz, 
Malysz, Dobeš, Barteček, Adamčík, Vachtarčík, Burda, Černický, 
Janásek, Holub, Bloksch
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Víte, že v Bohumíně byla založena 
místní organizace ANO 2011?

Pod vedením předsedkyně 
Andrei Babišové pracujeme 
na volebním programu. 
V jednotlivých bodech se za-
měřujeme na to, co nás i vás 
ve městě trápí. Chceme měs-
to bezpečné pro slušné, pra-
cující obyvatele. Taky se nám 
nelíbí ubytovny v centru 

města a náměstí obsazené 
bezdomovci. Nechceme při-
hlížet tomu, jak zloději okrá-
dají seniory za bílého dne. 
Není nám lhostejná nedosta-
tečná dopravní obslužnost 
do městských částí. Snažíme 
se hledat řešení. Ale nemys-
lete si, že jen schůzujeme. 

: ANO, JSME V BOHUMÍNĚ
 20. 7. 2014 jsme čistili naučnou stezku Hraniční meandry Odry. Nasbíra-
li jsme čtyři pytle odpadků. V cíli u hasičské zbrojnice v Kopytově jsme 
grilovali a poslechli si pěkné písničky Josefa Pinkase.  Foto: Jiří Spáčil

 
 

Na nešťastnou 
třináctku 

nevěříme. 
13. srpna 2014 

jsme šli společně 
darovat krev. 

Při odběru Lenka 
Curzydlová.
Foto: Petra 

Kvasnicová

 15. 8. 2014 jsme na akci Kalishock diskutovali 

s mladými, co jim ve městě schází, co by chtěli změnit. 

Budeme podporovat akce pro mladé. Dejme mládeži 

dostatečný prostor sportovat a bavit se žádoucím 

způsobem a nebude potřeba řešit drogovou otázku.

 Foto:  Helena Červenková

Pozvánka
12. 9. 2014 

uspořádáme 
na hřišti 

u Kuželny 
v Bohumíně 

turnaj 
v minifotbálku 

a volejbale.  
Přihlásit své 

družstvo 
můžete na 

 731 414 541

POLITIKA

k i K li hock diskutovali

Do voleb společně
Vážení voliči,

prezident Miloš Zeman před časem oznámil termín pro 
konání voleb do zastupitelstev obcí a měst – volby 
proběhnou v pátek a sobotu 10. a 11. října 2014. 
Kandidátní listiny jsou v této chvíli odevzdány a strany 
pracují na volebních programech.

Chtěli bychom voličům 
oznámit, že pro podzimní 
volby do zastupitelstva města 
Bohumína TOP 09 sestavila 
společnou kandidátku s KDU- 
ČSL. Myslíme, že naše hod-
noty jsou si blízké, máme 
podobné vize a názory. 

Hodnotové desatero před-
stavuje TOP 09 jako konzer-

vativní politickou stranu, 
jejíž ideový program vychází 
z evropských tradic křesťan-
sko-judaistické kultury. Roz-
hodli jsme se pomoci vyřešit 
mnohým voličům dilema 
a poprvé v historii města po-
stavit jedinou kandidátku, 
koalici KDU-ČSL a TOP 09. 

Do 31. srpna je třeba uhradit poplatek 
ze psů za 1. pololetí. Buď zaslanou slo-

ženkou, převodem na účet 19-1721638359/0800 (VS je na složen-
ce) nebo hotově na pokladně MěÚ, 1. patro hlavní budovy. (zily)

Poplatek ze psů

Grilovačka v Domově Jistoty
V pátek 25. července se v Domově Jistoty v Koperníkově 
ulici konala zahradní grilovací párty. Zaměstnanci 
domova pořádají tuto akci každoročně pro své klienty 
a jejich rodinné příslušníky.

Příjemné odpoledne zahá-
jily ředitelka Jiřina Zdražilo-
vá a vedoucí zařízení Helena 
Breníková. Překvapením pro 
všechny byla živá hudba Zoltá-
na Botoše, která hrála k tanci, 
poslechu i soutěžím. Klienti 
měřili své síly v různých sou-
těžích a všichni si odnesli 
zajímavé ceny. Výborné ob-
čerstvení spolu s hezkou vý-

zdobou obstarali usměvaví 
a velmi vstřícní zaměstnanci.

Chtěla bych všem zaměst-
nancům Domova Jistoty vel-
mi poděkovat nejen za tuto 
perfektně připravenou akci , 
ale hlavně za velmi náročnou 
a obětavou celoroční péči, 
kterou obyvatelům domova 
poskytují.

Marta BUŠKOVÁ  

Poděkování za péči
 ● Děkuji primáři  Tomáši 

Sobalíkovi, vrchní sestře 
Andree Vilímkové a všem
sestřičkám chirurgického od-
dělení Bohumínské městské 
nemocnice. Svědomitě a ochot-
ně pečovali o mého postiže-
ného syna a také mimořád-
nou péči věnovali mně po 
složité operaci ruky. Děkuji.

Milan FONTY

KRÁTCE
 ● Chci poděkovat Bohumín-

ské městské nemocnici pod 
vedením Vojtěcha Balcárka. 
Konkrétní podekování smě-
řuji chirurgickému oddělení. 
Především primáři Tomáši 
Sobalíkovi, ale samozřejmě 
i všem lékařům a sestrám 
z tohoto oddělení a z jednot-
ky intenzivní péče. Vysoce 
hodnotím odbornou a vzor-
nou lékařskou péči, kterou mi 
poskytli.

Josef BLEJCHAŘ
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Kolegové zastupitelé, 
bylo mi ctí s vámi pracovat...
Uběhlo to velmi rychle... Volební období zastupitelstva 2010-2014 
se blíží ke konci. Od září začne volební kampaň kandidujících stran 
a bývá pravidlem, že se dozvíme, co jsme dělali špatně, co by se 

dalo dělat lépe, jinak či rychleji. Možná někdo slíbí všechno všem. Však to známe.

Chtěl bych však ještě využít 
poklidné předvolební atmo-
sféry a poděkovat stávajícím 
zastupitelům VŠECH STRAN 
za dobře odvedenou práci. 
V tomto volebním období se 
v poměru k získaným hlasům 
na práci pro město podíleli 
zástupci ČSSD, ODS, KSČM 
a TOP 09. Neměli jsme napříč 
stranami vždy stejné názory. 
A to je dobře, vždyť rozhodo-
vání nebylo vždy jednoduché 
a jednoznačné. Někdy až čas 
ukáže, kdy jsme se rozhodli 
správně a kdy jsme mohli 
jednat jinak. Diskuze v zastu- 
pitelstvu ovšem nešly nikdy 
do osobní roviny, neosočovali 
jsme se navzájem a vyvarova-
li jsme se politikaření a afér. 
Možná právě tím, že se doká-

žeme dohodnout a najít 
kompromis, jsme v Bohumí-
ně odlišní a můžeme tak 
rychleji postupovat vpřed.

Myslím, že se máme za čím 
ohlédnout. Přestože se jed-
nalo o roky se sníženými pří-
jmy v rozpočtu, dokázali 
jsme je úspěšně nahradit do-
tacemi a úsporami. Postavili 
jsme sportovní halu a úspěš-
ně pokračuje rekonstrukce 
Národního domu. Všechny 
městské byty mají nová 
okna, zateplují se věžáky 
a připravuje se i zateplení 
ostatních panelových domů, 
to vše při nezvyšování nájmu 
v dalších čtyřech letech. Také 
okolí našich domů se mění 
k lepšímu, vyrostla nová hřiště 
a cyklostezky, vysadila se 

izolační zeleň a postupně se 
buduje kanalizace a nové 
chodníky a cesty. Všechny 
hasičské zbrojnice jsou opra-
vené a hasiči jsou vybaveni 
dobrou technikou. Novou služ- 
bu senior taxi si starší genera-
ce velmi oblíbila. Adventure 
golf, Mauglího stezka a cvičící 
stroje a tribuna zase vylepšily 
nádherný areál Hobbyparku, 
který nám v okolí závidí. K3 
a občanská sdružení zase po-
řádají stovky akcí, díky kterým 
Bohumín žije.

Mohl bych takto pokračo-
vat, ale jsou věci, které nás 
v Bohumíně trápí společně 
všechny. A bohužel není v naší 
moci je vyřešit snadno a rychle 
bez pomoci státu. Usilujeme 
o obchvat Skřečoně, o lepší 

ovzduší v zimě v době inver-
ze a o to, aby z centra města 
zmizely SOUKROMÉ UBY-
TOVNY a jejich obyvatelé. 
Ty do Bohumína přinesla 
nešťastná rozhodnutí exmi-
nistra Jaromíra Drábka za 
vlády premiéra Petra Nečase 
a nenasytnost podnikavců, 
kteří tyto ubytovny provozují. 
A právě obyvatelé těchto uby-
toven nás trápí nejvíce. Ale 
věřím, že vláda podniká kro-
ky ke zpřísnění a tak i uby-
tovny nakonec zmizí. A cent-
rum Bohumína bude opět 
důstojným centrem města, 
a ne dvorkem pro obyvatele 
soukromého hotelu Grand.

Co dodat? Kolegové zastu-
pitelé ze všech politických 
stran, bylo mi ctí s vámi 
spolupracovat ve prospěch 
Bohumína a jeho obyvatel. 
Děkuji!

Petr VÍCHA, 
starosta Bohumína (ČSSD)

POLITIKA

Mgr. Ludmila MIESZCZAKOVÁM

Mgr. Zdeněk VESELÝIng. Jiří STRNADMarie STONIŠOVÁMarie LENOCHOVÁ

Jiří KAŠTIL
Jaroslav ŠTIAK René JAKUS

Miroslav 
KOPÁSEK

Miroslav KOCUR

Andrea ČIMBOROVÁ

Jaroslav KIJONKA

Mgr. Antonie Walterová
Miluše GŘÍBKOVÁM

Eva ŠMÍDKOVÁIng. Karel PĚTVALDSKÝ
Ing. Blanka RYŠAVÁMarek GANITTAMilan VESELÝ Naděžda 

GAŠPAROVÁ

Jarmila SZOSTOKOVÁ

Michal GABAL

Bc. Miloslav 
MUTINA
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Kdo tě znal, ten si vzpomene, 
kdo tě měl rád, nezapomene.

5. srpna jsme 
vzpomněli 1. smutné 

výročí úmrtí 

pana Jaroslava 
BÁRTŮ

ze Skřečoně.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Věrka, dcera Jana 

s manželem a syn Jiří, vnuci Michal, 
David, Adam a Lukáš, 

sestry Marie a Blaženka s manžely.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

6. srpna 
jsme vzpomněli 

již 5. smutné výročí 
úmrtí

paní Jiřiny 
GAWLASOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

manžel Erich, syn Radek, 
dcera Katka s manželem 

a vnuk Daneček.

Čas utíká a nevrací, co vzal,

 jen vzpomínka zůstává 

v našich srdcích dál.

10. srpna 
jsme vzpomněli 

nedožitých 60 let

pana Petra 
KAČALY
z Bohumína.


S láskou vzpomíná manželka, 

dcera Pavla a rodina.

Kdo tě měl rád, 
nikdy nezapomene.

21. srpna 
by se dožil 63 let 

náš milovaný 
tatínek, manžel, 
tchán, dědeček, 

bratr, 

pan Milan GÁBOR.
Nikdy nezapomenou 

manželka Klotilda, dcera Vanda 
a Věra, syn Milan s rodinami. 

Vzpomeňte s námi.

Čas plyne, 

ale vzpomínky zůstávají.

10. srpna by se dožila 
85 let 

naše maminka a babička, 

paní Jarmila NOSKOVÁ.
25. června uplynulo 25 let 

od jejího úmrtí.


15. září si připomeneme 

15. výročí úmrtí 
našeho tatínka a dědečka, 

pana Josefa NOSKA.

Stále vzpomínají 
syn Zdeněk s rodinou, 

dcera Dagmar s rodinou.

Jak krásné by bylo k narozeninám ti přát, 
jak velmi těžké je u tvého hrobu stát. 

19. srpna by se dožila 92 let 

paní Bronislava 
ADAMASZKOVÁ.


S úctou 
a láskou 

vzpomíná 
dcera Růžena

s rodinou.

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

2. srpna jsme 
vzpomněli 

5. smutné výročí 
úmrtí

paní Zdeňky 
ROSZKOSOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná 

dcera a syn s rodinami.

2. srpna jsme 
vzpomněli 16. 

smutné výročí úmrtí

pana Jiřího 
LIČKY.

Zároveň si 25. srpna 
připomeneme 

jeho nedožitých 71 let. 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Veronika, 

syn Radomír a dcera Jana s rodinami.

VZPOMÍNKY

Čas ten jako voda utek, jenom 
zmírnil trošku smutek. Prázdno, 

které tady je, žádný čas nesmyje.

4. srpna jsme 
vzpomněli 1. smutné 

výročí úmrtí 
milované maminky, 

babičky, tety 
a švagrové, 

paní Inge KOCSISOVÉ.
Dále 5. října vzpomeneme 

její nedožité 75. narozeniny.
3. února jsme vzpomněli 10. výročí 

úmrtí jejího manžela 
pana Jana KOCSISE.
22. června jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Ladislava KOCSISE.
20. května a 20. července jsme 

vzpomněli 7. výročí úmrtí
paní Evy Olšákové, 
roz. KOCSISOVÉ 

a pana Stanislava KOCSISE.
Zároveň 31. srpna vzpomeneme jejich 

nedožité 50. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomíná dcera 
a sestra Jana s rodinou.

4. srpna jsme 
vzpomněli nedožité 

75. narozeniny 
mého manžela 

pana Boleslava 
ROJÍČKA 
z Rychvaldu

a 16. září uplyne 6 let od jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jaroslava 
s rodinou.
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Už jen kytičku na hrob 
ti můžeme dát, 
chviličku postát 

a tiše vzpomínat.

27. srpna 
jsme vzpomněli 
30 let od úmrtí 

pana Jana 
SIVKA.


S láskou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.  

28. srpna jsme si 
připomněli 

nedožité 
70. narozeniny 

pana Františka 
MACZURKA.


S úctou vzpomínají manželka Věra, 

dcery Jana a Lenka 
a syn Jiří s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 
kdo tě miloval, nezapomene.

30. srpna uplyne 
5 let od náhlého 

úmrtí naší 
maminky, 

manželky, tchyně 
a babičky,

paní Marty MARŠOVÉ
z Bohumína.

S úctou a láskou vzpomínají 
dcera Monika s manželem, 

manžel Milan  a vnuk Jiříček.

Ze světa odešel, 
v srdcích stále zůstává. 

Odešel tragicky, zanechal však 
nesmazatelné vzpomínky.

30. srpna 
by se dožil 

50 let 

pan Miroslav 
KARAS.


Stále vzpomíná 

bratr Jiří s manželkou.

Jsi stále tak blízko, bez ohledu 
na to, jak daleko. Nemůže to být víc 
od srdce. Navždy věřit v to, co jsme .

A na ničem jiném nezáleží. 

V srpnu jsme 
vzpomněli nedožité 

39. narozeniny 

pana Dalibora 
ROŠKA.


Děkujeme rodině a přátelům za tichou 

vzpomínku. Manželka s dcerou, 
maminka a bratr.

5. září 
by oslavil 

narozeniny náš 
milovaný otec, 

dědeček 
a pradědeček

Michal 
KAROLI.


Stále vzpomíná 

manželka Anna s rodinou.

Osud nám nevrací, co kdysi vzal, 
vrací jen vzpomínky, bolest a žal.

1. září 
vzpomeneme 

8. výročí úmrtí 

paní Marie 
KROUTILOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Jaroslav, 
synové Aleš a Vladimír 

a sestra Anička s rodinami.

Jak krásné by bylo k narozeninám ti 
přát, jak těžké je u tvého hrobu stát. 

Jen kytičku ti na něj můžeme dát.

25. srpna 
jsme vzpomněli 

nedožité 
80. narozeniny 

pana Karla 
ROJE

ze Skřečoně.


S láskou vzpomínají manželka Vanda, 

synové Pavel s rodinou, Kája s rodinou, 
Zdeněk s rodinou.

Naposledy jsme se rozloučili
František Adamec * 1947 z Nového 

Bohumína  Jiří Banot * 1951 ze Starého 
Bohumína  Libuše Daňková * 1932 ze 
Starého Bohumína  Štefan Hentek * 
1942 z Nového Bohumína  Marie Hu-
díková * 1931 z Nového Bohumína  
Aloisie Jančíková * 1938 ze Záblatí  
Štefan Jaško * 1944 z Nového Bohumí-
na  Stanislav Kraskowski * 1952 z Pud-
lova  Františka Lepciová * 1920 ze Sta-
rého Bohumína  Marie Masná * 1938 z 
Pudlova  Karel Melichařík * 1953 z 
Nového Bohumína  Kateřina Nogová * 
1976 ze Starého Bohumína  Jozef Palko 

* 1938 z Nového Bohumína 
 Břetislav Pospíšil * 1951 z 
Nového Bohumína  Aloisie Ratajová * 
1926 z Nového Bohumína  Barbora Ro-
benková * 1976 z Nového Bohumína  
Bronislava Rybanská * 1929 z Nového 
Bohumína  Stanislav Salát * 1946 z No-
vého Bohumína  Roman Sigmund * 
1970 z Nového Bohumína  Marie Stwo-
rová * 1929 z Nového Bohumína  Milan 
Ščuka * 1969 z Nového Bohumína  
Zdeněk Štěrba * 1932 z Pudlova  Šárka 
Tomalová * 1956 z Nového Bohumína  
Pavel Zjara * 1959 z Nového Bohumína

Své »ano« si řekli 
Jiří Martinek a Lenka 
Kurtiová, oba z Bohumína
Milan Gallík a Kateřina 
Šostá, oba z Bohumína
Miroslav Mazal a Lucie Gibiecová, 
oba z Bohumína
Petr Šimurda a Michaela Chánová, 
oba z Bohumína
Vít Šebesta z Ostravy a Michaela 
Richterová z Bohumína
Tomáš Schwarz z Orlové a Lenka 
Lodňanová z Bohumína
Petr Kurtin z Otrokovic a Olga Sivková 
z Bohumína
David Grabiec a Veronika Pajtášová, 
oba z Bohumína
Tomáš Rohrsetzer a Jana Lukáčová, 
oba z Bohumína
David Sodzawiczny a Lenka Pospíšilová, 
oba z Bohumína
Alexandr Krajčovič a Zuzana Adamcová, 
oba z Bohumína
Tomáš Oborný a Lucie Lupienská, 
oba z Bohumína
Roman Gábor a Denisa Mirgová, 
oba z Bohumína (mat)
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Řešení křížovky 
z minulého OKA: 

»Je nebezpečné věřit i nevěřit« 
- autor výroku Phaedrus.

TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních
krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆ 596 544 588, 606 205 469

INZERCE

REALITY

●  Pronajmu byt 3+1 
v Rychvaldu, ul. náměstí 
Míru 1604, pro bližší informa-
ce volejte.  724 016 429.
● Prodám 3+1 v os vlast- 

nictví, 97 m2, v centru. RK 
nevolat.  736 681 925.
● Prodám družstevní 

byt 1+1 v přízemí, Rychvald, 
Středová 1521. Cena doho-
dou.  605 105 220.
● Prodám nebo pronaj-

mu druž. byt 3+1, 78 m2, v 
cihl. domě v centru, po revital. 
parkety, etáž. topení, krb. Pro- 
dej: cena dohodou; nájem: 
7.800 Kč.  776 581 214.
● Levně pronajmeme 

nebytové prostory, Čás-
lavská 243, vedle Cykloservi-
su Apollo.  737 525 271.

● Prodám garáž ve Fibi-
chově ul. v Bohumíně. Tel.: 
604 602 872.
● Pronajmu garáž v Drá-

tovnách u Kauflandu. Cena 
500 Kč.  603 777 543.
● Bytové družstvo v Orlové 

nabízí k pronájmu kance-
láře v centru města, Ma-
sarykova 1325, o výměře 26 
m2 a 68 m2, s terasou, soc. 
zařízením, kuchyňkou, dále 
7 m2.  604 201 367.
● Pronajmu garsoniéru 

s balkonem v ulici Sv. Čecha 
1075. Byt po úpravách. Cena: 
5.000 Kč.  739 598 151.
● Nabízím k prodeji 

slunný a prostorný dr. 
byt 3+1 o rozloze 76 m2, ve 
4. podl. s balkónem. Byt se 
nachází v Kostelní ul. v cent-
ru Bohumína, má nové pod-
lahy, nové interiérové dveře, 
nové vstupní bezpečnostní 

dveře zn. Sherlock s vícebo-
dovým zamykáním. V domě 
byla vyměněna okna, dům je 
zateplený, nové odpady a 
stoupačky. V domě je výtah. 
Prodej bez RK. Cena doho-
dou. e-mail: petr.wludyka@
seznam.cz,  733 307 030.
● Prodám dr. byt 3+1, 

72m2, v ul. Tovární 428 v Bo-
humíně. Byt je v 08/2013 
částečně po rekonstrukci. 
Možnost odkoupení do osob. 
vlastnictví. Volný ihned. Pro-
dej bez RK. Cena dohodou. 
 602 257 593.

RŮZNÉ

● Prodej medu z Jese-
níků a včelařských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve 
Skřečoni.  776 684 719.
● Koupím starší pivní 

třetinky a půllitry. E-mail: 
petrahekova@seznam.cz,  
732 170 454. 

● Prodám piano Schol-
ze, dub tm. hnědý. Cena do-
hodou.  724 906 209.
● Poukaz na letecký zá-

jezd s Boh. CK Faine v ceně 
1.000 Kč přenechám za 500 
Kč.  723 312 304 po osmé 
ráno a večer.

NABÍDKA PRÁCE

● Firma přijme malíře, 
natěrače, lešenáře.  
728 213 039.
● Hledám spolehlivého 

člověka na příležitost-
nou výpomoc na zahradě 
a postarání se o zahradu (za-
lévání) a zvířata (krmení) 
v době naší nepřítomnosti - 
Bohumín-Záblatí. Odměna 
dohodou.  607 539 080. 
E-mail: mbielan@gmail.com

SLUŽBY

● Hloubkové čištění ko-
berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz 
 724 088 643. 
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.

Kopytovští hasiči slavili 90 let od svého založení
V sobotu 26. července se u místní hasičské zbrojnice 
konaly oslavy 90letého trvání hasičů v Kopytově. 

Slavnostní program zahájil 
průvod praporů a požární 
techniky. V čele jelo cisternové 
vozidlo, které si sbor zakoupil 
z fi nančního daru nadace ČEZ 
a starosty obce Čeladná Pavo-
la Lukši. Vozidlo následně 
posvětil otec Kalikst ze staro-
bohumínské fary.

Sponzor a partner oslav, 
fi rma MSA 4, předal hasičům 
z Kopytova do užívání nové 
dýchací přístroje a zásahové 
přilby. V poledne proběhla 
slavnostní schůze s oceněním 
aktivních členů SDH.

Následovaly ukázky zásahů. 
První bylo hašení domečku 
hasičským potěrem. Následo-
vala ukázka hašení z dobové 
koňské stříkačky, kterou pro-

vedli přátelé z SDH Ouštice. 
Další ukázka zásahu u do-
pravní nehody dvou vozidel 
patřila místním hasičům, 
družební jednotce z polských 
Gorzyc, hasičskému záchran-
nému sboru z Hlučína a čle-
nům ČČK Karviná. Poslední 
ukázku předvedl i  hasič i 

z SDH Rychvald, kteří pro-
vedli zásah hašení pěnou.

Večer následoval slavnostní 
ohňostroj a zakončení obsta-
rala noční recesní soutěž. Po 
startovním výstřelu se celé 
družstvo hasičů vydalo do ga-
ráže zbrojnice za účelem spl-
nění několika úkolů: ošetření 
raněného, uzlové štafety, ur-
čení technických prostředků 
a názorné ukázky požárních 

signálů. Následně velitel do-
pravil strojníka v kolečkách 
kolem požární nádrže a po 
návratu celé družstvo vyběhlo 
k plnění požárního útoku 
v dýchacích přístrojích.

Oslav se zúčastnilo několik 
hasičských sborů, například 
SDH Rychvald, Orlová-Poru-
ba, Dětmarovice, Havířov-
-Město, Čeladná, OSP Gorzy-
ce, Ouštice ze středních Čech 
a Nová Bystřice z jižních Čech.

Děkujeme tímto sponzo-
rům, bez kterých by oslavy 
nemohly proběhnout. Jde 
o restauraci Belfast, Zlatý 
Jelen, Gastrocentrum Migo, 
Nadace ČEZ, Pavol Lukša, 
TOP 09 Bohumín, město Bo-
humín, manželé Bočkovi, 
Rychvaldská pekárna, MSA 
safety company, Grafi k Aja. 

Výbor SDH Kopytov
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 28.8. DO 22.9.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 13.9. od 14 hodin VINOBRANÍ. Čtvrtý ročník vi-
nobraní v Bohumíně. Kvalitní i sudová vína, několik 
druhů burčáků, vinařské soutěže a ukázka sabrage. 
Hrát bude cimbálová muzika Iršava, kapela Cimballi-
ca, vystoupí folklorní soubory Olšina a Morava. Nám. 
T. G. Masaryka.

 ● 19.9. v 10–16 hodin SELSKÝ RYNEK. Prezentace 
výrobků a řemeslníků, soutěže pro nakupující, ukáz-
ka výroby sýru či práce pasteveckého psa. Nabídka 
potravin regionálních výrobců – ovoce, zelenina, 
ryby, maso, klobásky, sýry, víno, med. Celý den hraje 
a zpívá kapela Srdíčko. Nám. T. G. Masaryka.

DIVADLO

 ● 22.9. v 19 hodin DOKONALÁ SVATBA. Konver-
zační komedie britského střihu, hraje společnost 
Indigo company Praha. Sál kina, 190 Kč.

 ● 28.9. v 10 hodin ŽABÍ PRINC. Klasická pohádka 
na motivy bratří Grimmů, hraje divadlo Bambules 
Karviná. Sál kina, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 28.8. a 29.8. ve 13–17 hodin SRPNOVÁ MÍCHA-
NINA. Výtvarná dílna: Výroba rámečků na fotky 
z prázdnin, knihovna Skřečoň.

 ● 29.8.  ve 13–17 hodin PRÁZDNINY S PA-
VOUČKEM PROVAZNÍČKEM. Výtvarná dílna, 
knihovna Starý Bohumín.

 ● 31.8. v 10–19 hodin UKONČENÍ KOLOTOČE. Den 
plný pohádek promítaných přímo na náměstí T. G. 
Masaryka.

10.00 Tom a Jerry: Robin Hood a veselý myšák

11.00 Honičky králíčka Budseho

12.15 Happy feet 2

13.50 Liga spravedlivých: Zánik

15.00 Vyhodnocení prázdninového kolotoče - lo-
sování o tablet a další ceny

15.30 Lego Hero Factory: Divoká planeta

16.15 Batman: Odvážný hrdina 2

17.45 Krasavec Beauty

 ● 8.9. až 12.9. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
TÝDEN S MEDVÍDKEM. Čítárna a herna.

 ● 18.9. v 9.30–12 hodin a 13–17 hodin BOBEŠ 
V KNIHOVNĚ. Výtvarná dílna knihovna a CMR 
Bobeš, výroba stojánků na tužky.

 ● 22.9. až 26.9. ve 13–17 hodin (mimo středu) KVĚ-
TINÁČ UBROUSKOVOU TECHNIKOU. Výtvarná dílna.

BESEDY

 ● 16.9. v 17 hodin JAK MÍT KRÁSNÝ VZTAH, 
IDEÁLNÍ PARTNERSTVÍ. Přednáška terapeutky 
metody RUŠ Jany van Coppenolle, přednášková 
místnost knihovny, 40 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 28.8. v 19 hodin SEX TAPE. Film USA (Komedie), 
2014, titulky, přístupný od 15 let, 95 minut, 130 Kč.

 ● 29.8., 30.8. a 31.8. v 19 hodin FAKJŮ PANE UČI-
TELI. Film Německo (Komedie), 2013, dabing, pří-
stupný od 12 let, 119 minut, 120 Kč.

 ● 1.9. v 16 hodin a 7.9. v 10 hodin TŘI BRATŘI. Film 
Česko (Pohádka s písničkami), přístupný, 90 minut, 
125 Kč, děti 100 Kč.

 ● 4.9. v 19 hodin NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ. Film Velká 
Británie, USA (Thriller), 2014, titulky, přístupný od 15 
let, 121 minu, 110 Kč.

 ● 5.9. a 6.9. v 19 hodin SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO 
KTEROU BYCH VRAŽDIL. Film USA (Akční thriller / 
Komiks), 2014, 3D, titulky, přístupný od 15 let, 103 
minut, 130 Kč.

 ● 7.9. v 19 hodin SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU 
BYCH VRAŽDIL. Film USA (Akční thriller / Komiks), 
2014, titulky, přístupný od 15 let, 103 minut, 110 Kč.

 ● 10.9. v 9 hodin NĚŽNÉ VLNY. Film Česko (Kome-
die), 2013, přístupný, 96 minut, 50 Kč.

 ● 11.9. v 19 hodin DÁRCE. Film USA (Sci-fi ), 2014, 
titulky, přístupný, 89 minut, 120 Kč.

 ● 12.9. v 19 hodin ŽELVY NINJA. Film USA (Akční / 
Komiks), 2014, dabing, přístupný, 95 minut, 110 Kč.

 ● 13.9. v 19 hodin ŽELVY NINJA. Film USA (Akční / 
Komiks), 2014, 3D, dabing, přístupný, 95 minut, 
140 Kč.

 ● 14.9. v 10 hodin POŠŤÁK PAT. Animovaný fi lm 
Velká Británie (Rodinná komedie), 2014, dabing, pří-
stupný, 88 minut, 100 Kč.

 ● 14.9. v 19 hodin LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY. Film USA 
(Romantická komedie), 2014, titulky, přístupný od 12 
let, 94 minut, 120 Kč.

 ● 18.9. v 19 hodin ÚSVIT PLANETY OPIC. Film USA 
(Sci-fi  / Akční), 2014, 3D, titulky, přístupný od 12 let, 
130 minut, 140 Kč.

 ● 19.9. v 19 hodin ÚSVIT PLANETY OPIC. Film USA 
(Sci-fi  / Akční), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 130 
minut, 110 Kč.

LETNÍ KINO

Promítá se za každého počasí, vždy ve 21.15 

hodin. Možnost půjčení deky a repelentu.

 ●  FESTIVAL DĚTSKÉ FILMY 
(ve 20.30 hodin, vstupné 29 Kč)

28.8. LEGO HERO FACTORY: DIVOKÁ PLANETA. 
Animovaný fi lm USA, 2011, 44 min.

29.8. TOM A JERRY: ROBIN HOOD A VESELÝ 
MYŠÁK. Animovaný fi lm USA, 2012, 56 min.

30.8. KRASAVEC BEAUTY. Hraný fi lm USA, Velká 
Británie, 1994, 88 min.

OSTATNÍ AKCE

 ● TRADIČNÍ POUTĚ. 7.9. od 10 hodin ve Starém 
Bohumíně na nám. Svobody, 14.9. od 10 hodin ve 

Skřečoni před kostelem.

SPORT

 ● 30.8. ve 13 hodin MEZINÁRODNÍ TURNAJ VE 

SKATEPARKU. Společná akce ČR a PL, sportovně-re-

kreační areál ve Fabryczné ulici v Chałupkách.

 ● 12. a 13.9. v 8.30 hodin MEMORIÁL JANA KUD-

LÍKA. Tenisový turnaj čtyřher neregistrovaných 

hráčů, kurty ve Starém Bohumíně.

FOTBAL utkání na hřišti za parkem, není-li 

uvedeno jinak.

 ● 3.9. v 17 hodin FK BOHUMÍN – POLANKA. Muži 

A, krajský přebor.

 ● 7.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - FRÝDLANT N. 

O. Muži A, krajský přebor.

VODÁCTVÍ

 ● Soboty, neděle a svátky v 9 hodin a ve 14 hodin 

PŮJČOVNA LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 

100 Kč/dopravné 1 lodě (200 Kč raft),  731 130 686.

CVIČENÍ

 ● SPINÁLNÍ JÓGA - JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA. 

Každé pondělí a úterý od 19 do 20 hodin ve Sport-

centru. Vhodné i pro začátečníky.  731 905 040. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 

ZŠ Beneše u PZKO. První lekce 8.9. Na tel. objednáv-
ku  604 999 147. slunerc.webnode.cz

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 

 734 788 668

 ● 5.9. v 11 hodin SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HALY, 
ve 14 až 18 hodin den otevřených dveří s exhibičními 
tréninky.

 ● 6.9. od 9 hodin a 7.9. od 8. hodin BOSPOR 
WOMAN'S CUP 2014. Florbalový turnaj elitních 
ženských klubů z ČR a SR.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

1.9. až 14.9. PROVOZ UZAVŘEN – technická od-

stávka aquacentra.

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA
pondělí až neděle: 9 – 21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

Letní sporty na zimáku – badminton, tenis, stolní 

tenis, nohejbal a volejbal.

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až pátek: 14 – 22 hodin

sobota a neděle: 10 – 22 hodin
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Pobyt na horském vzduchu všem svědčil
O letní dětské tábory byl letos opět velký zájem. Také turistická základna Domu dětí 
a mládeže Fontána v Návsí u Jablunkova se o letních prázdninách zaplnila dětmi, 
které si zde užívaly zajímavý program i zábavu.

Do Návsí nejprve vyrazilo 
ve třech turnusech 130 bo-
humínských dětí,  čtvrtý tur-
nus tvořila padesátka dětí 
zaměstnanců automobilky 
Hyundai, která si pobyt s ce-
lotáborovou hrou »Ostrov 

pokladů« s  bohumín-
ským personálem objed-
nala »na klíč«. 

Navštívili jsme se zástupci 
odboru školství, kultury a spor 
tu městského úřadu třetí tur-
nus, který se nesl v duchu 

táborové 
hry »Záhada hlavolamu«. 
Děti byly spokojené, líbil se 

j i m 

pestrý 
program - různé soutěže, vy-
cházky, při kterých sbíraly 
borůvky i houby, večerní dob-

rodružství, karneval, diskotéky, 
pochvalovaly si dobrou stravu 
a hlavně navázání pěkných 
kamarádských vztahů. 

Nově byly v areálu nainsta-
lovány dětské herní prvky, 
k osvěžení byl k dispozici 
malý bazének. Jediným nega-
tivním prvkem tak letos bylo 
vrtkavé počasí, kdy se střídalo 
vedro s lijáky a větrem. Kolek-
tiv obětavých vedoucích v čele 
s Jiřím Truclou vše úspěšně 
a s úsměvem zvládl, obětavě si 
počínala také správkyně zá-
kladny Renáta Královičová. 
Rodiče mohli své děti sledovat 
díky bohaté fotodokumentaci 
ze všech turnusů na facebooku 
DDM a 31.července dokonce 
při prvním přímém video pře-
nosu z dění v táboře.

Malá poznámka na závěr. 
Budova i stanová základna 
stárne a pro úspěšnou provo-
zuschopnost a spokojenost 
v dalším období bude nutno 
areál inovovat, na což by měl 
pravidelně pamatovat měst-
ský rozpočet v příštích letech.
Zdeněk VESELÝ, předseda komise 

rady pro výchovu a vzdělávání

áb é

d-

stupci

j i m

pestrý

Příměstský tenisový tábor
Ve druhém srpnovém týdnu uspořádal TK Sokol Bohumín příměstský tenisový tábor. 
Tábor byl určen všem dětským příznivcům bílého sportu. Podle věku a úrovně byly 
děti rozděleny do tréninkových skupin, ale zároveň také absolvovaly spoustu her 
a akcí společně, což přispělo k utužení kolektivu. 

Kromě tenisových lekcí 
děti během týdne navštívily 
bazén, kde si pořádně zařá-
dily, vyšlapaly na Girovou 
a za odměnu se pak mohly 
několikrát povozit na místní 
bobové dráze. Po náročném 
dni se sportovci utábořili 
v tenisovém areálu, kde ro-
zestavěli své stany. Nebyla 
by to pořádná noc bez stezky 
odvahy, a proto jsme s trenéry 
jednu pořádně strašidelnou 
uspořádali v parku Petra Bez-
ruče. Ukáplo i pár slziček, ale 
nakonec jsme se tomu všich-
ni zasmáli a nebojácní tenisté 
si vysloužili sladkou odměnu. 
Poslední den jsme byli všich-
ni velmi unavení, tak jsme 

tábor zakončili odpoledním 
šlofíčkem, na který se nás 
děti ptaly celý týden. Po kaž-
dém obědě si totiž chtěly jít 
zdřímnout.

Tato akce byla první, ale 
rozhodně ne poslední. Tre-
néři i rodiče s dětmi zhodno-
tili tento tábor jako velmi 
povedený a všichni se těšíme 
na příští rok, až si to zopaku-
jeme. 

Děkujeme účastníkům za 
vzorné chování, díky kterému 
jsme si ten týden s vámi užili, 
a rodičům děkujeme za pro-
jevenou důvěru a podporu. 

Závěrem jedno oblíbené 
zvolání – Aša!

Trenéři TK Sokol Bohumín

Tenisové tréninky byly hlavní 
náplní tábora, ale došlo i na 
spoustu her a zábavy. 

Foto: Petra Miovská
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