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POZVÁNKA

Rovné dvě stovky. Do lavic bohumínských škol zasedl 
1. září kulatý počet prvňáčků. Nejvíce jich letos zamí-

řilo do »nové školy«, ZŠ ČSA, která tento rok slaví 45. na-
rozeniny. A jako jediná ve městě otevřela hned tři první 
třídy, které zaplnilo sedmapadesát prvňáčků (na snímku). 
Dvě třídy prvňáků má Masarykova škola, po jedné Bene-
šova, Bezručova a škola ve Skřečoni.

Ve školách zase zní dětské švitoření

Školní rok 2015/16
Podzimní prázdniny  29. a 30. října

Vánoční prázdniny  23. prosince až 3. ledna

Konec prvního pololetí  28. ledna

Pololetní prázdniny  29. ledna

Jarní prázdniny  29. února až 6. března

Velikonoční prázdniny  24. a 25. března

Konec školního roku  30. června 

Chce Ministerstvo financí vůbec vybírat daně?
»Ministerstvo fi nancí ustoupilo tlaku obcí, fi nanční úřady 
budou zachovány.« Tak zní nadpisy článků v tisku. Ministr 
přiznává chybu a slibuje, že nedojde ke snížení kvality služeb 
a občan změnu nepozná.

Mohli bychom tedy jásat, a také 
mi spousta lidí říká: „Tak jsme vy-
hráli, úřad zůstává, petici už není 
třeba podepisovat.“ Ve skutečnosti 
ovšem jde jen o ústupek, kdy mini-
sterstvo nemusí nechat schvalovat 
rušení úřadů, které narazilo na odpor 
starostů, ale i Poslanecké sněmovny 
a Senátu, ale formálně je ponechává, 
ovšem v silně redukované podobě.

Jaká bude skutečnost, se přesvěd-
číme až příští rok, kdy má změna 
vejít v platnost. Ale se znalostí věci 
pochybuji, že dva lidé dvakrát v týdnu 
v úřední dny mohou zajistit naprosto 
neměnné služby pro všechny obča-
ny a podnikatele jako dosavadních 
dvacet pracovníků po celý týden. 
Hotovostní pokladny byly zrušeny 
už od září, a tak paradoxně, když 
chcete platit daně hotově, už to na 
fi nančním úřadě možné není.

Budovu, postavenou před lety 
speciálně pro potřeby finančního 

úřadu, chce stát prodat, ty dva úřed-
níky bude chtít umístit do budovy 
městského úřadu. Snad nějaký prostor 
nalezneme. Kde ale budou přijímat 
přiznání v lednu a březnu, kdy vždy 
posilovali směny? Na chodbě?

Dnes měl každý poplatník svého 
správce daně, který měl k dispozici 
jeho daňovou složku. Jak to dnes 
bude fungovat, když všechny podkla- 
dy budou v Karviné a občan přijde 
záležitost vyřizovat sem, do Bohu-
mína? Pracovníci fi nančního úřadu 
vždy velmi ochotně pomohli s vy- 
plněním přiznání a s odstraňováním 
chyb. Obávám se, že ani to už nebude 
tak jednoduché a stejně pak budou 
muset všichni jezdit vyřídit věci do 
Karviné, do místa, kam nejezdí ve-
řejná doprava. Pan ministr sice říkal, 
že jde jen o dvacet kilometrů, ale ne 

všichni mají auto. V tomto případě 
stát ušetří za provoz jedné budovy 
u nás, už nyní však investuje do opra- 
vy jiné budovy v Karviné. Kolik však 
zaplatí navíc občané, živnostníci 
i pracovníci úřadu za dopravu, to 
nikoho nezajímá. Zajímavý přístup 
ke zlepšení fungování služby obča-
nům a zvýšení výběru daní, neboť 
i výběr daní je službou.

Nejedná se jen o Bohumíňáky, 
ale i občany Dolní Lutyně a Rych-
valdu, totéž se týká oblasti Orlové 
a Českého Těšína. A tak se pomalu 
vracíme do dob, kdy fungovaly 
okresní úřady a vše jsme museli vy-
řizovat na okrese, včetně pasů a ři-
dičských průkazů. 

Co si kdo vezme z toho, až se 
nakonec ukáže, že se nevyplní slib 
ministra Babiše, že občan změnu 
nepozná? Nic! Stejně jako už nic ne-
uděláme s rozkladem sociální práce, 
který způsobil před lety exministr 
Drábek. Po jeho nesmyslných kro-
cích zůstaly dvě miliardy vyplacené 
ročně navíc na dávkách na bydlení 
a ubytovny v centrech měst. 

Petr VÍCHA, starosta města

Zasedání 
městského 
zastupitelstva

V pondělí 14. září ve 14 

hodin se ve velké zaseda-

cí síni radnice uskuteční 

zasedání zastupitelstva 

města.  Na programu 

bude například hospoda-

ření města a příspěvko-

vých organizací za první 

pololetí, transformace 

sítě škol nebo pojmeno-

vání lokality pro stavbu 

domů v Záblatí a přejme-

nování hraničního mostu. 

Zasedání je veřejné a vy-

sílá jej v přímém přenosu 

TIK. Program jednání bo-

humínských zastupitelů 

najdete na stránkách 

www.mesto-bohumin.cz, 

sekce Radnice, rubrika 

Úřední deska, nebo také

v městských vývěskách.

(red)

K VĚCI

Prvňáčci
ZŠ ČSA  ......................

.......57

Masarykova ZŠ  .............44

ZŠ Beneše  ......................
.26

ZŠ Skřečoň  .....................2
6

ZŠ Bezručova  .................20

ZŠ Pudlov  ......................
.15

ZŠ Záblatí ......................
.... 4

ZŠ Starý Bohumín  .......... 8

Foto: Pavel Čempěl
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Do komunálních voleb jste 
šel s nějakou vizí, představami. 
Jak se vám je daří naplňovat?

Neměl jsem při kandidatuře do 
voleb žádnou vizi, oslovilo mě 
hnutí ANO 2011. Tak jsem si řekl, 
proč nekandidovat, když jsou mi 
jeho názory blízké. Navíc nejsem 
členem žádné strany, za žádnou 
jsem v minulosti nekandidoval, 
nejsem ani přeběhlíkem z jedné 
strany do druhé, což se u nás na 
radnici v minulosti už také stalo. 
Počet křesel v zastupitelstvu, která 
jsme za hnutí ANO 2011 získali, 
nás velmi omezuje v naplňování 
našeho programu. Výhodou je 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: JIŘÍ KULDÁNEK
Bohumínský rodák Jiří Kuldánek (33) je nováčkem 
městského zastupitelstva a také jeho nejmladším členem. 
Pracovně má blízko k odpadovému hospodářství, už pět 
let zastává funkci výkonného ředitele a člena představen-
stva TKR Steel. V minulosti pracoval v ŽDB Group na pozici 
vedoucího obchodního úseku v závodě Válcovna, ocelárna 
a recyklace. Je ženatý a má syna. Ve volném čase se věnuje 
především své rodině, cestování, práci na zahradě 
a o víkendech také vaření. 

ale to, že programy ostatních stran 
kandidujících v komunálních vol-
bách si byly velmi podobné. Sna-
žíme se proto uplatnit a pomáhat 
ve výborech a komisích, což se 
nám podle mne zatím velmi daří.

Od března platí vyhláška 
o bezhotovostním výkupu kovů 
a policejní statistiky od té doby 
vykazují úbytek krádeží kovů 
i prudký pokles trestných činů 
s tím spojených. Jak se na to 
díváte »z druhé strany« coby 
zástupce fi rmy zabývající se 
odpady?

Jsou to pouze statistiky. Větši-
na z těchto deliktů navíc spadá 
do kategorie přestupků, nikoliv 
do trestných činů. V reálu bezho-
tovostní výkup způsobil, že mnoho 
výkupen kovů snížilo počty za-
městnanců. Malé sběrny, zaměst-
návající zhruba deset lidí, jich 

musely minimálně polovinu pro-
pustit. Společnost by si měla uvě-
domit, že šrot není odpad, je to 
strategická surovina. Slušní lidé, 
kteří ho odvážejí do sběrny, do-
stanou peníze poukázkou nebo 
převodem. Nepoctivci, kteří kovy 
kradli, krást nepřestali, jen se za-
měřili na něco jiného. Tito lidé 
byli zkrátka zvyklí na »příjem« 
z trestné činnosti, a když peníze 
potřebují, zajistí si je pácháním 
dalších deliktů.

Jak, z hlediska »benjamínka« 
mezi zastupiteli, hodnotíte 
podmínky života mladé 
generace v Bohumíně? 

Dnešní mladá generace má 
podmínky rozhodně mnohem 
lepší, než jsme měli my. Napří-
klad v oblasti sportu. Máme nád-
herný zimní a fotbalový stadion. 
Jen podle mého názoru sportuje 

strašně málo dětí. Za mých mla-
dých let, kdy jsem aktivně hrával 
hokej, tenis i fotbal, byly úplně 
jiné podmínky. Nafasovali jsme 
na hokeji starou výstroj, tu nám 
rodiče doma spravili, aby se dala 
použít. Trénovali jsme za deště 
i sněžení, a přesto to byly úžasné 
roky. Dnes mladí hokejisté fasují 
nové vybavení, a přesto je na tré-
nincích dětí minimum. Je poho-
dlnější dát dítěti tablet, pustit mu 
film nebo počítač. Rodiče jsou 
pohodlnější a spoustě lidí, i když 
mají čas, se prostě nechce. Vý-
mluvy na fi nanční náročnost ne-
obstojí. Náklady na žádný sport 
nejsou v začátcích výrazně větší 
než byly kdysi. Chce to jen chtít. 
Naší generaci se rodiče věnovali 
více a těšili se z našich úspěchů. 
I já mám krásný pocit, když vi-
dím svého syna, jak v šesti letech 
bruslí, lyžuje a hraje tenis. 

Vydařila se vám letošní dovolená?

V červenci jsme navštívili Boj-
nice, kde je nádherné prostředí, 
počátkem srpna jsme byli v Níz-
kých Tatrách pod Chopokem 
v krásné lokalitě Tále, koncem 
srpna na Zakynthu v Řecku. Se 
zážitky z letošní dovolené jsem 
nadmíru spokojený.

Děkuji za rozhovor.  (fi )

Odešel bývalý poslanec 
Vítězslav Sochor

Ve věku ne -

dožitých 84 let 

zemřela jedna 

z významných 

osobností histo-

rie našeho města. 

Bývalý vedoucí 

pracovník ŽDB 

a poté první polis-

topadový bohu-

mínský poslanec 

Vítězslav Sochor.

Ještě před sametovou revolucí se nebál 

otevřeně vystoupit proti kritice Alexandra 

Dubčeka a po pádu režimu se stal v letech 

1990–1992 poslancem Sněmovny národů 

Federálního shromáždění za Občanské 

fórum. Následně vstoupil do frakce Klubu 

poslanců sociálně demokratické orientace 

a v roce 1992 byl zvolen na čtyřleté období 

členem České národní rady a posléze Posla-

necké sněmovny parlamentu za ČSSD. 

„Dobře si vzpomínám, že když jsem byl v roce 

1992 vedoucím finančního odboru úřadu, 

pozval mě na okres k jednání, kdy se snažil 

regionu zajišťovat fi nanční prostředky. Vzhlí-

žel jsem tehdy k němu s posvátnou úctou,“ 

vzpomněl starosta Bohumína Petr Vícha 

a dodal: „Časem jsem ale zjistil, že velký pro-

pagátor širokorozchodné trati i vzniku no-

vých pracovních míst byl úplně normálním 

člověkem, se kterým šlo v klidu probrat, co 

nás trápí.“ Čest jeho památce.  (bir)

Miliardy na výměnu starých kotlů
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu na výměnu zastaralých 
kotlů v rodinných domech. O peníze z operačního programu Životní prostředí 
zažádají kraje, které je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první 
kotlíkové výzvy činí tři miliardy. Kraje musí o dotaci zažádat do 30. září.

Až 85 procent dotací 
z maximální částky 150 tisíc 
bude možné získat na vý-
měnu starého kotle na pevná paliva za ekolo-
gičtější zdroj a takzvaná mikroenergetická 
opatření. MŽP zveřejnilo základní rámec 
podmínek kotlíkových dotací. Kvůli fi nanco-
vání z fondů EU si o peníze musí nejdříve 
zažádat kraje, které budou následně poskyto-
vat dotace přímo občanům.

Od roku 2022 nebude podle zákona 
o ovzduší v Česku možné provozovat v do-
mácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. 
emisní třídy. Už od loňska smí být na trh uvá-
děny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 
2018 to budou jen kotle 4. třídy a vyšší.

Pokud dům nesplňuje požadavky na ener-
getickou třídu C, je nutné s výměnou kotle 
udělat také takzvaná mikroenergetická opatření. 
Dotace na tato opatření jsou stejné jako u kotlů, 

nejvýše však z částky 20 tisíc, 
která je součástí maximální 
celkové částky 150 tisíc.

Výše dotace se stupňuje podle typu kotle 
– na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na 
kotel výhradně na biomasu nejvyšší. Objem 
dotace ovlivňuje také lokalita s tím, že oblasti 
s překračovanými limity znečištění ovzduší 
mají pětiprocentní výhodu.

Konkrétní podmínky pro občany budou 
stanovovat hejtmanství, proto se v jednotli-
vých krajích mohou lišit. I zahájení příjmů 
žádostí občanů bude individuální, podle krajů. 
Pravděpodobně letos na podzim. Jakmile Mo-
ravskoslezský kraj projedná podmínky kotlí-
kových dotací s MŽP, objeví se tyto informace 
v ekologickém okénku na webu města www.
mesto-bohumin.cz.

Ivana BALGOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

EKOLOGIE

Pravidelná setkání s občany začínají už 15. září
V září proběhnou pravidelná setkání vedení Bohumína s obyvateli městských částí. Uskuteční se už 

podvacáté. Starosta Petr Vícha a místostarostové Lumír Macura a Igor Bruzl zprostředkují lidem 

novinky z dění ve městě a vyslechnou si jejich dotazy, připomínky a náměty. 

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

Budou se probírat herny, ubytovny, modernizace 
aquacentra, rušení fi nančních úřadů i novinky z měst-

ských investic – například kanalizace či chodníky.
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Atletický plácek u školy ČSA prokoukne
Školáky při hodinách 
tělocviku nebo mladé 
atlety, kteří zde působí, 
vystřídali v areálu školy 
ČSA asfaltéři. Proměnou 
prochází plácek na školním 
atletickém hřišti. Město 
do jeho modernizace 
investovalo tři miliony.

Bohumínský atletický klub le-
tos slaví 40. výročí založení a 
obdržel praktický dárek. Oprave-
nou plochu, která 
dostane místo do-
savadního rozpras-
kaného asfaltu kva-
litní umělý povrch. 
Atletům, ale i žá-
kům školy, tak bude 
sloužit  ke skoku 
o tyči a do výšky, 
jako rozběhová drá-
ha pro hod míčkem 
a oštěpem. Obnove-
ný plácek se bude 
hodit také k míčo-
vým hrám.

Hřiště u školy ČSA do-
stalo moderní sportovní 
kabát  v roce 2004. Vznikl 
zde 250 metrů dlouhý atle-
tický ovál s umělým dura-
tonovým povrchem. Pět 
běžeckých drah se ve 

sprinterské části rozšiřuje na 
sedm. Nově vznikl sektor pro 
skok do dálky a vrh koulí. Hřiště 
získalo také umělé osvětlení a di-
váckou tribunu. Rekonstrukce 
stála před jedenácti lety více než 
šest milionů.  (tch)

Dosavadní asfaltový plácek bude mít stejný umělý povrch jako okolní 
běžecký ovál.  Foto: Pavel Čempěl

ek. Oprave

D
b

Je dohráno, dobojováno. Po desetiletém odporu proti hernám a hazardu Bohumín slaví. 
Všechny velké podniky s videoterminály musely konečně zavřít. I u dvou největších 
heren v samotném centru už gambleři narazí jen na zamčené dveře. Z dalších provozo-
ven, například z herny v Okružní ulici u Slunečnice, už přístroje dokonce zmizely.

Boj Bohumína proti hazardu 
začal v roce 2005. Tehdy zastupi-
telé přijali zákazovou vyhlášku, 
a tím klesl počet automatů ze 140 

na 30. Jenže pak 
přišla nová gene-
race přístrojů – 
videoterminály. 

Ministerstvo fi nancí (MF) je pro-
tiprávně, i přes odpor obcí, po-
volovalo jako na běžícím pásu. 
„Ministerští úředníci byli tehdy 
neskutečně přičinliví. Jen v Bohu-

míně stihli během několika dní 
udělit protiprávně povolení pro 
dvě stě videoterminálů,“ vzpomí-
nal starosta Petr Vícha.

Boj s hráčskými doupaty tak 
začal od nuly. Průlom nastal před 
třemi lety, kdy se měst zastal Ústav-
ní soud. Konstatoval, že obce mo-
hou regulovat a ze svého území 

Krám zavřela i jedna z největších heren ve městě, před kterou 
gambleři postávali na pěší zóně a nedělali hlavní třídě hezkou 
vizitku.  Foto: Pavel Čempěl

Ministerstvo fin

K
g

Hazardu odzvonilo, herny zavírají
vykázat nejen standardní auto-
maty, ale i moderní elektronické 
přístroje. Jenže od té doby se 
dlouho nic nedělo. Důvodem 
bylo opět ministerstvo a pro změ-
nu jeho liknavost. „Rušení povo-
lení probíhalo šnečím tempem. 
Čekali jsme na ně dlouhé tři roky. 
MF tudíž opět postupovalo proti-
právně. V některých případech 
nedodržovalo správní řád a půl 
roku mu trvalo, než udělalo nějaký 
úkon,“ kroutil hlavou Vícha.

Bohumínští svůj tvrdý postoj 
vůči hazardu mnohokrát dokáza-
li. Naposledy tím, že od letošního 
roku zakázali automaty i video-
terminály v celém městě. Přístro-
je ovšem nezmizí ze dne na den, 
ale až jim skončí platná povolení. 
„Už jde řádově o jednotlivce, týká 
se to jedenácti automatů, ty zmizí 
na konci letošního roku, a šesti 
videoterminálů, ty mají povolení 
až do roku 2019,“ upřesnila ve-
doucí fi nančního odboru radnice 
Eva Giecková.

Z loterií Bohumín v posled-
ních dvou letech inkasoval do 
rozpočtu deset milionů. Dobro-
volně se jich rád vzdá. „O peníze 
z hazardu nestojíme. Jen v bohu-
mínských hernách lidé ročně pro-
hráli na 40 milionů. Vesměs auto-
maty vyhledávají lidé, kteří 
pobírají sociální dávky, a tyto pe-
níze přece mohou skončit úplně 
jinak,“ uzavřel starosta.

Lucie BALCAROVÁ
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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. Bezručova 1145, 
číslo bytu 41, , 9. patro. Zateplený 
věžový dům po celkové rekon-
strukci, dům s funkcí domovníka. 
Byt s balkonem a plastovými 
okny. Plocha pro výpočet nájem-
ného 67,90 m2, celková plocha 
bytu 70,52 m2. Prohlídka 14.9. 
v 16.00–16.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 16.9. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka, 
možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 68,36 
m2, celková plocha bytu 71,43 m2. 
Prohlídka 14.9. v 16.15–16.30 
hodin a 15.9. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.9. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 467, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města, poblíž parku, 
nákupního střediska, pošty a dět-
ského lékaře. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem a po cel-
kového rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 56,75 m2, cel-
ková plocha bytu 57,60 m2. Pro-
hlídka 14.9. v 15.00–15.15 hodin 
a 15.9. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 53, I. kategorie, 
10. patro. Věžový, zateplený dům 
v centru města poblíž vlakového 
a autobusového nádraží. V bytě je 
ústřední topení, plastová okna 
a balkon. Plocha pro výpočet ná-
jemného 65,30 m2, celková plocha 
bytu 65,30 m2. Prohlídka 15.9. 
v 10.15–10.30 hodin a 16.9. v 15.00 
–15.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 16.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka, 

možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 47,43 
m2, celková plocha bytu 49,75 m2. 
Prohlídka 14.9. v 16.30–16.45 
hodin a 15.9. v 8.45-9.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.9. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1024, číslo bytu 8, I. kategorie, 3. 
patro. Nízkopodlažní dům poblíž 
školy, školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Dům po revitali-
zaci. Možnost parkování u domu. 
Byt s balkonem, neprůchozími 
pokoji a novou koupelnou. Plo-
cha pro výpočet nájemného 58,22 
m2, celková plocha bytu 61,22 m2. 
Prohlídka 16.9. v 15.15–15.30 
hodin a 17.9. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 21.9. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1047, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Panelový nízkopodlažní dům na-
proti základní školy Čs. armády. 
Plastová okna a nové rozvody 
studené a teplé vody. Plocha pro 
výpočet nájemného 39,62 m2, cel-
ková plocha bytu 43,27 m2. Pro-
hlídka 16.9. v 14.30–14.45 hodin 
a 17.9. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1057, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům se nachází 
v blízkosti školy, školky a střediska 
zdravotnických služeb. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor. 
K bytu náleží sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 68,68 m2, 
celková plocha bytu 70,49 m2. 
Prohlídka 15.9. v 10.00–10.15 ho-
din a 16.9. v 14.45–15.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 21.9. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 48, I. kategorie, 10. pat-
ro. Věžový, nově zrekonstruovaný 
dům s plastovými okny. Sklepní 

boxy jsou umístěny na patrech. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,33 m2, celková plocha bytu 
60,67 m2. Prohlídka 16.9. ve 14.15 
–14.30 hodin a 17.9. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 21.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 265, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům u au-
tobusové zastávky a pošty. Byt 
s ústředním vytápěním a plastový-
mi okny je umístěn nad knihov-
nou. Plocha pro výpočet nájem-
ného 79,70 m2, celková plocha 
bytu 79,70 m2. Prohlídka 16.9. 
v 16.45–17.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 21.9. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Mírová 947, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům v žádané lokalitě 
poblíž centra města, parku, super-
marketu a autobusové zastávky. 
Možnost parkování u domu. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 35,81 
m2, celková plocha bytu 36,81 m2. 
Prohlídka 21.9. v 15.00–15.15 ho-
din a 22.9. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace bytu se koná 23.9. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 951, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní dům v blízkosti 
parku a supermarketu. Žádaná 
lokalita v blízkosti centra. Byt po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 54,98 m2, cel-
ková plocha bytu 56,04 m2. Pro-
hlídka 21.9. v 15.00–15.15 hodin 
a 22.9. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 23, I. kategorie, 5. patro. Pa-
nelový dům s funkcí domovníka, 
v letošním roce proběhne celková 
rekonstrukce domu včetně zatep-
lení. Parkoviště u domu. Plocha 

pro výpočet nájemného 33,05 m2, 
celková plocha bytu 33,05 m2. 
Prohlídka 23.9. v 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 23.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 875, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti ob-
chodů, školy a školky. U domu je 
možnost parkování. Byt je po celko-
vé rekonstrukci (generální oprava 
elektroinstalace, nové podlahové 
krytiny, rekonstrukce koupelny, 
nové bytové dveře). Dům s do-
movníkem. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,11 m2, celková plo-
cha bytu 50,76 m2. Prohlídka 23.9. 
v 15.00–15.15 hodin a 24.9. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 30.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 555, 
číslo bytu 4, II. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům se 
zateplenými štítovými stěnami, 
plastová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 61,40 m2, celková 
plocha bytu 63,20 m2. Prohlídka 
23.9. v 16.45–17.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 30.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 354, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká zástavba, v blízkosti park, 
školka a základní škola, v bytě je 
ústřední topení, balkón. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,72 m2, 
celková plocha bytu 59,27 m2. 
Prohlídka 23.9. ve 14.30–14.45 
hodin a 24.9. v 10.15–10.30 
hodin. Licitace bytu se koná 30.9. 
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

Připravované licitace městských bytů

Upozorněte na překážky
Vysoký obrubník, který dělá potíže vozíčká-

řům či maminkám s kočárky, schody a další 

překážky. Ty jsou nyní v hledáčku bohumín-

ského týmu komunitního plánování. 

S odhalováním kritických míst mohou pomo-
ci také občané – prostřednictvím služby na 
městském webu www.mesto-bohumin.cz. Zde 
v sekci Radnice, rubrice Hlášení závad najdou 
novou kategorii Bezbariérovost. Hlášení závad 
funguje i na mobilech s operačním systémem 
Android. Nahlášené bariérové závady odborníci 
po určitém období vyhodnotí a reálné požadav-
ky se pokusí opravit a vyřešit.  (erh)

NEPŘEHLÉDNĚTE Knihovna drží krok s českou špičkou
Knihovna K3 Bohumín je opět čtvrtou nejlepší městskou bibliotékou v zemi. 
Vyplývá to z výsledků celostátní ankety Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP). Stejné místo obsadila bohumínská knihovna v kategorii 
měst nad 20 tisíc obyvatel také loni.

SKIP vyhlásil soutěž o nejlepší městskou 
knihovnu už pošesté. Letos se jich do klání 
přihlásilo devětatřicet. V kategorii měst nad 
20 tisíc obyvatel se před Bohumínem umístil 
jen Vyškov, Třebíč a  Litoměřice.

„Je to především ocenění práce celého týmu 
na všech pobočkách. Stará se o každodenní vý-
půjčky, doplňkové programy pro děti a mládež, 
pořádá osvětové besedy, knihovnické lekce, kurzy 
nebo soutěže, hry či workshopy,“ poděkoval 

svým pracovníkům ředitel K3 Bohumín Karel 
Balcar.

Organizátoři soutěže u knihoven hodnotili 
jednadvacet ukazatelů. Posuzovali například 
objem knihovního fondu a jeho obnovu, počet 
veřejných počítačů s internetem, registrova-
ných čtenářů, výpůjček, vzdělávacích a kul-
turních akcí, návštěv knihovny, internetovou 
propagaci knihovny a další. 

(balu)
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Maják městské policie
 ● Odpoledne 2. srpna zahlédla 

hlídka v Lidické ulici tři mladíky, 
kteří z areálu drah odcizili kovo-
vý materiál. Vše museli vrátit 
a vysloužili si blokové pokuty.

 ● Před půlnocí 11. srpna hlídka 
v bývalých kasárnách zjistila, že 
zde řidička volkswagenu při cou-
vání poškodila podpěru a stříšku 
budovy a z místa nehody ujela. 
Strážníci uvedené vozidlo a hříš-
nici vypátrali v ulici Osvoboditelů. 
Řidička se pak s majitelem budovy 
dohodla na náhradě škody.

 ● Dalšího dne kolem půlnoci 
tropila skupina výrostků výtrž-
nosti v centru Rychvaldu. Přená-
šela dopravní značky, popelnice 
a na cestu rozhazovala dlažební 
kostky. Po příjezdu hlídky se 
mladíci dali na útěk. Dva z nich 
však strážníci dopadli. Čekal je 
úklid nepořádku a pokuta.

 ● V Šunychelské ulici řešili stráž-
níci 24. srpna dva cyklisty za do-
pravní přestupky. Ukázalo se ale, 
že to nejsou jejich jediné pro-
hřešky. Na kole převáželi repro-

bedny, ukradené ze 
zahrady v Šunychlu. Hlídku na to 
upozornil kolemjedoucí motoris-
ta, majitel kradených věcí. Případ 
krádeže si tak převzala republi-
ková policie.

 ● Dalšího dne v noci hlídka ve 
Štefanikově ulici zahlédla dva 
muže, kteří od zateplovaného vě-
žového domu kradli pytle lepidla 
a nakládali je do auta. Řidič vozi-
dla, stavebník rodinného domu, 
se snažil ujet, ale přivolaná auto-
hlídka ho dostihla a zastavila. 
Druhého nenechavce strážníci 
zadrželi na místě.

 ● Dopoledne 26. srpna v marke-
tu v Šunychelské ulici dva muži 
odcizili zboží a od prodejny ujeli 
vozidlem. Zloději však měli smůlu, 
protože na útěku jim u kruhové-
ho objezdu v ulici 1. máje zkřížila 
cestu autohlídku. Veškeré ukra-
dené zboží se našlo v kufru auta. 
Jeho posádku i celý případ si pře-
vzala policie.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín  

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 
Policisté dávali u drátoven foukat motoristům i cyklistům.  Foto: Policie ČR

Sedáš za volant či řídítka? 
Dej si pito!

Celorepubliková dopravně bezpečnostní akce »Řídím – piju nealko-

holické pivo« se po roce vrátila na Karvinsko, tentokrát do Bohumína. 

Snaží se motivovat účastníky silničního provozu, aby před jízdou 

nebo během ní nepili alkohol. Aby volili jako vhodnou alternativu 

nealkoholické pivo.  

Doby, kdy byl zodpovědným ten šofér, který vyrazil na pivo na kole, jsou 
už dávno pryč. Dnes je střízlivost povinná i u cyklistů a hříšníkům, kteří to 
nerespektují, hrozí vysoké postihy. Akce, které se 13. srpna v Jeremenkově 
ulici u drátoven účastnila policie, zástupci Besipu a Svazu českých pivovarů, 
ale měla být hlavně preventivní.

„Kontrolou prošlo sedmnáct motorových vozidel a jednadvacet jízdních kol. 
Řešil se technický stav vozidel, ale hlavně alkohol,“ uvedl policista Jaroslav Kus. 
Střízliví řidiči a cyklisté obdrželi jako dárek jednorázový tester na zjištění 
alkoholu v dechu a nealkoholické pivo. »Prezent« čekal i toho, kdo nafoukal. 
Dechovou zkouškou konkrétně neprošel jeden z cyklistů. Tester u něj odhalil 
0,5 promile alkoholu. Ve správním řízení mu hrozí pokuta od pěti do dvaceti 
tisíc.  (red)

Když jde lidem o život...
Dohled na veřejný pořádek, chytání hříšníků, krizové situace v dopravě. 
Městští strážníci musí řešit ledacos, i když právě nejde o život. Jenže někdy 
o život jde. Jeden strážníci zachraňovali 17. srpna ve vestibulu vlakového nádraží.

Asi padesátiletý muž zkolaboval před ná-
dražní restaurací. Spadl z lavice a začal ho 
škrtit popruh kabely, kterou měl přehozenu 
přes sebe. „Když jsme na místo dorazili, nedý-
chal a byl v bezvědomí. Chroptěl a byl už celý 
fi alový,“ popsal situaci strážník Rostislav Olšák. 
K postiženému současně dorazila sanitka se 
zdravotníky. Záchranářka začala s masáží srdce 
a se strážníky se v ní střídala. Policisté rovněž 
pomáhali s napojením pacienta na kyslík. Po 
třech minutách se samaritánům podařilo ob-
novit životní funkce postiženého. Záchranka 
jej pak mohla převézt do bohumínské nemoc-
nice.

Stejná dvojice strážníků musela ještě téhož 
dne absolvovat další zdravotnický zákrok. Po-
mohla starší ženě po operaci, která upadla 
v bytě a nemohla vstát. Asi před třemi měsíci  

tatáž hlídka pro změnu řešila případ dalšího 
muže v bezvědomí, tentokrát v lékárně na pěší 
zóně. „Několikrát ročně se stává, že s kolegy 
zasahujeme u případů, které vyžadují znalost 
první pomoci. Bývají to epileptické záchvaty 
nebo se účastníme otevírání bytů ve spolupráci 
s hasiči, kde hrozí, že je uvnitř osoba v ohrožení 
života,“ uvedl strážník Martin Kolos.

Strážníci mají s resuscitací zkušenosti. Mi-
nimálně jednou ročně také absolvují zdravot-
nické zkoušky a kurzy první pomoci. Napří-
klad masáž srdce trénují na fi guríně. Určitou 
představu díky tomu sice získají, ale strážníci 
se v jednom shodují: „Masáž srdce v reálu je 
něco úplně jiného.“  (balu, tch)

STALO SE

Rostislav Olšák a Martin Kolos už mají za sebou pár 
resuscitací. V srpnu zachraňovali muže na nádraží. 

Foto: Pavel Čempěl

Spokojení zákazníci 
nominují firmy

Sdružení českých spotřebitelů vy-
hlásilo už čtrnáctý ročník soutěže 
Spokojený zákazník Moravskoslezské-
ho kraje. Soutěž se vztahuje na všech-
ny obory podnikání v celém regionu. 
Lidé mohou do soutěže přihlásit své-
ho favorita, s jehož činností jsou spo-
kojeni, do 15. září elektronicky nebo 
na kontaktních místech. Vítěze vybere 
odborná komise, výherci získávají 
prestižní ocenění na dobu dvou let. 
Potvrzuje, že fi rma, která ho získala, 
trvale poskytuje služby v oboru svého 
podnikání v souladu s očekáváním 
spotřebitelů. Další podrobnosti na 
www.konzument.cz  (šp)

Lidskost 
a profesionalita

Vyslovuji poděkování a velké oceně-
ní bohumínské nemocnici. Vzhledem 
k tomu, v jakém stavu byl dovezen do 
nemocnice můj otec, ležící v LDN, 
a v jakém stavu je po mé návštěvě, 
mohu jen říct... děkuji. Lidsky profesi-
onální přístup sociální pracovnice, 
vstřícná lékařka a sestřičky, které do-
káží přirozeně motivovat pacienty 
k osobní účasti na uzdravování, jsou 
pro mě velice příjemným zjištěním. 
Použil jsem konstatování lidsky profe-
sionální a myslím, že to platí pro celou 
nemocnici.   Petr LITVÁK

KRÁTCE
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Učitelé obdrželi na kurzech certifi kát s potvrzením jejich odbornosti. Učitelé obdrželi na kurzech certifi kát s potvrzením jejich odbornosti. 
Foto: Magda KonetznáFoto: Magda Konetzná

Kolik jazyků umíš...
Výuka cizích řečí je nedílnou součástí vzdělávání, proto Evropská 

unie usiluje o zvyšování odbornosti učitelů jak po stránce jazykové,

tak i metodologické. 

Gymnázium Františka Živného dlouhodobě poskytuje svým studentům 
kvalitní výuku cizích jazyků, a proto klade velký důraz na kontinuální zvyšo-
vání kvalifi kace učitelů. V rámci operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost a projektu Abychom neztratili řeč... mohli vyučující bo-
humínského gymnázia vycestovat do zahraničí a zvýšit si svou odbornost.

Jana Čopíková a Andrea Hájková absolvovaly dvoutýdenní kurz francouz-
štiny v Nice, Šárka Vlasáková si prohloubila znalosti angličtiny v Brightonu. 
Kurzy vedli zkušení vyučující a byly zaměřeny na vybraná gramatická téma-
ta, metodologii výuky a rozšíření znalostí o reálie dané země. Vzdělávací 
pobyt v zahraničí plynule navázal na aktivity, jichž se učitelé cizích jazyků 
gymnázia zúčastnili v minulých letech.  (aha)

Vojenský srub láká na novinky
I když se turistická sezona chýlí ke konci, Klub vojenské historie Bohumín (KVH) zve 
návštěvníky k prohlídce nových expozic ve vojenském srubu MO-S5 Na Trati. 

V rámci dotačního programu 
»Podpora technických atraktivit 
v Moravskoslezském kraji v roce 
2014« proběhla obnova části ex-
pozice památkově chráněného 
bunkru. Díky fi nanční podpoře 
hejtmanství vznikly repliky mu-
ničních beden k protitankovému 
kanonu vz. 36. Na výrobě se kro-
mě členů KVH podíleli také žáci 
Střední školy stavební a dřevo-

zpracující z Ostravy-Zábřehu. Cel-
kem vyrobili jednačtyřicet beden, 
které jsou umístěny ve střeleckých 
místnostech. Dotace z kraje při-
spěla také k vybavení ubikace vo-
jáků v dolním patře objektu, a to 
replikami kovových vojenských 
dvoupostelí. Zároveň zde návštěv-
níci mohou zahlédnout i fi gurínu 
vojáka v uniformě Československé 
armády z první republiky.

Další rekonstrukce probíhala 
za přispění majitele objektu, 
města Bohumína. Mimo obnovu 
vnitřní expozice jsme získané 
prostředky použili na maskovací 
nátěr levé části srubu. Novinky 
v expozicích si mohou návštěv-
níci prohlédnout do konce září 
o sobotách, nedělích a svátcích 
od 14 do 18 hodin. Posledním ná-
 vštěvním dnem je tradičně státní 
svátek 28. října. Poté budou pro-
story objektu pro návštěvníky 
uzavřeny, neboť jsou v plánu další 
rekonstrukční práce. 

Michal HEJDA, KVH Bohumín

Šedý maskovací nátěr získala i druhá, očím kolemjdoucích více skrytá, levá část 
bunkru. Díky krajské dotaci vybavil KVH ubikace vojáků v dolním patře srubu. 

Foto: KVH Bohumín

V areálu Posejdonu u Olše ve Věřňovicích se 12. 
září od 13 hodin uskuteční Mili fest. Akce, jejímž 

smyslem je podpora talentovaných dětí a neziskových organizací. Vystoupí zde 
taneční skupina Radost a Impuls, žáci ZUŠ Karviná, Patrik Kee, Gamosvar, Zpo-
cený Voko, Rytmy Země, Glayzy a Grog. V programu jsou také projížďky v lodích 
po Olši, tanec, zumba, jóga, dětské dílny a dětské divadlo, soutěže, rituální oheň 
či opékání párků.  (dpk)

Festival u Olše

Kadeřníci pilují angličtinu
Do you speak english? V dnešním světě často slýchaná 
otázka. Při odpovědi ale spíše tápeme. Umíme cizí jazyky 
či nikoli? Pro technické obory se celá řada pedagogů snaží 
najít optimální způsob výuky, efektivní a zároveň zábavný. 
Střední škola v Bohumíně se stala účastníkem i spolutvůr-
cem projektu Hair.

Samotný název napovídá, že se 
mezinárodní projekt zaměřil na 
obor »kadeřník« a na moderní vý-
uku anglického jazyka. Děti loni 
čekala netradiční forma výuky 
a nová učebnice, vytvořená přímo 
pro potřeby zmíněného oboru. 
Součástí Hair je rovněž e-learning, 
interaktivní slovník a poslech, na-
mluvený rodilými mluvčími.Vše 

úspěšně proběhlo testovací fází, 
bohumínští kadeřníci i kadeřnice 
se prokousali úvodními lekcemi 
a snažení mezinárodního týmu 
pedagogů hodnotili kladně. Snad 
Hair nadšeně přijmou i nastupují-
cí ročníky v tomto školním roce. 
Bližší informace o projektu jsou 
k dispozici na webu hair.cfme.net.

Pavlína BLAŽKOVÁ

Den seniorů u sousedů
Český červený kříž v Rychvaldě ve spolupráci s městem 
Rychvald uspořádal 22. srpna první »Seniorden«. 

Organizátoři naservírovali 
účastníkům ucelené informace 
o stárnutí a problémech s ním 
spojených. Kromě osvěty se o zá-
bavu postaraly Havířovské babky 
nebo vystupující děti.

Návštěvníci kulturního domu 
získali užitečné informace o soci-
álních službách ve městě a okolí. 
O nárocích na dávky, možnostech 
bydlení v zařízeních pro dříve na-
rozené či o službě seniortaxi. 
Problematiku stárnutí a mezige-
neračních vztahů rozebrala so-
cioložka, která se věnovala také 
cvičení paměti. Policista sezná-

mil přítomné s trestnými činy, 
jejichž oběťmi jsou právě senioři, 
a jak jim předcházet. Program 
zpestřila svým vyprávěním stu-
dentka univerzity třetího věku 
a pod vedením lektorky proběhlo 
cvičení na židlích. Zájemci si 
mohli také prohlédnout výstavu 
obrazů seniorů z Havířova-Horní 
Suché. Během celého dne se 
mohli senioři zapojit také do hu-
manitární akce. V jednorázové 
sbírce věnovali peníze na mosky-
tiéry pro děti v africké nemocnici.

Vlasta KRZYŽANKOVÁ, 
MS ČČK Rychvald
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„Je to kuriózní případ. Se srnka-
mi a zajíci, kteří nám okusují 
a ničí zeleň, zkušenosti máme. Ale 
ještě jsem se nikdy nesetkala s tím, 
aby nám takovou spoušť napácha-
la divoká prasata,“ konstatovala 
nevěřícně Ľubica Jaroňová z od-
boru životního prostředí a služeb. 
Jak už nastínila, zahradníci mají 
zkušenosti s lesní zvěří, před kte-
rou musí chránit především nově 
vysazenou zeleň. A nejde jen 

o okusy. Pěknou 
paseku dokážou 
způsobit i mladí 
srnečci, kteří si 
o stromy vytlou-
kají parůžky. Le-
tos jejich rituály 
dospívání odnesly 
mladé stromky v 
okolí Rockwoolu 
ve Skřečoni.

Pavel ČEMPĚL

Dražba opět srazila ceny energií
Elektronická aukce opět srazila ceny energií pro domácnosti i soukromé fi rmy. 
V srpnu proběhla druhá e-aukce na dodávky elektřiny a plynu pro domácnosti 
z Bohumína a okolí. Její účastníci díky vysoutěženým cenám opět výrazně ušetří.

První e-aukce proběhla 
v Bohumíně před dvěma 
lety. Pro město ji organizo-
vala společnost Marandis, která měla na sta-
rost i letošní druhé kolo. To dopadlo ještě lépe 
než dražba v roce 2013. Při srovnání jsou nově 
vylicitované ceny u elektřiny levnější zhruba 
o osm až deset procent, u zemního plynu šla 
cena dolů o deset procent. Domácnosti a fi rmy, 
které se do e-aukce přihlásily poprvé a dosud 
platily standardní ceny majoritních dodavatelů 
energií, ušetří ještě více. Na elektřině asi pěta-
dvacet, na zemním plynu až třicet procent.

Na konci roku většině účastníků první draž-
by skončí stávající smlouvy s dodavateli elek-
třiny a plynu, které uzavřeli před dvěma roky. 
Vyprší také garance cen z roku 2013. Znamená 
to, že je potřeba uzavřít smlouvy nové, kvůli 
zajištění plynulé dodávky energií. O tyto admi-
nistrativní úkony se ve spolupráci s vítězným 
dodavatelem postará zprostředkovatel dražby. 

„Kontaktní místo bude v budově B městského 
úřadu, tedy tam, kde se lidé k účasti v e-aukci 
hlásili. Zde budeme mít připraveny smlouvy na 

následující dva roky s novými 
cenami a zajistíme převedení 
odběrného místa. Lidé se zde 

budou moci rovněž informovat o konkrétní 
úspoře jejich domácnosti,“ uvedl Martin Anders 
ze zprostředkovatelské společnosti Marandis.

Kontaktní místo bude v provozu do konce 
září v pondělky a středy ve 13–17 hodin, 
v úterky v 10–14 hodin. Záležitosti ohledně 
nových smluv je možné řešit také elektronicky 
na e-mailu zakazky@marandis.cz. „Nové 
smlouvy budou k dispozici pouze na městském 
úřadě. Lidé by v žádném případě neměli pode-
pisovat žádné smlouvy s podomními obchodní-
ky, kteří se mohou za zástupce naší společnosti 
nebo vítězného dodavatele vydávat,“ varoval 
Anders. 

Vítězným dodavatelem v letošní e-aukci se 
stala společnost Yello energy, dceřiná společ-
nost Pražské energetiky. To je záruka silného 
a stabilního dodavatele energií. V hodnocení 
dodavatelů energií, které loni provedl časopis 
dTest, společnost Yello energy v konkurenci 
dvaadvaceti fi rem zvítězila.  (tch)

EKOLOGIE

V neděli 6. září mohla veřejnost poprvé 
navštívit restauraci a hotel Pod Zele-

ným dubem ve Starém Bohumíně (Národní dům). A poptávka byla enormní. Komentované prohlídky 
opraveného secesního objektu si nenechala ujít více než tisícovka lidí. Zájem předčil očekávání, a tak 
musela řada návštěvníků na prohlídku čekat delší dobu, na některé se vůbec nedostalo. Proto provo-
zovatelé domu připravili další termín prohlídek – v den konání Jarmarku na hranici 20. září od 9 do 17 
hodin. Vstup je zdarma, ovšem organizovaný. Volná prohlídka není možná, už v den prvního otevření 
se bohužel někteří hosté chovali neukázněně, dopouštěli se vandalství i výtržnictví.  (red)

Pod Zeleným byl nával, otevře znovu

V okolí záblatského rybníka 
se daří černé zvěři. V březnu 
tady bachyně, chránící 
mláďata, vystrašila pejskaře 
na procházce, nyní si 
divoká prasata přišla 
»zasportovat« na Faju. 
Zgustla si na nově 
vytvořeném hřišti pro 
malou kopanou.

Hřišťátko vzniká uprostřed bý-
valého velkého fotbalového sta-
dionu. Zasetý trávník, který měl 
vytvořit pažit pro kopanou, ale 
nechtěl kvůli dlouhodobému su-
chu vzejít. Jakmile začalo trochu 
pršet a padat rosa, upravená plo-
cha se konečně zazelenala. Jenže 
sotva tráva vyrašila, okamžitě 
přilákala divoká prasata, která 
v okolí neměla do čeho »rýpnout«. 
Po jejich řádění by se na rozryté 
ploše dalo hrát leda rugby.

Zahradníci proto museli dát 
plochu znovu do pořádku, srov-
nat terén a založit nový trávník. 
A aby se situace neopakovala, 
město nechalo plácek provizorně 
oplotit. Bariéra z přírodního ma-
teriálu zůstane na místě do doby, 
než se trávník pořádně ujme 
a plocha se zpevní.

To je »prasárna«, černá zvěř zničila hřiště

Malé hřiště na Faji prodělalo další terénní úpravy. Zahradníci 
tady už podruhé zaseli trávník a pro jistotu plochu oplotili. Po 
nájezdu divokých prasat vypadalo hřiště jako pluhem zorané 
pole.  Foto: Ľubica Jaroňová a Pavel Čempěl

u 

L

Motýlice obecná 
(Calopteryx virgo) 

Motýlice obecná se chová podobně jako 
příbuzná motýlice lesklá – létá obvykle níz-
ko, pomalu a třepotavě nad vodní hladinou. 
Motýlice lesklá má však užší křídla, u sameč-
ků modrá jen z poloviny.

Motýlice obecná žije ve velké části Evropy 

a Asie, v Česku hojně po celém území, častější je 

v podhorských a lesnatých oblastech. Typickým 

biotopem jsou polozastíněné potoky a říčky 

s písčitým až kamenitým dnem a chladnější vo-

dou. Méně často se vyskytuje i u velkých řek. 

Často se vzdaluje od vlastního potoka a lze ji 

zastihnout i u rybníků, na lesních cestách a pa-

sekách. Na Bohumínsku jsem ji nalezl u Odry 

pouze na několika lokalitách.
Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – vážky (167)
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Zábavné prázdniny v Beskydech i za humny
Letní dětské tábory, pořádané Domem dětí a mládeže Fontána, uspokojily během letošního 
července a srpna přes 300 dětí. V turistické základně v Návsí u Jablunkova se uskutečnily 
čtyři turnusy. Tři klasické, poslední »na klíč« pro děti zaměstnanců nošovické automobilky. 

Tábory měly zajímavou náplň a prolínaly se jimi 
hry »Doba pravěku« a »Z pohádky do pohádky«. Měl 
jsem možnost jeden z turnusů spolu se zástupci města 
navštívit. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že jsou děti 
nadšené. Měly k dispozici společenský prostor, malý 
bazén, klubovnu, dětský koutek. Hlavním lákadlem byl 
ale pochopitelně bohatý program. Vedoucí byli nápa-
dití a obětaví, k dětem měli hezký přístup. Nejvíce se 
o zdárný průběh táborů zasloužil Jiří Trucla. Vzhledem 
k tropickému počasí byla celková činnost náročná.

I rodiče mohli být spokojení. Na facebooku měli 
aktuální informace o svých potomcích, které mohli 

sledovat i díky fotografiím v galerii. Ta nakonec 
obsahovala asi 750 snímků. 

Dům dětí v letních měsících uspořádal kromě 
výjezdních táborů i ty domácí, příměstské. Ty byly 
tématické. Jejich zaměření bylo sportovní, fotbalové, 
adrenalinové a taneční. Zkrátka ani v období prázd-
nin nemívají pracovníci DDM dovolenou. Starají se 
o průběh zajímavých akcí pro děti. A že se jim to daří, 
o tom svědčí fakt, že je většina turnusů pro velký 
zájem vždy naplněná.

Zdeněk VESELÝ, 
předseda komise pro výchovu a vzdělávání

POZVÁNKA

Den železnice 
Sobota 26. září bude patřit vláčka-

řům. V Bohumíně a Ostravě se koná 
regionální Den železnice. Kulturní pro-
gram u bohumínského nádraží pro-
běhne od 9 do 16 hodin. Vystoupí zde 
mažoretky, dechový orchestr ČD a také 
kapely Los Pedros, Standa a Banda či 
Šajtar. Přístupné bude depo kolejo-
vých vozidel s atraktivními lokomoti-
vami a železničními vozy i ústřední 
stavědlo. Mezi Bohumínem a Petrovi-
cemi u Karviné bude pendlovat parní 
vlak. Obdobný bude jezdit i mezi Bo-
humínem a Ostravou a na stejné trase 
se představí i historický motorák. (red)

Trénink pěstních zápasníků
Padesát sekund intenzivního cvičení, čtyřicet sekund odpočinku. Vystřídat náčiní 
a dát si repete. Účastníci jednoho z tématických příměstských táborů domu dětí 
si vyzkoušeli skutečný kruhový trénink boxerů.

Děti v rámci bohumínských táborů měly na 
výběr ze čtyř témat. Ten poslední byl fotbalový 
a účastníky během týdne čekaly různé sportov-
ní aktivity a tréninky. Zahráli si plážový fotbá-
lek, navštívili aquacentrum nebo sjížděli řeku. 
Na závěr pro ně organizátoři připravili třešnič-
ku - boxerský trénink pod vedením rohovníka 
Martina Krále a jeho svěřenců. Ti v tělocvičně 
DDM přichystali 21. srpna patnáct stanovišť. 
Od cvičení s činkami nebo švihadlem až po 
boxovací pytel či převracení pneumatiky trak-
toru. Na každém stanovišti se kluci zdrželi 
přesně danou dobu, odpočinuli si a přesunuli 
se k dalšímu. Dokud nedokončili celý kruh, 
všechna stanoviště. Poslední část tréninku byla pro kluky odpočinková, ovšem jinak exhibiční. 

Mohli přímo v tělocvičné zhlédnout skutečný 
zápas členů bohumínského boxerského klubu 
Project Underground.  (tch)

Pod hlavičkou DDM funguje i boxerský klub Project 
Underground. Jeho členové předvedli dětem zápas. 

Kruhový trénink tvořilo patnáct stanovišť rozvíjejících 
sílu nebo obratnost. Svěřenci strávili na každém pa-
desát sekund, a když se vydýchali, kruh se pootočil 
proti směru hodinových ručiček.  Foto: Pavel Čempěl

Vyvalte sudy, zase jsou tu pivní slavnosti
Bohumínské »Pivní slavnosti« s osmiletou tradicí si na nezájem návštěv-

níků stěžovat nemohou. Letos do Hobbyparku zavítalo 15. srpna 4 200 

milovníků zlatavého moku.

Světlá, tmavá, ležáky, nefi ltry, kvasnicová, pšeničná, ovocná i ochucená piva. 
Na slavnostech letos otevřelo své výčepy třiadvacet pivovarů. Ačkoli má akce 
v letní sezoně stálé místo už řadu let, rozhodně neupadá do stereotypu. Pořa-
datelé z agentury K3 se každý rok snaží zvát nové minipivovary. Letošní sešlost 
chmelovarníků nabídla žíznivým návštěvníkům šestaosmdesát druhů piva.

I když se pivu přezdívá »tekutý chléb«, u stánků nemohly chybět ani skuteč-
né pochutiny. Grilované, slané i sladké. O »potravu ducha« se pro změnu posta-
rali účinkující na pódiu. Ať už během vědomostní soutěže o pivovarnictví nebo 
při hudebních vystoupeních, kde se představilo pět kapel. Pauzy mezi jednot-
livými koncerty vyplnily divácky atraktivní soutěže. Samozřejmě stylové, pivní. 
V jedné museli soutěžící udržet co nejdéle v ruce naplněný krýgl, ve druhé bylo 
třeba jeho obsah dostat co nejrychleji do sebe. V soutěži pití piva na čas se 
nejprve utkali muži a ženy samostatně. Vítězové si to pak rozdali ve fi nále. (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Vytrvalci střídali plavky, pedály, tretry
Vrbické jezero a jeho okolí vzali 29. srpna ztečí všestranní 
sportovci. Svou sílu, rychlost a vytrvalost prokazovali v rámci 
Bonatrans triatlonu. Konal se už jeho 21. ročník, letos však 
byl závod poprvé zařazen do seriálu Mezinárodního poháru 
v triatlonu.

Celý závod absolvovalo čtyřia-
šedesát účastníků. Klání pro ně 
začalo plaveckou částí. Po startov-
ním výstřelu hromadně naskákali 
do jezera, aby se vypořádali s osm 
set metrů dlouhým úsekem. Ti nej-
rychlejší plavci ho zvládli do devíti 
minut. Pak rychle doběhnout k par-
kovišti bicyklů, převléknout a hbitě 
šlápnout do pedálů. Druhou disci-
plínou totiž byla dvacetikilometrová 
jízda na kole. Jezdci ji absolvovali 
mezi Vrbicí a Pudlovem, kde krou-
žili po Ostravské ulici tam a zpět, 
dokud neujeli stanovenou vzdále-
nost. Ve finále, kde už mnohým 
docházely síly, závodníci odložili 
kola a museli se spolehnout na 
vlastní nohy. Kolem jezera bylo třeba 
uběhnout pět kilometrů.

Přestože byl triatlon mezinárod-
ní a ve startovním poli bojovali 
i závodníci z Polska a Slovenska, 
stupně vítězů patřily výhradně čes-
kým borcům. Mezi muži se abso-
lutním vítězem stal Petr Cívela (23) 
z klubu JulboWay. Triatlon absolvo-
val v čase 0:55:15. Druhou příčku 
obsadil Jan Kučera (34) bez klubové 
příslušnosti, třetí byl Libor Vyslou-
žil (26) z Ekol Elite Triatlon Team. 
Mezi ženami triumfovala Karolína 

Feberová (25) z SK Fuga. Její vítěz-
ný čas byl 1:09:43. Za ní skončily 
samostatné závodnice, Anna Hrbá-
čová (19) a Dagmar Křefk á (39).

Na přední příčky se sice nikdo 
z domácích vytrvalců neprobojoval, 
jeden z bohumínských závodníků 
se ale přesto postaral o dílčí zápis. 
Nejstarším účastníkem triatlonu 
byl záblatský matador Miloslav 
Šuster (79). Trať zvládl v čase 
1:50:53. Klobouk dolů.  (tch)

Více dračích lodí a kvóty pro ženy
Po Odře se opět po roce proháněly dračí lodě. Závodní 
plavidla, která žene vpřed dvacítka pádlujících a rytmus 
udávající bubeník, si to na dvousetmetrové trati ve Starém 
Bohumíně rozdala 15. srpna.

Čtvrtý ročník závodu uspo-
řádalo místní sdružení Přátel 
bohumínské historie. Letos s ino-
vovanou organizací 
a pravidly. Přestože 
na trati vždy boju-
jí jen dvě 

lodě, pořadatelé tentokrát objed-
nali čtyři plavidla. To aby posádky 
následujícího závodu mohly pře-

dem nastoupit a zrychlil 
se tím průběh soutěže. 

Novinkou byla také 
férová povinnost mít 

v posádce minimálně pět žen. Do 
letošního dračího klání se nako-
nec zapojilo patnáct týmů. Svá 
družstva postavila města Bohu-
mín a Petřvald, dobrovolní hasiči 
ze Šunychlu a Nové Vsi, železni-
čáři, vodáci a další spřátelené par-
ty či recesní spolky.

Letos poprvé promluvilo do 
závodů také počasí. Kvůli dlouho-
dobému suchu bylo v Odře velmi 
málo vody a kormidelníci museli 

lodě řídit tak, aby neskončily na 
mělčině. I přesto závodníci často 
tloukli pádly o dno řeky. Déšť, 
který mohl zvednout hladinu, se 
zase objevil v nejméně vhodnou 
dobu. Silný liják způsobil několik 
přerušení závodů. 

Ve čtvrtém ročníku závodů 
nakonec slavila úspěch posádka 
Našrot, která zaujala velmi skrom-
nými dresy. Závodila jen v plav-
kách. Druhé místo vypádlovali 
Vodáci Odry a Olše, třetí příčku 
obsadilo SDH Nová Ves. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl



  S E R I Á L   ·   S P O R T10 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

(Pokračování z minulých čísel)
Dnes má Yamilé narozeniny, a to 

se musí oslavit. Večer vyjíždíme 
z tábora k nedalekému moři. Na-
cházíme dokonce malou pláž, ale 
do pětimetrových vln za šíleného 
vichru měl odvahu skočit jen Pavel. 
Cestou zpět kupujeme v prodejně 
u pumpy dort a vše ostatní k oslavě 
a vracíme se k našim kamarádům. 
Za společného a mohutného zpěvu 
»Happy Birthday to You« se všichni 
vrháme na Yamilé s gratulacemi. 
A večer probíhá dál společnou zá-
bavou, soutěžemi v uzlování, pan-
tomimou... Všichni už se cítí jako 
staří přátelé a kamarádi. 

Poslední den jeskyňářských akti-
vit na Kubě nás čeká exkurze do 
jeskyně Bellamar. Vstup do této 
turisticky přístupné jeskyně je ne-
daleko našeho tábora. Víme, že 
ukrývá unikátní krystalické formy, 
jejichž vznik jsme už diskutovali 
s Estebanem. Potvrdil nám, že kry-
stalické formy nemají nic společné-
ho s termálním krasověním. Další 
příbuznost s našimi krystaly na 
Krymu. Jen ta teplota v podzemí. 
Tak vysoká na Krymu nikdy nebyla. 
Ale to už patří do odborné diskuze, 
se kterou po návratu počítáme. Proto 
jsme také zde zanechali vzorky 
krymských aragonitových krystalů, 
aby si kubánští kolegové mohli udě-
lat vlastní rozbory a pozorování.

Přicházíme k turistickému cent-
ru Bellamar, kde jsou stovky lidí, 

čekající na exkurzi. Nás očekává 
ředitel centra Bellamar. Informuje 
nás, kam všude se dostaneme, a že 
to jsou části, kam pouštějí jen výji-
mečně. Mezi turisty ve špinavých 
overalech působíme asi hodně exo-
ticky, neboť si nás prohlížejí a fotí. 
Sestupujeme do prvního dómu 
a na stěnách pozorujeme podobné 
jehlicové tvary krystalů jako na 
Krymu. Není to aragonit, ale jsou 
bohaté a velmi hezké. Pak jdeme 
kousek po turistické trase až do 
místa, kde nám Kubánci ukazují 

malý boční otvor vyplněný vodou. 
Za ním začíná asi 200 metrů zčásti 
zatopená, zčásti bahnem vyplněná 
plazivka, která ústí do sálu zvaného 
»Sněhový«. Vrháme se do vody, 
která má 26 °C a plazíme se dál nízký-
mi chodbami, plnými bláta i sně-
hobílých krápníků, krystalů a he-
liktitů. Vlastně si libujeme a vzpo-
mínáme na plazení v jeskyních 
Norska, kde voda neměla ani 4 °C. 
Zabahnění a mokří vstupujeme do 
»Sněhového dómu«. Opravdu do-
stál svému jménu. Je vyplněn sně-

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

Kuba 2014 (14. část)

Čistě bílá výzdoba ve Sněhovém sále v jeskyni Čistě bílá výzdoba ve Sněhovém sále v jeskyni 
Bellamar (1). Bellamar (1). Foto: Orcus BohumínFoto: Orcus Bohumín

CVIČENÍ

KRÁTCE

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPI-
NÁLNÍ JÓGA. Každé pondělí a úterý 
od 19 do 20 hodin, vhodné i pro za-
čátečníky.  731 905 040.

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 ho-
d i n ,  A E R O B I K  k a ž d é  ú t e r ý 
v 18 hodin, STEP AEROBIK každou 
středu v 18 hodin KRUHOVÝ TRÉ-
NING  každé pondělí od 19, ve středu 
v 17 hodin 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 malé ZŠ Beneše u 
bývalého PZKO. Na tel. objednávku 
 604 999 147. slunerc.webnode.cz

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, 
tělocvična ZŠ ČSA.  731 134 525, 
www.pilatesruzena.cz.

 ● KUNG-FU, TAI-ČI, TANEC A MEDI-
TACE V POHYBU. Od pondělí do pát-
ku. Centrum Probuzení.  608 974 
110. www.centrumprobuzeni.cz.

hobílými kalcitovými krápníky 
a krystaly. Úžasný pohled. Jen opět ta 
neskutečná teplota. Máme obavy, zda 
vydržela transport naše fototechnika. 
Vše je v pořádku, a tak se pouštíme 
do dokumentace. Cesta zpět je opět 
utrpením, ale na konci se vrháme do 
vodou zatopené chodby, abychom ze 
sebe smyli vrstvy bahna a trochu se 
zchladili. Jestli to vůbec ve dvacet 
šest stupňů teplé vodě lze.

Vylézáme před jeskyni a zde už 
jsme pro řadové návštěvníky úpl-
nými exoty. Celí od bahna se vrhá-
me k prvnímu stánku na studené 
pivo. Vracíme se do tábora a naši 
kamarádi z klubu Tageni se začínají 
balit. Pro ně dnes expedice končí 
a musí se nyní nějak dostat zpět do 
Havany. Loučení je jako vždy moc 
smutné. Naštěstí se ještě potkáme 
v Havaně. Ale už nyní řešíme, jak 
jim pomoci, třeba založením a hra-
zením jejich webu. Nápadů je hod-
ně. Odpoledne mají sbaleno a Víťa 
s Jakubem je odvážejí na dálnici za 
Mantanzas, kde se budou pokoušet 
zastavit nějaký dopravní prostředek 
do Havany. My se rozhodujeme, že 
se zajedeme »odbahnit« na nejbližší 
pláž. Když se ale už za tmy vracíme, 
stále je vidíme, jak stojí u silnice 
a pokoušejí se zastavit nějaké auto. 
Je nám jich líto. Opravdu to nemají 
lehké. I my se večer trochu balíme, 
neboť zítra vyrážíme na druhou 
stranu ostrova.

(Pokračování příště)

Judisté o prázdninách
Bohumínští judisté měli opět, jako každoročně od vzniku 
svého oddílu v roce 1997, možnost strávit část prázdnin 
na táboře. Ten letošní se už pošestnácté uskutečnil 
v turistické základně Léskoveček ve Velkých Karlovicích 
na Vsetínsku. 

Během třináctidenního pobytu 
v krásném prostředí u Vsetínské 
Bečvy se mladí sportovci věnova-
li intenzivnímu tréninku. Díky 
tomu ke konci pobytu takřka 
všichni složili náročné zkoušky 
a zlepšili si tak svou technickou 
vyspělost na vyšší pásek – kyu. 
Také se ale bavili obvyklými tá-
borovými činnostmi. Novinkou 
byl tentokrát závod »Sparťan« 
s netradičními adrenalinovými 
disciplínami. Nejen sportu, ale 
i umění holdují někteří skalní 
účastníci táborů. Takže se zpíva-
lo u táboráků nebo soutěžilo 
v talentových soutěžích. 

Ano, to vše už jsou vzpomínky, 
je třeba dívat se do budoucnosti. 
Tréninky začaly už v září, tradič-
ně v tělocvičně Bezručovy školy 
vždy v pondělky a čtvrtky od 15 
hodin. Je třeba po krátké pauze 
opět začít trénovat, protože první 
podzimní soutěže se blíží. Trenéři 
František a Filip Walterovi spolu 
s Víťou Maroščíkem jsou připra-
veni, malí i větší judisté už mají 
jistě vypraná a vybílená kimona.

Nezbývá než pozvat i nové 
zájemce o tento v Bohumíně už 
zavedený, ale stále atraktivní 
sport.

Antonie WALTEROVÁ

Nábor plavců
V úterý 15. září proběhne ná-

bor nových členů do Plaveckého 
klubu Bohumín. Vítány jsou pře-
devším děti ročníků 2006 až 
2010. Před náborem je nutná 
registrace na e-mailové adrese 
plavanibohumin@seznam.cz. 
Bližší informace na telefonu 604 
920 452.  (aku)

Tenisový memoriál
Amatérské vyznavače bílého spor-

tu čeká už 18. ročník Starobohumín-
ských čtyřher – Memoriálu Jana Kud-
líka. Klání neregistrovaných hráčů 
bez rozdílu věku se na kurtech ve 
Starém Bohumíně uskuteční 12. září 
od 8.30 hodin. Startovné za dvojici 
činí osmdesát korun. Další informace 
na čísle 776 266 160.  (czy)

Za krásami podzimu
Odbor Klubu českých turistů 

Tramp Bohumín pořádá v sobotu 19. 
září 39. ročník cyklojízdy a turistické-
ho pochodu »Za krásami podzimu«. 
Start před nádražím ČD Bohumín. 
Trasy 40 km (start v 7 až 8 hodin), 20 
km (8 až 9.30 hodin), cyklisté (7.30 až 
9.30 hodin). Startovné činí pro do-
spělé dvacet, pro děti pět korun. Cíl 
je tradičně v restauraci U Rybníku. 
Tady čekají účastníky diplomy, občer-
stvení, opékání buřtů, soutěže a hry 
pro děti i dospělé. Pochod se koná za 
každého počasí.  (okčt)

Oko je i Pod Zeleným
V infocentru domu Pod Zeleným 

dubem je další výdejní místo Oka. Ve 
Starém Bohumíně tak městské noviny 
čtenáři najdou už na třech místech, 
dále ve vrátnici městské nemocnice 
a v Potravinách Čeřenský na náměstí. 
Počet distribučních míst OKA se počí-
naje číslem 16 v Bohumíně a okolí 
rozšířil na sedmatřicet.   (red)

Městská část sportuje
Komise pro městskou část pořádá 2. ročník »Šunychelsko–kopytovského 

sportovního odpoledne«. Koná se 18. září od 16 hodin v areálu Bosporu za 
parkem. Na programu bude turnaj v adventure golfu, volejbalu, pétanque, 
curlingu a ruských kuželkách. Tříčlenná (golf ) či šestičlenná (volejbal) druž-
stva musí být složená především z obyvatel Šunychlu nebo Kopytova. 
Zájemci (celé týmy) se mohou hlásit na číslech  604 163 810, 702 131 166 
a 608 761 312. V případě nepříznivého počasí organizátoři upřesní náhrad-
ní program.  (red)
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REALITY
 ● 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.

 ● Prodám družstevní byt 2+kk 
v ul. P. Cingra 100 v přízemí. 
Cena 280.000 Kč. 725 685 070, 
e-mail: kate.f@seznam.cz.

 ● Prodám byt 2+KK s balkonem 
v os. vlastnictví v tiché lokalitě 
Bohumína. Možnost parkování. 
Zahrada za domem. Volný ihned. 
Cena dohodou.  603 513 535.

 ● Prodám byt 2+kk s komorou 
41 m2, nová kuchyně, terasa, malá 
zahrádka, vl. parkovací místo, 
žádaná lokalita, klidní sousedé. 
Nízké měsíční náklady. Za cenu 
hypotéky + kuchyně. Volat PO-
PÁ po 19 hod., SO+NE 10–18 

hod.  737 075 287, e-mail: 
bohuminka.l@centrum.cz.

 ● Prodám starší RD ve St. Bo-
humíně, klidné místo, celková 
rekonstrukce nutná. Cena doho-
dou.  604 642 997.

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

 ● Prodám garáž za parkem (u 
tenisu) s novou střechou. Cena: 
85 000 Kč.  737 207 998.

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

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

 ● Prodám garáž 33 m2, Pudlov, čp. 
874.  737 773 453, 737 784 631.

 ● Prodám nebo pronajmu zre-
konstruovaný dr. byt 1+1 cca 35 
m2 v centru Bohumína. Ne soci-
ální dávky, ne trvalý pobyt na 
MěÚ, jen slušným lidem.  604 
227 529.

 ● Pronajmu částečně vybavený 
družstevní byt 1+1, nízká zástav-
ba, 1. patro, blízko centra, klidná 
lokalita,dům po revitalizaci. Vrat-

ná kauce 5.500 Kč. Cena: 5.500 
Kč/měsíc.  604 239 607. E-
mail: Zuzinek76@seznam.cz.

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

SLUŽBY

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

Úsměv a sympatie slavily úspěch
Parta deseti zralých bohumínských žen se letos poprvé zúčastnila mezinárodního mist-
rovství Slovenska ve volejbale veteránů a veteránek. Už 19. ročník Memoriálu Františka 
Mizdoše se konal v sobotu 8. srpna ve východoslovenském Kežmaroku.

Akce má mezinárodní charak-
ter a kromě domácích a českých 
týmů se jej zúčastnili také zá-
stupci Polska, Ukrajiny, Maďar-
ska a Rumunska. Do bojů se za-
pojilo čtyřiadvacet mužských 
týmů (hráči nad 40 let) a deset 
ženských (nad 35 let). Bohumín-
ské »veteránky« los zařadil do 
čtyřčlenné skupiny spolu s ukra-
jinským Lvovem (pozdějšími 
finalistkami) a s týmy Košic 
a Bratislavy.

Protihráčky jsme při zahájení 
každého zápasu mile překvapily 
drobnými dárkovými předměty, 
které nám věnovalo město Bohu-
mín a ŽDB Drátovna. Pak už za-
čaly líté boje. V zápasech nám 

soupeřky nic nedarovaly. Výško-
vá převaha bývalých ligových 
hráček a republikových repre-
zentantek v družstvech sokyň 
byla očividná. Naše ženy zase 
získaly sympatie diváků a uznání 
ostatních hráček nejen svou bo-
jovností, ale také optimistickým 
přístupem a obrovskou radostí 
z každého uhraného bodu. 

Nakonec jsme sice nestály na 
»bedně« vítězů, ale cenu jsme si 
odvezly. Naši kapitánku Šárku 
Poštulkovou rozhodčí zvolili 
nejsympatičtější hráčkou 19. roč-
níku Memoriálu Františka Miz-
doše.

Drahomíra BAJNAROVÁ, 
organizační vedoucí

Za bohumínský tým nastoupily 
D. Bajnarová, D. Bezděková, M. Gre-
gorčíková, K. Kočí, L. Péli, M. Přiby-
lová, Š. Poštulková, P. Rychtárová , 
J. Sliwková, O. Šaterová. 

Foto: Archiv

Florbalisté vzhlížejí k mladým
Nenávratně pryč je doba, kdy fl orbal musel bojovat o své místo na výsluní. 
I v Bohumíně už se organizovaně hraje dlouhých sedmnáct let. „Ale cítíme, 
že náš klub teď potřebuje nový impuls,“ prohlásil prezident 1. SC Bohumín '98 
Igor Bruzl.

Bohumínští fl orbalisté před lety hráli i třetí nej-

vyšší celostátní soutěž. Ale zatímco konkurence 

využila zájmu dětí a posouvala se dopředu, zdejší 

klub stagnoval. Na vině byla také absence odpo-

vídajícího zázemí. „Vždy jsme se chlácholili, že 

až budeme mít halu se hřištěm odpovídajících 

parametrů, půjdeme nahoru. Loni jsme se jí sice ko-

nečně dočkali, sloučili se s druhým zdejším klubem 

Fermenté, ale pozitivní efekt se asi logicky hned ne-

dostavil,“ doplnil šéf klubu. Tým mužů se obtížně 

zachraňoval v nejvyšší regionální lize, progres 

nebyl patrný ani u mládeže. „Ve sportu nejdou věci 

měnit za den,“ uvedl Bruzl, který dal na poslední 

valné hromadě funkci k dispozici. Žádný zájemce, 

jenž by se postavil do čela dnes už jediného fl or-

balového oddílu ve městě, se ale neobjevil. „Je to 

škoda. Klub by potřeboval oživení i na této úrovni,“ 

konstatoval Bruzl.

Bohumínští letos vysílají do soutěží A tým 

mužů (regionální liga), B tým mužů (krajský pře-

bor), juniorku (krajská liga), družstvo starších žáků 

(krajský přebor) a celek veteránů nad 35 let (celo-

státní 1. liga). Po letech se v rámci přípravy zapojil 

mužský tým do Poháru České pojišťovny, kde po-

stoupil ze základní skupiny po výhře nad Valašským 

Meziříčím 2:1 a porážkách s Přerovem 2:5, domácím 

Holešovem 3:11 a Prostějovem 1:6. V utkání play off  

pak Bohumínské deklasoval Krnov 4:21.

„Hodně si teď slibujeme od změn na trenérských 

postech u mládeže. Týmy, které hrají mistrovské sou-

těže, se připravují ve sportovní hale Bosporu, což by 

pro mladé fl orbalisty mohlo být atraktivní. Přípravky 

působí v domě dětí a mládeže. Chceme se aktivněji 

podílet i na náboru nových tváří, protože bez zá-

kladny nemá cenu pokračovat. Oživení ze strany 

mladých už od přípravek, to je jediná vize i cesta pro 

budoucnost,“ dodal Igor Bruzl.

Přípravka I (ročník 2007-10) trénuje v DDM 

v úterý od 15.30 a ve čtvrtek od 16 hodin. Po ní 

v úterý v 16.30 a ve čtvrtek v 16.45 začíná trénink 

přípravky II (2004-2006). Mladší žáci a dorostenci 

ve stejné dny zahajují ve sportovní hale své 

tréninky v 17.30 a po nich vždy od 19 hodin mají 

na programu přípravné bloky junioři a muži. 

„Každého zájemce o fl orbal vítáme. Sázíme i na to, 

že je to sport pro rodiče cenově dostupný,“ uzavřel 

šéf klubu. (bir)

(Dokončení inzerce na str.13)
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VZPOMÍNKY

Navždy jsi odešel, ztichl tvůj hlas, 
jen živé vzpomínky zůstaly v nás.

8. září jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí

pana Pavla SPIEWOKA.


S úctou a láskou vzpomínají 

dcera Ludmila s rodinou, 

dcera Věrka s rodinou, 

švagrová Zdeňka. 

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

26. srpna by se dožil 79 let 

pan Jiří MICHALÍK.


S láskou a vděčností vzpomínají 

manželka Eva, dcera Šárka s rodinou 

a dcera Jana s rodinou.

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

24. srpna uplynulo 20 let, kdy zemřela 

paní Helena SAWSKÁ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Urszula a Jana s rodinami.

3. září jsme si připomněli 

1. smutné výročí úmrtí 

paní Aleny SUCHÁNKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří, 

syn Milan s rodinou, dcera Alena s rodinou, 

sestry Mirka a Dagmar a vnuk Michal.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

9. září uplynul rok od úmrtí 

pana Josefa BIENA

ze Šunychlu.


Zároveň si 19. září připomínáme 

jeho nedožité 82. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 

ale vzpomínka na tebe dál žije v nás.

4. září vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

pana Engelberta MITKA.


S láskou vzpomínáme a nezapomeneme.

Manželka Kristina, syn Lubomír s manželkou, dcera Lenka s manželem, 

vnoučata Marek, Marian, Martina a Patrik.

V neznámý svět jsi odešel spát, plakal  každý, kdo tě měl  rád. Ta rána v srdci 

stále bolí a zapomenout  nedovolí.

11. září  vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Ioannise KATAXIDISE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

4. září jsme vzpomněli 

smutné 10. výročí úmrtí 

pana Huga HABRAMA.


Zároveň si 24. října připomeneme 

jeho nedožité 90. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Božena, 

syn Miroslav s rodinou a dcera Hana s rodinou.

Jen svíci hořící a kytici na hrob ti můžeme dát

a s láskou vzpomínat.

11. září vzpomeneme 12. výročí úmrtí 

pana Ludvíka CHECHELSKÉHO 

ze Skřečoně.


Vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

8. září jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí 

pana Jozefa KOLLÁRA.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Helena, dcera Jarmila, 

syn Stanislav s rodinou.

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

1. září by se dožil 75 let 

pan Alois MARTIAK.

Zároveň 2. února uplynuly 4 roky od chvíle, 

kdy nám odešel, odkud není návratu.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, 

dcera Marta s Petrem 

a syn Libor s Věrkou.

8. září vzpomeneme první smutné výročí úmrtí 

naší maminky, babičky, manželky a sestry, 

paní Dagmar SEDLÁKOVÉ
z Bohumína.


Zároveň jsme si 3. srpna připomněli 

její nedožité 72. narozeniny.

Všichni, kteří jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za celou rodinu dcera Darja.
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Kdo v srdci žije, neumírá.

15. září vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí našeho 

milovaného manžela, tatínka, dědečka, 

pradědečka a tchána, 

pana Aloise ŠTVERÁKA.


Nikdy nezapomenou manželka 

a synové s rodinami.

21. září uctíme tichou vzpomínkou 

10. výročí úmrtí 

pana Františka PETREKA

ze Starého Bohumína.


Vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.

16. září vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

naší milované maminky, babičky, 

švagrové a tety, 

paní Ludmily PTÁKOVÉ.


Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi 

tichou vzpomínku.

Dcera Zdeňka s rodinou, syn Jiří s rodinou.

Milovala svou rodinu, chtěla ještě žít, přišla nemoc zlá a musela odejít.

12. září si připomeneme

1. smutné výročí úmrtí naší drahé maminky, 

babičky a prababičky, 

paní Eriky STRÝČKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Martina a Dobromila s rodinami, 

syn Rostislav s rodinou.

Naposledy jsme se rozloučili
Černá Daňa * 1927 ze Starého 

Bohumína  Filípek Zdeněk * 

1929 z Nového Bohumína  Gab- 

čová Judita * 1943 z Nového Bo-

humína  Glatzová Zdeňka * 

1934 z Nového Bohumína  

Heczko Wilibald * 1939 ze Skře-

čoně  Kocurová Helena * 1966 

z Pudlova  Kostruhová Elfrieda 

* 1928 ze Starého Bohumína  

Kováčová Ludmila * 1974 z No-

vého Bohumína  Kozáková Ma-

rie * 1927 ze Starého 

Bohumína  Křižánek Karel * 

1941 z Nového Bohumína  Le-

nochová Jarmila * 1920 z Nového 

Bohumína  Paličková Božena * 

1933 z Nového Bohumína  

Štabla Miroslav * 1954 ze Skřečo-

ně  Tatarčík Karel * 1931 ze Sta-

rého Bohumína  Varkočková 

Eva * 1935 z Pudlova  Vavříčková 

Anna * 1927 z Nového Bohumí-

na.  (mat)

Své »ano« si řekli
Lukáš Jakubička a Lucie 
Waloszková, oba z Bohumína

Jiří Bulava a Denisa Bejochová, 
oba z Bohumína

Luděk Vrbka a Urszula Rúbero-
vá, oba z Bohumína

Lukáš Bernát a Lucie Farbarová, 
oba z Bohumína

Miroslav Zálesný a Klára 

Dadaková, oba 
z Bohumína

Pavel Egyed z Bohumí-
na a Petra Hudeck 
z Rychvaldu

Pavel Raut a Zuzana Říhová, 
oba z Ostravy

Martin Janoš a Hana Ferdianová, 
oba z Markvartovic

Dominik Halla a Eva Klepaczo-
vá, oba z Bohumína

Řešení křížovky z minulého OKA: 
České přísloví: Nezabolí jazyk od dobrého slova

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

11. září si připomeneme 10. výročí úmrtí naší maminky, 

paní Zdenky MALECOVÉ.


Zároveň si 17. září připomeneme 27. výročí, 

kdy nás opustil náš tatínek, 

pan Antonín MALEC.


Vzpomínají dcery Marie, Eva a syn Petr s rodinami.

(Pokračování ze str.13)

 ● 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.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více 
na www.dvfl oor.cz. Tel.: 604 265 
861.

 ● Ekologické likvidace, odtah 
vozidla zdarma! Doklad o likvi-
daci vystavíme.  777 333 973, 
e-mail: 777333973@seznam.cz, 
www.vykupaut.eu.

 ● Zpomalil se vám počítač? Od-
virování. Přeinstalace. Zabezpeče-
ní.  731 433 984.

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.

 ● Hledáme kolegu/kolegyni pro 
práci v poradenské fi rmě půso-
bící v technickém oboru. Poža-
davky: VŠ nebo SŠ vzdělání tech-
nického směru, víceletá praxe 
v oblasti dopravy a logistiky, spo-

lehlivost, preciznost, systematič-
nost, komunikativnost, loajalita, 
nekonfliktnost, alespoň střední 
znalost AJ, dokonalé ovládání 
gramatiky ČJ, ochota k náročné-
mu vzdělávání a k častému cesto-
vání po ČR. Své nabídky včetně 
strukturovaného životopisu za-
sílejte do 30.9.2015 na email: 
info@bologis.cz.

 ● BM servis, a.s. přijme na HPP 
vyučeného elektrikáře. Praxe 
v oboru min. 3 roky. Vyhláška 
50/78 Sb. §6 ŘP sk. B. výhodou. 
Náplň práce: rekonstrukce rozvodů, 
elektroinstalační práce a údržbář-
ská činnost.  731 130 603, 
e-mail: bmsas@bmsas.cz, www.
bmsas.cz.

 ● Restaurace Hotelu Elba při-
jme servírku, možná i brigáda.   
603 913 315.

 ● Firma ELÁN OCEL 013, s.r.o. 
příjme do HPP šičky pro výrobu 
autosedaček ve Veselí. Zaškolení 
možné. Plat 16.500 Kč/měs. Info. 
Josef Ráb  +420 720 993 724, 
E-mail: elanocel013@seznam.cz, 
Olomouc.

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.

 ● Koupím hrob v urnovém háji 
v Dolní Lutyni.  733 541 451.

INZERCE

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webu města www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.
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Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line formuláře na 
internetových stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Motto: Škola, cestování, kariéra, jazyk není bariéra, 
proto zcela od píky, učíme vás jazyky.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 12.9. v 8–13 hodin SELSKÝ 

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

 ● 12.9. ve 14–19.45 hodin VI-
NOBRANÍ. Pátý ročník, kvalitní 
vína a několik druhů burčáku. 
Součástí bude i pokus o rekord 
»Nejvíce lidí pojídající hroznové 
víno na jednom místě«. Nám. T. 
G. Masaryka.

14.00   Midnight Coff ee Session
(cimbálovka)

15.00  pokus o rekord
15.45  Lipka (cimbálovka)
17.00  Midnight Coff ee Session
18.45  Reserve (folková kapela)

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 10.9. a 11.9. ve 13–17 hodin 

POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY. Čítárna, 
herna, výtvarná dílna – výroba 
papírových zvířátek. Dětské od-
dělení knihovny.

 ● Od 14.9. do 18.9. ve 13–17 
hodin PRŤOLATA VYRÁBÍ. Vý-
tvarná dílna – výroba stonožky. 
Akce pro děti z center Bobeš a 
Slůně. Dětské oddělení knihovny.

PŘEDNÁŠKY
22.9. v 17 hodin BOSENSKÉ PY-
RAMIDY. Vyprávění a promítání 
fotografií Jany Fedorčák Van 
Coppenolle. Přednášková míst-
nost knihovny, 50 Kč.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

DIVADLO

 ● 14.9. v 19 hodin SBOROVNA 
Původní česká komedie z učitel-
ského prostředí. Hraje Divadlo 
Pavla Trávníčka. 115 minut, 190 Kč.

PRO DĚTI

 ● 17.9. v 9.30 hodin POHÁDKY 
Z HOR. Pro maminky s dětmi. 
Promítání pohádek v kině, při 
kterém si děti mohou hrát na 
pódiu. Sál kina, 20 Kč.

 ● 27.9. v 10 hodin NEZAPOME-
NUTELNÁ HOLKA. Divadelní 
představení pro děti s loutkami, 
herci a živou hudbou, hraje Diva-
délko modrý slon. Sál kina, 50 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 10.9., 11.9., 25.9. a 26.9. v 19 
hodin GANGSTER KA. Film Čes-
ko (Drama), 2015, přístupný od 
12 let, 100 minut, 130 Kč.

 ● 12.9. a 13.9. v 19 hodin SINIS-
TER 2. Film USA (Horor), 2015, 
titulky, přístupný od 15 let, 110 
minut, 110 Kč.

 ● 13.9. v 10 hodin MUNE - 
STRÁŽCE MĚSÍCE. Animovaný 
fi lm Francie (Dobrodružný / Ro-
dinný), 2015, 3D, dabing, pří-
stupný, 85 minut, 130 Kč.

 ● 17.9. a 18.9. v 19 hodin LABY-
RINT: ZKOUŠKA OHNĚM. Film 
USA (Sci-Fi / Thriller), 2015, titul-
ky, přístupný od 12 let, 110 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 19.9. a 20.9. v 19 hodin ÚŽAS-
NÝ BOCCACIO. Film Itálie, Fran-
cie (Historický), 2015, titulky, 
přístupný od 15 let, 120 minut, 
90 Kč.

 ● 20.9. v 10 hodin MUNE - 
STRÁŽCE MĚSÍCE. Animovaný 
fi lm Francie (Dobrodružný / Ro-
dinný), 2015, dabing, přístupný, 
85 minut, 110 Kč.

 ● 24.9. v 19 hodin EVEREST. 
Film USA (Dobrodružný / Dra-
ma), 2015, titulky, přístupný od 
12 let, 150 minut, 140 Kč.

 ● 27.9. a 28.9. v 19 hodin KU-
RÝR: RESTART. Film Francie, Čína 
(Akční), 2015, titulky, přístupný 
od 12 let, 96 minut, 110 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, 
www.maryska.cz  776 577 722  

info@maryska.cz 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub.

 ● Od 15. 9. každé úterý a čtvr-
tek od 15 do 18 hodin VISIONA-
RY ART. Prodejní výstava obrazů 
malíře Jakuba Poloka z polské-
ho Zabełkowa. 

 ● Od 15. 9. každé úterý a čtvr-
tek od 15 do 18 hodin STONE. 
Prodejní výstava bižuterie, kte-
rou zdobí kameny z Odry. 

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@
almamater.cz;   608 608 955

Na všechny akce je nutná rezer-
vace. Od září opět v provozu 
solná jeskyně.

 ● 23.9. v 17.30 hodin PARTY 
LITE S MONIKOU. Nové vůně 
a svíčky.

 ● 24.9. VÝKLAD  KARET  S VĚR-
KOU. Individuální hodinový vý-
klad.

 ● 29.9. od 17.30 hodin POVÍ-
DÁNÍ S RENÁTKOU  BITTOVOU.

OSTATNÍ AKCE

 ● 13.9. v 10 hodin POUŤ VE 
SKŘEČONI. Tradiční »odpust« 
v okolí skřečoňského kostela.

 ● Každou sobotu ve 14–17 
hodin EXPOZICE VÝSTROJE 
A VÝZBROJE OD ČSLA PO AČR. 
Vojenské uniformy, výzbroj 
a výstroj, artefakty z misí OSN. 
Dům služeb na nám. Budouc-
nosti.

SPORT

FOTBAL

 ● 13.9. v 16 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – FC HEŘMANICE  
SLEZSKÁ. Krajský přebor, hřiště 
za parkem.

 ● 19.9. v 16 hodin FK BOSPOR 
B O H U M Í N  B  –  F K  B A N Í K 
ALBRECHTICE B. Okresní přebor, 
hřiště ve Vrbici.

 ● 19.9. v 16 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ SLOVAN HAVÍŘOV. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
v Záblatí.

 ● 26.9. v 16 hodin VIKTORIE 
BOHUMÍN – FK BOSPOR BOHU-
MÍN B. Okresní přebor, hřiště 
ve Starém Bohumíně.

 ● 26.9. v 16 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ SOKOL VĚŘŇOVI-
CE. Fotbal, okresní přebor, hřiště 
v Záblatí.

 ● 27.9. v 16 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ KOVOHUTĚ 
BŘIDLIČNÁ. Krajský přebor, 
hřiště za parkem. 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 12.9. v 9–12 hodin HÁZENÁ. 
Krajská liga st. žaček a žen.

 ● 19.9. v 8–17: hodin SOKOL-
SKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ.

 ● 26.9. v 9.30–11 hodin HÁZE-
NÁ. Krajská liga starších žaček.

 ● 27.9. v 9–17 hodin BADMIN-
TONOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

DO 11.9. ODSTÁVKA.

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 10. do 24.9.

POMŮCKA: ALOI, ATANKA, OLE, REN.

„PANE NOVÁK, TO JE
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POSLAL MANŽELKU NA
DOVOLENOU.” „NO JO,

... (VIZ TAJENKU).”
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Hokus pokusy malých vědátorů 
Tři srpnové týdny patřily 
v městské knihovně »Šílené 
vědě a pokusům«. Školáci 
i menší caparti se mohli 
každý všední den těšit 
na zábavné experimenty 
v dětském oddělení 
bibliotéky. Speciální 
atrakce pak na ně čekaly 
v laboratořích gymnázia 
a v Dolní oblasti Vítkovic 
v Ostravě.

Vybuchující sopka, měkká 
vejce, neviditelný vzkaz, mag-
netická kapalina, barevné 
oko, díra v ruce, rozpustná min-
ce a desítky dalších nápaditých 
pokusů. Prázdninový program 
v knihovně děti rozhodně nenudil. 
Současně se zábavnou formou 
dozvěděly spoustu informací, 
které se jim budou hodit při výuce. 
Samotné experimenty zpestřily 
vědomostní kvízy ke konkrétním 
tématům či vědcům, výtvarná díl-
na, hry a pohybové aktivity.

Program pro malé vědátory 
připravila bohumínská K3 za 

podpory Ministerstva kultury. 
Ochotně se zapojilo i bohumín-
ské gymnázium, kde proběhly 
dvě speciální návštěvy s poutavý-

mi ukázkami. Jedna ve fyzikální, 
druhá v chemické laboratoři. 
Nejpilnější účastníky prázdnino-
vé akce čekal na závěr bonus 
– exkurze do Velkého světa tech-
niky v areálu Dolní oblasti Vítko-
vic. (erh)

Stěžejní část prázdninového projektu probíhala v knihovně, ale děti zavítaly 
i do laboratoří gymnázia. Seznámily se tady s fyzikálními a chemickými 
zákony a vyzkoušely si odborné pomůcky.  Foto: Pavel Čempěl
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Do Starého Bohumína přijíždí slavná 
autorka detektivek Jessica Fletcherová. 
Její neteř si neví rady s hotelovým 
strašidlem a požádá tetu o vyřešení 
záhady Bílé paní v hotelu Pod Zeleným 
dubem. Tak začíná příběh, plný 
humoru a nadsázky, který pro letošní 
silvestrovské vysílání připravuje TIK 
Bohumín.

Srpnové natáčení silvestrovského příběhu 
bylo vůbec první velkou akcí v nově oprave-
ném domě Pod Zeleným dubem. „Ten objekt 
má genius loci, historie z něj přímo dýchá. Tím, 
jak se příběh prolíná celým hotelem, se i divák 
podívá prakticky do každého jeho zákoutí, 

Lukáš Kania s  představitelkou slavné spisovatelky 
Marií Valuštíkovou. Foto: Pavel Čempěl

Amatérští herci dali do své role všechno a současně 
se při natáčení skvěle bavili.

Filmování v hotelu Pod Zeleným dubem a dalších 
lokacích zabralo osm hodin. Z natočeného materi-
álu vznikne asi půlhodinový příběh.

včetně míst, kam se běžný návštěvník nikdy 
nedostane,“ nastínil Lukáš Kania, autor scéná-
ře, režisér a představitel jedné z hlavních rolí. 
Z dalších herců dostali nejvíce prostoru Marie 
Valuštíková, Pavla Skokanová, Lenka Vašulí-
nová či Marek Sobaniec.

„Před kameru se postavilo asi dvacet ochot-
níků. Ve svém volném čase, brali si kvůli tomu 
zpravidla dovolenou. Vážím si proto každého 
z nich, ať už má významnou roli nebo jen 
»čudlu«. Navíc do toho dali svou invenci, nápa-
dy, kostýmy,“ vysekl kolegům poklonu Kania 
a poděkoval také provozovatelům hotelu 
a kameramanům Martinovi a Markovi. (red)

Detektivní Silvestr ve vysílání TIKu


