
čtrnáctideník � vydává město Bohumín � ročník XXVI / 2016 � ZDARMA

vychází 25. srpna

15
Příští číslo 

vychází 

8. září, 

uzávěrka 

31. srpna

Personální rošády v mateřských 

školách   Str. 3

Areál bývalé rafi nérky už roky 

čeká na sanaci   Str. 6

Opravy a řada vylepšení. 

Ve školách bylo rušno   Str. 7

Fotbalová brána coby paví bidýlko  

 Str. 9

Hlad po parkování uspíšil stavbu
Na ploše 2 200 metrů čtverečních vzniklo na zelené louce nové velké parkoviště 
pro obyvatele sídliště v Jateční ulici. Jeho výstavba přišla město na tři miliony. 
Kapacitu má 78 míst, z toho čtyři pro invalidy.

Parkovací plocha vyrostla v místech, kde 
v minulosti stávaly cirkusy a meteorologická 

stanice. Stavaři nejprve museli lokalitu odvodnit, 
připravit podloží, položit zámkovou dlažbu 

spolu se zatravňovacími pásy a postavit sloupy 
pro nové úsporné veřejné osvětlení. Na samotná 
světla si však lidé musí kvůli závažné poruše 
na lince výrobce ještě dva měsíce počkat.

„Stavba už měla být hotova a zkolaudována. 
Jenže schází doplnit úsporná LED světla na 
postavené sloupy. Kvůli jednotnosti a údržbě 
požadujeme takové, které používáme v celém 
Bohumíně. Bohužel linka těchto světel kvůli 
tříměsíční poruše stála, a výroba tak v celé Ev-
ropě nabrala zpoždění. Proto k jejich instalaci 
dojde zřejmě až v září. Řidiči už nyní parkoviš-
tě využívají, jen musejí počítat s tím, že zatím 
nebude večer osvětlené,“ uvedla Lenka Jochi-
mová z městského odboru rozvoje a investic 
s tím, že v září dostane parkoviště ještě novou 
zeleň v podobě keřů a menších stromů. 

Parkoviště navázalo na loňskou regeneraci 
přilehlého, hustě obydleného sídliště. Díky ní 
má lokalita nové chodníky, dětská hřiště, par-
kovací místa, lavičky, zeleň i úsporné veřejné 
osvětlení. Práce na nové podobě sídliště byly 
rozděleny do čtyř etap. Parkoviště mělo přijít na 
řadu jako poslední. Hlad po parkovacích mís-
tech ale jeho výstavbu posunul už na tento rok.

Lucie KOLKOVÁ

Lamželeza na atraktivním klání
Bohumín je městem siláků a desítky let dlouhá tradice 
vzpěračů je toho důkazem. Trénovaní borci už ale nelašku-
jí pouze s činkami, umí se popasovat s lecjakým břemen. 
A na kombinace různých těžkotonážních disciplín sází 
akce Bohumínský silák. 

Akci pro skutečná lamželeza 
pořádal oddíl silového trojboje 
TJ Viktorie Bohumín. Jeho druhý 
ročník se konal 23. července v za-
hradě starobohumínské Viktorky. 
Do klání, které mělo díky účasti 
borců ze sesterského Slovenska 
»mezinárodní« kredit, se přihlá-
silo deset mužů a jedna žena. 
Čekalo je celkem 
pět atraktivních 
disciplín 
–  d ře p 
s činkou, 
l o g l i f t 
(zvedání klády), 
cardeadlift  (zvedání 
automobilu), převracení mo-
hutné pneumatiky a přenášení 
těžkých břemen.

Účastníci předváděli úctyhodné 
výkony a ti nejlepší si odnášeli 
ceny podle váhových či věko-
vých kategorií. Mezi borci do 90 
kilogramů zvítězil a své loňské 
prvenství obhájil Martin Turek. 
Kategorie nad 90 kilogramů 

měla rovněž stejného vítěze jako 
loni, Petera Supáka ze Slovenska. 
V nově vytvořené kategorii mas-
ters nad 40 let zvítězil Marek 
Banas. Jedinou zástupkyní něž-
ného pokolení, která s muži sta-
tečně držela krok, byla Kateřina 
Skudříková.  (red)

et mužů a jedna žena. 
e celkem 
ktivních 

ní klády), 
ift  (zvedání
bilu), převracení mo-
neumatiky a přenášení
břemen.

níci předváděli úctyhodné 
a ti nejlepší si odnášeli
dle váhových či věko-
egorií. Mezi borci do 90 

mů zvítězil a své loňské 
ví obhájil Martin Turek. 
rie nad 90 kilogramů 

Foto: Pavel Čempěl

Fo
to

: P
av

el
 Č

em
pě

l



  Z  R A D N I C E   ·   A K T UA L I T Y2 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Výhodou naší nemocnice je její intimita
Tohle nebyl obvyklý »přestup«. Když loni Petr Beneš, primář ve Fakultní nemocnici 
v Ostravě-Porubě, akceptoval nabídku z Bohumína, mnozí jeho kolegové jen kroutili 
nevěřícně hlavami. Je to jako by fotbalista Sparty zamířil dobrovolně do divize. 
Zkušený lékař teď vypočítal důvody, které jej k tomu vedly.

Jak se zrodil váš příchod do 

Bohumínské městské nemocnice?

Jednoho večera jsem se dozvěděl 
od přátel, že v Bohumíně je volné 
místo primáře anesteziologického 
oddělení. Druhý den dopoledne 
mě oslovil bývalý ředitel nemocni-
ce, zda bych o tuto pozici neměl 
zájem.
Bylo to složité rozhodování?

Nepřemýšlel jsem dlouho. V Po-
rubě jsem působil v různých 
funkcích přes dvacet let. Fakultní 
nemocnice mě vychovala, uděla-
la ze mě skutečného doktora, ale 
poslední dobou jsem začínal mít 
dojem, že už mi nemůže nabíd-
nout víc. Proto jsem po krátké 
úvaze a k údivu mnohých přijal 
nabízené místo. Cítil jsem potřebu 
osobní, a do jisté míry i profesní 
změny, kterou mně nabízená po-
zice svým způsobem umožňovala.
Kde vidíte hlavní rozdíly mezi 

oběma zdravotnickými zařízeními?

Rozdíl je zásadní a obrovský, 
medicínský, organizační, ekono-
mický a v neposlední řadě i lidský. 
Přeneseně se dá situace popsat 
srovnáním pilotování tryskového 
letadla s dvoumotorovou ces-
snou. V obou případech jste sice 
ve vzduchu, pilotujete, ale rozdíl 
je v rychlosti, technice, náročnosti 
úkolu a vzdálenosti cíle. 

Asi je nasnadě, v čem se místní 

nemocnice nemůže rovnat 

s fakultní, ale kde vidíte hlavní 

bohumínské plusy?

Srovnávat obě dvě nemocnice 
je nejenom nemožné, ale i nedů-
stojné. Hlavním pozitivem ne-
mocnice v Bohumíně je její veli-
kost, která umožňuje daleko 
intimnější kontakt mezi zdravot-
níkem a jeho pacientem. Tato 
skutečnost ve velkých univerzit-

ních nemocnicích v současné 
době už skoro neexistuje. 
Na co jste si musel nejvíc zvykat?

Právě na tu intimitu a bezpro-
střední kontakt s pacientem.
Ředitel BMN si vás vybral do 

řídícího týmu a jmenoval vás 

náměstkem pro léčebnou péči. 

Co to v praxi znamená?

Pro mě je to především velká 
výzva a ještě větší odpovědnost. 
Současná úroveň medicíny a aktu-

ální ekonomická situace ve zdra-
votnictví nás nutí změnit myšlení 
a způsob práce. Některá z přijí-
maných opatření jsou nepopu-
lární, vzbuzují rozpaky. Nicméně 
jen ten, kdo je schopen a ochoten 
se pružně přizpůsobit měnící se 
situaci, bude schopen přežít. 
Kromě toho jste i primářem 

anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. Zkusíte stručně 

shrnout hlavní poslání bohumín- 

ského ARO?

Mou prioritou bylo a je velmi 
úzce spolupracovat se všemi me-
dicínskými obory v nemocnici. 
Stejně tak nabídnout pacientům 
úplnou paletu anesteziologických 
služeb, tedy otevření anesteziolo-
gické ambulance, dospávacího 
pokoje a výhledově ambulance 
léčby bolesti. Vzít patronát nad 
intenzivní péčí v nemocnici.
Kde vidíte silné stránky BMN 

do budoucna?

Pokud přesvědčíme zdravot-
nický personál, že prováděné 
drobné restrukturalizační změny 
mají smysl, pak budeme schopni 
řešit konkrétní medicínský pro-
blém pacienta rychleji, efektivněji, 
a to díky užší provázanosti jed-
notlivých zúčastněných oborů. 
Pacientům jsme schopni nabíd-
nout také větší množství soukromí 
než velké nemocnice.
Děkuji za rozhovor. (erh)

ROZHOVOR

Důstojné parkování ve dvoře
Vnitroblok mezi ulicemi Štefánikovou, Benešovou a Čs. armády v centru Bohumína, 
známý jako Zmijův dvůr, prochází další proměnou. Před dvěma lety město zmodernizo-
valo zdejší hřiště a nainstalovalo nový dětský koutek. Teď přišlo na řadu parkování. 
Náklady na jeho úpravu přijdou radnici na 1,5 milionu.

„Městské dvory postupně obnovujeme. Zde po hřišti, 
dětském koutku a zateplení domů došlo také k este-
tické úpravě okolí a parkování. V následujících letech 
hodláme proměnit další vnitrobloky. Proto už je teď 
v předstihu projekčně připravujeme,“ sdělil starosta 
Petr Vícha.

Parkovací stání ze zatravňovacích panelů vzniknou 
v místech těch původních a navíc dojde k jejich roz-
šíření. Celkem jich v lokalitě bude čtyřiatřicet, z toho 

tři pro tělesně postižené. Lokalita se dočká ofi ciál-
ního stanoviště pro kontejnery a silnice ve dvoře 
nového asfaltu. Parkoviště i kontejnerová stání doplní 
na podzim i výsadba několika desítek keřů. Zvýší se 
i počet sloupů veřejného osvětlení. Hotovo by vše 
mělo být do konce září.  (balu)

Místo škváry a popraskaného asfaltu budou motoristé ve 
Zmijově dvoře od září parkovat na vkusném parkovišti. 

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu 

v Bohumíně vyhlašuje výběrové 
řízení na pracovní místo referenta/
ky majetkového odboru – bytové-
ho technika. Termín dodání přihlá-
šek je do 29. srpna. Bližší informa-
ce na stránkách www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Nabídka 
práce, nebo ve vývěskách.

Prodej nemovitostí 
ve Skřečoni

Město Bohumín v roli opatrovníka 
nabízí k prodeji soubor nemovitostí 
ve Skřečoni. Jde o rodinný dům 
v Úvozní ulici číslo 92 s pozemky – 
zastavěná plocha a nádvoří (parcela 
číslo 1203, výměra 372 m2), zahrada 
(p.č. 1204, 761 m2), orná půda (p.č. 
1205, 1 274 m2), ostatní plocha (p.č. 
1206/1, 1011 m2). Soubor nemovi-
tostí se prodává pouze jako celek, 
minimální kupní cena je 1,06 milionu. 
Prodej nemovitostí podléhá schvále-
ní soudu. Zájemci mohou předklá-
dat nabídky v infocentru městského 
úřadu do 16. září. Bližší informace 
podá Eva Nováková, kancelář A129, 
 596 092 167, e-mail novakova.eva 
@mubo.cz. (red)

KRÁTCE
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Personální rošády v mateřských školách
Ve čtyřech bohumínských školkách se s novým školním rokem mění někteří 
kantoři. Personální rošády si vynutily běžné okolnosti každodenního života 
i nové trendy ve školství. Rodiče však tato škatulata zaskočila, zajímají je 
důvody změn a obávají se, že budou mít dopad na výchovu a vývoj jejich 
dětí. Příkladem za všechny je dotaz, který adresovala radnici jedna z maminek.

Jistě nejsem sama, koho zajímá, proč se přehazují 
učitelky z mateřských škol, konkrétně mezi Rafi nér-
ským lesíkem a Fit školkou nebo Čáslavskou s Neru-
dovou. Zprávy o výměnách nás nemile zaskočily, a to 
nemluvím o dětech. Z pohledu rodiče mi tato změna 
přijde nesmyslná. Děti jsou na učitelky zvyklé, některé 
na nich dost lpí a teď zjistí, že už ve školce vůbec ne-
jsou. Naopak učitelky už vědí, jaké děti jsou, jak s nimi 
jednat a jaké jsou jejich potřeby. Mají spolu vybudo-
vaný vztah a mrzí mě, že dojde k zpřetrhání vazeb.

Odpovědi a vysvětlení:
 Každý rok se ve školách i školkách mění učitel-

ské týmy. Je to běžný proces, nejen v Bohumíně. 
Personální agenda je čistě v kompetenci ředitelů 
škol a do té jim město jako zřizovatel nezasahuje. 
Ředitelé musí reagovat na změny, které přináší ži-
vot. Učitelé odcházejí do důchodu, na mateřskou 
nebo se z ní naopak vrací, a tak mají právo na své 
místo. Škola se tak musí chtě nechtě rozloučit se 
zastupující učitelkou, kterou si děti třeba oblíbily. 
Do toho vstupují i nové trendy ve školství, které 
kvůli zvyšování potenciálu zaměstnanců vyzývají 
ke změnám v týmu. Prostě české školství zažívá 

v současnosti změny, na které my – běžná veřej-
nost – nejsme zvyklí a logicky se jich obáváme. 

Pavla SKOKANOVÁ, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

 ZŠ BENEŠE (Rafi nérský lesík, Fit školka)
Do nového školního roku vstupují naše dvě škol-

ky, které jsou součástí Benešovy školy, s novými 
vedoucími. Ve Fit školce jsme hledali náhradu za 
dosavadní vedoucí Hanu Janečkovou, která odešla 
do zaslouženého důchodu. Ve sboru sice zůstane 
dál, ale už jen na částečný úvazek. Výběrové řízení 
na novou vedoucí zvládla nejlépe pedagožka 
z Karviné, která by určitě přinesla zajímavý nový 
impuls. Jenže ta nakonec získala práci blíže svého 
bydliště. Výběr proto padl na Vilmu Valentovou 
Urbančíkovou, která má ohromné zkušenosti s pra-
cí s dětmi i rodiči, protože dlouhodobě úspěšně 
vedla centrum Slůně. Oporou v prvních měsících 
v nové pozici jí bude exvedoucí školky Rafi nérský 
lesík Pavlína Kološová. Ta už nechtěla zastávat ve-
doucí pozici a toužila po změně prostředí, a tak 
přešla na Fit školku. Pozitivem jejího přechodu je 
i to, že se díky ní budou moci děti znovu více věno-
vat angličtině. 

Celkově čtyři ze šesti tváří se změní ve druhé 
školce Benešovky v Rafi nérském lesíku. Tam pozici 
vedoucí obsadila Renáta Šostá, která má předpo-
klady zvládnout práci bez případného snížení 
úvazku i proto, že v minulosti vykonávala práci 
účetní ve školství. 

Odcházejícím vedoucím chci poděkovat za roky 
skvěle odvedené práce a jejím nástupkyním přeji 
hodně elánu a nadhledu v nových pozicích.
Barbora BOLCAROVIČOVÁ, ředitelka ZŠ Beneše

 ZŠ ČS. ARMÁDY (MŠ Čáslavská, MŠ Nerudova)
Změny v mateřince v Čáslavské ulici si zčásti vy-

nutily okolnosti. Jedna ze dvou pedagogických 
pracovnic, které čerpaly mateřskou dovolenou, se 
vrací zpět do práce. Přesto neukončíme spolupráci 
ani s učitelkou, která měla smlouvu pouze na dobu 
určitou. Zůstane ve škole jako asistentka pedagoga 
a vychovatelka v družině.

Škola ČSA se snaží držet krok se současnými 
trendy ve školství, kde je nedílnou součástí i »síťo-
vání«, tedy sdílení zkušeností a spolupráce. Do 
toho zapadá další výměna pracovnic mezi mate-
řinkami v Nerudově a Čáslavské ulici. Dochází 
k rotaci pedagogů s cílem výměny zkušeností. 
Zároveň však nejde o změny, které by měly mít 
negativní dopad na zvyky dětí, neboť i v relativně 
malé školce v Čáslavské zůstane v obou třídách 
vždy jedna učitelka, na kterou byly děti v minulém 
školním roce zvyklé.

Adrian KUDER, ředitel ZŠ ČSA

Zebry v plastu aneb odolnější přechody
O prázdninách proběhla na řadě míst 
obnova či úprava vodorovného značení 
na silnicích. V rámci ní město testuje 
i nový materiál, který je mnohem 
odolnější než klasická barva. Plastová 
emulze se poprvé objeví na přechodech 
u vlakového nádraží.

V okolí nádraží je velký pohyb osob a pře-
chody, respektive namalované zebry, dostáva-
jí pořádně zabrat. Značení se tady musí často 
obnovovat. Proto radniční odbor dopravy 
tentokrát sáhl po jiném materiálu. Plastový 
nástřik není žádnou novinkou, ale nepoužívá 
se příliš často, protože je dražší. Je však mno-
hem odolnější. „Zatímco životaschopnost 
klasického značení je jeden rok, plastové by 
mělo vydržet třikrát až pětkrát déle,“ vysvětlil 
Petr Sobek z odboru dopravy.

Zebry ze speciální emulze se objeví na šesti 
přechodech poblíž nádraží, v ulicích Nádražní, 
Adama Mickiewicze a 9. května. Na měst-
ských komunikacích bude mít plast premiéru, 
ale na některých místech v Bohumíně už slouží. 
Například v ulicích 1. máje a Čs. armády, které 
spravují krajští silničáři a Ředitelství silnic 
a dálnic. Pokud se plastový povlak osvědčí 
i městu, označí jím radnice příští rok další 
přechody.

Zcela nový nástřik, tentokrát v klasickém 
provedení, dostaly dvě »rizikové« křižovatky 
v ulici Čs. armády. U Benešovy školy a u lokali-
ty Osvěta. Kvůli větší bezpečnosti nechal odbor 
dopravy vyznačit hrany křižovatky i označení 
přednosti, tedy vodorovné trojúhelníky či stop-
ky. „Řidiči tady často nerespektují svislé zna-
čení, dopravní značky. Buď vlastní nepozorností, 
ale značku může zakrývat třeba i zaparkovaná 
dodávka,“ uvedl Sobek a dodal, že vodorovné 
značení význam toho svislého zdůrazní. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Nový nástřik zvýraznil systém provozu a předností na křižovatce Čs. armády, Okružní a Beneše. 
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Připravované licitace městských 
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 stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Věžový dům po re-
konstrukci (okna, balkony, střecha, 
zateplení). V blízkosti je dětské hřiště, 
autobusové stanoviště, Kaufland, 
mateřská a základní škola. Dům 
s funkcí domovníka. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,55 m2, celková 
plocha bytu 30,10 m2. Prohlídka 
26.8. v 10–10.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 29.8. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti se nachází vlakové 
a autobusově nádraží. Byt s plastový-
mi okny je po celkové rekonstrukci, 
včetně napojení na centrální vytápě-
ní. Plocha pro výpočet nájemného 
115,76 m2, celková plocha bytu 
123,73 m2. Prohlídka 29.8. v 16.30–
16.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 31.8. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 45, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Panelový dům s funkci do-
movníka, plastová okna, v roce 2015 
proběhla celková rekonstrukce včetně 
zateplení. U domu je parkoviště. 
Plocha pro výpočet nájemného 
75,83 m2, celková plocha bytu 77,53 
m2. Prohlídka 29.8. v 15–15.15 ho-
din a 30.8. v 8–8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 31.8. v 16 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 72, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Možnost par-
kování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,88 m2, celková plo-
cha bytu 31,20 m2. Prohlídka 29.8. 
v 15.45–16 hodin. Opakovaná licita-
ce bytu se koná 31.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, čís-
lo bytu 67, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Možnost par-
kování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,70 m2. Prohlídka 
29.8. v 15.45–16 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 31.8. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti se nachází vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plastový-
mi okny je po celkové rekonstrukci, 
včetně napojení na centrální vytápě-
ní. Plocha pro výpočet nájemného 
73,74 m2, celková plocha bytu 79,50 
m2. Prohlídka 29.8. v 16.30–16.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 31.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Masarykova 418, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města s plastovými okny. 
Byt je po celkové rekonstrukci včet-
ně napojení na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 89,57 m2, celková plocha bytu 
93,64 m2. Prohlídka 5.9. ve 14.15–
14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 5.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v třípodlaž-
ním cihlovém domě se šesti byty 
a dvorem. V blízkosti je park, auto-
busová zastávka a škola. Plocha pro 
výpočet nájemného 65,44 m2, celko-
vá plocha bytu 66,28 m2. Prohlídka 
31.8. v 15.45–16 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 5.9. v 15.45 ho-
din.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 125, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází poblíž zre-
novovaného parku, Kauflandu, 
Albertu a mateřské školy. Byt s plas-
tovými okny, velkou lodžií a ku-
chyňskou linkou je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,99 m2, celková plo-
cha bytu 53,53 m2. Prohlídka 31.8. 
ve 14.30–14.45 hodin a 1.9. v 8–8.15 
hodin. Licitace bytu se koná 5.9. 
v 16 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 13, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny a možností 
parkování u domu se nachází poblíž 
Penny marketu. V domě je zajištěna 
úklidová činnost. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,95 m2, celková 
plocha bytu 31,37 m2. Prohlídka 
31.8. ve 14.15–14.30 hodin a 1.9. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Byt s balko-
nem, plastovými okny a ústředním 
vytápěním. V blízkosti se nachází 
vlakové nádraží, kino a pošta. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,52 
m2, celková plocha bytu 52,94 m2. 
Prohlídka 5.9. v 15.45–16 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
5.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 131, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Byt s plastový-
mi okny a ústředním topením. Byt 
je po rekonstrukci – podlahy, dveře, 

koupelna a elektro. Plocha pro vý-
počet nájemného 109,87 m2, celko-
vá plocha bytu 111,37 m2. Prohlídka 
5.9. ve 14.30–14.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 5.9. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 81, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou. 
V roce 2007 proběhla celková re-
konstrukce domu. Poblíž se nachází 
zrekonstruovaný park, Kaufland, 
škola a školka. Možnost parkování 
u domu. V bytě je koupelna se spr-
chovým koutem. Z lodžií je výhled 
na park. Plocha pro výpočet nájem-
ného 63,77 m2, celková plocha bytu 
69,76 m2. Prohlídka 5.9. ve 14–14.15 
hodin a 6.9. v 8.30–8.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 12.9. 
v 15 hodin. *Podání přihlášky do 7.9.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 156, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města, plastová okna, byt 
po rekonstrukci a napojení na cen-
trální vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,06 m2, celková plo-
cha bytu 56,06 m2. Prohlídka 5.9. ve 
14.45–15 hodin a 6.9. v 8.45–9 
hodin. Licitace bytu se koná 12.9. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 465, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, plastová okna, nově napoje-
no na centrální vytápění, v blízkosti 
vlakové a autobusové nádraží, tržiš-
tě. Plocha pro výpočet nájemného 
76,20 m2, celková plocha bytu 76,20 
m2. Prohlídka 5.9. v 15.15–15.30 ho-
din a 6.9. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho a nákupního střediska. V bytě je 
kuchyňská linka, dlažba v kuchyni 
a chodbě. Součástí bytu je balkon. 
Možnost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 63,45 m2, 
celková plocha bytu 64,45 m2. Pro-
hlídka 5.9. v 15–15.15 hodin a 6.9. 
v 9–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 12.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 925, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města. V blízkosti domu se 
nachází autobusové nádraží a Penny 
market. Byt s plastovými okny, 
ústředním vytápěním a koupelnou 
po rekonstrukci. Plocha pro výpočet 

nájemného 50,30 m2, celková plo-
cha bytu 53,30 m2. Prohlídka 7.9. ve 
14.30–14.45 hodin a 8.9. v 10.30–
10.45 hodin. Licitace bytu se koná 
12.9. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. V blízkosti 
domu se nachází autobusové i vla-
kové nádraží. Byt s plastovými okny, 
ústředním vytápěním a koupelnou 
po rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 53,84 m2, celková plo-
cha bytu 53,84 m2. Prohlídka 7.9. 
v 15–15.15 hodin a 8.9. v 10–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 12.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 27, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený, v roce 2007 zre-
konstruovaný dům se správcovskou 
a úklidovou službou. V blízkosti je 
lesopark, Kaufl and, škola a školka. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
je koupelna s vanou, z lodžie je vý-
hled na město. Plocha pro výpočet 
nájemného 64,45 m2, celková plo-
cha bytu 70,43 m2. Prohlídka 31.8. 
v 15.15–15.30 hodin a 1.9. v 8.45–9 
hodin. Licitace bytu se koná 12.9. 
v 16.30 hodin. *Podání přihlášky 
do 7.9.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 69, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Zateplený, v roce 2007 zre-
konstruovaný dům se správcovskou 
a úklidovou službou. V blízkosti je 
lesopark, Kaufl and, škola a školka. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
je koupelna s vanou, z lodžie je vý-
hled na město. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,57 m2, celková plo-
cha bytu 67,75 m2. Prohlídka 31.8. 
v 15–15.15 hodin a 1.9. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 12.9. 
v 16.45 hodin. *Podání přihlášky 
do 7.9.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti se nachází vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plastový-
mi okny je po celkové rekonstrukci, 
včetně napojení na centrální vytápění. 
Plocha pro výpočet nájemného 
74,98 m2, celková plocha bytu 80,45 
m2. Prohlídka 12.9. v 15.45–16 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 14.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Osvoboditelů 1019, 
číslo bytu 48, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům 
v blízkosti, školky, školy, zdravotní-
ho střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem a zděným bytovým jád-
rem. V kuchyni kuchyňská linka 
a sporák. Atypický byt s posuvnými 
bytovými dveřmi. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 54,32 m2, celková plo-
cha bytu 55,32 m2. Prohlídka 5.9. 
v 15.30–15.45 hodin a 6.9. v 9.30–
9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
14.9. v 15.45 hodin.

* Licitace v Okružní 716 – Slunečnice se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, 
kteří si do 3.8.podají přihlášku (majetkový odbor, č. dveří B207) – vedlejší 
budova MěÚ.
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Maják městské policie
 ● Nájemníky domu ve Vrchlického 

ulici vzbudil 16. července ve dvě 
ráno hluk ze sklepa. Přivolaná hlídka 
pak na místě zadržela zloděje (31), 
který se do sklepních prostor vlou-
pal. Ukrást zde sice nic nestihl, ale 
u sebe už měl oděvy, které odcizil na 
jiném místě. Vše si převzala repub-
liková policie.

 ● Dopoledne 19. července bylo před 
vlakovým nádražím odcizeno jízdní 
kolo. Díky kamerovému systému 
strážníci pachatele vypátrali.

 ● Odpoledne 19. července hlídka 
v Lidické ulici přistihla dva muže 
s dvoukolákem, na kterém převáželi 
pětimetrové plechy. Materiál ukradli 
ze stavby v ulici Čs. armády.

 ● V Mírové ulici někdo po půlnoci 
21. července převrhl mobilní WC. 
Hlídka následně poblíž zkontrolo-
vala čtyři mladíky, z nichž jeden se 
k převrácení budky doznal. Mladíci 
vše uvedli do původního stavu a vi-
ník dostal blokovou pokutu.

 ● Sousedé přivolali 21. 
července v pět ráno hlídku do Nové 
Vsi. Zaslechli podezřelé zvuky roz-
bíjení u jednoho z rodinných domů 
v Opletalově ulici. Strážníci na mís-
tě zjistili vysazené sklepní okno. Při 
prohlídce okolí pak objevili v kůlně 
ukrytou pachatelku vloupání (32) 
z Ostravy. Případ si převzala Policie 
ČR.

 ● Odpoledne 2. srpna ohlásil po-
škozený, že v ulici 9. května spatřil 
cizího muže na svém odcizeném 
bicyklu. Strážníci podezřelého cyk-
listu zadrželi.

 ● V Revoluční ulici dopadli strážníci 
24. července hledaného muže a téhož 
dne v Mírové ulici pohřešovanou 
17letou dívku. Večer 15. srpna hlíd-
ka zadržela v ulici 9. května také 
ženu, která se dlouhodobě vyhýbala 
nástupu výkonu trestu. Hledaní 
skončili na policii, pohřešovanou 
předali strážníci matce.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový dům v centru 
města je celkově zateplený. V blíz-
kosti se nachází Penny market, vla-
kové a autobusové nádraží. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,78 m2, 
celková plocha bytu 31,10 m2. Pro-
hlídka 12.9. v 15–15.15 hodin 
a 13.9. v 10–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.9. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
938, číslo bytu 5, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. V blíz-
kosti se nachází vlakové nádraží, 
kino, škola. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,71 m2, celková plocha 
bytu 50,71 m2. Prohlídka 12.9. 
v 15.30–15.45 hodin a 13.9. v 9.30–
9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
14.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
s výtahem v centru města, poblíž se 
nachází Penny market, Kaufland, 
vlakové a autobusové nádraží. Plo-
cha pro výpočet nájemného 57,44 
m2, celková plocha bytu 58,59 m2. 
Prohlídka 7.9. v 15.15–15.30 hodin 
a 8.9. v 9.45–10 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 38, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Věžový, celkově za-
teplený dům s výtahem v centru 
města, v blízkosti se nachází Penny 
market, Kaufl and, vlakové a autobu-
sové nádraží. Byt s plastovými okny, 
ústředním vytápěním a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
66,97 m2, celková plocha bytu 68,64 
m2. Prohlídka 12.9. ve 14.45–15 
hodin a 13.9. v 10.15–10.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 14.9. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1157, čís-
lo bytu 30, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Nově zateplený věžový 
dům v dostupnosti školy, školky, 
zdravotního a nákupního střediska. 
Možnost parkování u domu. Z ku-
chyně vstup na balkon. V bytě je 
nové PVC. Plocha pro výpočet ná-
jemného 68,04 m2, celková plocha 
bytu 70,80 m2. Prohlídka 12.9. v 15.15 
–15.30 hodin a 13.9. v 9–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 19.9. v 16 ho-
din.

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

bytů

Výkopy spojené s rekonstrukcí 
vodovodu komplikovaly ve druhé 

půli srpna dopravu v Šunychelské ulici 
u parku. Severomoravské vodovody 
a kanalizace (SmVaK) tady opravovaly 
přibližně 280 metrů vodovodního 
potrubí.

Část prací bezprostředně zasahovala do vo-
zovky. „S komplikacemi museli řidiči počítat 
v úseku od křižovatky ulice Šunychelské s Míro-
vou a Štefánikovou. Na asi dvousetmetrovém 
úseku probíhaly výkopy přímo ve vozovce, nic-
méně řidiči tudy s opatrností projeli,“ uvedl Petr 
Sobek z odboru dopravy bohumínské radnice.

Největší komplikace nastaly v křižovatce 
u úřadu práce, bývalé lékárny. Výkopy musely 
částí křižovatky projít až za její hranu. Dopra-
vu v místě proto dočasně řídily semafory nebo 
regulovčíci.  (balu)

Pokládka vodovodního potrubí

Oprava vodovodu v Šunychelské ulici si vyžádala dílčí dopravní omezení.  Foto: Pavel Čempěl

Setkání s občany
V září proběhnou pravidelná se-

tkání vedení Bohumína s obyvateli 
městských částí. Jejich smyslem je 
zprostředkovat lidem novinky z dění 
ve městě a vyslechnout si jejich při-
pomínky a náměty. 

Termíny a místa setkání:

13.9. 

16 hodin  Šunychl, restaurace
 Zlatý Jelen 
17.30 hodin  Starý Bohumín,

 základní škola
14.9.

16 hodin  Pudlov, restaurace 
 U Studny
17.30 hodin  Vrbice, restaurace 
 U Zvonu
15.9.

16 hodin  Skřečoň, základní škola
17.30 hodin  Záblatí, sokolovna

Poctivý nálezce
Děkujeme poctivému nálezci telefonu, 

který mi vypadl při vystupování z auta u Ma-
sarykovy školy, za jeho nezištné vrácení. 
Rádi bychom ještě jednou poděkovali osob-
ně. Nálezce nás může kontaktovat pro-
střednictvím redakce Oka. VICHERKOVI
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 Hasiči likvidovali požár vodními proudy zevnitř budovy, ze střechy a využili také lafetové proudnice na výškové technice. Střechu haly pak pokryli speciální 
hasební pěnou. Foto: HZS MS kraje Hustý dým, který se valil z hořící továrny, pozorovali lidé v Bohumíně, ale i v sousedních městech.  Foto: Jiří Rozsypal

Tovární hala v mohutných plamenech
Na Bohumín si letos zasedl červený kohout. V únoru vyhořelo ústřední drážní stavědlo 
a ohněm napáchané škody šly do stovek milionů. V půli prázdnin zažilo město další 
mohutný požár. Plameny zachvátily halu tažírny patentovaného drátu v areálu ŽDB 
Drátovny. Škody dosud poškozená fi rma nevyčíslila, ale rozhodně půjdou do desítek 
milionů. Příčinu hasiči i policisté stále zjišťují.

Že nepůjde o žádný malý požár, 
zvěstoval 30. července do dalekého 
okolí sloup hustého černého 
dýmu. Hasiči vyhlásili třetí stupeň 
požárního poplachu a k hořící to-
vární hale vyrazilo šestnáct profe-
sionálních i dobrovolných jedno-
tek z Bohumína a okolních měst. 

Dorazil i speciální automobil s che- 
mickou laboratoří, protiplynový 
vůz s náhradními dýchacími pří-
stroji a kvůli lepší organizaci spo-
jení i mobilní operační středisko.

Požár, jehož ohnisko bylo v mo- 
řírně drátů, vypukl v době celozá-
vodní dovolené a obešel se bez 

zranění. Díky dobrým rozptylo-
vým podmínkám nedošlo ani 
k zamoření okolí. V samotném 
provozu však plameny napáchaly 
značné škody. Shořela hala a tech-
nologie mořírny, takže musí fi rma 
dočasně dráty mořit v sesterské 
společnosti v Polsku. Červený ko-

hout naštěstí ušetřil žíhací pece 
a drátotažné stroje v další části are-
álu. Osud samotné haly ale oheň 
zpečetil. Verdikt statiků je jedno-
značný, bude ji třeba zbourat. Tři-
necké železárny – Moravia Steel, 
pod které ŽDB Drátovna spadá, 
chtějí halu zdemolovat co nejdříve.

Zatímco fi rma odstraňuje ná-
sledky, vyšetřovatelé se snaží od-
halit příčinu neštěstí. Přestože 
mezi lidmi už koluje řada »zaru-
čených« důvodů, hasiči ani poli-
cisté ještě žádnou ofi ciální verzi 
nepotvrdili.  (tch)

Na konci 19. století jedna z perspektiv-
ních továren, která přispěla k rozvoji 
Bohumína. Nyní neutěšená, zpustlá 
a zamořená lokalita. Areál bývalé 
Benziny se přitom nachází téměř 
v centru města a není ani trochu 
hezkou vizitkou. Po letech nečinnosti 
se ale stát, jehož povinností je 
likvidace starých ekologických zátěží, 
konečně rozhoupal k nějaké aktivitě.

Očím kolemjdoucích ukrytý areál se rozklá-
dá za Kaufl andem, vedle Rafi nérského lesíku. 
Právě jemu dal jméno, když u železniční spoj-
ky do Polska postavil v roce 1887 hrabě La-
risch rafi nerii minerálních olejů. K té později 
přibyla výroba parafínu a svíček. Ve druhé 
polovině minulého století si zde pamětníci 
vybaví sklady pohonných hmot. Na čtyřhek-
tarové ploše zkrátka během 130 let probíhaly 
aktivity, které daly životnímu prostředí co pro-
to. A s jejich následky se je třeba vypořádat.

O odstranění zeminy kontaminované ropný-
mi látkami rozhodla Česká inspekce životního 
prostředí už v roce 2000. Dlouho však bylo ticho 
po pěšině, až poslední dobou se začalo něco dít. 
„Už několik měsíců v prostoru probíhá ochranné 
sanační čerpání kontaminovaných podzemních 
vod. Jeho účelem je, aby se kontaminace nešířila. 
Z vrtů se odebírá olejová složka. Jde však pouze 
o dočasné řešení, dalším krokem musí být samot-
ná sanace lokality“, uvedla Kateřina Vaidišová, 
mluvčí Ministerstva fi nancí, které je garantem 
a investorem likvidace ekologické zátěže.

Lokalita je zařazena mezi prioritní akce 
Ministerstva fi nancí a Ministerstva životního 

STALO SE

Čtyřhektarové území připomíná mrtvou zónu. Všude zpustlá krajina 
a rozpadající se budovy. Největší problém se ale nachází pod zemí, 

která je kontaminovaná ropnými látkami. Foto: Pavel Čempěl

prostředí. Momentálně probíhá aktualizace 
projektové dokumentace sanace bývalého are-
álu Benziny. Následně ministerstvo vyhlásí 
výběrové řízení na fi rmu, která se sanace zhostí. 
Ta pak musí zpracovat dokumentaci provedení 
a vyřídit stavební povolení. „Náklady na vlastní 
sanaci kontaminovaného území a demolici větši-
ny objektů převyšují půl miliardy korun. Zemina 
se má v některých místech odtěžovat až do hloub-
ky čtyř metrů. Celkem by mělo být odvezeno k bio-
degradaci přes 150 tisíc tun zeminy,“ nastínil 
místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Pokud nenastanou komplikace, vlastní sa-
nace území by mohla začít koncem roku 2017 
a potrvá minimálně dva roky. Než se do lokali-
ty bude moci »vrátit život«, však potrvá ještě 
déle. Několik let po sanaci bude totiž v pro-
storu probíhat monitorování, zda byl celý 
proces úspěšný.

Pavel ČEMPĚL

Areál bývalé rafinérky už roky čeká na sanaci
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Neznají popelnice, 
mají Bajcůvku...

Při pohledu na potok Bajcůvka 
v Pudlově vstávají ochráncům 
přírody vlasy na hlavě. A nejen 
jim. Každého spořádaného člově-
ka zaskočí, co dokáží s potůčkem 
obyvatelé okolních domů pro-
vést. Udělali si z něj skládku.

Loni na jaře skočila několika-
měsíční důkladná očista koryta 
Bajcůvky. Povodí Odry pomocí 
těžké techniky vytěžilo z 1,2 kilo-
metru dlouhého úseku dva tisíce 
tun sedimentů. Kdo očekával, že 
tak zevrubné ošetření koryta vy-
drží roky, nepočítal s problémo-
vými obyvateli domů v těsném 
sousedství toku. Těm ekologie 
a podobné pojmy z civilizované 
společnosti nic neříkají. Záhy tak 
vypadala Bajcůvka jako jedno 
velké smetiště.

Z inkriminovaného úseku od 
mostku s Trnkovou ulicí nechává 
město BM servisem odpadky 
pravidelně odstraňovat. Ale je to 
nekonečný proces a boj s větrný-
mi mlýny. Poslední úklid proběhl 
letos v červnu a veřejně prospěšní 
pracovníci z koryta vytahali smetí, 
které zaplnilo tři velké kontejnery. 
Neuplynuly ani dva měsíce a z Baj-
cůvky je opět skládka. Znovu 
proto bude nutné povolat VPP 
a úklid zopakovat.  (tch)

Opravy a řada vylepšení. 
Ve školách bylo rušno
Situace, která se opakuje každý rok. Sotva se za dětmi 
s nástupem prázdnin zavřou dveře škol, na budovy se 
vrhnou řemeslníci. Během dvouměsíční přestávky ve 
výuce je třeba stihnout všechny nejnutnější opravy 
a modernizace. Letos do nich město opět inves-
tovalo několik milionů.

Modernizace dvora u malotřídky v Záblatí byla náročná, ale výsledek stojí za to. Na děti už čeká hřiště, pergola, prolézačky, 
lezecká stěna, visutý žebřík nebo houpačky.  

Chodíváme se štěnětem často 
na procházky k Vrbickému jezeru 
v Pudlově. Se psem jsme se k vo- 
dě vypravili i počátkem srpna. 
Když jsme přecházeli most k bý-
valému vjezdu do areálu štěrko-
ven, nestačili jsme se divit, co 
jsme viděli dole v potoce. Ve vodě 
ležel vyhozený starý televizor.

Televize zřejmě dosloužila 
a majitel ji už nepotřeboval, tak 
se rozhodl přístroje zbavit. Ale 
proč tímto způsobem? Kdo, pro-
boha odpojí starou televizi a dá 

Nepochopitelné barbarství si tu práci dojet s docela objem-
nou věcí až do Pudlova, kde se jí 
zbaví tím, že ji vyhodí do Struž-
ky? A vůbec mu to není blbé. 
Opravdu nechápu, co je to za 
člověka. Vždyť máme sběrnou 
službu, máme pojízdné sběrné 
dvory, které jsou pro nás pro 
všechny zdarma. 

Člověče, který ses tahal se sta-
rou televizí až k mostu, odkud jsi 
ji vyhodil do vody, nepřijde ti to 
hloupé? Vůči přírodě, vůči všem 
a hlavně vůči sobě?

Text a foto: 
Martina GŘEŠKOVÁ

Podle několikaletých plánů pokračovala ve ško-
lách dalšími etapami výměna oken. Novou várku 
plastových dostaly hned čtyři z nich a z městské 
kasy na ně šlo přes 3,5 milionů. Ve Skřečoni, Benešově 
a Bezručově škole šlo o etapy poslední, v Masarykově 
předposlední. Tady se s dokončením výměny všech 
oken počítá příští rok. V roce 2017 dostanou okna 
i malotřídky ve Starém Bohumíně a Záblatí, a tím 
se výměna oken ve školách završí.

Finančně i technologicky nejnáročnější moderni-
zací byla o prázdninách přestavba školního dvora 
v Záblatí. Práce zde značně zkomplikovalo a prod-
ražilo nestabilní podloží. Pod hřištěm bylo nutné 
vytvořit zcela nové. Vše se ale podařilo vyřešit, a tak 
už na záblatské školáky čeká hotové hřiště v umělým 
povrchem, rozběhová dráha s doskočištěm, pergola 
a dětské atrakce. Modernizace školního dvora na-
konec stála 1,8 milionu. 

Řemeslníci ovšem měli v létě napilno i na dalších 
místech. Tělocvična Masarykovy školy se pyšní mo-
derním plastovým obložením, jež nahradilo staré 
dřevěné. Budova školní družiny a školky ve Skřečoni 
už není odkázána na septik, napojila se na kanalizaci. 
Ve školce v Tovární ulici se zase adaptují prostory 
pro budoucí jesle. Zázemí si sice upraví jejich sou-
kromý provozovatel, ale město coby majitel objektu 
nainstaluje příčku.

Další prostředky Bohumín investoval také do vy-
bavení dvou centrálních školních kuchyní. Ta 
v Masarykově škole získala elektrickou »pánev« za 
půl milionu, v kuchyni školy ČSA přibyl konvektomat 
za 600 tisíc. S pořízením ještě jednoho pomocníka 
se počítá na podzim, investici ale musí prve schválit 
zastupitelé. Pokud návrh podpoří, přibude v kuchyni 
krouhač na zeleninu za 260 tisíc. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

KRÁTCE

Škola přijme účetní
Masarykova škola, Seifertova 601, 

Bohumín, přijme od 1. října pracovní-
ka na pozici účetní/ho. Požadujeme 
minimálně středoškolské vzdělání se 
zaměřením na ekonomiku, uvítáme 
praxi v příspěvkové organizaci. Životo-
pisy zasílejte do 2. září poštou na adre-
su školy nebo elektronicky na e-mail: 
masarykova.skola@zs-bohumin.cz.

Dar atletům
Děkujeme fi rmě Dalibora Lušňáka 

za sponzorský dar Atletickému klubu 
Bohumín. Věnoval oddílu tři sady star-
tovacích bloků z masivu, které budou 
naši svěřenci používat během zimní 
přípravy v tělocvičně.

Nikol SVĚTLÍKOVÁ,
 členka výboru AK Bohumín

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Knihovnická cesta vedla děti do pravěku
Dětské oddělení bohumínské knihovny si o prázdninách 
žádný oddechový čas nevzalo. Celé léto zde patřilo malým 
i větším školákům. V červenci se tady scházeli účastníci 
Prázdninového kolotoče. Srpen byl zasvěcen veleještěrům, 
interaktivní hře Pravěk a dinosauři.

Do éry před desítkami až stov-
kami milionů let děti nahlédly 
prostřednictvím tvůrčích dílen, 
soutěží, vědomostních kvízů. Di-
nosaury si různými technikami 
a z různých materiálů vyráběli, 
povídali si o nich, o veleještěrech 
i jejich době se dozvěděli řadu 
zajímavých informací.

Aby školáci získali o dávných 
obyvatelích naší planety ještě lepší 
představu, vypravili se 11. srpna 
na návštěvu Dinoparku v Doubra-

vě. Další zpestření třítýdenních 
aktivit bylo pro změnu humorné. 
Za dětmi do knihovny zavítal 18. 
srpna ilustrátor a šoumem Adolf 
Dudek. A společně s dětmi kreslil, 
jak jinak, dinosaury.  (tch)

Nový rentgen 
už i v ambulanci

Chirurgická a ortopedická am-

bulance Bohumínské městské 

nemocnice (BMN), která sídlí 

v pavilonu D, se dočkala digita-

lizace rentgenu. Díky němu se 

významně zvýšila nejen kvalita 

pořizovaných snímků, ale zkráti-

la se i doba vyšetření. 

Jde o další zvýšení komfortu vy-
šetření pacientů a práce lékařů. 
Navíc se nyní BMN připojila k plné-
mu využívání systému eEPACS, sítě 
propojující většinu zdravotnických 
zařízení v celé zemi. Díky ní lze bě-
hem pár minut rentgenové snímky 
přeposlat ke konzultaci do jiného 
zařízení, v případě potřeby je za-
znamenat na digitální nosič.

Nově se nemusí pacienti na so-
nografická vyšetření telefonicky 
objednávat, nutné je pouze lékař-
ské doporučení. Vyšetření probíha- 
jí každé pondělí od 8 do 14 hodin, 
v úterý od 8 do 12 hodin.

Radiodiagnostické oddělení od 
loňské modernizace disponuje 
špičkovým sonografi ckým přístro-
jem a rutinně provádí vyšetření břiš-
ní dutiny, štítné žlázy, krku, prsů, žil, 
tepen, střev a nově i ramenního 
kloubu. Nově se v nabídce BMN ob-
jevuje také možnost preventivního 
vyšetření prsů pro klientky i bez 
doporučení lékaře. To se ovšem hra-
dí, vyšetření stojí 275 korun.  (nik)



 Atraktivní exkurze do nedalekého 
Dinoparku v Doubravě. Foto: K3 Bohumín 
 Pod vedením ilustrátora Adolfa Dudka 
se děti učily kreslit pravěké ještěry. 

Foto: Pavel Čempěl

21. června přišli dětem ze 
školy Slezské diakonie zahrát 
a zazpívat žáci Základní umě- 
lecké školy Bohumín. Soubor 
si říká Hudci a vede jej učitelka 
Barbora Kachlová. V repertoá-
ru má zejména písně z česko- 
polského pomezí. Dětem 
Slezské diakonie se vystoupe-
ní folklórního souboru moc 
líbilo, po každé skladbě nad-
šeně tleskaly a po skončení se 
s vystupujícími společně vyfo-
tografovaly. Hudci na závěr 
slíbili, že za dětmi přijedou 
také v příštím školním roce.

Nebylo to jediné vystoupení 
žáků ZUŠ, v červnu nás navští-
vili žáci dramatického kroužku 
pod vedením učitelky Lenky 
Kelnarové a zahráli nám krásné 
divadélko o osamělé kočičce, 
která našla domov.

Text a foto: 
Maria GALUSZKOVÁ

»Zuška« zpívala a hrála bohumínským dětem 

V nemocnici s úsměvem
Děkuji všem pracovníkům Bohumínské městské nemoc-

nice, od pana ředitele, až po kosmetičky podlahových krytin. 
Zvláštní poděkování věnuji nejmilejší sestřičce na interně I, 
Vlaďce Maierové, která svou práci zvládá s úsměvem a zvo-
nivým smíchem. Dále děkuji svým spolupacientům, Josefu 
a Karlovi, kteří mi pobyt v nemocničním prostředí zpří-
jemnili.  Jaroslav BUKOVĚCKÝ

Profesionální přístup 
zaměstnanců městské policie

Děkuji za profesionální a milý přístup zaměstnanců měst-
ské policie. 26. července jsem na Mauglího stezce v parku 
ztratila mobilní telefon. Nalezl jej asistent prevence krimina-
lity, který následně informoval mou rodinu a telefon jsem si 
pak převzala na služebně městské policie. Byla jsem v Bohu-
míně poprvé a jednání asistenta i strážníků na stanici na mě 
udělalo velmi dobrý dojem. 

Olga ZICHOVÁ

DOPISY ČTENÁŘŮ
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Fotbalová brána coby paví bidýlko
Údajně pyšní, ale také krásní. Do bohumín-
ského parku se po dlouhých desetiletích 
vrací opeřená ozdoba. Po tříměsíční 
aklimatizaci ve zvířecím koutku se do volné 
přírody podíval první paví páreček. Už 
žádná klec, sameček se samičkou se nyní 
mohou procházet či poletovat po okolí.

Zatímco ostatní obyvatelé zvířecího ranče, kozy, 
ovce či drůbež, mají své stálé místo v příbytcích 
Hobbyparku, pávi jsou jeho zvláštní atrakcí. Ve zdej-
ší kleci strávili tři měsíce, ale pouze proto, aby si na 
lokalitu zvykli. Nyní, i když byli vypuštěni, už by pro-
stor neměli opustit. Podle zkušeností by teď měl být 
jejich domovem perimetr v okruhu desítek, maximál-
ně stovek metrů.

Jako první se na svobodu podívala dvojice tříletých 
pávů, které si Bospor, provozovatel koutku, pořídil 
z východních Čech. Do uvolněné klece se už ovšem 
stěhují další. Trojice malých pávat, která se letos na-
rodila v ostravské ZOO. Původně jich bylo pět, ale 
dvě nejmenší uhynula. Možná se ale počet kuřat opět 
rozroste, protože dospělá samička stihla během akli-

matizace snést vejce a ta jsou nyní v líhni. „Původně 
jsme měli představu o vypuštění zhruba třicítky pávů, 
ale zkušení chovatelé naše nadšení umírnili. Pro areál 
našeho parku se hodí deset, maximálně patnáct kusů,“ 
vysvětlil Petr Lakomý z Bosporu s tím, že pávi se 
dožívají v průměru patnácti let.

Během pobytu v kleci bylo třeba pávy krmit. Do-
stávali granule pro drůbež, kukuřici, zrní a nejvíce se 
mohli utlouct po moučných červech. Za krmením se 
sice budou moci stále vracet, jinak by ale měli být 
soběstační. Tento majestátní opeřenec je všežravý 
a v parku se pro něj dostatek potravy najde. Stromy 
mu také poskytnou zázemí, pávi totiž v jejich 
korunách hřadují. 

Nyní se pestrobarevní opeřenci ještě seznamují 
s okolním prostředím a nikdo přesně netuší, co 
v okolí je nejvíce zaujme. „Možná si zaletí a přistanou 
na adventure golfu, možná na fotbalovém hřišti. Sami 
jsme zvědaví, co od nich můžeme čekat,“ dodal Lakomý. 
Takový páv sedící na brance při fotbalovém utkání by 
byl určitě velkou atrakcí. Jen aby to hráče nevyvedlo 
z koncentrace.

Pavel ČEMPĚL

CO – KDY – KDE

Příroda Bohumínska – houby (183)

Hřib dubový 
(Boletus reticulatus)

Na Bohumínsku se zachovalo 
z minulosti jen málo dubových 
lesů, proto zde hřib dubový roste 
poměrně vzácně. Pravidelně ho 
nalézám pouze na dvou lokalitách 
– ve Skřečoni a v Dolní Lutyni.

Hřib dubový je hojným druhem, 
který se vyskytuje ve světlých listna-
tých a smíšených lesích nebo i mimo 
les na březích a hrázích rybníků či 
v parcích, především pod duby, 
buky, habry a lípami, vzácněji i pod 
smrky a jedlemi. V mediteránní ob-
lasti roste také pod kaštanovníky 
jedlými. Jeho plodnice se objevují 
od poloviny května do začátku října 
od nížin po podhorské oblasti. Je to 
výborná houba, použitelná ve všech 
možných kuchyňských úpravách 
a navíc patří k druhům, které jsou 
jedlé i bez tepelného zpracování.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Týden plný her 
a poznávání

Počátkem července proběhl 

letní tábor mladých hasičů SDH 

Kopytov pod názvem U Velryby 

Duhovky. Tábora se zúčastnilo 

sedmadvacet dětí, které strávily 

týden v Kopytově a Čeladné.

Letní počasí si mladí hasiči užili při 
společenských hrách, koupání, tvůr-
čích dílničkách a různých výletech, 
například na Ondřejník nebo do 
ZOO Ostrava. Největším zpestřením 
byla pro děti projížďka na moto-
rovém člunu, jízda na konících či 
hledání opravdového pokladu. Ce-
lotáborovou hrou byl letos závod 
hasičské všestrannosti (střelba vzdu-
chovkou, uzlování, první pomoc, 
topografi e, dopravní značky, požární 
ochrana, bylinky a houby). Také 

noční hry při řece Olši byly pro děti 
velice poutavé.

Děkujeme tímto členům SDH 
Kopytov, partnerům a sponzorům za 

dobrou spolupráci při organizaci let-
ního hasičského tábora.

Michal MLYNKEC,
 starosta SDH Kopytov

Foto: SDH KopytovFoto: SDH Kopytov

První se na svobodu podíval dospělý samec a hned při 
premiérovém letu si vyzkoušel přistání na střeše salaše. 
Po dvou dnech ho následovala samice, u které se její 
druh stejně celou dobu zdržoval.

O tři kuřata se zprvu starali chovatelé okrasného ptactva. 
Poskytli jim azyl ve voliérách v parku. 

Foto: Pavel Čempěl

Kulinářská soutěž
Hasičská zahrada v Šunychlu bude 

v sobotu 3. září hostit první ročník Gu-
lášfestu. Soutěž o nejlepší kotlíkový 
guláš amatérských i profesionálních 
kuchařů startuje v 9 hodin. Do kulinář-
ského klání se mohou přihlásit mini-
málně tříčlenná družstva, z nichž jeden 
zasedne v porotě. Tým si musí zajistit 
nádobu na vaření, základní ingredien-
ce a suroviny. Startovné činí 150 korun 
a družstvo má za úkol uvařit nejméně 
pět litrů guláše. Hodnotit se pak bude 
jeho barva, hustota, chuť a tuhost masa, 
výzdoba prodejního stánku a celkový 
dojem. Ti nejlepší získají soudky zlaté-
ho moku. Kuchtíci se mohou přihlásit 
na číslech 608 761 312, 608 761 312. 
Organizátoři srdečnou zvou také divá-
ky a »hodnotitele« gulášů. Vstupné je 
30 korun.  (red)

Za krásami podzimu
Odbor Klubu českých turistů Tramp 

Bohumín pořádá v sobotu 17. září ju-
bilejní 40. ročník cyklojízdy a turistic-
kého pochodu »Za krásami podzimu«. 
Start před nádražím ČD Bohumín. Tra-
sy 40 km (start v 7 až 8 hodin), 20 km 
(8 až 9.30 hodin), cyklisté 50 km (7.30 
až 9.30 hodin). Startovné činí pro do-
spělé dvacet, pro děti pět korun. Cíl 
bude tradičně u restaurace U Rybníku. 
Tady čekají účastníky diplomy, občer-
stvení, opékání buřtů, soutěže a hry 
pro děti i dospělé. Pochod se koná za 
každého počasí. Doporučuje se mapa 
Ostravska.  (okčt)
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Atraktivní klání dračích lodí
Po Odře ve Starém Bohumíně se budou opět prohánět 
dračí lodě. Spolek Přátel bohumínské historie pořádá 
v sobotu 27. srpna další ročník atraktivního závodu. Letos 
se do něj přihlásilo čtrnáct posádek.

Závod startuje v 9 hodin a po-
sádky budou bojovat ve dvou 
skupinách. V nich se utká každý 
s každým, všechny týmy tedy ab-
solvují minimálně šest jízd. Do 
dalších bojů postupují dva nejlep-
ší z každé skupiny. Semifi nále už 
je vyřazovací, kdo prohraje, vypa-
dává. O pořadí rozhoduje počet 
bodů, vzájemný souboj, nejlepší 
čas z kterékoli jízdy, případně los.

Dvacetičlenná družstva s bu-
beníkem pro tento ročník utvo-

řili například města Bohumín 
a Petřvald, dobrovolní hasiči ze 
Šunychlu či Nové Vsi, železničáři, 
loňští finalisté Našrot a Vodáci 
Odry a Olše či dolnolutyňský 
Nerad, který tradičně nasadí dva 
týmy, z toho jeden ryze ženský.

Celodenní závody jsou lákavou 
podívanou i pro nesoutěžící ná-
vštěvníky. Na břehu vedle starého 
hraničního mostu bude celý den 
k dispozici občerstvení a k dobré 
náladě přispěje živá hudba. (red)

Plavci hodnotili mimořádně úspěšnou sezonu
Účast Anežky Malcharové na červencovém Letním mistrovství České republiky 
v plavání v Pardubicích znamenala pro Plavecký klub Bohumín pomyslnou tečku 
za sezonou 2015/16. Díky dosaženým úspěchům šlo o jednu ze dvou nejzdaři-
lejších sezon v dějinách klubu, počtem aktivních členů byla nejúspěšnější.

Nejhodnotnější vavříny pro Bohumín 
obstarala juniorská reprezentantka Anežka 
Malcharová, která na červencovém mistrov-
ství obhájila zlatou prsařskou medaili. K ní 
přidala další dvě bronzové, v zimě v krátkém 
bazéně, v létě v dlouhém. Anežka už druhým 
rokem soupeřila rovněž s dospělou konku-
rencí. Nejhodnotnějším výsledkem v bojích 
s domácí špičkou byl postup do fi nále a ko-
nečné fantastické šesté místo na Velké ceně 
Ostravy. Vedle dalších mítinků v rámci české-
ho poháru je třeba zmínit účast na Zimním 
a posléze Letním mistrovství ČR v plavání, 
kde dosáhla už na 17. místo. I pro nadcháze-
jící sezonu zůstává Anežka v juniorském 
reprezentačním výběru. 

Vedle Anežky nejvíce zářil Marcel Grüner. 
V zimě získal bronzovou medaili na poháru 
České republiky desetiletých. V létě už jako 
jedenáctiletý na poháru své umístění ještě vy-
lepšil ziskem dvou stříbrných medailí. V led-
nu Marcel dosáhl rovněž na medaile a tím 
i na fi nálovou účast na prestižních závodech 
v rakouském Linci.

Dalšími klubovými tahouny byli Kuba Gryc 
a nově i motýlkář Karel Babicz. Oba se stali 

přeborníky oblasti a oba se rovněž představi-
li na mistrovstvích republiky svých věkových 
kategorií. Karlovi v zimě o pouhých šest 
desetin unikla medaile na českém poháru 
jedenáctiletých, skončil pátý.

Klubu dorůstají i nové naděje, především 
úspěchy ověnčení devítiletí plavci Anička Ko-
hanová, Andrejka Czerná, Samuel Hübscher, 
Peťa Trucla a mnozí další. Ti se skvěle prezen-
tovali už v lednu na silně obsazených srovnáva-
cích závodech nejmladšího žactva Brněnský 
Tučňáček. Definitivně o sobě dali vědět na 
jaře, když se na oblastních přeborech žactva 
v Kopřivnici pravidelně střídali na stupních 
vítězů. Anička s Andrejkou dokonce vystou-
paly na nejvyšší stupínek.  

Pod sportovními úspěchy jsou podepsaní 
trenéři Adrian Kuder s Petrem Šlachtou 
a nově Šimonem Víchou. Zvládnutí pla-
veckých základů, zdokonalení schopností 
a především vykouzlení úsměvů na tvářích 
nejmenších jsou dílem trenérského kolektivu 
ve složení Veronika Kleinová, Zuzana Krpco-
vá, Hana Krpcová, Tereza Kalichová, Katka 
Skudříková, Marie Kočařová, Tomáš Kadlec 
a asistenti. Poděkování patří i všem více než 
dvěma stům plavcům, kteří v průběhu sezony 
docházeli na pravidelné tréninky, a rovněž 
jejich rodičům.

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Úspěšná bohumínská plavkyně Anežka Mal-
charová (uprostřed) sbírá vavříny. 

Foto: PK Bohumín

Turek přivezl bronz z mistrovství Evropy
V půli července se v Plzni konalo 39. Mistrovství Evropy masters v silo-

vém trojboji, kterého se zúčastnilo 128 mužů a 38 žen z devatenácti států 
starého kontinentu. Oddíl TJ Viktorie Bohumín zde reprezentoval Martin 
Turek (na snímku TJ Viktorie Bohumín). V kategorii M1(masters 40–50 let) 
do 83 kilogramů získal bronzovou medaili, když nazvedal v trojboji 675 
kilo. Stejného výsledku dosáhl i stříbrný Ovidiu Panazan z Rumunska, ten 
ale získal cennější kov díky o 0,38 kilogramu menší osobní hmotnosti. Zví-
tězil reprezentant Slovenska Pavol Slíž. Martin za sebou nechal Francouze 
Rocca, Němce Markewitze a Litevce Stachovase.   (vik)

Nábor malých atletů do Atletiky dětem
Atletický klub Bohumín bude přijímat nově děti, které už dovršily minimál-

ně pět let, do Atletiky dětem pro rok 2016/2017. Nábor proběhne 7. září a 8. 
září vždy od 16 hodin na stadionu při ZŠ Čs. armády. V rámci náboru se mo-
hou evidovat také dosavadní členové AKB, aby měl klub jistotu, že budou 
i nadále docházet. Jméno dítěte se sdělením o pokračování lze zaslat také 
elektronicky na zves.kronika@centrum.cz nebo oves.@centrum.cz do 10. září. 

Pravidelné tréninky jednotlivých skupin pak začnou od středy 14. září, 
o čemž budou členové včas informováni na webu www.ak-bohumin.cz a na 
oddílové nástěnce u školní tělocvičny. Těšíme se na váš zájem. 

Ondřej VESELÝ, předseda AK Bohumín

 Zveme na starobohumínské čtyřhry
Vyznavače bílého sportu čeká už 19. ročník turnaje ve Starém Bohumíně. Memori-

ál Jana Kudlíka, klání neregistrovaných hráčů bez rozdílu věku v tenisových čtyřhrách, 
se uskuteční 3. září od 8.30 hodin. Startovné za dvojici činí osmdesát korun. Přihlášky 
na čísle  776 266 160 nebo ráno před turnajem.  (czy)
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Tel.: +420 727 866 186

DAFESTA s.r.o.

PRONÁJEM POZEMNÍHO CURLINGU
(sportovní hra vhodná na fi remní akce, oslavy)

PŮJČOVNA
nářadí, stavební mechanizace, čis  cí stroj na koberce 

a potahové látky (sedačky, autosedačky)

VÝKUP ŠROTU
PROVOZOVNA BOHUMÍN,

Na Hrázi 1184, 735 31 Bohumín,
(Pod skřečoňským mostem, napro   BM servisu)

 OTEVÍRACÍ DOBA:  prac. dny  7:00 – 16:00 hod.
  sobota  7:00 – 12:00 hod.

PRODEJ
štěrku, písku, strusky, kačírku, okrasných kamenů, 

mulčovací kůry, cementu, uhlí, dřeva, hutního materiálu, 
zámkové dlažby (s možnos   dopravy)

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

INZERCE

REALITY
 ● Prodám parcelu ve Skřečoni, 

ul. Míru. Dvojgaráž, studna.   
734 455 974.

 ● Pronajmu byt 1+1.  736 228 
883.

 ● Pronajmu družstevní byt 1+1 
v přízemí nízké zástavby v Bohu-
míně na dobu neurčitou. Cena 
dohodou.  603 432 965

 ● Pronajmu byt o velikosti 2+1 
v Mírové ulici 1017, Bohumín.  
725 223 201.

 ● Prodám stavební pozemek, 
Rychvald, Zbytky, 3 300 m2. Cena 
790 Kč/m2.  723 343 102.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, včelař-

ských a rybářských potřeb krmiva 
pro zvířata v obchůdku U Luďky 
ve Skřečoni.  776 684 719.

 ● Prodám dvojhrob ve Starém 
Bohumíně. Levně.  603 593 945.

 ● Prodám nové, nepoužité dře-
věné WC. Stavba, chata.  737 
917 863.

 ● Koupím zachovalé auto, které 
u nás jezdilo před rokem 1989.  
604 107 708.

SLUŽBY

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

 ● Hloubkové čištění koberců, 
tepování sedacích souprav, čištění 
interiéru aut technikou Kärcher. 
 724 088 643. www.cistyautoin-
terier.cz.

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

 ● Nemáte čas na svoji zahradu? 
Nechte to na nás! Nabízíme seče-
ní, vč. odvozu trávní hmoty nebo 
mulčování, provzdušňování, hno-
jení, zastřihávání Výsadba nových 
rostlin dle Vašeho přání nebo ná-
vrhu našeho zahradního architek-
ta. Cena dohodou dle velikosti 
zahrady. Údržba pozemků, a.s.,  
724 937 452, 602 569 723, e-mail: 
hoferkova@udrzbapozemku.cz, 
klegova@udrzbapozemku.cz, 
www.udrzbapozemku.cz.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla OKA jsou řádkové inzeráty současně zveřejně-
ny na webu města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

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

Fotbalový svátek
Fotbalový areál Pavla Srnička za 

parkem bude v pátek 2. září dějištěm 
velmi atraktivního přípravného utkání 
mezi druholigovým FC Baník Ostrava 
a nováčkem nejvyšší soutěže MFK 
Karviná. Zápas začíná v 16.30 hodin. 
První fotbalová liga bude v té době 
přerušena reprezentační pauzou, Ba-
ník ve druhé lize zase čeká až na od-
ložený duel s Opavou, a tak se v zá-
jmu zachování zápasového rytmu 
oba kluby dohodly na vzájemném 
přípravném utkání. „Je to pro nás čest, 
že se mužstva shodla na odehrání střet-
nutí právě v Bohumíně. Pro celý areál to 
bude skvělá reklama a jen doufáme, že 
utkání proběhne fér na hřišti i v hledišti,“ 
řekl předseda FK Bospor Lukáš Fluxa. 
Bohumín pak čeká v neděli 4. září od 
16.30 hodin na stejném hřišti duel 
krajského přeboru s Orlovou. (bir)

Alternativní festival
V rychvaldském kulturním domě se 

v sobotu 3. září od 9 do 19 hodin koná 
třetí ročník festivalu Den pro férový 
život. Podporuje lokální výrobce, pro-
dejce i poskytovatele služeb a zpro-

středkuje východní cvičení. V klubov-
nách návštěvníky čeká jóga, kalane- 
tika, kurz automatické kresby, čchi-
-kung, relaxační masáž hlavy. Ve vel-
kém sále vystoupí ethno skupina, 
bubenický soubor, představí se zde 
Vlněné sestry či nehtové studio. U vy-
stavovatelů si lze nakoupit přírodní 
potraviny, ručně malovaná trika, or-
gonity a mnoho dalšího.  (red)

Obří gongy v kostele
V kostele ve Starém Bohumíně pro-

běhne 16. září od 19 hodin vystoupení 
»Výprava«. Nabídne navažské fl étny, 
australskou didgeridoo a obří gongy, 
mimo jiné i největší symfonický gong 
na světě o velikosti 2,2 metru. Vstu-
penky za 250 korun budou v prodeji 
od 18 hodin před kostelem. (luk)

Šachy na školách
Od října začne na vybraných mateř- 

ských a základních školách v Bohumí-
ně organizovaná výuka šachu. Na 
projektu se město dohodlo se šacho-
vým klubem SK Slavia Orlová. Čtyři 
trenéři budou zasvěcovat děti do 
pravidel a taktiky královské hry. Bližší 
informace na čísle  608 830 041 nebo 
e-mailu jiri.novak@sachyorlova.cz.

(red)

CO – KDY – KDE Rybářský úspěch 
na mistrovství světa
Sedmnáctiletá Lucie Konderlová, členka bohumínského 
rybářského kroužku, se podílela na úspěchu české 
reprezentace na Mistrovství světa juniorů v rybolovné 
technice v Bílině. Český tým vybojoval na šampionátu, 
který probíhal od 21. do 24. července v Ústeckém kraji, 
deset zlatých, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile. 

Závodníci z Česka, Chorvat-
ska, Německa, Polska, Slovenska, 
Slovinska a Švýcarska soutěžili 
v pěti disciplínách. „Lucie Kon-
derlová vybojovala na mistrov-
ství světa jako 
členka družstva 
české reprezen-
tace zlato a v disciplíně »zátěž ter-
če« bronz. V celkovém hodnocení 
jednotlivců napříč disciplínami 
obsadila páté místo,“ uvedla Lý-
die Balcárková, zástupkyně ředi-
tele bohumínského domu dětí. 
Lucie Konderlová je členkou 
rybářského kroužku při DDM 
Bohumín a Českém rybářském 

svazu MO Bohumín a členkou 
spolku Rybářství a celková eko-
logie krajiny Racek  Bohumín.

Česká výprava, která byla z více 
než poloviny složena z nováčků, 

startovala ve 
složení Tomáš 
Spáčil, Marek 

Matyáš, Jiří Vaněček, Lukáš 
Slezák, Václav Calta, Vojtěch 
Humpál, Kateřina Roblová, Lucie 
Konderlová a Kateřina Patková. 
Reprezentanti vybojovali zlato 
v nejprestižnějších disciplínách, 
a to v pětiboji juniorů, v pětiboji 
juniorek a v soutěži družstev ju-
niorů a juniorek.

Lukáš KANIA

BLAHOPŘEJEME
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23. srpna uplynulo již 20 let, 
kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Rudolf ZMIJA.


23. září vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

naší maminky, babičky a prababičky, 

paní Eriky ZMIJOVÉ.


S láskou vzpomínají dcera Dagmar a synové Lubomír a Radomír 

s rodinami.

VZPOMÍNKY

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 31 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.

20. srpna uplynulo 10 let od chvíle, 
kdy nás náhle a nečekaně opustil můj manžel, 

tatínek a dědeček 

Emil BINDER
z Bohumína.


Děkuji všem, kteří mu věnovali 

tichou vzpomínku.
Manželka Soňa a synové Martin a Jiří s rodinami.

Žít ve vzpomínce znamená žít dvakrát.

8. srpna jsme vzpomněli nedožité narozeniny 
milovaného manžela, tatínka, syna a bratra,

pana Dalibora ROŠKA.


Zároveň jsme si 25. srpna připomněli výročí 

jeho úmrtí při tragické nehodě.
Děkujeme všem, kteří nezapomněli 

a vzpomněli.

Byla jsi tu s námi jen kratičký čas, nestačil zešedivět jediný vlas. 

Nemohla jsi zestárnout, Ivanko milá, my bychom si přáli, abys tu s námi byla. 

Stále vzpomínáme, stále sníme, těžké žít bez tebe, teď už to víme.

17. srpna by se dožila 50 let naše milovaná
Ivanka BOROVČÍKOVÁ,

roz. Klimtová, 
která zemřela v pouhých 34 letech.

Kdo jste ji měli rádi, 
věnujte jí tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina

Osud nevrací, co jednou vzal, zůstaly vzpomínky, smutek a žal.

31. července jsme vzpomněli smutné 4. výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Jaroslava CICHOŇOVÁ
z Vrbice.

S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, 
synové Ivo a Petr s rodinami, 

tchyně a švagrová. 

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

20. srpna si připomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný syn a bratr, 

pan Karel SIEGEL.


Vzpomínají maminka a bratr.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

19. srpna jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka VYKYDALA.


S láskou a úctou vzpomínají rodiče 

a sestra s rodinou.

Czas jak potok płynie, lata przemijają, 

miłość i wspomnienia w sercu pozostają.

24. sierpnia upłyneło 20 lat 
od śmierci naszego drogiego 

pana Erwina OPICA
ze Skrzeczonia.


Z miłością i szacunkiem wspomina 

najbliższa rodzina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

18. srpna by se dožila 80 let 

paní Justina FRANCÚZOVÁ 
ze Záblatí. 


S úctou a láskou vzpomínají 

děti s rodinami.

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

21. srpna jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Vítězslava SOCHORA.
Zároveň si 17. října připomeneme 

jeho nedožité 85. narozeniny.


Nikdy nezapomeneme.

Zarmoucená rodina.  
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9. srpna oslavil 80 let náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, 
pan Leon PRŮŠEK

ze Záblatí.
Narozeniny jsou výjimečnými dny, 

kdy uzavíráme jednu kapitolu a začínáme 
psát novou. Nezáleží na tom, kolik kapitol 

tvá kniha má, ale co v ní stojí.
Krásné narozeniny přeje celá rodina.

BLAHOPŘÁNÍ

Už jen kytičku na hrob můžeme dát,

 chvilku postát a tiše vzpomínat.

31. srpna vzpomeneme 
15. výročí od úmrtí 

pana Václava VARKOČKA.


S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

4. září si připomeneme 11. výročí úmrtí 

pana Engelberta MITKA.

 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka Kristina, syn Lubomír s manželkou, 
dcera Lenka s manželem a vnuci Marek, 

Marian, Martinka a Patrik.

2. září vzpomeneme 20. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

Ing. Eduard ŠEVČÍK.


S láskou vzpomínají manželka Ladislava, 

syn Jakub, dcera Tereza.

VZPOMÍNKY

25. srpna se dožívá krásných 60 let 
moje milovaná manželka 

Zlatica HABRAMOVÁ.


K tomu jsme 21. srpna spolu prožili 

společných 40 let v harmonickém manželství.
Do dalších společných let přeje hodně zdraví 

své milované ženě manžel Mirek.

25. srpna oslavila 

paní Valerie DZIWISZOVÁ
jubileum 90 let.


Hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu 
vitality do dalších let přeje Helena, Leoš 

a vnučky Vladana, Ivana s rodinami.

27. srpna oslaví 60 let 

paní Helena MARCOLOVÁ
ze Šunychlu.


Hodně štěstí, zdraví, pohody 
a životního optimismu přeje 

maminka Helena, manžel Toník 
a synové Tomáš a Petr s rodinami.

3. září se dožívá 80 let naše milá maminka, 
babička a prababička, 

paní Vítězslava JANOŠOVÁ
z Vrbice.


Do dalšího života jí přejeme hodně zdraví.

Za celou rodinu přeje 
syn Ivan a dcera Drahomíra.

Noví občánci našeho města
Petr Valečko  Zuzana Wastlová  Alexandra Kochová  

Michael Výborný  Kristýna Vůle  Eliška Pietrová  Leontýna Ziva-
lová  Daniel Marenčák  Jan Smichovič  Zuzana Perutková  Adam 
Vild  Vojtěch Kočař. (mat)

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

Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo potěšit.

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

26. srpna vzpomeneme nedožité 80. narozeniny

pana Jiřího MICHALÍKA.
S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Eva, 
dcera Šárka s rodinou a dcera Jana s rodinou.

Kdo je znal, ten si vzpomene. Kdo je měl rád, nikdy nezapomene.

30. srpna si připomeneme smutné 15. výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Božena JENDŘIŠČÍKOVÁ.


A zároveň si 10. října připomeneme smutné 5. výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Tamara HURACZOVÁ.


S velkou láskou a vděčností stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcery Olga a Pavlína s rodinami.
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Bohumínské panství rozdělil Vratislavský mír
Od počátku 16. století se Bohumín rozvíjel jako plnohodnotné město. Vrchnost 
dokázala využít jeho předností a prostřednictvím nově udělených výsad 
významně podpořila jeho hospodářský rozvoj. S nově vybudovaným dřevěným 
mostem přes Odru vzrostla prosperita výročních trhů a zemědělský ráz panství 
byl částečně odsunut do pozadí. 

Počet čtyř jarmarků svědčí o tom, že se 
z Bohumína stalo významné tržní středisko, 
protože pět jarmarků měla v té době pouze 
Moravská Ostrava. Hospodářský rozkvět kul-
minoval v letech 1570-1620 a ukončila ho až 
třicetiletá válka.

Majitelům panství chyběl dědic

Na počátku 16. století spadalo Bohumínsko 
i nadále pod ratibořské knížectví a v roce 
1509 ho po svých rodičích převzal ratibořský 
kníže Valentin, poslední Přemyslovec ve Slez-
sku. Protože byl bezdětný, prodal panství na 
sklonku svého života knížeti Janovi Opolské-
mu. Když Valentin zemřel, připadla Janovi 
i zbylá část Ratibořska. Ani on však neměl 
dědice, a tak se souhlasem českého krále 
Ludvíka Jagellonského postoupil v roce 1523 
Opolsko i Ratibořsko Jiřímu z Hohenzollern, 
braniborskému markraběti. Bohumínské 
panství tehdy čítalo tvrz a město Bohumín 
a vesnice Zabełków, Olza, Odra, Gorzyce, 
Bełsznica, Pudlov, Kopytov a Šunychl.  

Markrabě Jiří byl přítelem Martina Luthera 
a v nově nabytých državách systematicky za-
váděl luteránství a germanizoval panskou 
správu. Ofi ciálním úředním jazykem se stala 
němčina a probíhala v ní veškerá soudní 
i úřední jednání. Také náboženské a cechovní 
předpisy byly vydávány v německém jazyce. 

Jeho syn, Jiří Bedřich z Hohenzollern, se 
potomka také nedočkal a v roce 1603 zemřel 
bezdětný. Ještě před svou smrtí odkázal svá 
panství v Bohumíně, Krnově a Bytomi svému 
bratranci Joachimu Fridrichovi z Hohenzol- 
lern, braniborskému kurfiřtovi. Ten se zde 
usadil i svým synem Janem Jiřím, ovšem bez 
souhlasu císaře Rudolfa II., což bylo považo-
váno za neoprávněné držení majetku. Proti 
této protiprávní držbě podal císař roku 1610 
žalobu u knížecího soudu a ten jí vyhověl 
teprve v roce 1618. Jan Jiří byl zbaven Bohu-
mínska a Bytomska a o dva roky později při-
šel i o zbylý majetek a šlechtické tituly. Během 
českého stavovského povstání totiž aktivně 
podporoval Fridricha Faltského, zimního krá-
le a protihabsburského kandidáta na český 

trůn. Po pražské defenestraci vyrazil v čele 
vojska na pomoc Čechům, což zapříčinilo 
konfiskaci zbylého majetku i následné vy-
hnanství.

Z důlního podnikatele šlechticem

V roce 1622 připadlo Bohumínsko a By-
tomsko jako uvolněný konfiskát Lazaru I. 
Henckelovi von Donnersmarck (Spišský Štvr-
tok), vídeňskému bankéři a důlnímu podni-
kateli, který byl věřitelem císařů Rudolfa II., 
Matyáše Habsburského a Ferdinanda II. 
Převodem konfi skátu na jeho osobu splatila 
koruna část pohledávek za válečné půjčky. 
Lazar I. Henckel založil bohumínskou větev 
rodu Henckelů z Donnersmarcku, která zde 
seděla přes 180 let. 

Jeho syn Lazar II. Henckel si na svá panství 
nechal vystavit ofi ciální kupní smlouvu s dě-
dičným právem pro své potomky. Poté, co byl 
roku 1636 povýšen do panského stavu, se 
úspěšně zařadil mezi podnikatelskou šlechtu 
a o několik let později získal dokonce titul 
hraběte. Dlouhodobě usiloval o to, aby císař 
povýšil Bohumínsko na nižší stavovské pan-
ství. Jeho úsilí bylo korunováno v roce 1697, 
kdy panství získalo od císaře Leopolda I. titul 
status minor. Tímto aktem ho vyčlenil z pra-
vomoci slezských knížat a podřídil přímo 
českému králi a Vrchnímu královskému 
úřadu ve Vratislavi. 

Druhá polovina 17. století se nesla v duchu 
rekatolizace českých zemí, Bohumínsko ne-
vyjímaje. V 80. letech 17. století bylo panství 
už zcela rekatolizováno, ale netrvalo příliš 
dlouho a do Slezska se začal šířit pietismus 
jako nová vlna protestantismu. Henckelové 

tomuto náboženskému proudu zcela propad-
li a postupně opustili náboženskou loajalitu 
vůči Habsburkům. Pietismus tak pozvolna 
zakořenil nejen mezi vrchností, ale i mezi 
poddanými.

Co přinesl Vratislavský mír

Sotva se české země vzpamatovaly z násled-
ků třicetileté války, začala série válek o ra-
kouské dědictví. Během první slezské války 
přišla císařovna Marie Terezie téměř o celé 
Slezsko, které bylo Vratislavským mírem 
v roce 1742 rozděleno na část rakouskou 
a pruskou. Část nové hranice  procházela ko-
ryty Odry a Olše, které trvale rozdělily dopo-
sud jednotné panství. Na pruské straně, za 
řekami, zůstal bohumínský zámek se Starým 
dvorem a vesnice Zabełków, Olza, Odra, 
Gorzyce, Bełsznica. V rakouském Slezsku zů-
stalo město Bohumín spolu s Kopytovem, 
Šunychlem a Pudlovem, které bylo v roce 
1744 správně spojeno s těšínským knížectvím 
a správa panství se přesunula ze zámku do 
města Bohumína.

Rozděleného panství se v roce 1752 ujal Jan 
Erdman, poslední mužský člen bohumínské 
větve Henckelů. Panství převzal po smrti své-
ho otce Erdmana Jindřicha Viléma ve věku 15 
let a svým nerozvážným hospodařením ho 
přivedl do takových dluhů, že nad pruskou 
i rakouskou částí byla uvalena nucená správa. 
Jan Erdman se ze svého zámku musel vystě-
hovat do města na habsburské straně, ale 
s tímto stavem se nehodlal smířit a o několik 
let později vzal spravedlnost do vlastních ru-
kou. Využil situace v průběhu sedmileté války, 
kdy císařská armáda tlačila po bitvě u Kolína 
ustupující pruské vojsko zpět do Slezska. 11. 
srpna 1757 procházelo habsburské vojsko 
přes Bohumín a v momentě, kdy pochodova-
lo přes most, se k ní připojil Jan Erdman 
a pronikl do pruské části. S hrstkou přívržen-
ců se násilně zmocnil bohumínského zámku, 
usadil se zde a začal panovat. Během jediného 
dne vyhnal nucené správce, ukradl klíč od 
sýpek a peníze z panské pokladny. Později se 
zmocnil také nájmů z palírny kořalky i peněz 
od šafářů. Nucenou správu se podařilo obno-
vil až po ukončení sedmileté války v roce 
1763. Do celé záležitosti se však musel vložit 
vídeňský dvůr a ten na několik let zakázal 
Janu Erdmanovi vstoupit do rakouské části 
panství. Poslední Henckel z Bohumína se usa-
dil v Praze, kde 13. března 1803 zemřel. Rok 
před svou smrtí prodal obě části panství Karlu 
knížeti Lichnovskému. 

Zuzana MALÉŘOVÁ
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Manžel: „Prosím tě, neštvi mě, nebo ve mně probudíš zvíře!”. Manželka: ...Snad si nemyslíš, že se budu bát osla?

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 3.9. ve 14 hodin DOPRAVNÍ 

ODPOLEDNE. Zábavný program 
s dopravní tématikou. Výtvarné 
dílny a soutěže, pohádka, exhi-
bice na kolech a skatech. Hob-
by park.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 28.8. v 15 hodin KONEC KOLO-
TOČE. Závěrečná show Prázdni-
nového kolotoče. Vyhodnocení 
účastníků, vystoupení kouzelníka, 
promítání fi lmu Robinson Crusoe: 
Na ostrově zvířátek. Sál kina.

DIVADLO

 ● 2.9. v 19 hodin DROBEČKY 
Z PERNÍKU. Dojemná komedie 
o barové zpěvačce, v hlavní roli Si-
mona Stašová. Sál kina, 360 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 25.8. v 19 hodin NEŽ JSEM TĚ 
POZNALA. Film USA (Romantic-
ký), 2016, titulky, přístupný od 
12 let, 110 minut, 110 Kč.

 ● 26.8. v 19 hodin SEBEVRA-
ŽEDNÝ ODDÍL. Film USA (Komiks 
/ Akční), 2016, 3D,  titulky, pří-
stupný od 12 let, 130 minut, 130 Kč.

 ● 27.8. a 28.8. v 19 hodin BEN 
HUR. Film USA (Historický), 
2016, titulky, přístupný od 15 
let, 27.8. ve 3D za 150 Kč, 28.8. 
ve 2D za 120 Kč.

 ● 28.8. v 10 hodin STRAŠIDLA. 
Film Česko (Rodinná pohádka), 
2016, přístupný, 113 minut, 130 
Kč, děti 110 Kč.

 ● 1.9. v 16 hodin a 4.9. v 10 ho-
din OBR DOBR. Film USA (Ro-
dinný), 2016, dabing, přístupný, 
117 minut. 1.9. ve 3D  za 130 
Kč; 4.9. ve 2D za 110 Kč.

 ● 1.9. a 3.9. v 19 hodin KROTI-
TELÉ DUCHŮ. Film USA (Akční / 
Komedie), 2016, dabing, pří-
stupný, 117 minut. 1.9. ve 3D 
za 130 Kč; 4.9. ve 2D za 100 Kč.

 ● 4.9. v 19 hodin SEZN@MKA. 
Film Česko (Pokus o komedii), 
2016, přístupný od 12 let, 90 
minut, 100 Kč.

 ● 7.9. v 9 hodin KRÁLOVÉ HOR. 
Film Rakousko (Drama), 2015, 
dabing, přístupný, 97 minut, 50 Kč.

 ● 8.9. v 19 hodin NERVE: HRA 
O ŽIVOT. Film USA (Thriller), 
2016, titulky, přístupný od 12 
let, 96 minut, 110 Kč.

 ● 9.9. v 19 hodin BOD ZLOMU. 
Film USA (Akční), 2015, 3D, titul-
ky, přístupný, 115 minut, 130 Kč.

 ● 10.9. a 11.9. v 19 hodin SMRT 
VE TMĚ. Film USA (Thriller), 
2016, titulky, přístupný od 15 
let, 120 Kč.

LETNÍ KINO

Vstupné 60 Kč, promítá se za 

každého počasí. Začátek ve 

20.30 hodin.

 ● 25.8. TŘI BRATŘI. Film Česko 
(Pohádka), 2014, přístupný, 90 
minut. 

 ● 26.8. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. 
Film USA (Animovaný), 2013, 
přístupný, 102 minut. 

 ● 27.8. HODNÝ DINOSAURUS. 
Film USA (Animovaný), 2015, 
přístupný, 101 minut. 

 ● 28.8. ZVONILKA A PIRÁTI. 
Film USA (Animovaný), 2014, 
přístupný, 78 minut. 

 ● 29.8. JUSTIN: JAK SE STÁT RY-
TÍŘEM. Film Španělsko (Animo-
vaný), 2013, přístupný, 90 mi-
nut.

 ● 30.8. ŠMOULOVÉ 2. Film USA 
(Rodinný), 2013, přístupný, 102 
minut.

 ● 31.8. NESPOUTANÝ DJAN-
GO. Film USA (Western), 2012, 
dabing, přístupný od 15 let, 165 
minut.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 26.8. ve 13–17 hodin PRAVĚK 
A DINOSAUŘI. Výtvarná dílna, 
kvízy, křížovky, hry a soutěže. 
Knihovna Starý Bohumín.

 ● 5.9. až 9.9. (mimo středu) ve 
13–17 hodin VESELÉ ČTENÍ SE 
ČTYŘLÍSTKEM. Čítárna, herna, vý-
tvarná dílna. Dět. odd. knihovny.

OSTATNÍ AKCE

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín – pohledy do minu-
losti města«. PO–PÁ v 10–12 
a 17–20 hodin, SO a NE v 10–20 
hodin. Starý Bohumín, dům Pod 
Zeleným dubem.

 ● 3.9. od 9 hodin GULÁŠFEST. 
Soutěž ve vaření kotlíkového 
guláše se zábavou. Hasičská za-
hrada v Šunychlu, 30 Kč.

 ● 11.9. od 10 hodin STAROBO-
HUMÍNSKÁ POUŤ. Nám. Svobody.

SPORT

 ● 28.8. v 9 hodin AUDAX. Cyk-
lojízda na danou vzdálenost 
v časovém limitu. Bohumínsko-
-lutyňský okruh, start u restau-
race U Haladů ve Skřečoni.

FOTBAL 

Zápasy se hrají v areálu Pavla 
Srnička za parkem.

 ● 2.9. v 19.30 hodin FC BANÍK 
OSTRAVA – MFK KARVINÁ. 
Přípravný zápas. 

 ● 3.9. ve 14 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SLAVIA ORLOVÁ. 
Dorost, krajská soutěž. 

 ● 4.9. v 16.30 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SLAVIA ORLOVÁ. 
Muži, krajský přebor.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

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

FITKO

všední dny:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle:  9–21 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
Denně 9–13 a 15–18 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 25.8. do 11.9.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz a www.

k3bohumin.cz

Odstávka 
aquacentra

Aquacentrum nyní čeká 
tradiční poprázdninová 
technická odstávka. Brány 
bazénu zůstanou uzavřeny 
od 1. do 9. září. Zkrácena 
bude provozní doba už ve-
čer před odstávkou, 31. srp-
na bude mít aquacentrum 
otevřeno jen do 18 hodin. 
V rámci údržby bude třeba 
vypustit a vyčistit bazény, 
technici zkontrolují také cir-
kulační systém. Uzavření 
bazénu se týká všech jeho 
sekcí, tedy i saunového svě-
ta nebo posilovny. Návštěv-
níkům se areál po údržbě 
znovu otevře 10. září.    (red)
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Nespadněte 
do dluhové pasti

Občanská poradna, kterou pro-

vozuje Charita Bohumín, denně 

pomáhá občanům v jejich tíživé 

fi nanční situaci. Služby sociálního 

poradenství poskytuje anonymně 

a zdarma, každý pracovní den 

osobně, e-mailem či telefonicky.

Poradna pomáhá klientům posky-
továním informací, rad, vyřizováním 
záležitostí se soudy, exekutory, insol-
venčními správci a podobně. Sepisu-
je rovněž zdarma insolvenční návrhy, 
známé pod pojmy oddlužení nebo 
osobní bankrot. Kromě fi nancí porad-
na pomáhá také v oblastech zaměst-
nání, majetku či rodiny.

Občanská poradna je přístupná 
každý všední den od 8 hodin ve Štefá- 
nikově ulici 957 v Novém Bohumíně. 
Telefonicky ji lze kontaktovat na čís-
lech  739 002 717, 596 016 715, pro-
střednictvím e-mailu na opbohumin 
@seznam.cz. Více informací na www.
bohumin.charita.cz/obcanska-poradna.

Lucie FÁBRYOVÁ, 
vedoucí občanské poradny

PORADNA

Nadstandardní 
pokoje na interně

Od července disponuje in-

terní oddělení bohumínské 

nemocnice dvěma nadstandard- 

ními pokoji. Cílem je zvýšení 

komfortu a soukromí pacientů. 

Aby se i v nemocničním prostředí 

cítili jako doma.

Každý nadstandardní pokoj má 
vlastní sociální zařízení, elektricky 
ovládané lůžko, pohodlné kardi-
acké křeslo, televizi, chladničku, 
rychlovarnou konvici a další vyba-
vení.

V ceně pokoje je také výběr jíd-
la. Pokud není pacient omezen 
dietou, o čem rozhodne ošetřující 
lékař, má možnost si vybrat oběd 
dle ústavního jídelníčku. Ke snída-
ni a večeři navíc dostane nějaký 
přídavek, například ovoce, zeleni-
nu či jogurt. V případě nutnosti 
individuálního stravování přizpů-
sobí nutriční terapeutka ve spolu-
práci s lékařem stravu potřebám 
pacienta.

Další výhodou těchto pokojů je, 
že zde návštěvy nejsou nijak časo-
vě omezeny. Omezit či zakázat 
je může pouze ošetřující lékař, 
pokud to vyžaduje zdravotní stav 
pacienta.

Cena za jednu noc na tomto 
pokoji je 400 korun. Nadstandard-
ní pokoj si lze objednat na číslech 
  596 096 430, 596 096 462, 
596 096 458. (nik)

Další bohumínský dům prokoukl

Byl v okolí Popelkou, ale dostal slušivý nový kabát. Bytový dům na rohu Husovy a Seifertovy 
ulice obepínalo donedávna lešení. Město se pustilo do obnovy jeho vnějšího vzhledu. 
Práce se týkaly výhradně fasády bez jejího zateplování.

V uplynulých letech prošly vý-
raznou proměnou sousední 
družstevní domy, kterým rekon-
strukce vrátila pestrý prvorepub-
likový vzhled. Městský dům se 
zašlou brizolitovou omítkou tak 
vedle nich vypadal jako »šedá 
myš«. Nyní se ale také dočkal 
nové fasády. 

Při výběru barevného ladění 
omítky padla volba na střídmou 
kombinaci světlých odstínů. Pře-
dešlá brizolitová omítka byla fád-
ní a jediným pokusem o zpestře-
ní byly kontury oken, které však 
byly naznačeny pouze v omítce. 
Nyní kolem oken vznikly vy-
stouplé špalety, od fasády se tak 
odlišují barevně i plasticky.

Kromě obnovy omítky se ře-
meslníci věnovali také nátěru 
klempířských prvků. Opravy se 

dočkal rovněž komín. Celkem 
město do zvelebení domu inves-
tovalo 945 tisíc.  (tch)

Vydařená výprava za zvířátky do ZOO
Parta osmi zralých turistek, členek spolku Pro-fi t 12, navštívila krásnou ZOO Ostrava. 
Nálada senzační, počasí krásné, ideální na vycházku v zahradě.

Prohlédly jsme si zvířata a něco se dozvěděly. Po-
kecaly jsme si s opicemi, kozami, spřátelily se 
i s klokanem. Byl to opravdový kliďas, vnutily jsme 
se mu do kapsy. Zastávku jsme si udělaly skoro na 
každé lavičce u zvířátek a k našemu překvapení jsme 
opravdu obešly celou ZOO.

Návrat zpět k východu už byl pro nás náročný. 
Proto jsme se jednohlasně rozhodly, že využijeme 
ZOO vláček a svezeme se nahoru. Také proto, že už 
jsme se těšily na plánovaný oběd. 

Výlet se vydařil a už se těšíme na další. V září 
vyrazíme do Ostravy do Světa miniatur a planetária.

(zci)

Foto: Pro-fi t 12Foto: Pro-fi t 12

Foto: Pavel Čempěl  Foto: Pavel Čempěl  


