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Setkání s občany
V září proběhnou pravidelná setkání vedení 

Bohumína s obyvateli městských částí. Jejich 

smyslem je zprostředkovat lidem novinky z dění 

ve městě a vyslechnout si jejich připomínky a námě-

ty. Letos se za občany vypraví starosta Petr Vícha 

a místostarostové Lumír Macura a Igor Bruzl.

TERMÍNY A MÍSTA SETKÁNÍ:

15.9. 16 hodin Starý Bohumín, základní škola
 17.30 hodin  Šunychl, restaurace Zlatý jelen

16.9. 16 hodin Vrbice, restaurace U Zvonu 
 17.30 hodin Pudlov, restaurace U Studny

17.9. 16 hodin Záblatí, sokolovna
 17.30 hodin Skřečoň, základní škola

POZVÁNKAStát ruší berňáky, prý tím ušetří
Finanční správa (FS) od příštího roku zruší v rámci republiky třiadvacet fi nančních 
úřadů. Na seznamu je i Bohumín. Menší pobočky jsou prý neefektivní a jejich 
provoz neekonomický. 

Rozhodnutí ovšem popu-
dilo živnostníky, kteří budou 
muset na berňák dojíždět mnohem dále. Roz-
hořčeno je i vedení dotčených obcí. FS ani Mi-
nisterstvo fi nancí s nimi krok nekonzultovaly.

FS nyní v Česku provozuje 201 územních 
pracovišť finančních úřadů – 98 řídících, 103 
podřízených. A právě z nich k novému roku tři-
advacet skončí, z toho čtyři v Moravskoslezském 
kraji, včetně toho v Bohumíně. Zaměstnance ze 
zrušených poboček ale berňák propouštět nebu-

de, jen se přesunou na jiná 
pracoviště. „Pomalu se stává 

pravidlem, že rozhodnutí státní správy obcím ne-
pomáhají, spíše jim škodí. Známe to z liknavosti 
při rušení protiprávně povolených hracích auto-
matů, v nedůsledném řešení příčin krádeží kovů 
či v nerespektování stanovisek obcí u poskytování 
doplatků na bydlení na ubytovnách. Rozhodnutí 
zrušit pobočky fi nančních úřadů mne proto vůbec 
nepřekvapuje,“ konstatoval místostarosta Lumír 
Macura. (Dokončení na str. 5)

K VĚCI

Událost roku, secesní památka znovu ožívá
Návrat secese! Obnova 
hotelu Pod Zeleným dubem 
(Národní dům) ve Starém 
Bohumíně je u konce. 
Objekt je nyní v kondici, 
v jaké nebyl dlouhé desítky 
let. Rekonstrukce mu 
vrátila původní lesk 
v kombinaci s moderními 
prvky 21. století. O tom, 
jak to nyní památkově 
chráněnému domu sluší, 
se mohou zájemci 
přesvědčit už za pár dnů.

Otevření opraveného secesní-
ho skvostu je nejen kulturní, ale 
zejména společenskou událostí. 

Prostory si mohou zá-
jemci prohlédnout už 
v neděli 6. září od 9 do 

17 hodin. V den starobo-
humínské pouti se budou 
konat co půl hodiny ko-
mentované prohlídky. 
Dva moderátoři vždy 
provedou skupinku od 
sklepení, přes restauraci, 
hotelovou část až po sál, 
kde se bude promítat 
krátký dokument o rekon-
strukci domu. K vidění 

budou také výstavy týkající se 
starobohumínských zvonů, me-
andrů Odry či poutního místa.

O týden později, v pátek 
11. září večer, se hotel Pod 
Zeleným dubem vrátí do 
prvorepublikových časů 
a éry kabaretů. „Hosté v sále 
budou sedět u stolů, objed-
návat si jídlo či pití a sledo-
vat vystoupení na pódiu. Na něm 
se představí orientální tanečnice, 
kouzelníci a iluzionisté. V progra-
mu nebude chybět vzdušný balet 
nebo fakírská show. Večerem pro-
vází Petr Stebnický,“ zve diváky 
Karel Balcar, ředitel K3 Bohumín, 
která program otevření hotelu po-
řádá a kde lze zakoupit lístky.

Starobohumínská památka 

zkrátka znovu ožívá. Na-
příklad 18. října zde místní 
ochotnický spolek Boban před-
vede svůj divadelní kus Paroháči. 
V neděli 25. října tady proběhne 
strašidelný maškarní bál a 13. 
listopadu bude dům patřit Plesu 
králů hudby. Vláďa Hron uvede 
oficiálně první ples ve zrekon-
struovaném domě.  (tch)

něm zkrátka znovu ožívá Na
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Jak hodnotíte, i z pozice 
předsedy komise sportu, 
možnosti sportování 
v Bohumíně? 

Možnosti sportování jsou ve 
městě vysoce nadstandardní. 
V této oblasti šel Bohumín jedno-
značně kupředu a může sloužit 
jako následováníhodný příklad. 
Není obvyklé u aglomerací naší 
velikosti, aby měl takřka každý vý-
 znamnější sport své zázemí, navíc 
na takové úrovni. Nová sportovní 
hala, oblíbený areál Bosporu, zimní 
stadion, fotbalová hřiště, tenisové 
kurty a tak dále. Rozmanitost 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: ADRIAN KUDER
Mezi zastupiteli patří Adrian Kuder (34) k nováčkům. 
Absolvent Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci byl několikanásobným mládežnickým 
mistrem republiky v plavání, juniorským rekordmanem 
a reprezentantem. Díky svým zkušenostem šéfuje už 
druhé volební období komisi sportu. V roce 2005 stál 
u zrodu Plaveckého klubu Bohumín, v němž nyní zastává 
funkci prezidenta a trenéra. Profesně je ředitelem 
Základní školy Čs. armády.

sportovišť navíc oslovuje všechny 
věkové kategorie. Aquacentrum 
láká děti, seniory i střední generaci. 
Mauglího stezka v Hobbyparku je 
projektována tak, aby si ji užili ti 
nejmenší i lidé v důchodovém 
věku. Pravidelné uživatele má také 
venkovní posilovna, v tělocvič-
nách si lze zacvičit pilates, jógu. 
Kdo chce sportovat organizovaně, 
má na výběr z celé řady klubů. 
A kdo se zajímá o sport jen z po-
zice diváka, proč nejít fandit třeba 
na nově zbudovanou tribunu ve 
fotbalovém areálu?

Ředitelem školy jste poměrně 
krátce. Podařilo se vám zavést 
nějaké novinky? 

Už když jsem do ZŠ ČSA na-
stoupil, byla velmi dobře vybavena. 
Letos jsme navíc otevírali dvě 
nové, moderně vybavené učebny 
– přírodovědnou a pro výuku 

cizích jazyků. V budově školy 
jsme rovněž zprovoznili wifi  síť. 
Veškeré zázemí, jakkoli moderní 
a užitečné, by nebylo k ničemu, 
kdyby ve škole nepracoval kvalitní 
kolektiv pedagogů a správních 
pracovníků. V tomto ohledu jsem 
měl štěstí na většinu skvělých 
a nadaných lidí. Navíc od nového 
školního roku budeme mít zají-
mavou posilu. Pro výuku anglič-
tiny se nám, i díky grantu, poda-
řilo zajistit rodilou mluvčí z USA.

ZŠ ČSA úzce spolupracuje 
s atletickým klubem. 
Co to přináší v praxi?

Spolupráce funguje ve dvou 
rovinách. První je snadné zpro-
středkování atletických tréninků 
našim žákům, mezi nimiž mo-
hou trenéři objevit talentované 
děti. Druhou je spolupráce mate-
riální. Díky společnému úsilí se 

podařila proměna starého betono-
vého hřiště za nové s umělým po-
vrchem, vyrostlo zázemí pro skok 
o tyči a sektor pro hod oštěpem. 
Klub i škola mají díky těmto úpravám 
vynikající zázemí nejen pro výuku 
atletiky. Investice do podobných 
projektů, byť se mohou zdát vyso-
ké, mají smysl. Třeba nejmenší děti 
dokáže často motivovat k činnosti 
třeba to, že v podobných areálech 
trénují známé sportovní hvězdy. 
Nemluvě pochopitelně o možnos-
tech růstu výkonnosti stávajících 
i budoucích atletů. 

Při čem si nejlépe odpočinete?

Nevím, jak moc lze k odpočin-
ku počítat nedělní vyhecované 
fl orbalové zápasy bývalých plav-
ců... Obecně to s odpočinkem 
není jednoduché. Řízení školy, 
trénování a vedení plaveckého 
klubu, k tomu práce pro město, to 
vše je časově náročné. Pracovní 
víkendy nebývají ničím zvlášt-
ním. Proto když se mi podaří 
nějaké volno vyšetřit, dávám 
přednost spíše relaxaci a nenároč-
ným činnostem se synem Domi-
nikem, rodinou či přáteli. Ideální 
odpočinkový den by pak měl být 
zakončen dobrou večeří a skleni-
cí zajímavého vína.

Děkuji za rozhovor.  (fi )

Pacientům odpadlo cestování za dialýzou
V Bohumíně funguje od půlky prázdnin 
dialýza a nefrologická ambulance. 
Sloužit budou pacientům s onemoc-
něním ledvin. Moderní středisko 
v areálu Bohumínské městské nemoc-
nice (BMN) vybudovala a provozuje 
soukromá společnost B. Braun Avitum. 
Dialýza výrazně přiblíží odbornou 
péči pacientům, kteří dosud museli 
dojíždět do Karviné nebo Ostravy.

Přestavba tří pater nevyužité administra-
tivní budovy ze 60. let probíhala od letošního 
ledna. Do kompletní rekonstrukce investovala 
společnost pětadvacet milionů, zdravotnické 

technologie si vyžádaly dalších deset milionů. 
Nové prostory nyní nabízí dvanáct moder-
ních dialyzačních lůžek, možnost vysokoobje-
mové hemodiafi ltrace, peritoneální (domácí) 
dialýzu a také nefrologickou ambulanci. 

BMN postupně rozvíjí své centrum následné 
péče a společně s B. Braun Avitum chce reago-
vat na trend stárnutí populace. Podle odhadů 
statistiků se během pětatřiceti let zdvojnásobí 
počet lidí nad 65 let. I kvůli stárnutí populace 
roste počet dialyzovaných pacientů. „Budeme 
se soustředit především na spolupráci mezi dia-
lýzou a centrem následné péče, laboratoří, 
interním, chirurgickým a radiodiagnostickým 
oddělením,“ uvedl ředitel BMN Vojtěch 
Balcárek. 

Nová dialýza stojí v zadní části areálu ne-
mocnice. V přízemí je zbrusu nová nefrolo-

gická ambulance, v prvním patře zázemí pro 
zdravotníky a administrativu, ve druhém pa-
tře dialyzační sál. „Sál disponuje dvanácti 
lůžky. Zatím máme pět pacientů, takže v první 
fázi budeme pracovat v jednosměnném provo-
zu v pondělí, středu a pátek. Jakmile počet pa-
cientů překročí počet lůžek, rozjedeme provoz 
dvousměnný,“ sdělili vedoucí lékař bohumín-
ské dialýzy Robert Rakowski. 

Jednou z prvních pacientek je Bohumíňač-
ka Vratislava Padělková (65). „Pro mě to je 
obrovská výhoda, doteď jsem jezdila na dialýzu 
do Vítkovic. Někdy jsem strávila v sanitce svo-
zem a rozvozem ostatních pacientů i hodinu. 
Teď to mám deset minut pěšky a doslova pár 
sekund autem,“ pochvalovala si paní Vratislava, 
která už dialýzu podstupuje třikrát týdně rok 
a půl.   (red)

Nevyužitá nemocniční budova dostala novou podobu za pětadvacet milionů.   Foto: Pavel Čempěl

První pacientka bohumínské dialýzy Vratislava 
Padělková (65).
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Sídliště dostane novou podobu po etapách
V centru Bohumína je v plném proudu rozsáhlá regenerace veřejných ploch 
na sídlišti mezi ulicemi Čs. armády, Jateční a Okružní. Odstartovala v červnu 
a potrvá do konce října. Lokalita dostane nové chodníky, parkovací místa, 
přibudou lavičky i úsporné veřejné osvětlení a zeleň. Obnova proběhne 
ve čtyřech etapách. Letos přijdou na řadu první dvě za třiadvacet milionů. 
Polovinu z této částky pokryje evropská dotace. 

„Asfaltové chodníky nahradí zámková dlaž-
ba. Upravíme a rozšíříme stávající parkovací 
místa, opravíme dětská hřiště, kde přibudou 
i nové prvky. Počítáme také s vylepšením sta-
novišť pro kontejnery na 
odpad. V celé lokalitě 
chceme vysázet asi še-
desátku nových stro-
mů. Celý prostor by 
měl zároveň dostat 
nové veřejné osvětlení 
s úspornými ledkovými 
světly,“ popsala Lenka 
Jochimová z odboru 
rozvoje a investic rozsah 
prvních dvou etap pře-
stavby. Další dvě by 
měly v lokalitě proběh-
nout zřejmě v příštím 
roce. To by se úprav 
mělo dočkat prostran-
ství mezi nízkými byto-
vými domy v Jateční uli-
ci. Na zelené louce se tady navíc počítá se 
zcela novým parkovištěm pro téměř osmdesát 
aut. 

„Podobně jako u předchozích regenerací 
sídlišť jsme mezi zdejšími obyvateli uspořádali 
anketu. Obdrželi do domácností studii a sami 

rozhodli o konečné podobě úprav. Samozřejmě 
nebylo možno splnit všechna přání. Někdo by 
chtěl více parkovacích míst, někdo více zeleně. 
Věřím však, že zvítězil zdravý kompromis 

a lidé budou se svým novým 
okolím spokojeni,“ sdělil sta-
rosta Petr Vícha.

Důstojnou podobu dostalo v posledních 
letech díky dotacím z Evropské unie už deset 
lokalit v centru Bohumína. Náklady se vy-
šplhaly na sedmačtyřicet milionů, z toho 40 
milionů pokryly právě dotace. Nový vzhled 
má například korzo u náměstí Budoucnosti, 
sídliště Mírová, Nerudova, prostranství za 
Grandem, dvůr mezi pěší zónou, Poděbrado-
vou a Štefánikovou ulicí nebo vnitroblok 
u hřbitova v Nerudově ulici. 

Lucie BALCAROVÁ

Když nepřestane páchnout, 
poslední možností je hala
Smrdí stále. Za určitých klimatických podmínek se obyvatelům Vrbice zvedá žaludek, 
z nedaleké kompostárny ostravské společnosti OZO se line odpudivý zápach. Firma se 
snaží problém řešit už několik let, ale všechna opatření se dosud míjela účinkem. Teď 
chce OZO nasadit a vyzkoušet další technologie.

Ve zkušebním provozu je nyní nové míchací za-
řízení. To materiál hned při vstupu na kompostárnu 
řádně promíchá a sníží zapáchání, které je silné 
zvláště u uleželé trávy. „V průběhu druhého pololetí 
bude OZO zkoušet účinnost speci-
álních vodních clon. Ty by v době 
nízkého tlaku, kdy hrozí riziko 
vzniku zápachu, vytvořily bariéru proti jeho šíření,“ 
sdělil primátor Ostravy Tomáš Macura. Dodal, že 
dalším z opatření je snížení návozu na kompostárnu. 
Za první pololetí byl o pětadvacet procent menší než 
v roce 2014. Úpravami v kompostárně se zabývala 
Rada města Ostravy, která plní funkci valné hromady 
společnosti OZO. Seznam testovaných a připravo-
vaných opatření shrnul primátor v dopise, adreso-
vaném vedení Bohumína. Šlo o reakci na výzvu, 
kterou zaslal Bohumín Ostravě počátkem června.

„Uvidíme, zda budou opatření k zamezení zápachu, 
který dlouhodobě obtěžuje občany Vrbice, účinná. Za 
důležité považujeme, že se problematikou konečně 
zabývalo samotné vedení Ostravy. Lze jen doufat, že 
Ostrava bude mít zájem udržovat s Bohumínem dobré 
sousedské vztahy a bude se problémem vážně zabývat 

i do budoucna,“ reagoval na dopis bohumínský mís-
tostarosta Lumír Macura.

Firma OZO, která provozuje hrušovskou skládku 
i kompostárnu v jejím areálu, má v záloze ještě dal-

ší nápady, jak bojovat se smrád-
kem. Chce testovat třeba mobilní 
fermentory (bioreaktory), které 

by pomohly řešit problematiku vzniku zápachu 
zvláště v prvních dnech procesu kompostování, kdy 
jsou nelibé »vůně« nejintenzivnější. 

S puchem bojuje hrušovská kompostárna už šest 
let. Zařízení využívá technologie, které bez problémů 
fungují v zahraničí. Kompostárna má všechna povo- 
lení a atesty, dodržuje provozní řád, kontroly neshle-
daly žádný problém. A přesto zapáchá. Společnost 
OZO za ta léta do dodatečných úprav investovala 
miliony. Nyní přichází s dalšími a po vyhodnocení 
výsledků rozhodne o následném postupu. Pokud by 
stále nic nepomáhalo, v úvahu přichází zastřešení 
kompostárny halou s fi ltrací vzduchu. To ale OZO 
i vedení Ostravy vnímají kvůli vysokým nákladům 
jako poslední možné řešení. Zastřešení by si totiž 
vyžádalo zhruba pětadvacet milionů.  (tch)

Pozor na podvodníky
Do bytu nájemnice městského 

bytu se vloudil muž, který se vydával 
za zaměstnance radnice. Podvodník 
si vyhlédl dům číslo 236 v Okružní 
ulici, ve kterém před časem pro-
běhlo napojování na centrální zá-
sobování teplem. Muž předstíral 
úřední jednání a snažil se nená-
padně navštívit všechny místnosti 
v bytě. Žena však jeho podezřelé 
jednání prokoukla a takticky ho 
přiměla k opuštění bytu. I neznámý 
hochštapler vytušil, že je prozra-
zen, a po odchodu z bytu se dal na 
útěk. Skuteční zaměstnanci města 
pak pro jistotu obešli sousední 
byty a zbylé nájemníky varovali.

„Apelujeme na občany, aby byli 
maximálně obezřetní a dobře zvá-
žili, koho do bytu či domu pouštějí. 
Zaměstnanci radnice mají u sebe 
průkaz s razítkem. Při větším pohy-
bu lidí, například při stavebních 
pracích, je na místě obezřetnost. 
Má-li nájemník podezření na pohyb 
nežádoucích osob, může se obrátit 
na stavbyvedoucího, referenta 
městského úřadu, pod kterého akce 
spadá,  bytového technika, infocen-
trum či městskou policii,“ uvedla 
tajemnice radnice Dagmar Fialo-
vá.  (luk)

AKTUÁLNĚ

Práce na sídlišti jsou v plném proudu. 
Předělávají se komunikace, parkoviště 
i sportovní plácky. Foto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří 
A135. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou 
zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace 
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město 
nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 15, I. kategorie, 4. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka 
se nachází v blízkosti centra měs-
ta, obchodů, školy a školky. Byt je 
po celkové rekonstrukci včetně 
generální opravy elektroinstalace 
koupelny a WC. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,39 m2, celková 
plocha bytu 60,73 m2. Prohlídka 
17.8. v 14.45–15 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 17.8. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 73, I. kategorie, 6. patro. 
Dům v blízkosti obchodů, školy 
a školky. U domu se nachází od-
počinková zóna a parkoviště. 
V bytě je prostorná koupelna, 
z lodžie je pěkný výhled na město. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,99 m2, celková plocha bytu 
53,53 m2. Prohlídka 17.8. v 15.15–
15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 17.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 16, I. kategorie, 4. patro. Pa-
nelový dům s funkcí domovníka 
s plastovými okny. V letošním 
roce probíhá celková rekonstrukce 
domu včetně zateplení. Parkoviště 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 74,13 m2, celková plocha 
bytu 74,13 m2. Prohlídka 17.8. 
v 16.45–17 hodin a 18.8. v 9–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 19.8. 
v 16 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. 1. máje 209, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům se zahradou, 
funkcí správce a domovní kotel-
nou na plyn. Plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 38,55 
m2, celková plocha bytu 44,85 m2. 
Prohlídka 19.8. v 16.45–17 hodin 
a 20.8. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 24.8. v 16 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 4. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 

úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,10 m2, celková plocha 
bytu 48,10 m2. Prohlídka 24.8. 
v 15.15–15.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 26.8. v 16 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, poblíž domu se 
nachází školka, základní škola 
a dětský koutek. V domě je zajiš-
těn úklid společných prostor. 
V bytě je ústřední topení, balkon 
a provedena generální oprava 
elektroinstalace. Plocha pro výpo-
čet nájemného 55,30 m2, celková 
plocha bytu 55,30 m2. Prohlídka 
24.8. v 15.15–15.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 26.8. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnici, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 114,30 m2, celková 
plocha bytu 119,30 m2. Prohlídka 
24.8. v 15.30–15.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 26.8. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnici, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 121,80 m2, celková 
plocha bytu 126,80 m2. Prohlídka 
24.8. v 15.30–15.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 26.8. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 227, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnici, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě je 
ústřední topení, balkon a provede-
na generální oprava elektroinsta-
lace. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 73,08 m2, celková plocha bytu 
74,45 m2. Prohlídka 24.8. v 16.15–
16.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 31.8. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 553, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. patro. Níz-
ká zástavba, v blízkosti park, škol-
ka, základní škola, střední škola, 
v bytě je ústřední topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,54 m2, 
celková plocha bytu 57,24 m2. Pro-
hlídka 26.8. ve 14.30–14.45 hodin 
a 27.8. v 10–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 31.8. v 16 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 907, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům v centru 
města. Za domem je velký dvůr 
s parkovacími místy a hřištěm pro 
děti. Byt s plastovými okny a bez 
balkonu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 75,20 m2, celková plocha 
bytu 75,20 m2. Prohlídka 26.8. 
ve 14.15–14.30 hodin a 27.8. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 31.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 950, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům v žádané lokalitě 
poblíž centra města a parku. Byt 
s balkonem, kuchyňskou linkou 
a kombinovaným sporákem. Plas-
tová okna s žaluziemi. Plocha pro 
výpočet nájemného 68,73 m2, cel-
ková plocha bytu 71,30 m2. Pro-
hlídka 24.8. v 15–15.15 hodin 
a 25.8. v 9–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 31.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 276, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnici, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení a balkon. Plo-
cha pro výpočet nájemného 94,20 
m2, celková plocha bytu 97,60 m2. 
Prohlídka 24.8. v 16–16.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
31.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 930, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města. V bytě je ústřední 
topení, koupelna po rekonstrukci. 
K bytu náleží malý balkon. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,20 m2, 
celková plocha bytu 53,74 m2. 

Prohlídka 1.9. v 10–10.15 hodin 
a 2.9. v 15–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 2.9. v 16 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům po-
blíž kruhového objezdu a autobu-
sové zastávky ve Skřečoni, nově 
provedeno ústřední vytápění 
s domovní kotelnou. Plocha pro 
výpočet nájemného 68,42 m2, cel-
ková plocha bytu 68,42 m2. Pro-
hlídka 26.8. v 16.45–17 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
2.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový dům v centru města po-
blíž vlakového a autobusového 
nádraží. Možnost parkování před 
domem. Přízemní byt je po re-
konstrukci, plastová okna, ústřed-
ní vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,55 m2, celková plo-
cha bytu 60,55 m2. Prohlídka 25.8. 
v 10–10.15 hodin a 26.8. v 15–
15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 2.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 805, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v klidné lokalitě města. V blízkos-
ti domu se nachází sportoviště 
a bazén. V bytě je ústřední topení 
a koupelna po rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 40,00 
m2, celková plocha bytu 40,00 m2. 
Prohlídka 31.8. v 16.45–17 hodin 
a 1.9. v 10.45–11 hodin. Licitace 
bytu se koná 2.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. patro. 
Zateplený věžový dům po rekon-
strukci (okna, střecha, výtahy). 
V dostupnosti domu je škola, 
školka, zdravotní a nákupní stře-
disko. Možnost parkování u do-
 mu. Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,53 m2, cel-
ková plocha bytu 69,78 m2. Pro-
hlídka 2.9. v 15.15–15.30 hodin 
a 3.9. v 9–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 7.9. v 16 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Cihlová zástavba poblíž restaura-
ce, v přízemí domu je prodejna 
potravin. V bytě jsou velké míst-
nosti. Plocha pro výpočet nájem-
ného 79,10 m2, celková plocha 
bytu 79,10 m2. Prohlídka 7.9. 
v 16.45–17 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 14.9. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba poblíž re-
staurace, v přízemí domu je pro-
dejna potravin. V bytě jsou velké 
místnosti. Plocha pro výpočet 
nájemného 95,15 m2, celková plo-
cha bytu 95,15 m2. Prohlídka 7.9. 
v 16.30–16.45 hodin. Opakovaná 

Dokončení na str. 5

Připravované licitace městských bytů

V tomto domě 
ve Slezské ulici 
292 naproti 
městské 
nemocnici ve 
Starém Bohumí- 
ně se 26. srpna 
nabízí v licitaci 
několik bytů 
velikosti 1+1, 
1+2 a 1+3. Mají 
ústřední topení, 
balkon a jsou po 
generální opravě 
elektroinstalace.
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Pomozte vytipovat 
bariéry ve městě

Bohumíňáci mohou pomoci s identifi kací 
bariér ve městě – překážek, které znepří-
jemňují pohyb zejména starším lidem, 
vozíčkářům nebo maminkám s kočárky. 
Stačí na problematické místo upozornit 

na webu.
K zasílání podnětů slouží web 

města www.mesto-bohumin.cz, 
kde v sekci Radnice, rubrice Hlá-
šení závad přibyla nová kategorie 
s názvem Bezbariérovost. Hlášení 
závad funguje i na mobilních zaří-
zeních díky aplikaci pro Android.

Na vyhledávání a odstraňování 
bariér se zaměřil bohumínský tým 
komunitního plánování. V první 
řadě chce eliminovat obtížné sjez-
dy z chodníků na silnice. Tým ale 
uvítá i další podněty, například 
upozornění na bariéry v budovách.

Loni se třeba podařilo odstranit 
bariéry v Bezručově ulici, zejména 

díky úpravám sjezdů z chodníků 
na komunikace. Současně zmizely 
také schody na chodníku z obou 
stran železárenského mostu.

Bariérové závady, na které nyní 
mohou lidé prostřednictvím 
webu upozornit, tým komunitní-
ho plánování po určitém období 
vyhodnotí a reálné požadavky 
postoupí k řešení. Je pochopitel-
né, že ne všechny problémy lze 
vždy vyřešit. Smyslem akce ale je 
s pomocí občanů odhalit a od-
stranit bariér co možná nejvíce.

Daniel UCHÁČ, 
vedoucí sociálního odboru

licitace bytu se koná 14.9. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 34, I. kategorie, 7. patro. 
Dům se nachází poblíž obchodů, 
školy, školky. U domu je odpočin-
ková zóna a parkoviště. V bytě je 
kuchyňská linka, sprchový kout a 
nové PVC. Byt s balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 49,99 
m2, celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 9.9. v 15–15.15 hodin 
a 10.9. v 9–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.9. v 16 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 98, I. kategorie, 2. patro. 
Dům se nachází poblíž obchodů, 
školy, školky. U domu je odpočin-
ková zóna a parkoviště. Byt s bal-
konem je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 9.9. v 15.15–15.30 hodin a 
10.9. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 23, I. kategorie, 5. pat-
ro. Zateplený věžový dům bez 
balkonů s plastovými okny. Dům 
se nachází poblíž základní školy. 
Sklepní boxy jsou umístěny na 
patrech. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,33 m2, celková plocha 
bytu 60,67 m2. Prohlídka 9.9. 
ve 14.30–14.45 hodin a 10.9. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Osvoboditelů 
1019, číslo bytu 48, I. kategorie, 
12. patro. Zateplený věžový dům 
se nachází v blízkosti školy, škol-
ky, zdravotního střediska a super-
marketu. Dům s funkcí domovní-
ka. Byt s balkonem a zděným 
bytovým jádrem. Atypický byt 
s posuvnými bytovými dveřmi. 
Plocha pro výpočet nájemného 
54,32 m2, celková plocha bytu 55,32 
m2. Prohlídka 7.9. v 15–15.15 ho-
din a 8.9. v 9–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1023, číslo bytu 11, I. kategorie, 4. 
patro. Nízká zástavba, v blízkosti 
škola, školka, zdravotní středisko 
a supermarket. Dům po revitali-
zaci. Možnost parkování u domu. 
Byt s balkonem, novým PVC 
a dveřmi. Plocha pro výpočet ná-
jemného 58,22 m2, celková plocha 
bytu 61,22 m2. Prohlídka 7.9. 
v 15.15–15.30 hodin a 8.9. v 9.15–
9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
16.9. v 16.30 hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

(Dokončení ze str. 1)

„Už jsme si zvykli, že stát předem s vedením obcí 
neprojednává možné dopady svých rozhodnutí na 
občany a místní podnikatele. Dá se pochopit, že stát 
hledá úspory. Ale šetřit jen rušením poboček, přičemž 
se služba občanům vzdaluje, je velmi krátkozraké,“ 
pokračoval místostarosta Bohumína. Dopis s argu-
menty proti rušení pobočky už město zaslalo Svazu 
měst a obcí okresu Karviná.

Rušení pracovišť fi nančních úřadů se v nejbliž-
ším okolí týká Bohumína, Orlové nebo Českého 
Těšína. Od nového roku tak lidé v okrese najdou 
fi nanční úřad jen v Karviné a Havířově. Zaměstnan-
ců neubude a pro budovu zrušeného bohumínského 
úřadu zatím není využití. Úspory, kterými stát 
argumentuje, jsou tedy diskutabilní. „Snad ty úspo-
ry státní úředníci dobře spočítali a zakalkulovali do 
nich rovněž zvýšené náklady občanů a podnikatelů 

na dojíždění na úřad do Karviné. A to včetně ztráty 
jejich času stráveného na cestě,“ dodal místostarosta.

„Doufejme, že se naplní přinejmenším příslib mi-
nistra fi nancí a v Bohumíně vznikne alespoň »kon-
taktní pracoviště«, kde by bylo možné podat daňové 
přiznání či vyzvednout daňovou složenku,“ uzavřel 
Lumír Macura.

Předvojem rušení poboček berňáku bude další 
redukce, se kterou tentokrát přichází Finanční úřad 
pro Moravskoslezský kraj. Ten 31. srpna ukončí pro-
voz pokladen pro výběr hotovostních plateb daní 
a poplatků na svých neokresních pracovištích. 
Opatření se dotkne deseti pracovišť, z toho čtyř na 
Karvinsku – Bohumína, Orlové, Havířova a Českého 
Těšína. Od září bude možné daně a poplatky zaplatit 
v hotovosti jen v Ostravě, Karviné a zbylých okres-
ních městech. Bezhotovostně nebo poštovní poukáz-
kou je naštěstí lze uhradit na každé poště.  (tch)

Stát ruší berňáky, prý tím ušetří

Bezpečnostní prvky
Na přípravě šestého ročníku 

Prázdninového kolotoče (více na 
straně 8) se podílela asi třicítka or-
ganizací. Zapojila se i bohumínská 
městská policie, která dohlížela 
zejména na bezpečný přesun na 
místa konání jednotlivých akcí. Na 
ně se děti dopravovaly na kolech. 
A ze strany strážníků nezůstalo 
jen u doprovodu. Členové cyklo-
hlídek okoukli bicykly mladých 
kolotočářů a zdarma je vybavili 
reflexními prvky a odrazovými 
skly. Foto: MP Bohumín

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

Maják městské 
policie

 ● Mladík z Českého 
Těšína kradl 3. července v prodej-
ně na náměstí Mickiewicze. Podle 
popisu strážníci objevili zloděje 
i s odcizeným zbožím na vlako-
vém nádraží. Za své počínání si 
vysloužil blokovou pokutu.

 ● Dva výrostci úřadovali 3. čer-
vence v areálu Českých drah po-
blíž ulice 1. máje. Přivolaná hlíd-
ka je tady přistihla s kradeným 
kovovým materiálem. Kořist mu-
seli vrátit a vyfasovali pokutu.

 ● Na materiál ze stavby ve Stu-
dentské ulici měli 7. července po-
líčeno tři recidivisté. Do auta na-
ložili sedm pytlů malty a další 
materiál. Když je zaskočili stráž-
níci, snažili se jim ujet. Po krát-
kém pronásledování je však auto-
hlídka dostihla v Jateční ulici. 

 ● Řidič při couvání v Tovární uli-
ci naboural 8. července do jiného 
auta a poškodil ho. Rychle pak 
šlápl na plyn a z místa ujel. Kolizi 
však viděl majitel nabouraného 
vozu, který zalarmoval strážníky. 
Těm se podařilo viníka vypátrat 
ve Štefánikově ulici. Oba řidiči se 
pak dohodli na náhradě škody.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Kriminalita klesá
V prvním pololetí roku řešilo 

bohumínské oddělení Policie ČR 
na území Bohumína a Rychvaldu 
celkem 283 trestných činů. Je to 
o 90 skutků měně než ve stejném 

období roku 2014, čímž trestná 
činnost klesla o 24 procent. Sou-
časně se policii podařilo více pří-
padů vyřešit, pachatele odhalila 
u 49 procent případů. Objasně-
nost kriminality za první polole-
tí se tak oproti loňsku zvýšila 
o deset procent.

(red)

KRÁTCE
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Příroda Bohumínska – ptáci (166)

Husice liščí 
(Tadorna tadorna) 

Bohumínsko je díky pískovnám a ryb-
níkům domovem mnoha druhů vodních 
ptáků, řada dalších tímto regionem prota-
huje. Z vzácných návštěvníků určitě nepře-
hlédnete pestře zbarvenou husici liščí.

Husice liščí žije v Evropě především na písči-
tém mořském pobřeží a stále častěji proniká i na 
mělké nádrže ve vnitrozemí. V Česku je novým 
hnízdičem od počátku nového milénia, ale zatím 
se u nás vyskytuje jen velmi vzácně. V Bohumíně 
se objevila zatím jen na mokřadu Bažantnice 
a na Záblatském rybníku. V okolí se nepravidel-
ně vyskytuje na Novém stavu a na Heřmanickém 
rybníku, častěji pak v Chráněné krajinné oblasti 
Poodří. Husice liščí hnízdí hlavně v norách, např. 
králičích nebo liščích. V nouzi zahnízdí i pod 
hustými keři.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Parcely pro rodinné domy
Město Bohumín nabízí k prodeji sedm pozemků k výstavbě nových rodinných 
domů. Parcely se nacházejí ve Starém Bohumíně a Záblatí. Zájemci se o ně 
mohou ucházet ve veřejné licitaci v závěru srpna.

Hned čtyři pozemky pro výstavbu rodin-
ných domů jsou k dispozici v ulici Petra Cin-
gra. Katastrálně jsou parcely součástí Starého 
Bohumína, ale současně jsou jen pár kroků od 
centra Nového Bohumína. „Ulice Petra Cingra 
je zajímavou lokalitou s velkým potenciálem do 
budoucna. Parcely se nacházejí v blízkosti cen-
tra a pozemky, které město aktuálně nabízí 
zájemcům k odkoupení, jsou v dosahu všech 
potřebných sítí,“ uvedla Jana Holeszová z ma-
jetkového odboru bohumínské radnice.

Další dva pozemky nabízí město Bohumín 
u Sokolské ulice v Záblatí, v klidné části po-
blíž požární zbrojnice. Nabídku uzavírá plo-
cha ve Starém Bohumíně v zajímavé lokalitě 
za nemocnicí. Všechny licitace proběhnou ve 
vedlejší budově radnice v zasedačce B101. 
Podrobnější informace podá Jana Holeszová, 
telefon 596 092 226, e-mail: holeszova.jana@
mubo.cz.

Pozemky k prodeji:
 ● Dvě parcely pro výstavbu rodinných domů 

o výměře 915 a 970 m2 v Záblatí. Licitace se 
koná 26. srpna v 15 hodin. Vyvolávací cena 
pozemků činí 430 Kč za m2 plus 21 procent 
DPH.

 ● Pozemek o výměře 1 481 m2 ve Starém Bo-
humíně. Licitace se koná 26. srpna v 16 hodin. 
Vyvolávací cena pozemku je 506 Kč za m2. 
K ceně pozemku nebude uplatněno DPH.

 ● Pozemky pro výstavbu čtyř rodinných 
domů v ulici Petra Cingra ve Starém Bohu-
míně. Rozloha jednotlivých parcel činí od 901 
do 948 m2, vyvolávací cena je 527 Kč za m2. 
K ceně pozemku nebude uplatněno DPH. Li-
citace se koná 31. srpna; pozemek č. 1 v 15 
hodin, č. 2 v 15.20 hodin, č. 3 v 15.40 hodin, 
č. 4 v 16 hodin.  (luk, erh)

V sobotu 5. září od 9 hodin se v Kulturním domě Rychvald koná 
festival zdravého životního stylu »Den pro férový život«. Vstup je 

zdarma. V klubovně budou celý den probíhat přednášky, dílny a cvičení. Na programu je arte jóga, power jóga, 
terapeutická jóga, čokoworkshop, ájurvéda pro západní svět nebo aromaterapie. V předsálí jsou na programu 
koncerty etno hudebníků, ukázky masáží a reiki ošetření. Hlavní sál bude patřit prodejcům. Také jsou zde při-
praveny hry pro děti a módní přehlídka. Součástí programu je pletení čtverců pro Afriku – charitativní projekt, 
kdy se ze čtverců kompletují deky pro sirotky.  (red)

Alternativní životní styl

Víčka pomohou Johance
Organizátoři a účastníci Aerobic show letos podpoří 
dvouletou Johanku Cieslarovou. Plastovými víčky. 
Do jejich sběru se zapojují a stále mohou zapojit i další 
dobrovolníci. Výtěžek z odevzdaných víček pomáhá 
fi nancovat nákup rehabilitačních pomůcek pro Johanku 
a její cvičení.

Johanka přišla na svět při velmi komplikovaném porodu. Měla 
dvakrát omotanou pupeční šňůru kolem krku a nebyla správně 
natočená. Než ji porodníci přivedli na svět, napila se plodové vody. 
Přerušil se tak přísun kyslíku do mozku a došlo k jeho poškození. 
To se projevilo zhoršenou hybností, poškozením zraku a sluchu. 
Po třech měsících se přidala i epilepsie. S tím vším se nyní Johan-
ka a její trpěliví rodiče musí vypořádat. A pomáhají jim i obětaví 
lidé. Například sběrem oněch plastových víček. Do jejich shro-
mažďováním se už zapojila řada fi rem, organizací i jednotlivců. 
Rodina Cieslarova jim jmenovitě děkuje na svém webu www.
johankacieslarova.cz. Na něm jsou bližší informace o sbírce 
i Johance samotné.  (red)

Aerobic show: cvičení pro zdraví i dobrou věc
10-10-10. Letošní ročník Aerobic show se ponese ve znamení desítek. Milovníci 
pohybu se mohou těšit na 10. ročník sportovní akce, která se bude konat 10.10. 
ve dvou sálech sportovní haly za parkem.

Každá lekce obnáší padesát minut cvičení 
a zvládnou ji pokročilí i úplní začátečníci. 
Mezi cvičebními lektory se objeví mexický 
tanečník Manuel s latino dance, posilovací 
hodinu s gumičkami povede Lucie Svačinová, 
novou formu cvičení piloxin Simona Kulková 
a tři hodiny jógy Michaela Lalíková společně 
s Janou Wilczkovou.

Letošní ročník je opět charitativní a navíc 
ojedinělý tím, že se vstupné bude skládat ze 
dvou částí. Z pevně stanovené fi nanční částky 

a dobrovolného množství plastových víček 
PET lahví či podobných nádob. Hotovost po-
kryje náklady akce, plastová víčka půjdou na 
dobročinné účely. Letos organizátoři podpoří 
malou Johanku Cieslarovou z Bohumína. Vý-
těžek z prodeje víček pomůže Johance uhradit 
návštěvy fyzioterapeutické ambulance ve 
Frýdku-Místku.

Cvičební program začíná v 9 a potrvá až 
do 12.30 hodin. Předprodej vstupenek probí-
há od 10. září ve Sportcentru Bohumín. Vstu-
penka bude slosovatelná, hlavní cenou v tom-
bole je sportovní pobyt v Beskydech. V rámci 
předplatného pořídí členové klubu lístek za 
60, ostatní za 150 korun. V den konání akce 
zaplatí aktivní účastníci 200 korun. U všech 
variant vstupného je podmínkou přinést také 
určité množství plastových víček. A odevzdá-
ním víček si zajistí vstup i diváci. 

Více informací na čísle  608 333 771 
Iveta Vrátníková nebo na stránkách www.
aerobikbohumin.net.  (red)

POZVÁNKA

Manželé Cieslarovi 
s dvouletou Johankou. 

Foto: Rodinný archiv
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Na pohled důstojná, v praxi funkční zbrojnice
Konečně stanice, jakou si 
profesionálové zaslouží. 
Roh ulici Jateční a Čs. 
armády už nehyzdí mdlá 
šedá budova s plechovými 
garážemi. Zázemí bohu-
mínské jednotky hasičů 
prošlo v uplynulých letech 
celkovou proměnou. 
Poslední fází byla demolice 
starých a stavba moderních 
garáží, které začaly sloužit 
právě v těchto dnech.

V uplynulých pěti letech probí-
hala oprava správní budovy bohu-
mínské stanice, loni na podzim 
začala téměř rok trvající proměna 
garáží. Původní plechové vypadaly 
nedůstojně, samotné hasiče ovšem 
nejvíce trápily zdejší teplotní anomá-
lie. V zimě nešel hangár vytopit, 
v létě v něm bylo horko k zalknutí. 
Celá plechová stavba musela pryč 
a na jejím místě vyrostl bytelný 
a moderní železobetonový monolit.

„Nové garáže poskytnou zázemí 
pro tři velké výjezdové vozy a dva 
osobní velitelské,“ sdělil velitel bo-
humínské stanice Přemysl Švajda.

V garážích je nově i myčka 
a hydraulický zvedák, který si 
poradí i s mnohatunovými hasič-
skými kolosy. Kvůli myčce se ne-
patrně zmenšil dílenský prostor, 
zato interiér disponuje veškerými 
novými technologiemi, včetně 
odsávaní zplodin.

Zdánlivě banální, ale pro hasi-
če neocenitelný, je nyní teplotní 
komfort. I v tropickém počasí, 
které letos panuje, je v garážích 
příjemně. V zimě se snad stejně 
dobře osvědčí i vytápění. To je 
napojeno na teplovod z Dětma-
rovic, stanice pak má ve sklepě 
vlastní výměník, který zajišťuje 
distribuci tepla v objektu.

Užitečnou novinkou garáží 
jsou vrata ve formě praktických 
rolet. Jsou širší než ta původní 
a disponují elektrickým ovládá-
ním. Bývalá plechová vrata byla 
sice také automatická, ale otevíra-
la se do stran. Při poryvu větru, 
který se do křídel opřel, mohly 
nastat komplikace. To u nových 
vrat nehrozí. Ani výpadek proudu 

je neochro-
mí, protože 
zbrojnice má 
vlastní vý-
konnou elek-
trocentrálu. 
A  k d y b y 
selhala i ta, 
vrata jsou po-
dobně jako 
okenní ža-
luzie vybavena řetízky, kterými 
se dají vytáhnout.

Proměna zbrojnice hasičského 
záchranného sboru probíhala po 
etapách. Zateplovala se střecha 
i fasáda, která dostala omítku 
v kombinaci šedé a starorůžové 
barvy. Ta bohumínskou stanici 
sladila s vizuálním standardem 

objektů moravskoslezských hasi-
čů. Modernizace se dotkla také 
věže u zbrojnice a interiérů. 

I nové garáže nyní dostaly jed-
notnou barevnou podobu, ozna-
čení hasičského sboru a viditelné 
číslo univerzální tísňové linky 
112.  

Text a foto:  Pavel ČEMPĚL

Moderní stroje ve službách hasičů
Moravskoslezští hasiči dostali v půlce prázdnin od kraje třiatřicet nejmodernějších 
zásahových vozů za téměř 215 milionů. Jde o největší dodávku automobilové techniky 
v kraji za posledních patnáct let. Dvě nové cisterny putovaly také na stanici Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Bohumíně.

„Moravskoslezský hasičský 
záchranný sbor patří k nejlépe vy-
baveným v republice a maximálně 
se snažíme v tomto trendu pokra-
čovat. Moderní technika podstatně 
zvyšuje efektivitu zásahů, po-
třebných k ochraně života, zdraví 
i majetku,“ prohlásil při předání 

vozového parku hejtman Miro-
slav Novák.

Dva ze třiatřiceti strojů dorazi-
ly do Bohumína a inovovaly vo-
zový park zdejší jednotky. Ta má 
k dispozici stále stejný počet au-
tomobilů, nyní ovšem moderněj-
ších. Novým přírůstkem je CAS 

20 Tatra 815 Terrno. Plní funkci 
hlavního výjezdového vozidla, 
protože se hodí do městského 
provozu i do terénu. Cisterna po-
jme 4 000 litrů vody a 240 litrů 
pěnidla. Druhou posilou je ro-
bustní CAS 30 Tatra Kobit, jejíž 
nádrže mají kapacitu 9 000 litrů 
vody a 540 litrů pěnidla. „Váží 

pětadvacet tun a měří 9,3 metru. 
Používá se k velkoobjemovému 
hašení a je speciálně uzpůsoben 
pro terén,“ popsal přednosti vozu 
bohumínský hasič Robert Hanák.

Kromě zásahových strojů 
získali bohumínští hasiči s před-
stihem i nový velitelský vůz. 
Stávající škodovácký roomster 
nahradil rovněž mladoboleslav-
ský yeti. Dosavadní cisternové 
vozy, jedna starší tatrovka a je-
den mercedes, dostane s největší 
pravděpodobností do užívání 
některý z moravskoslezských 
sborů dobrovolných hasičů.  (tch)

Nový hlavní zásahový vůz CAS 20 parkoval zprvu ještě v provizorním nafuko-
vacím stanu, který sloužil hasičům po dobu rekonstrukce garáží.

Robert Hanák u moderního počítačového ovládání cisterny. Kdyby displej 
selhal, lze vše samozřejmě ovládat i manuálně.  Foto: Pavel Čempěl

Nové garáže zabírají stejnou plochu jako ty předešlé. Jsou 
ale o poznání vyšší, aby byly v jedné rovině s hlavní bu-
dovou hasičské stanice. Dole interiér moderních garáží. 
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Vypálený přístřešek vstal z popela
Členové sboru dobrovolných hasičů z bohumínské osady Nová Ves bri-

gádnicky stavějí od základů nové zázemí hasičské zahrady. To původní jim 

letos v březnu zapálil žhář.

Přestože dobrovolní hasiči v Nové Vsi nemají výjezdovou jednotku, spolko-
vou činnost nikdy nezrušili a několikrát ročně pořádají v hasičské zahradě »Na 
Valech« akce pro děti i dospělé. Když je neznámý palič připravil o dřevěnou 
boudu, která sloužila jako zázemí zahrady, dlouho se nerozmýšleli. „Reakce byla 
spontánní. Sešli jsme se a řekli si, že svoláme několik brigád a zázemí si postavíme 
znovu. Jen jsme místo dřeva, které zde bylo původně, zvolili odolnější materiál. Nová 
»bouda« je zděná,“ uvedl René Orawczak, starosta SDH Nová Ves.

Malá budova vždy sloužila k výdeji občerstvení a nápojů, v zadní části byly 
toalety. Na výstavbu nového objektu hasiči vybrali peníze mezi sebou a využili 
také výtěžky ze vstupného z dříve uspořádaných akcí. Nové zázemí chtějí 
v Nové Vsi otevřít ještě do konce prázdnin. Lukáš KANIA

Středoškoláci rozptýlili nemocné
V patnácti nemocnicích v Česku funguje už nějaký čas projekt 
»Počteníčko s babičkou«. Důchodkyně chodí na dětská 
oddělení nemocnic a zpříjemňují pobyt malým pacientům 
četbou, hrami či zpěvem. Bohumínská městská nemocnice 
(BMN) dětské oddělení nemá. Autoři projektu si ale poradili, 
vytvořili alternativní »Počteníčko s babičkou a vnučkou«.

Kvůli absenci dětského odděle-
ní v Bohumíně se autoři zaměřili 
na geriatrii a léčebnu dlouhodobě 
nemocných. Cílem bylo zpříjemně-
ní pobytu starším pacientům a roz-
voj mezigeneračních vztahů. Hos-
pitalizované totiž navštěvovali 
studenti gymnázia a střední školy. 
Doplnily je členky Klubu seniorů 
Bohumín.

„Od počátku jsme se setkali s ne-
bývale vstřícným postojem radnice 
a jejího sociálního odboru, gymnázia 
i střední školy. Přístup škol a města 
byl pro nás velkým povzbuzením. 
Zapojení středoškoláků je novin-
kou, kterou bychom rádi rozšířili 
i v dalších městech,“ chválil přístup 
Ivan Sekanina, člen pracovní skupi-
ny Rady vlády pro seniory a předse-
da sdružení Počteníčko s babičkou.

Studenti s členkami seniorklu-
bu vytvořili tříčlenné skupinky 

a společně navštěvovali klienty 
geriatrie a LDN v bohumínské ne-
mocnici. Jednou týdně jim poví-
dáním a zpěvem zpříjemňovali 
pobyt. Pilotní projekt trval devět 
týdnů. 

„Velmi příjemně překvapili stu-
denti, byli výborní. Chodili pravidel-
ně, bylo na ně spolehnutí a hlavně 
uspěli v kontaktu s pacienty. Není 
jednoduché vyrovnat se s prostře-
dím LDN a zaujmout seniory 
s vážnými zdravotními problémy. 
Dobrým řešením bylo jejich spojení 
se seniorkami. Dokázali se v týmu 
doplňovat,“ hodnotil Sekanina.

Do »počteníčka« se v Bohumíně 
zapojilo osm studentek gymnázia, 
osm žáků střední školy a sedm 
důchodkyň. Během prázdnin má 
projekt přestávku, ale už od září 
by měl pokračovat.

(erh)

Celý červenec patřil školákům. Děti od šesti do patnácti let 
se mohly každý všední den zapojit do aktivit Prázdninového 
kolotoče. 6. ročník akce se nesl v cirkusovém duchu. 
Zúčastnilo se jí celkem 1 864 dětí.

S předstihem letošní ročník 
odstartoval 30. června na náměstí. 
Na malé zájemce tady čekalo šest 
stanovišť, u nichž plnili speciální 
cirkusové úkoly. Současně se děti 
na této akci do Prázdninového 
kolotoče registrovaly. Dorazilo 
jich nakonec 113.

V průběhu července si pak 
mohli školáci vybírat z nabídky 
dvou kolotočů. Velký se konal vždy 
na jiném místě s odlišným pro-
gramem, malý probíhal v městské 
knihovně. Velký letos přilákal 630 
dětí, kterým dopolední program 
připravovaly tři desítky nezisko-

vých organizací. Hlavním orga-
nizátorem byla K3 Bohumín. 

Děti dováděly v bazénu, jez-
dily na kolech, objevovaly 
přírodu, soutěžily v cir-
kusových či sportovních 
disciplínách a dokonce 

Cirkus bilancoval, čeká ho závěrečná štace

vyrazily na výlet do Hradce nad 
Moravicí.

Alternativní program probíhal 
také každý všední den v hlavní 
budově knihovny, kam přišlo 969 

dětí. Dalších 152 zavítalo na pro-
gramy do poboček knihovny 
ve Starém Bohumíně, Skřečoni či 
Záblatí. V knihovně děti stavěly ša-
pitó, tvarovaly zvířátka z balonků, 
kouzlily a vyráběly nespočet cirku-
sových věcí a atrakcí.

Cirkusový kolotoč už sice sbalil 
své šapitó, účastníky však ještě 
čeká závěrečná show. V neděli 30. 
srpna od 15 hodin vystoupí na 
náměstí T. G. Masaryka klaun, 
bublinář, kouzelník nebo cvičený 
pejsek. Součástí finálové akce 
bude také vyhodnocení nejlepších 
kolotočářů, malých účastníků, pro 
které jsou připraveny věcné ceny. 
Největší šanci na úspěch mají ti 
nejpilnější, kteří absolvovali větši-
nu akcí.  (erh, kat)



 Téma kolotoče bylo cir-
kusové a odpovídal tomu 

i program v ateliéru Bart. 
 Děti zavítaly také na 
Faju, kde pro ně poprvé 
připravilo adrenalino-
vý program sdružení 
Mládež.

 Rybníčky v Gliňoči sjížděli koloto-
čáři v pramicích.   Atraktivní dopole-
dne s hasiči a vodními záchranáři na 
Kališově jezeře. Foto: K3 Bohumín



9ČÍSLO 15 / 2015   R E P O R TÁ Ž E  ·  A K T UA L I T Y

Úctyhodných pětašedesát hasičských družstev dorazilo 
1. srpna do Vrbice. Konal se zde 13. ročník prestižního 
závodu v požárním útoku O pohár Rady města Bohumína. 
Akce je zároveň součástí seriálu Moravskoslezské ligy (MSL) 
v požárním útoku, v níž v mužské kategorii pravidelně 
bojuje šestadvacet ligových družstev. 

Vrbické klání se letos řadí k těm 
největším na severu Moravy 
a účast pětašedesáti týmů byla ve 
Vrbici rekordní. Dorazila hasičská 
družstva z Karvinska, Ostravska, 
Frýdecko-Místecka, Novojičínska 
a Opavska. Do Vrbice s oblibou 
jezdí i sbory ze Slovenska. Letos 
na vrbickém fotbalovém hřišti 

sváděli boj o vteřiny dobrovolní 
hasiči z Podvysoké (okres Čadca) 
či Turčianských Teplic (okres 
Martin). „Z Turčianských Teplic 
dorazilo družstvo mužů a žen. Ti 
to k nám měli nejdále, museli ura-
zit zhruba 170 kilometrů,“ konsta-
toval Martin Rajski z pořádajícího 
SDH Vrbice.

Seriál soutěží MSL má patnáct 
kol, ve Vrbici proběhlo kolo devá-
té. Týmy bojovaly o tituly ve třech 
kategoriích - mužů, žen a veteránů 
nad pětatřicet let. Domácí SDH 
měl tři želízka v ohni, týmy A a B 
v mužské kategorii a jednu partu 
veteránů. „S výkonem »áčka« jsme 
spokojeni. Udrželo se na předních 
příčkách celkového hodnocení 
a vylepšilo si tak svou pozici pro zbý-

vajících šest ligových kol. »Béčko« 
mělo nádherně rozběhnutý pokus, 
k lepšímu umístění však chybělo málo 
– srazit druhý terč v rychlejším čase,“ 
hodnotil výkony domácích Rajski. 
Do bojů mělo zasáhnout i veterán-
ské družstvo, jenže tomu se v letoš-
ním ročníku příliš nedaří. Smůla 
ho neopustila ani na domácí půdě 
a týmu se soutěžní pokus nepoda-
řilo dokončit.

Srpnové klání ve Vrbici mělo vy-
soký kredit, což dokládá vysoká 
účast soutěžících i velký zájem divá-
ků. Sobotní bohatý program zabavil 
děti, pro které organizátoři připra-
vili různé hry nebo skákací hrad, 
a samozřejmě dospělé. Ti si užili sou-
těž i večerní taneční zábavu.  (tch)

Dokončili dílo prvorepublikových stavbařů
Součástí prvorepublikového válečného opevnění byly kromě velkých bunkrů 
i malé železobetonové pevnůstky. Říkalo se jim »řopíky«. O jeden z těch bohu-
mínských se už hezkých pár let starají otec a syn Molnáriovi. Stavbaři ho před 
válkou opustili, nadšenci nyní jejich dílo dokončili. Společnými silami ho opravili 
a rovněž zpřístupnili veřejnosti.

Rodinný tandem si nejprve vyhlédl a začal 
opravovat řopík v Nové Vsi. Ten ale často zatá-
pěla voda a výsledky práce šly vniveč. Nadšenci 
si proto vzali »pod patronát« pevnůstku 
u Ostravské ulice ve Starém Bohumíně. Začí-
nali ještě před stavbou dálnice, kdy široko 
daleko nic nebylo. Nyní je na řopík doslova 
přilepené těleso magistrály.

„Začínali jsme od nuly. Objekt prázdný, bez 
podlah, omítek, zárubní, bez výdřevy. To proto, 
že jej stavitelé v roce 1938 nestihli dokončit. Na-
víc byl vyhořelý a plný odpadků. To bylo pro 
změnu dílo bezdomovců,“ popsal začátky Atila 
Molnári (46). V průběhu let společně se synem 
Markem objekt dokončili, opravili a vyšperko-
vali. Dokázali sehnat také autentické vybavení 
– funkční ventilátor, periskop, pancéřové dve-
ře, dva kulomety.

Lehké opevnění vzor 37 bylo součástí linie 
československého opevnění. Lidové označení 
»řopík« získalo podle zkratky ŘOP (Ředitelství 
opevňovacích prací), které řídilo výstavbu ob-
jektů. V regionu jich jsou desítky, většinou 
opuštěných a zpustlých. V nejbližším okolí pe-
čují o jeden vojenští nadšenci v Dolní Lutyni, 

druhým je právě řopík u bohumínské dálnice. 
„Náš je raritní tím, že jej kvůli mobilizaci už 
nestihli dostavět. Také jde o odolnější typ, který 
má zesílené stěny. Na Bohumínsku jsou takové jen 
tři,“ doplnil zajímavosti Marek Molnári (19).

Bohumínský řopík je příležitostně přístupný 
také zvídavým návštěvníkům. Nemá pevně da-
nou otevírací dobu, »správci objektu« zveřej-
ňují návštěvní dny s předstihem na svém webu 
(www.ropik.wbs.cz) i na stránkách města. Nej-
bližší prohlídka se koná 16. srpna od 13 do 17 
hodin. 

Pavel ČEMPĚL

Další informace o řopících 
a předválečném opevnění: 

http://mapa.opevneni.cz nebo www.ropiky.net

Bohumínský řopík patří Ministerstvu obrany, okolní pozemky Ředitelství silnic a dálnic. Atila Molnári (zcela 
vlevo) se snažil objekt, o který pečuje, získat. Byrokratické komplikace ale vše zhatily. Foto: Pavel Čempěl

VÝSLEDKY

O pohár Rady 
města Bohumína
Muži: 1. Prchalov B, 2. Vrbice A, 

3. Petřvaldík

Ženy: 1. Kozmice, 2. Turčianské 

Teplice, 3. Svinov

Veteráni: 1. Metylovice, 

2. Oprechtice B, 3. Prchalov

Do Vrbice zavítalo prestižní prestižní 
hasičské klání

Foto: Pavel Čempěl
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(Pokračování z minulých čísel)
Jedeme jen kousek za město, kde 

je základna speleologického klubu 
Bellamar a kde nás očekává šéf klubu 
Esteban. Jsme v sídle organizace, 
která spravuje jeskyni Bellamar. 
Jeskyni, na jejíž dokumentaci se 
podíleli francouzští a italští speleo-
logové, jejichž materiály nás na 
Kubu přivedly.

Samozřejmě už při představení 
nám Esteban tyto materiály promítá 
a hned říká, že nás do těchto míst 
kvůli nebezpečí šíření nemoci ne-
topýrů WNS z Evropy nepustí. 
Myslíme si své. Ta by se zde při vy-
soké teplotě v jeskyních nevyvinu-
la. Ale je nám jasné, že stejně jako 
na Krymu v jeskyni Emine Bojir 
Chasar máme exkluzivní právo 
pracovat pouze my, zde to bude 
obdobné v případě Francouzů 
a Italů. Ti navíc zdejším speleolo-
gům hojně přispívají materiálem 
i fi nancemi. Ale Esteban hned dodá-
vá, že navštívíme jiná místa jesky-
ně, kde běžně nepouštějí návštěvy 
a kde je také množství krystalic-
kých a aragonitových forem. 

Stavíme u základny stany a jsme 
opět uchváceni přírodou. Jeskyňá-
ři zde na svém pozemku vysázeli 
tisíce nejrůznějších exotických 
stromů a keřů, které svými barev-
nými květy lákají nejrůznější ptáky 

a hlavně kolibříky. Můžeme je tu 
často pozorovat i my. Ve volné pří-
rodě jsou úžasní.

Je 29. listopadu a čeká nás první 
exkurze do jeskyní v okolí Matan-
zas. Vstáváme brzy, protože jeskyně 
leží 20 kilometrů od tábora a chceme 
tam našimi auty přepravit i kubán-
ské přátele. Kdyby se dopravovali 
místní dopravou, byl by to úkol na 

celý den. Jakub i Víťa za volanty to 
zvládají nadvakrát. Jeskyně Santa 
Catalina leží v místech, kde by-
chom na Kubě jeskyně nehledali. 
Vstupy jsou v hustém křoví vlastně 
na rovině, v úrovni výšky mořského 
pobřeží. Nikde žádné vyvýšeniny či 
mogoty. Ale vápencový povrch, 
pokrytý neprůchodným křovina-
tým porostem, je úplně zkrasovělý. 

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner

Kuba 2014 (13. část)
Členitý skalistý terén, desítky vstupů 
do podzemí, ostré škarpy. 

Sestupujeme do podzemí jeskyně 
Catalina, ve které jsou unikátní 
formy krápníků. Mají tvar velikých 
zkamenělých hřibů, vysokých až 
čtyři metry. Nazývají je zde »hon-
gos de zinolita«. Santa Catalina je 
jedinou jeskyní na světě, kde příro-
da tyto tvary vytvořila. V jeskyni, 
která má délku zhruba sedmi kilo-
metrů a prostory vytvářejí řádný 
labyrint, je spousta dalších krápní-
kových forem. Jeskyně je kulturní 
památkou a má několik vstupů, 
ovšem žádný není zabezpečen. 
Opět obdivujeme, že i přesto není 
ani jediný krápník ulomený. První 
kamenné »hřiby« jsou hned v prv-
ním sále za vstupem. A můžeme je 
obdivovat i v dalších jeskynních 
prostorách. Diskutujeme o jejich 
vzniku. Názorů je více, ale přesná 
geneze dosud určena nebyla. Nemá-
me tolik času projít celou jeskyni. 
Ale to, co jsme měli možnost vidět, 
nás uchvátilo. 

Cestu zpět do kempu opět absol-
vujeme nadvakrát. Při jedné z cest 
Víťu zastavila kubánská policie. 
Hlídka nemohla pochopit, že řídí, 
když má pouze jednu ruku. Ale 
když může v Evropě, tak na Kubě 
také.

(Pokračování příště)

Jeskyně Catalina a vzácné hřibovité tvary krápníků.Jeskyně Catalina a vzácné hřibovité tvary krápníků.

VÝSLEDKY

Turnaj 2015
1. FK Slovan Záblatí
2. TJ Družstevník Záblatie
3. LKS Orzeł Zabłocie
4. TJ Sokol Záblatí.

Počet vítězství 
(1991–2015)

1. LKS Orzeł Zabłocie  9
2. TJ Družstevník Záblatie  8
3. FK Slovan Záblatí  5
4. TJ Sokol Záblatí  3

Hráči bohumínského Slovanu se radovali z vítězství v turnaji po dlouhých čtrnácti letech.  Foto: FK Slovan Záblatí

Slovan Záblatí ukončil čtrnáctileté čekání na triumf. Svěřenci trenéra Daniela Mucka 
vyhráli jubilejní 25. ročník »Turnaje čtyř obcí Záblatí«. Vítězství slavili na jihu Čech, kde se 
letošní ročník konal.

„Jsem nadšený. Chci poděkovat 
Danielu Muckovi, který poskládal 
mužstvo pro celou sezonu i pro 
tento turnaj. A dík patří samo-
zřejmě hráčům. Byli jsme nejlepší 
výsledkově i herně,“ těšil se před-
seda Slovanu Záblatí Jan Gříbek. 
Bohumínští zdolali na turnaji 
slovenský Družstevník 2:1, pak si 
poradili 3:1 s domácím celkem 
a nakonec porazili 2:0 i polský 

Orzeł. Turnaj tak byl sladkou teč-
kou za vydařenou sezonou, v níž 
Slovan obsadil šestou příčku 
v karvinském okresním přeboru. 
„Jsem spokojený. Úroveň hry se 
zvedla a umístění tomu odpovídá. 
V srpnu začíná nová sezona a dou-
fám, že se nám bude opět dařit,“ 
přál si Gříbek.

Příští ročník Turnaje čtyř obcí 
Záblatí se uskuteční na půdě Slo-

vanu. „Akce je fi nančně náročná, 
ale máme velkou podporu města 
Bohumína a starosty Petra Víchy, 
za což děkujeme. Jen nás vždy zlobí 
počasí. Snad se to příští rok zlomí,“ 
uvedl předseda Slovanu.

Samotný turnaj vznikl na pře-
lomu 80. a 90. let. „V novinách 
jsem se dočetl o klání obcí Albrech-
tice a napadlo mne zapojit do stej-
ného projektu také Záblatí. Ta 

Obce Záblatí se utkávají už čtvrt století

jsem našel v lexikonu obcí, jenže 
ne každé mělo fotbalový klub. 
V případě Záblatí u Prachatic vše 
vypadalo slibně. Oslovil jsem obec 
dopisem a Jihočeši na spolupráci 
kývli,“ líčil Jan Gříbek, který tak 
stál u zrodu turnaje. Třetím do 
party bylo Záblatie u slovenské-
ho Trenčína, kterému se myšlen-
ka rovněž zamlouvala, a tak 
mohl v roce 1990 proběhnout 
nultý ročník turnaje. Ke třem 
účastníkům se přidal celek Unie 
Záblatí, tvořený náhradníky zá-
kladních mužstev. „Polské Zabło-
cie jsme objevili až v roce 1993. 
Už o rok později se turnaje účast-
nilo také. A v tomto složení fungu-
jeme dosud,“ uzavřel Jan Gříbek.

Dušan SOCHA
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 ● SPINÁLNÍ JÓGA - JÓGA PRO ZDRA-
VÁ ZÁDA. Každé pondělí a středu od 
19 do 20 hodin, vhodné i pro začáteč-
níky.  731 905 040. BALÓNY každý 
čtvrtek v 17.45 hodin, AEROBIK kaž-
dou středu v 18 hodin, KRUHOVÝ 
TRÉNING  každé pondělí od 19, ve 
středu od 17 a v pátek od 18 hodin. 
Sportcentrum Bohumín, www.sport-
centrum-bohumin.cz, rezervace  
724 556 557. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 
hodin, tělocvična ZŠ Beneše u PZKO. 
Na tel. objednávku  604 999 147. 
slunerc.webnode.cz

 ● KUNG-FU, TAI-ČI, TANEC A MEDITA-
CE V POHYBU. Od pondělí do pátku. 
Centrum Probuzení.  608 974 110. 
www.centrumprobuzeni.cz.

CVIČENÍ

Své »ano« 
si řekli
Rostislav Hladík a Michaela Hol-
číková, oba z Bohumína

Libor Hájek a Jana Tvardíková, 
oba z Bohumína

Karel Schodly a Markéta Šichová, 
oba z Orlové

Michal Dadík a Lucie Chlupsová, 
oba z Bohumína

Jan Siekiera z Bohumína a Jana 
Stipperová z Dolní Lutyně

Tomáš Novák z Ostravy a Erika 
Cerovská z Kalinova

Petr Opalczyński a Wieslawa 
Tanculová, oba z Bohumína

Martin Štěpánek a Klára Pražá-
ková, oba z Bohumína

Daniel Čecháček z Bohumína 
a Vendula Pečonková z Petřvaldu

Ludovít Niedermeier a Gabriela 
Jelínková, oba z Bohumína (mat)

CO – KDY – KDE

Miss Karvinsko 
2015 

Miss Karvinsko, soutěž (ne-

jen) ženské krásy pro adeptky 

od dvaceti let z okresu Karviná, 

pokračuje dalším ročníkem. 

Castingy se konají 10., 17. 

a 24. září v 17 hodin v Juven-

tusu Karviná.

V soutěži Miss Karvinsko ne-
jde o věk, míry či rodinný stav. 
Hodnotí se přirozená krása, šarm 
a vtip. Loni v soutěži uspěla 
Bohumíňačka Dagmar Bratova-
nova, nyní Mičková, získala stří-
brnou korunku. Zájemkyně 
o účast v letošním ročníku mo-
hou zasílat předběžné přihlášky 
na misskarvinsko@email.cz. Sta-
čí uvést jméno, věk, telefon a 
přiložit aktuální fotografi i. Finá-
lový galavečer proběhne 27. 
listopadu v Městském domě 
kultury v Karviné. Další informace 
na www.passionfashion.net, od-
kaz Misskarvinsko2015. (red)

Změnili název, hlavního kouče i významnou část hráčského kádru. Mají 
totiž vyšší ambice. Jak se ale fotbalistům FK Bospor Bohumín povede 
naplnit s hodně mladým týmem smělejší plány, to prokáží až ostré boje 
o body v krajském přeboru.
Do něj vstoupili Bohumínští 

 o víkendu v Markvartovicích, 
kterým bohužel podlehli 1:2, a v neděli 16. srpna od 
17 hodin na hřišti za parkem absolvují podzimní 
domácí premiéru proti Pusté Polomi. „Přeji si, aby 
byla sezona klidnější než minulá,“ doufal prezident 
klubu Lukáš Fluxa. Na jaře se totiž Bohumín až sko-
ro do posledního kola třásl o setrvání v soutěži. Na-
konec skončil předposlední a v krajském přeboru 
zůstal jen díky tomu, že z něj vzhledem k vývoji ve 
vyšší soutěžích nakonec nikdo nesestupoval.

Změny byly nutností. „Po stávajícím mladém kou-
či Aleši Neuwirthovi jsme žádali, aby si přivedl i hrá-
če, zapadající do jeho koncepce. Bohužel na startu 
přípravy nové tváře chyběly a my se začali obávat 
opakování loňska,“ řekl Lukáš Fluxa, když vysvětloval 
následnou trenérskou rošádu. „U nás trenér plní 
i roli jakéhosi sportovního manažera, což je časově 
náročné. Proto jsme se s Alešem rozumně dohodli, že 
spolupráci raději ukončíme. Byl pak skoro i malý zá-
zrak, že se povedlo narychlo angažovat bývalého 
úspěšného bohumínského trenéra Marka Poštulku, 
který tým spolu s někdejším koučem našeho áčka 
Martinem Kempným starším převzal,“ dodal.

Hráčský kádr potřeboval rozšířit, navíc hostování 

skončilo trojici Seged, Kloda a Věčorek. Během léta 
se tak novými tvářemi mužstva stali Martin Kemp-
ný ml., Jan Nowinski (oba Petrovice), Radek Vítek, 
Dominik Palej (oba Vítkovice), Lukáš Kalous, David 
Jadamík a Petr Wzientek (všichni MFK Karviná). 
Z hostování v Heřmanicích se vrátil Jakub Sittek 
a Lukáš Poštulka dal před nižší soutěží v Rakousku 
přednost domovu. Klub jedná ještě o příchodu 
brankáře Maria Murína (Frýdek-Místek).

„Je to spousta nových, hlavně mladých kluků. Řada 
z nich je určitým způsobem s Bohumínem propojena, 
a tak jsem optimistou. Hlavním úkolem bude zapra-
covat mladíky do týmu, který pak musí táhnout zku-
šení jako Kuba Sittek nebo Jarda Kubinski,“ doplnil 
Fluxa.

A ještě jednu změnu je nutné zmínit. Do názvu 
i loga klubu přibylo jméno společnosti Bospor, jež 
se ve městě stará o sportovní areál za parkem. Klub 
bude nově uznávat modrožluté barvy. „Vnímám 
to jako sňatek z rozumu, dokončení započaté cesty. 
Město nám obrovsky pomáhá, Bospor se pak skvěle 
stará o naše hřiště. I my jsme tak chtěli něco vrátit 
a dělat bohumínskému nádhernému areálu reklamu. 
Snad se nám to bude dařit pohledným fotbalem 
a úspěšnými výsledky,“ doufal Fluxa.  (bir)

Fotbalový Bospor bude táhnout mládí

Box v Bohumíně? Roky o tomto sportovním 
odvětví ve městě nikdo neslyšel, nyní se 
ale začíná blýskat na lepší časy. Boxer 
Martin Král (25) založil před časem klub 
Project Underground a snaží se dostat 
sport opět do širšího povědomí. Klub už 
má za sebou první mezinárodní turnaj.

V 90. letech byli v Bohumíně zdatní boxeři, ovšem 
pak se tento sport nějak vytratil. Neměl pokračova-
tele. Na tradici chce po letech temna navázat profesí 
barman, duší boxer Martin Král. K rohování se dostal 
po starším bratrovi, sám amatérsky boxuje osm let. 
Do ringu nastupoval za Vítkovice, Boxing Ostrava 
nebo KSW Boxing Odra Wodzisław Śl. Pak si udělal 
trenérské licence a před třemi roky založil klub Project 
Underground. „Název označuje »podzemí«. Zprvu jsme 
totiž  působili v pronajatém sklepě. Museli jsme tam 
trénovat po skupinách, všichni najednou se tam nevešli,“ 
komentoval počátky klubu Martin Král. Project 
Underground se věnuje klukům od patnácti let. Zpo-
čátku měl Martin čtyři svěřence, nyní jich má třináct. 

První turnaj absolvovali boxeři Projectu Underground 
(v modrém) 3. července v polském Wodzisławi Śl.

Foto: Marek Molnári

Jediné vítězství vybojoval bohumínskému klubu 
všestranný sportovec, původně judista, Filip Walter.

Ve sklepě oživili tradici 
pěstních zápasníků 

Když se klubu podařilo vybudovat aktivní člen-
skou základnu, podzemní prostory už mu byly 
malé. Dohodl se proto s bohumínským DDM, kde 
je k dispozici posilovna, hala, taneční sál. „V domě 
dětí a mládeže působíme od března. Jsou tam ideální 
podmínky a spolupráce s DDM je skvělá. Jsem nadšený, 
moc děkujeme,“ pochvaloval si Král. Tomu se počát-
kem prázdnin podařilo uspořádat také první ofi ci-
ální turnaj s polským partnerem ve Wodzisławi. Do 
ringu proti sobě nastoupilo šest polských a šest čes-
kých rohovníků. „Utržili jsme tři porážky, dva naši 
kluci remizovali a jeden zápas jsme vyhráli. Na to, že 
to byla naše premiéra a že se turnaj konal v Polsku, kde 
rozhodčí domácím »nadržují«, byl to bezvadný výsle-
dek,“ kvitoval výkony svých svěřenců Král.

V září začíná boxerská sezona a rozběhnou se 
regionální kola a turnaje v Česku. Project Under-
ground chce současně uspořádat »odvetu« polského 
turnaje, tentokrát na domácí půdě. Konat by se měla 
na podzim, pravděpodobně ve sportovní hale.

Pavel ČEMPĚL
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VZPOMÍNKY

Tak jako z očí zářila láska, radost a dobrota, 
tak nám budeš scházet do konce života.

5. srpna jsme vzpomněli 

smutné 2. výročí úmrtí 

pana Jaroslava BÁRTŮ.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Věrka, syn Jiří, dcera Janka s manželem Jirkou 

a všichni vnuci a sestry s rodinami.

Hluboce zarmouceni oznamujeme přátelům 
a známým, že nás 6. července navždy opustila 

naše milovaná maminka, babička a prababička,

paní Věra KIJONKOVÁ
z Bohumína. 

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou 
uctí její památku.

Za zarmoucenou rodinu 
dcera Vlasta s manželem.

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

12. července uplynulo 12 let od chvíle, kdy nás 

navždy opustil 

pan Josef JANÍK.

Zároveň jsme si 4. srpna připomněli 

jeho nedožitých 66 let.


S láskou a úctou vzpomíná dcera Daniela s vnoučaty.

I po těch letech slzy kanou a bolest v srdci zůstane, 
ač neřekli jsme si na shledanou, stejně se jednou setkáme.

6. srpna jsme vzpomněli nedožitých 30 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.

Prázdný je domov, smutno je v něm. 

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

3. srpna jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí 

Ing. Zdeňka JUCHELKY, MBA.


S láskou a úctou vzpomínají maminka, 

bratr Vlastimil a celá rodina.

Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. 
Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo tě nejvíce miloval, 

nepřestane nikdy na tebe vzpomínat.

8. srpna jsme vzpomněli 14. výročí úmrtí 

milovaného manžela, tatínka, dědečka a bratra,

pana Andělína KVASNICI.

S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Stáňa s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

3. srpna jsme si připomněli 

6. smutné výročí úmrtí 

pana Andrzeja KULIKA.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

8. srpna uplynulo 20 let, kdy zemřel 

pan František KOČÍ 

ze Skřečoně.


S úctou a láskou vzpomíná 

syn Radim s rodinou.

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

6. srpna by se dožil 75 let 

pan Miroslav KWASNICA.


S láskou a vděčností vzpomíná 

manželka Jarmila.

5. srpna by se dožil náš milý tatínek 

Václav VATAŠKA 

100 let.


S láskou vzpomínají dcery Miluše, Blanka 

a snacha Dagmar s rodinami.

Kdo v  srdci žije, neumírá.

11. července uplynulo 40 let od chvíle, kdy nás naposledy opustil

pan Rudolf LALÍK

a 28. srpna si připomeneme jeho nedožité 65. narozeniny.
Zároveň jsme 28. června vzpomněli nedožitých 43 let jeho syna,

pana Davida LALÍKA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka a maminka, dcera a sestra.
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VZPOMÍNKY

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.

18. srpna vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

paní Zdenky MLECZKOVÉ 

z Bohumína.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

synové Karel a Miroslav s rodinami.

Čas umí vše zahojit, ale jsou ztráty, které nepřebolí nikdy.

14. srpna si připomeneme 

nedožité 85. narozeniny 

pana Miroslava SVOBODY.

Zároveň jsme 8. července vzpomněli 

18. výročí jeho náhlého úmrtí.


Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.

Manželka a dcery.

Kdo byl milován, není zapomenut.

5. září vzpomeneme 

nedožité 90. narozeniny 

pana Michala KAROLIHO.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna 

s rodinou.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. 
Skromná ve svém životě, tichá ve svých bolestech.

13. srpna by se dožila 93 let 

paní Bronislava ADAMASZKOVÁ.

Zároveň jsme si 8. května připomněli 

8. výročí jejího úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Růžena, 

vnučka Daniela a vnukové Jakub a Daniel.

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

20. srpna by se dožila 100 let naše milovaná 

maminka, tchyně, babička a prababička, 

paní Halina SZPILEWSKÁ.

Zároveň 24. září vzpomeneme 15. výročí, 

kdy nás navždy opustila.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

16. srpna vzpomeneme nedožité 

70. narozeniny, které by oslavil náš drahý

pan Karel JUREČEK.

Zároveň jsme si 12. července připomněli 

14. výročí jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Sáša, 

synové Ronald a Marcel s rodinami a rodina Holomkova.

Naposledy jsme se rozloučili
Bašniarová Emília * 1922 ze 

Skřečoně  Čechák Miloslav * 

1938 z Nového Bohumína  

Dobřanská Helena * 1921 z No-

vého Bohumína   Foberová 

Marcela * 1963 z Nového Bohu-

mína  Follner Martin * 1950 

z Nového Bohumína  Friedel 

Jiří * 1965 z Nového Bohumína  

Guziurová Helena * 1926 ze Skře-

čoně  Kladivová Emilie * 1929 

z Nového Bohumína  Klímová 

Olga * 1929 z Nového Bohumína 

 Lupienská Jiřina * 

1952 z Nového Bohumína  

Masná Jarmila * 1953 z Nového 

Bohumína  Mžik Leo * 1951 

z Pudlova  Svačinová Justina 

* 1927 ze Skřečoně  Šenvajc Jiří 

* 1954 ze Skřečoně  Štěpánková 

Irena * 1934 z Nového Bohumína 

 Uhlářová Marie * 1925 ze Sta-

rého Bohumína  Žák Miroslav 

* 1948 ze Skřečoně  Žižková 

Jarmila * 1926 z Nového Bohu-

mína  (mat)

Noví občánci našeho města
Markéta Krestová Josef a Nela Filadelfi   Alexandr Ši-

murda  Maia Řezáková  Martin Franiok. (mat)

26. července oslavila bývalá učitelka, 

ředitelka ZŠ v Bohumíně, 

paní Evelina PAVLÍKOVÁ
z Bohumína 

své 80. narozeniny.


Hodně zdraví do dalších let přeje 

syn František, snacha Jiřina, vnuk František, vnučka Hanka.

15. srpna oslaví 70. narozeniny 

pan Miroslav KOCH.


Všechno nejlepší ke tvému životnímu jubileu, 

hodně zdraví a životního optimismu do 

dalších let ti přeje manželka Eva, syn Mirek, 

syn Milan s manželkou Ivanou, vnoučata 

Michal, Kristian, Olívie a Klárka.

BLAHOPŘÁNÍ

Řešení křížovky z minulého OKA: Žena předvádí manželovi nové plavky: „Tak 

co, Béďo, není to jedna báseň?” Muž odpoví: "... Řekl bych, že spíše tragédie."

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, žije v srdcích dál.

12. srpna jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí naší maminky a babičky,

paní Alice ILYKOVÉ.


15. května by oslavil své 75. narozeniny její manžel, 

pan Roman ILYK.

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinou.
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Společnost Coal Mill a.s. 
se sídlem v Dětmarovicích

zabývající se zpracováním uhlí

přijme pracovníky na pozice:

ZÁMEČNÍK - ÚDRŽBÁŘ
Náplň práce: 

– obsluha strojní technologie
– kontrolní činnost v průběhu výroby
– provádění  údržby a oprav výrobního zařízení

Požadujeme:
– vyučen v oboru strojírenském, elektro
– trestní bezúhonnost
– časovou fl exibilitu
– svářečský průkaz výhodou
– nástup 1. 9. 2015

STROJNÍK KOLOVÉHO NAKLADAČE
Náplň práce:  

– obsluha kolového nakladače o hmotnosti 20 tun
– čištění a údržba stroje

Požadujeme:
– platný strojnický průkaz pro kolové nakladače
– praxe podmínkou
– vyučen v oboru strojírenském výhodou
– trestní bezúhonnost
– časovou fl exibilitu
– nástup možný ihned

Životopisy zasílejte  na e-mailovou adresu piprekova@coalmill.eu 
nebo se hlaste osobně na adrese Coal Mill a.s., Dětmarovice 1300, 
od 8:00 do 12:00 hodin. Informace (www.coalmill.eu, 
 596 512 434).

MERENÍ 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.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín, 

Nepodceňujte P R E V E N C I !

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

Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

TWARDZIKTWARDZIK Lumír Lumír
 klempířské práce

pokrývačské práce

nátěry plechových střech

opravy plochých střech

Široký sortiment střešních 

krytin a izolačních materiálů 

včetně dodávky.

Důchodcům práce se slevou!Důchodcům práce se slevou!

 596 544 588, 606 205 469

INZERCE

REALITY
 ● Prodáme samostatný moderní 

RD v Pudlově s dvojgaráží, hos-
podářskou budovou, velkou oplo-
cenou zahradou s jezírkem, bez 
sousedů, možno i s vybavením 
a nábytkem,  603 488 048, 
e-mail: wolkenstein@email.cz.

 ● Prodám zděnou podsklepenou 
chatu ve Vrbici.  739 888 046.

 ● Prodám byt 3+1 v os. vl. v cen-
tru Bohumína, 122 m2, balkon, 
krb, po celkové rekonstr., částečně 
vybavený. Cena dohodou. Volný 
od 1.8.16.  602 729 338 a 773 
676 786.

 ● Prodáme či pronajmeme nový 
byt 1+KK ve Skřečoni, ihned vol-
ný, bezbariérový moderní dům, 
k dispozici sprchový kout, výtah, 
společenská místnost, kolárna, 
zahrada s altánem a krbem, vlast-
ní oplocené parkoviště.  603 
488 048, e-mail: wolkenstein@
email.cz.

 ● Prodám zahradu ve Skřečoni, 
ul. 1. máje, oplocenou, 4 ary, 
studna, pergola, gril, uzák, WC 
chem.  731 480 460.

 ● Pronajmu pěkný byt 2+1 v níz-
ké zástavbě v Mírové ul., ne sociál-
ní dávky, ne trval. pobyt na MěÚ, 
poplatek pro SBD 5.000 Kč, jen 
slušným lidem.  603 312 068.

 ● Pronajmu byt 0+1, ne sociální 
dávky, ÚP apod.  736 228 883.

 ● Pronajmu garáž za Partyzá-
nem.  775 214 639.

 ● Pronajmu garáž. Cena 700 Kč. 
 732 454 916.

 ● Nabízíme k pronájmu nebyto-
vé prostory v centru Bohumína, 
cca 120 m2. Kanceláře, prodejna 
na skladové prostory včetně pří-
slušenství, nájezdová rampa, par-
kovací místa. Cena dohodou. 
 603 514 036. E-mail:katka@
gigatech.cz.

 ● Vyměním byt 2+1 s balkonem 
v centru města (možnost odkou-
pení zánovního zařízení [stáří 1 
rok], provedena rekonstrukce ku-

chyně, koupelny, plovoucí podla-
hy, vestavěné skříně) za 2+1 nebo 
1+1 s doplatkem.  606 766 078. 
E-mail: dpifk ova@odos.cz

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
sedacích souprav, rohových lavic, 
židlí, interiéru aut technikou Kär-
cher.  724 088 643. www.cis-
tyautointerier.cz.

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

 ● NEPEČTE–NAPEČU VÁM! 
Cukroví, dorty, po celý rok. Super 
kvalita i cena.  737 856 868.

 ● Servis počítačů, služby, insta-
lace, tvorba webu.  Doprava 
v Bohumíně zadarmo. 602 513 
155, web: servispc.soltesz.cz.

PRÁCE
 ● Firma ČEMAT, s.r.o. Bohu-

mín přijme na HPP manažera 
pro správu nemovitostí a dozor 
staveb. Požadujeme: SŠ vzd. sta-
veb. zaměření, znalost práce na 
PC, praxe v oboru stavebnictví 
vítána, ŘP sk. B. Nabízíme: pří-
spěvek na strav., přísp. na penz. 
poj. Nástup dle dohody. Nabídky 
zasílejte na e-mail: kozdonova@
cemat.cz.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

 ● Nabízíme levné ubytování 
v centru Luhačovic v soukromí. 
 737 525 271, e-mail: katerina.
tyleckova@centrum.cz.

 ● Prodej kukuřice, 7 Kč/kg.  
724 850 064.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 14.8. v 8–15 hodin SELSKÝ 

RYNEK. Stánky trhovců s jídlem 
a pitím na nám. T. G. Masaryka.

 ● 15.8. od 13 hodin PIVNÍ SLAV-
NOSTI. Na 70 druhů piv, soutě-
že, stánky s občerstvením. 
Hobbypark. PROGRAM: 14.00 
Klika NJ Blues; 15.00 vědomost-
ní soutěž; 15.45 Grog; 16.45 
soutěž – držení krýglu; 17.30 
Lucie revival Ostrava; 18.30 pití 
piva na čas;19.15 Ready Kirken; 
21.30 Metallica revival (CZ)

PRO DĚTI

 ● Do 21.8. v 9–12 a 13–17 ho-
din ŠÍLENÁ VĚDA A POKUSY. 
Každý všední den zábavné 
pokusy a experimenty, dětské 
oddělení knihovny. Bonus pro 
přihlášené: 20.8. v 9.30 hodin 
exkurze do Velkého světa tech-
niky v Ostravě.

 ● 28.7. až 28.8. v 9 hodin ŠKOL-
NÍ POMOCNÍCI. Výtvarná dílna: 
rozvrhy, stojánky na tužky, zá-
ložky či jiné školní pomůcky. 
Dětské oddělení knihovny.

 ● 30.8. v 15 hodin CIRKUSOVÝ 
KONEC PRÁZDNIN. Ukončení 
prázdninového kolotoče.15.00 
Kouzelník Šeklin – magie pro 
děti; 16.00 Vyhodnocení prázd-
ninového kolotoče; 16.30 Dog 
Dancing – cvičený pejsek; 16.40 
Pavel Roller – bublinářská show.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 14.8., 15.8. a 16.8. v 19 hodin 
FANTASTICKÁ ČTYŘKA. Film 
USA (Komiks / Akční), 2015, da-
bing, přístupný od 12 let, 94 
minut, 120 Kč.

 ● 16.8. v 10 hodin MALÝ DRÁ-
ČEK. Animovaný fi lm Německo 
(Pro děti), 2014, dabing, přístup-
ný, 80 minut, 100 Kč.

 ● 19.8. v 19 hodin VYBÍJENÁ. 
Film Česko (Drama / Komedie), 
2015,  komedie, 94 minut, 50 Kč.

 ● 21.8. v 19 hodin MISSION IM-
POSSIBLE 5: NÁROD GRÁZLŮ. 
Film USA (Akční / Thriller), 2015, 
titulky, přístupný, 120 Kč.

 ● 22.8. a 23.8. v 19 hodin KRYCÍ 
JMÉNO U.N.C.L.E. Film USA 
(Akční / Komedie), 2015, titulky, 
přístupný od 12 let, 116 minut, 
110 Kč.

 ● 23.8. v 10 hodin UUUPS! NOE 
ZDRHNUL… Animovaný film 
Německo, Belgie (Pro děti) 
2015, dabing, přístupný, 85 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 27.8., 28.8. a 29.8. v 19 hodin 
HITMAN: AGENT 47. Film USA 
(Akční / Thriller), 2015, titulky, 
příst. od 15 let, 96 minut, 110 Kč.

 ● 30.8. v 10 hodin SCOOBY 
DOO A KARNEVAL DĚSU. Ani-
movaný film USA (Pro děti), 
2013, dabing, přístupný, 40 mi-
nut, 39 Kč.

 ● 30.8. v 19 hodin BLÁZNIVÁ 
DOVOLENÁ. Film USA (Kome-
die), 2015, přístupný, 96 minut, 
110 Kč.

 ● 9.9. v 9 hodin PADESÁT OD-
STÍNŮ ŠEDI. Film USA (Drama / 
Romantický), 2015, titulky, pří-
stupný od 15 let, 124 minut, 50 Kč.

LETNÍ KINO

Začátek představení ve 21 
hod., od 16.8. ve 20.30 hod.

 ● 13.8. SHERLOCK HOLMES: 
HRA STÍNŮ (Mysteriózní, 2011), 
49 Kč.

 ● 14.8. SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO 
KTEROU BYCH VRAŽDIL (Komiks 
/ Akční), 49 Kč.

 ● 16.8. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
(Konverzační komedie), 49 Kč.

 ● 17.8.STOLETÍ MIROSLAVA ZIK-
MUNDA (Dokumentární), 49 Kč.

 ● 18.8.TOBRUK (Válečný), 39 Kč.

 ● 19.8.2BOBULE (Komedie), 39 Kč.

 ● 20.8. KAMEŇÁK 4 (Zfi lmova-
né vtipy), 49 Kč.

 ● 21.8. HODINOVÝ MANŽEL 
(Komedie), 49 Kč.

 ● 22.8. TŘI BRATŘI (Pohádka), 
39 Kč.

 ● 23.8. SCOOBY DOO A KARNE-

VAL DĚSU (Animovaný pro děti), 
39 Kč.

 ● 24.8.MRTVÁ NEVĚSTA TIMA 
BURTONA (Animovaný pro do-
spělé), 39 Kč.

 ● 25.8. FIMFÁRUM – DO 3 VŠE-
HO DOBRÉHO (Loutkový), 49 Kč.

 ● 26.8. SCOOBY DOO A KARNE-
VAL DĚSU (Animovaný pro děti), 
39 Kč.

 ● 27.8. JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍ-
ŘEM (Animovaný / Rodinný), 39 Kč.

 ● 28.8. PADDINGTON (Animo-
vaný / Rodinný), 49 Kč.

 ● 29.8. ŽELVY NINJA (Akční / 
Komedie), 49 Kč.

 ● 30.8. MRTVÁ NEVĚSTA T. BUR-
TONA (Animovaný pro dospě-
lé), 39 Kč.

SPORT

FOTBAL. Není-li uvedeno 
jinak, hraje se na hřišti za 
parkem.

 ● 16.8. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SC PUSTÁ POLOM. 
Krajský přebor.

 ● 19.8. v 17.30  hodin FK SLO-
VAN ZÁBLATÍ – SLOVAN ORLO-
VÁ. 1. kolo Českého poháru, 
hřiště v Záblatí.

 ● 22.8. v 16 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ SLAVOJ RYCHVALD. 
Okresní přebor, hřiště v Záblatí.

 ● 22.8. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – BANÍK FUČÍK ORLO-
VÁ. Okres. přebor, hřiště Vrbice.

 ● 30.8. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – FC IRP ČESKÝ TĚ-
ŠÍN. Krajský přebor.  

 ● 2.9. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – MFK VÍTKOV. Kraj-

ský přebor.

 ● 5.9. v 16 .30 hodin FK SLO-
VAN ZÁBLATÍ – FK BANÍK AL-
BRECHTICE B. Okresní přebor, 
hřiště v Záblatí.

 ● 5.9. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – SLAVOJ RYCH -
VALD. Okresní přebor, hřiště ve 
Vrbici.

 ● 9.9. v 17.30 hodin K SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ BANÍK FUČÍK OR-
LOVÁ. Okresní přebor, hřiště 
v Záblatí.

 ● 9.9. v 17.30 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – LOKOMOTIVA 
LOUKY. Okresní přebor, hřiště ve 
Vrbici.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 22.8. v 8 hodin O POHÁR 1.SC 
BOHUMÍN '98. Florbalový turnaj 
šesti mužských týmů.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin 

pátek:  10–21 hodin

víkendy a svátky  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle: 9–21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 14.8. do 10.9.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz
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  Příkladná pomoc
Děkuji mladým, bohužel nezná-

mým, mužům, kteří se o mne obětavě 
a příkladně postarali 11. července 
večer na hlavní silnici u Kauflandu, 
když jsem spadla z kola a zlomila si 
levý loket. Operativně zařídili lékař-
skou pomoc, zajištění kola městskou 
policí a vyrozuměli mou rodinu. Dík 
rovněž patří mým dobrým sousedům 
a přátelům, kteří mi pomáhali se za-
jištěním důležitých věcí. Všem mno-
hokrát děkuji. Drahomíra JASNÁ

  Péče o maminku
Chci tímto poděkovat Centru sociál 

ních služeb Bohumín a její pečovatel-
ské službě, vedené Marií Somerlíkovou. 
Personál je moc ochotný a příjemný, 
velmi mi pomáhá s nemocnou ma-
minkou, která je klientkou pečovatel-
ské služby. Já pracuji a bydlím v Brně, 
takže je pro mně péče o maminku 
složitější. Zaměstnankyně jsou velmi 
laskavé a přitom odvádějí profesio-
nální práci. Tímto jim a paní vedoucí 
děkuji. Petra ZAPLETALOVÁ

  Pobyt v léčebně
Děkuji kolektivu sestřiček nemoc-

niční léčebny dlouhodobě nemoc-
ných 2 za laskavý přístup a péči, kterou 
mi věnovaly po dobu mého pobytu. 
Zároveň chci poděkovat primáři Vác-
lavu Sosnovi za to, že se mi snažil 
ulevit v bolestech.

Marie ZAPLETALOVÁ

POZVÁNKY

Rozhoduje postřeh a přesná muška
Třetí ročník Velké ceny Bohumína ve 
sportovní střelbě přilákal 1. srpna do 
Záblatí čtyřiadvacet aktivních účastníků. 
Na zdejší střelnici u hájenky pálili 
brokovnicí na asfaltové terče.

Závodníci absolvovali dvě disciplíny. Nejprve 
museli zasáhnout dvacet holubů, které vrhačka me-
tala do vzduchu systémem »baterie«, při níž lze při-
bližně odhadnout dráhu letu. Dalších dvacet holubů 
letělo náhodně a nevypočitatelně systémem »ame-
rický trap«.

Nejlepší mušku z aktivních střelců z Česka, Pol-
ska, Slovenska a Německa měl Svatopluk Hinčica 
z Karviné. Zvítězil díky osmatřiceti zásahům ze čty-
řiceti možných. Druhý skončil Milan Pěchovič 
z Orlové, měl o zásah méně. O třetí místo nakonec 
bojovalo pět střelců, kteří měli v základní části vy-
rovnané skóre. V rozstřelu nakonec bronz vybojoval 
Daniel Donaťák, původem Bohumíňák, nyní půso-
bící v SRN.

Po závodě přišel na řadu doprovodný program. 
Zájemci si mohli vyzkoušet airsoft  nebo střelbu ze 
vzduchovky na pohyblivý terč. (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Antikvariát pod širým 
nebem vzali 22. července 
útokem desítky lidí. 
Doslova za pár kaček 
si z náměstí T. G. Masaryka 
odnášeli domů starší, 
ale stále zachovalé knižní 
kousky. Vybírat mohli 
ze dvou tisíc vyřazených 
děl městské knihovny. 

„O tržbu nám nešlo, ceny byly 
jen symbolické. Chtěli jsme hlavně 
nečtenářům připomenout, že v Bo-
humíně funguje knihovna. V době 
dovolených jsme zároveň chtěli 
navnadit čtenáře, aby si na cesty 
nezapomněli přibalit nějaký zají-
mavý titul,“ popsal účel akce ře-
ditel K3 Bohumín Karel Balcar.

Knihovna, která je součástí K3, 
nabídla zájemcům svazky všech 
žánrů. Vše za lidové ceny pět až 
deset korun, některé kousky se 
daly pořídit i za korunu nebo za 
dvě. „Je to skvělý nápad a z výbě-
ru jsem nadšená. Odnáším si 
hned několik románů a manžel 
nějakou detektivku. Jsme vášnivými 
čtenáři, čteme v létě i v zimě, vlast-
ně celý rok. My si vybrali jen pár 
kousků, ale zákazník před námi 
jich měl plnou náruč,“ neskrývala 
nadšení Marcela z  Bohumína. 
Rekordmanem se nakonec stal 
návštěvník, který si »za hubičku« 
pořídil 130 knížek.

Knížky za babku šly na dračku

Bohumínskou knihovnu jen 
loni navštívilo bezmála 66 tisíc 
čtenářů, kteří si vypůjčili přes 
166 tisíc knih. Knihovna zároveň 
ročně uspořádá 349 akcí pro ve-
řejnost a dalších 335 akcí připadá 
na školní besedy a lekce. Biblio-
téka je také významným pořada-
telem kurzů pro dospělé. Ročně 
městským zařízením projde té-
měř 82 tisíc lidí.

Lucie BALCAROVÁ

Improvizovaný antikvariát vyrostl 
na centrálním bohumínském ná-
městí. Na pultech byly úctyhodné 
dvě tisícovky knih, ceny naopak 
lidové.  Foto: K3 Bohumín

Obří gong 
a hudební zážitek

V secesním a nově opraveném 
hotelu Pod Zeleným dubem (Národ-
ní dům) ve Starém Bohumíně se 
rozezní největší gong na světě. Ori-
ginální nástroj je jedním z lákadel 
nevšedního mezinárodního koncer-
tu z cyklu Výprava. Koná se ve středu 
16. září od 19 hodin, vstupné je 250 
korun. České turné projektu »Výpra-
va« probíhá už počtvrté, do Bohumí-
na zavítá potřetí. Nádherný kulturní 
sál domu Pod Zeleným dubem roze-
zní navažské fl étny Andrewa Begaye 
(USA), australské didgeridoo Ondřeje 
Smeykala a obří gongy Beara Love 
(Velká Británie). Sálu bude vévodit 
2,2 metru velký symfonický gong, 
největší na světě. Spíše než o klasický 
koncert jde o akustickou sonickou 
lázeň nejen pro náročného poslu-
chače. Akci pořádá sdružení Maryška 
ve spolupráci s hotelem.  (red)

Výstava drobného 
zvířectva

Český svaz chovatelů Dolní Luty-
ně pořádá 29. a 30. srpna od 8 hodin 
Místní výstavu drobného zvířectva. 
V areálu Jiřinka (u dolnolutyňského 
fotbalového hřiště) budou k vidění 
králíci, holubi, vodní a hrabavá drů-
bež. Výstava je prodejní, nosnice 
budou k mání v sobotu od 10 do 11 
hodin. Výstava potrvá v sobotu do 
18, v neděli do 15 hodin.  (red)


