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

vychází 8. září

16
Příští číslo 

vychází 

22. září, 

uzávěrka 

14. září

Patnáct set mazáků a přes dvě 

stovky prvňáčků   Str. 3

K děravé zdi u dálnice se nechce 

nikdo hlásit   Str. 5

Opět rozkopaná, ale naštěstí 

průjezdná   Str. 6

Atraktivní kopaná 

na bohumínském pažitu   Str. 9

Hasičskou zahradou se linula vůně výtečných gulášů

To bylo vůně, až se kolemjdoucím sliny sbíhaly. Hasičská zahrada v Šunychlu 
byla 3. září dějištěm originálního setkání mistrů vařečky. Pod širým nebem se 
konal první ročník Gulášfestu, soutěže amatérských i profesionálních kuchařských 
družstev ve vaření kotlíkového guláše. 

Do kulinářských bojů, které organizačně 
zaštítili šunychelští dobrovolní hasiči a měst-
ská agentura K3 Bohumín, se zapojilo šest 
gastrokolektivů. Oheň pod kotli rozdělali ha-
siči, rybáři, rodinná družstva a z Českého 
Těšína dorazili i profíci, kteří se podobných 
klání zúčastňují v celém regionu. Každý tým 
volil jiné ingredience, postup a lišilo se i ku-

chyňské nádobíčko. Někdo vařil v klasickém 
trampském kotlíku nad ohněm, další měli 
důmyslnou polní kuchyni.

Týmy musely mít minimálně tři členy, 
z nichž jeden na závěr usedl v porotě. Úkolem 
bylo z vlastních ingrediencí uvařit nejméně pět 
litrů guláše. Hodnotila se jeho barva, hustota, 
chuť a tuhost masa. Svou roli hrála také výzdoba 

prodejního stánku a celkový dojem. Originální 
akce přilákala davy hladových diváků. Zahrada 
praskala ve švech a ve chvíli, kdy mělo teprve 
začít hodnocení, guláš u tří stánků už byl zcela 
vyjeden. „Hlad je sviňa,“ komentoval to trefně 
jeden z účastníků.

O titulech pro kuchtíky rozhodovala porota 
a soudek piva pro vítěze nakonec putoval do 
Českého Těšína. Udělovala se však i cena, o níž 
rozhodovali návštěvníci. Hlasovacím lístkem 
byla vstupenka, a tu mohli vhodit do košíku 
u stánku, u kterého jim nejvíce chutnalo. 
U strávníků zvítězili šunychelští hasiči. (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

V Bohumíně v půlce září startuje hra Třiď a bav se
Už v půlce září odstartuje velká zábavná rodinná soutěž ve stylu geocatchingu s ekologic-
kou tématikou. Jmenuje se »Třiď a bav se«. Zavede Bohumíňáky na sto známých i méně 
známých míst. Na každém z nich bude ukrytá speciální schránka a v ní stylové tričko 
s logem soutěže v některé z barev separačních kontejnerů. Cesta k němu však nebude 
přímá, lidé musí nejprve vyluštit vědomostní hádanku, aby získali nápovědu skrýše. 
Originální tričko bude zároveň vstupenkou do závěrečného losování o atraktivní ceny. 
V něm mohou úspěšní eko-lovci vyhrát notebook, tablet nebo chytrý telefon.

„Hra je odměnou pro všechny 
Bohumíňáky za jejich skvělé třídění. 
Potrvá šest týdnů a doufáme, že se do 
ní zapojí třeba i celé rodiny. Jako 
ústřední motto celé soutěže jsme zvo-
lili slovní hříčku Páruj se – separuj. 
Chceme tím poukázat na to, že s pod-
porou jde třídění odpadu mnohem líp, 
stejně tak i luštění hádanek a hledání 
pokladu. Proto je motto i logem sou-
těže, která hledači najdou na originál-
ních tričkách," uvedl místostarosta 
Bohumína Lumír Macura. Díky hře by 
se mělo zlepšit třídění odpadu a třeba 
začnou třídit i ti, kteří se do systému 

zatím nezapojili. Bohu-
mín má na 130 míst se 
separačními kontejnery.

Šestitýdenní hra na 
podporu separace od-
padu odstartuje v půlce 
září a potrvá do až konce 
října. První barevná série 
zašifrovaných vědo-
mostních sedmnácti hádanek odka-
zujících na místo úkrytu se objeví už 
v pátek 16. září na městském webu 
a facebooku. Po jejím rozluštění se 
pak lidé mohou pustit do lovu ukry-
tých schránek s originálními tričky. 

Hra Třiď a bav se vyvr-
cholí v sobotu 29. října 
v Hobbyparku. Program 
bude nejen ekologický, 
ale hlavně pestrý. Na 
děti i rodiče čekají různá 
vystoupení, atrakce, hry 
a soutěže. K vidění bude 
speciální technika, ne-

bude chybět třeba popelářský vůz a 
lidé budou moci absolvovat komen-
tovanou prohlídku separační linky. 
Finanční partner celé kampaně Eko–
kom přiveze svůj zábavný ekologic-
ký program Tonda Obal na cestách. 

Rozdávat se budou i speciální tašky 
na separaci. A nálezci originálních 
triček se mohou těšit na závěrečné 
losování o notebook, tablet či chytrý 
telefon. 

Podrobnosti o soutěži spolu s vědo-
mostními hádankami a nápovědami 
se budou objevovat na městském 
webu a facebooku. Mediálními part-
nery soutěže jsou městské noviny 
Oko a TIK Bohumín.

Přepočítáno na hlavu připadlo 
loni na každého Bohumíňáka 42 kilo 
vytříděného odpadu. Díky tomu se 
Bohumín stal druhým nejlepším tří-
dičem v Moravskoslezském kraji 
a získal Keramickou popelnici. Porazil 
dokonce všechna velká statutární 
města jako Karvinou, Havířov, Frý-
dek–Místek a dokonce i Ostravu. 
A právě Ostrava se svou kampaní 3Ď 
inspirovala radnici k uspořádání 
podobné soutěže i v Bohumíně. 

Lucie KOLKOVÁ
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Setkání s občany
V září proběhnou pravidelná 

setkání vedení Bohumína s obyva-
teli městských částí. Jejich smyslem 
je zprostředkovat lidem novinky 
z dění ve městě a vyslechnout si 
jejich připomínky 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

POZVÁNKA

KRÁTCE

Zasedá městské 
zastupitelstvo

V pondělí 12. září ve 14 hodin 
se ve velké zasedací síni radnice 
uskuteční zasedání zastupitel-
stva města. Na programu bude 
Hospodaření města za první po-
loletí a návrh na úpravy rozpočtu 
ve druhém. Zastupitelé se také 
seznámí s první verzí rozpočtu 
pro rok 2017. Zasedání je veřejné, 
vysílá jej v přímém přenosu TIK 
a ke zhlédnutí je online také na 
městském webu. Program jedná-
ní zastupitelů najdete na strán-
kách www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Úřední deska, 
nebo v městských vývěskách.

  Nebytové prostory 
k pronájmu
Město Bohumín nabízí k pronájmu 

prostor k podnikání v době číslo 1070 
v Alešově ulici. Jde o nebytový pro-
stor o rozloze 25,40 m2 ve věžovém 
domě se samostatným vstupem. Ceno-
vá zóna A – 1.200 Kč/m2/rok. Licitace 
se koná 26. září ve 14 hodin v budově 
B městského úřadu, kancelář 101. 
Bližší informace i k další nabídce ne-
bytových prostor osobně v kanceláří 
208 budovy B, telefonicky na čísle  
596 092 212 nebo e-mailem: sobaniec.
marek@mubo.cz.  (red)

  Platba poplatků 
za psy a popelnice
Nájemníci městských bytů, neza-

pomněli jste uhradit za psího miláčka 
poplatek na druhé pololetí? Termín 
splatnosti uplynul 31. srpna. Domka-
řům se pro změnu blíží splatnost od-
vozu popelnic, termín je do 15. září. 
Poplatky můžete uhradit obdrženou 
složenkou, převodem na účet nebo 
hotově v pokladně městského úřadu, 
kancelář 221, první patro budovy A.

(zily)

Nešlo by to rychleji? Tuto 
otázku si kladou někteří 
obyvatelé nízkých paneláků, 
které procházejí první 
etapou hromadného 
zateplování. Práce začaly 
v květnu a potrvají do 
října, u některých domů 
do listopadu. Termíny 
zatím údajně v ohrožení 
nejsou, ačkoli v některých 
případech se přestavba 
vleče či se dokonce na 
několik týdnů zastavila.

Nespokojené hlasy nájemníků 
se ozývaly o prázdninách napří-
klad z Komenského ulice.

„Práce pokračují pomalu a jen 
na střeše a přední straně domu. Ve 
dvoře se už delší dobu nic neděje. 
Pracovníky, kteří se pohybují na 
stavbě, lze spočítat na prstech jedné 
ruky. Přes ty zelené fábory ani ne-
foukne a vydržet ta vedra bez otevře-
ní okna bohužel nejde,“ stěžovala si 
jedna z obyvatelek domu prostřed-
nictvím webové rubriky Ptejte se.

Jde o problém, který se na stav-
bách objevuje pravidelně. Firmy 
nasazují omezený počet dělníků 
a spoléhají na to, že termín jakž 
takž stihnou. „Je to každý rok stejné. 
Téměř při každém kontrolním dni 
apelujeme na fi rmy, aby směny na 
stavbách posílily. Do samotného 
postupu prací jim ale mluvit nemů- 
žeme, důležitý je termín dokončení. 

Teprve pokud jej nestihnou, přistu-
pujeme k sankcím, které jsou zakot-
veny už ve smlouvách,“ vysvětlil 
Jan Hock z odboru rozvoje a inves-
tic. Podle něj zatím nic nenasvědčuje 
tomu, že by dům v Komenského 
ulici nebyl v termínu hotov. Do-
končena je střecha a z čelní strany 
už pomalu mizí plenty a objevuje 
se fi nální fasáda. Teď se stavebníci 
musí vrhnout na dvorní část, která 
bude kvůli lodžiím složitější.

Vážnější situace ovšem panuje 
v Okružní ulici, kde se renovuje 
dvojice »sesterských« malometrá-
žek. Obnova obou je identická, 
takže by i práce měly být zhruba 
stejně daleko. Jenže nejsou. Dům 
číslo 1069 je na první pohled s reno- 
vací pozadu. Chybí čelní strana, 
chybí lodžie a na domě je ještě 
práce jako na kostele. A říjnové 
datum dokončení se neúprosně 
blíží. Důvodem skluzu je údajný 

výpadek subdodavatele. Téměř 
tři týdny to vypadalo, že se na 
stavbě zhola nic neděje. „Když 
nájemníci nevidí žádné pracovní-
ky, žádný stavební ruch, jsou zá-
konitě nervózní,“ chápe Jan Hock 
výtky obyvatel. Zda bude mít 
výpadek vliv na termín dokončení, 
nejde v tuto chvíli ještě odhad-
nout. Nahnuté to ale je.

V letošním roce se hromadná 
rekonstrukce nízkých paneláků 
týká Komenského 1150 až 1152, 
Okružní 1068 a 1069, Čs. armády 
1042 až 1052, Čs. armády 1032 
až 1036, Čáslavské 53, 55, 193, 
205. Práce se zaměřují na vnějšky 
budov. Probíhá zateplení obvodo-
vého zdiva, v některých případech 
i střech. Někde se mění také bal-
kony, lodžie a vchodové dveře. Na 
opravy si město vzalo padesáti-
milionový úvěr.

Pavel ČEMPĚL

Čelní strana domu v Komenského ulici už vykoukla zpoza plent. Ve dvorní části 
je ale stále hodně práce.

Nedočkaví šoféři parkoviště hned zabrali
Motorizovaní obyvatelé tří věžáků mezi Revoluční a Bezru-
čovou ulicí mají o starost méně. Nemusí složitě řešit, kam 
zaparkují svůj vůz. V lokalitě začala fungovat velká odstavná 
plocha s vjezdem u druhé železárenské vrátnice. Zatím 
ještě bez nalajnovaných »chlívečků« a osvětlení, ale i na 
tom už se pracuje. 

Při úpravě plochy a přípravách 
na asfaltování nastal klasický 
problém s nezodpovědnými řidi-
či, kteří si parkovací místa urvali, 

sotva ze staveniště zmizely pů-
vodní zábrany. A když dorazili 
asfaltéři, byl je problém z parkin-
gu dostat. „Opakovala se situace 

jako při blokovém čištění ulic. 
I když byli řidiči na zahájení prací 
upozorněni s dostatečným předsti-
hem cedulkami, k přeparkování se 
řada z nich neměla,“ posteskl si 
Roman Pak z městského odboru 
životního prostředí a služeb. 

Auta se nakonec »vyhnat« po-
dařilo a parkoviště už má nový 
povrch. A je také ucelené. Beto-
nové sloupky se zábranami, které 
oddělovaly původní podnikové 
parkoviště od příjezdové komu-
nikace k věžákům a objektům 
učiliště jsou pryč. Sjednocená 
plocha tak má 3 050 metrů čtve-
rečních. „V místě ještě probíhají 
terénní úpravy a chystá se instalace 
veřejného osvětlení,“ dodal Pak s tím, 
že rekonstrukce parkoviště stála 
něco přes jeden milion korun. 
Tečkou za přestavbou bude vy-
značení parkovacích míst. Před 
lajnováním musí asfalt vyzrát a po-
vrch je třeba odmastit, k čemuž 
pomohou dešťové srážky. Dá se 
očekávat, že před nástřikem chlí-
večků nastane opět problém 
s odstavenými auty a martýrium 
vyhánění zapomnětlivců se bude 
opakovat. Každopádně hotovo by 
vše mělo být do konce září.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Parkoviště původně sloužilo výhradně pracovníkům železáren, bylo oplocené 
a místní obyvatelé jej využívat nemohli. Firma si ale v sousedství postavila 
parking nový. Zrekonstruované parkoviště přímo u věžáků už je nyní veřejné. 

Radnice nabádá k posílení směn
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Svůj velký den prožilo 1. září 242 
bohumínských prvňáčků. Všech osm 
základních škol pro ně i jejich rodiče 
připravilo slavnostní zahájení školního 
roku, aby jim zpříjemnilo a usnadnilo 
vstup do nové životní etapy. 

Vyzdobené třídy, pečlivě vybrané oblečení, 
úsměvy, nervozita, vzrušený šepot doprová-
zený cvakáním foťáků a občas i nějaká slzička. 
Tak vypadalo první zářijové ráno v bohumín-
ských základních školách. Ty přivítaly na 1 700 
žáků, z toho 242 nových dětí, které v jejich 
první školní den doprovázeli rodiče a příbuzní. 
Město připravilo pro prvňáčky dárek v podobě 
trička, pamětního listu a balíčku se školními 
potřebami, které dostalo od Eko–komu díky 
svědomitému třídění odpadů. 

Už po únorových zápisech do prvních tříd 
bylo jasné, že se počet prvňáčků oproti před-
chozímu školnímu roku zvýší. „K zápisu při-
šlo o dvaačtyřicet dětí více než loni a školy se 
na ně proto dobře připravily. Nejvíce prvňáčků 
bude docházet do škol v centru, celkem jde 

o zhruba 
160 dětí. 
Na o p a k 
školy v Zá- 
blatí a Starém Bohumíně budou děti tradičně 
vzdělávat v malotřídkách, kde se učí školáci 
různého věku společně,“ vysvětlila vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu bohumínské 
radnice Pavla Skokanová. Dodala, že po doho-
dě s rodiči i vedením škol se podařilo prvňáčky 
rozmístit do devítiletek rovnoměrně. Škola 
ČSA otevřela čtyři první třídy, Masarykova 
tři, ostatní po jedné či dvou. 

„Bohumínské základní školy mají dobrou 
pověst. Kromě kvalitních pedagogů, moderních 
vyučovacích metod a přátelského přístupu 
k dětem nabízejí i širokou škálu kroužků a mi-
moškolních aktivit,“ podotkl starosta Petr 
Vícha, který přivítal nové žáky z Benešovy 
školy netradičně v rodinné cukrárně, která se 
školou sousedí. Děti si pochutnaly na sladko-
stech a prožily první školní den v prostředí 
bez lavic a tabule. 

Jana KONČÍTKOVÁ, Lucie KOLKOVÁ

Repliky dostala i falešná okna
Památkově chráněná neogotická 
budova radnice prochází další etapou 
obnovy. Na řadu tentokrát přišla další 
várka oken a část střechy. Práce 
probíhají ze strany od Seifertovy 
a částečně Husovy ulice.

Už samotná stavba původně školského 
komplexu vznikala po etapách. První 
byla dokončena v roce 1894, poslední, 
čtvrtá, o dvacet let později. I současná 
renovace probíhá po částech, podle fi nanč-
ních možností. Předloni se okna měnila 
v přední části radnice od náměstí, nyní přišel 
na řadu boční trakt. Mění se zde třiatřicet 
oken. Dřevěná historická po dohodě s památ-
káři nahradily věrné repliky. Jsou rovněž 
kastlové a mají stejnou zelenou barvu jako 
původní. Jedinou změnou je, že jsou vnější 
křídla oken z izolačního dvojskla.

„Na boční straně se nachází jedna rarita. 
Dvě okna v místech schodiště jsou falešná, je 
za nimi zeď. Kolemjdoucí si toho ale nevšimne, 
protože se vzhledem neliší od okolních,“ prozra-

dila vedoucí odboru rozvoje a investic Jitka 
Ptošková. I tato falešná okna, která si vymys-

leli původní stavitelé budovy, se 
dočkají věrné náhrady. Nová 

okna tak budou mít dvě 
nejviditelnější strany 

radnice. Ty už také prošly v roce 2013 a 2014 
očistou a vysprávkou cihlového zdiva.

Dělníci se o prázdninách činili rovněž na 
střeše úřadu. Třetí etapou pokračovala výměna 
střešní krytiny. Předchozí tabulky na bázi bez-
azbestového eternitu praskaly. Nové jsou 
z obdobného materiálu, ale kvalitnější. Oprava 
části střechy přišla radnici na 850 tisíc, výmě-
na oken stála 2,4 milionu.  (tch)

Nová okna už má i boční trakt radnice v Seifertově ulici. Replik se dočkají i dvě šikovně vymyšlená okna 
falešná.  Foto: Pavel Čempěl

Patnáct set mazáků a přes dvě stovky prvňáčků

První den novopečených školáků ve skřečoňské devítiletce, 
která letos otevřela dvě první třídy.  Foto: Pavel Čempěl



  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

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 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 vytápě-
ní. Plocha pro výpočet nájemného 
74,98 m2, celková plocha bytu 80,45 
m2. Prohlídka 12.9. v 15.45–16.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 14.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový dům v centru 
města je celkově zateplen. 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 15.00–15.15 hodin a 
13.9. v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.9. v 16.00 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+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. v 14.45–15.00 hodin 

a 13.9. v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, čís-
lo bytu 53, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům je 
po celkové rekonstrukci. Možnost 
parkování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 66,86 m2, celková 
plocha bytu 68,43 m2. Prohlídka 
14.9. v 14.30–14.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 19.9. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 957, čís-
lo bytu 2, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba s plastový-
mi okny a ústředním vytápěním. 
Poblíž se nachází park, školka a zá-
kladní škola. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,05 m2, celková plo-
cha bytu 57,84 m2. Prohlídka 19.9. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 19.9. v 15.45 
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 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 19.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům, v blíz-
kosti nákupních možností, školy 
a školky. Dům s domovnickou čin-
ností. Možnost parkování v blízkosti 
domu. Byt se sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 26,38 
m2, celková plocha bytu 27,35 m2. 
Prohlídka 14.9. v 15.00–15.15 hodin 
a 15.9. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 53, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Věžový, celkově za-
teplený dům s úklidovou činností. 
Dům se nachází v blízkosti základní 
školy Čs. armády. Byt s plastovými 
okny, bez balkonu. Plocha pro vý-
počet nájemného 59,33 m2, celková 
plocha bytu 60,67 m2. Prohlídka 
15.9. v 9.15–9.30 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 19.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 813, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se šesti byty se nachází 
v klidové zóně, poblíž základní a ma-
teřské školy, parku, autobusové za-
stávky a centra města. Byt se spr-
chovým koutem v nové koupelně po 
celkové rekonstrukci. K bytu náleží 

sklep. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 49,67 m2, celková plocha bytu 
51,47 m2. Prohlídka 19.9. v 15.30
–15.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 19.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 711, čís-
lo bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v třípodlaž-
ním cihlovém domě s devíti byty 
a dvorem. V blízkosti domu je park, 
škola a autobusová zastávka. Plocha 
pro výpočet nájemného 69,90 m2, 
celková plocha bytu 69,90 m2. Pro-
hlídka 21.9. ve 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
21.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s funkcí domovníka a možnos-
tí parkování. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plo-
cha bytu 29,70 m2. Prohlídka 19.9. 
v 16.45–17.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 21.9. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 833, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový dům 
v klidné lokalitě. V bytě plastová 
okna, ústřední vytápění. V blízkosti 
je park, bazén, dětské hřiště, nákupní 
středisko Lidl. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,55 m2, celková plo-
cha bytu 57,55 m2. Prohlídka 19.9. 
v 15.00–15.15 hodin a 20.9. v 10.00
–10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
21.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v klidné 
lokalitě v blízkosti zdravotního stře-
diska, školky a parku. Možnost parko-
vání u domu. Byt po celkové rekon-
strukci s balkonem. Koupelna se 
sprchovým koutem. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,79 m2, celková 
plocha bytu 49,80 m2. Prohlídka 
19.9. v 15.15–15.30 hodin a 20.9. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 21.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 948, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v žá-
dané lokalitě poblíž centra. V blíz-
kosti je parkoviště, dětský koutek, 
nákupní centrum a park. Byt po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,66 m2, celko-
vá plocha bytu 55,66 m2. Prohlídka 
19.9. ve 14.45–15.00 hodin a 20.9. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 21.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 67, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Dům v centru města. V bytě 
plastová okna, ústřední vytápění, 
balkon. V blízkosti vlakové i auto-

busové nádraží, Penny market, Kauf-
land. Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 29,80 
m2. Prohlídka 20.9. v 11.00–11.15 
hodin a 21.9. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 21.9. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 21, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům za nákupním střediskem v cen- 
tru města. Úklid společných prostor 
provádí fi rma. Byt s balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 58,20 
m2, celková plocha bytu 59,70 m2. 
Prohlídka 21.9. ve 14.15–14.30 hodin 
a 22.9. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 26.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, čís-
lo bytu 35, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
s plastovými okny, funkcí domovní-
ka a možností parkování u domu. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,86 m2, celková plo-
cha bytu 68,43 m2. Prohlídka 19.9. 
v 16.30–16.45 hodin a 20.9. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
26.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 906, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města, možnost parkování 
u domu, plastová okna, byt s balko-
nem po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 73,65 m2, celko-
vá plocha bytu 74,80 m2. Prohlídka 
21.9. ve 14.30–14.45 hodin a 22.9. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 26.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Svatopluka Čecha 
1093, číslo bytu 70, I. kategorie, 12. 
nadzemní podlaží. Byt je po rekon-
strukci (okna, balkony, střecha, za-
teplení). V blízkosti je dětské hřiště, 
autobusové stanoviště, Kaufland, 
Penny, mateřská škola, základní 
škola. Dům s funkcí domovníka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
66,75 m2, celková plocha bytu 68,60 
m2. Prohlídka 20.9. v 8.30–8.45 
hodin a 21.9. v 15.15–15.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.9. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 297, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům s plastovými okny se nachází 
v klidném prostřední, poblíž je par-
koviště, obchod se smíšeným zbo-
žím, škola a školka. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,67 m2, celková 
plocha bytu 47,67 m2. Prohlídka 
19.9. v 15.45–16.00 hodin a 20.9. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 26.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 294, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům s plastovými okny se nachází 
v klidném prostřední, poblíž domu 
je parkoviště, obchod se smíšeným 
zbožím, škola a školka. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,15 m2, celko-

V tomto domě na tř. Dr. E. Beneše 
1071 se 14. září licitují dva byty. 
Jeden o velikosto 0+1, druhý 1+3. 
Věžový dům stojí v centru města, je 
zateplený. Poblíž je Penny market, 
vlakové a autobusové nádraží.
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vá plocha bytu 48,15 m2. Prohlídka 
19.9. v 16.00–16.15 hodin a 20.9. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 26.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 49, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům, v blízkosti nákupních mož-
ností, školy a školky. Dům s domov-
nickou činností. Možnost parkování 
u domu. Byt po celkové rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
59,37 m2, celková plocha bytu 60,71 
m2. Prohlídka 26.9. v 15.00–15.15 
hodin a 27.9. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 3.10. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
školky, školy, zdravotního a nákup-
ního střediska. Byt po celkové re-
konstrukci. Součásti bytu balkon. 
Možnost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,13 m2, 
celková plocha bytu 56,13 m2. Pro-
hlídka 26.9. v 15.15–15.30 hodin 
a 27.9. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 3.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1036, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Panelový nízkopod-
lažní dům poblíž náměstí Budouc-
nosti a základních škol. Dům je 
celkově zateplený včetně střechy. 
V domě je úklid společných prostor 
zajištěn fi rmou. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,75 m2, celková plo-
cha bytu 58,28 m2. Prohlídka 26.9. 
ve 14.30–14.45 hodin a 27.9. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
3.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 25, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Věžový, celkově za-
teplený dům se nachází poblíž zá-
kladní školy. V domě je úklid 
společných prostor zajištěn úklido-
vou službou. Byt bez balkonu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 59,33 
m2, celková plocha bytu 60,67 m2. 
Prohlídka 26.9. ve 14.45–15.00 ho-
din a 27.9. v 8.45–9.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 3.10. v 16.45 hodin.

Zájemci o licitaci mohou mít sjed- 
nanou nájemní smlouvu k městské- 
mu bytu a po vylicitování stávající 
byt odevzdají městu Bohumínu. 
Bližší informace lze získat telefo-
nicky na čísle  596 092 199 nebo 
osobně na MěÚ Bohumín, majetko-
vém odboru, kancelář B207, 1. patro 
vedlejší budovy radnice, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

bytů

Už dva roky je v Novoveské ulici »průvan« 
a kauza ukradených dveří z protihlukové zdi 
se vleče dál. K doplnění chybějících dveří se 
nikdo nemá, i samotná stěna je pro silničáře 
přítěží a Černým Petrem. Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) dokonce přišlo s kacířskou 
myšlenkou jejího zbourání.

Dveře zmizely z protihlukových zdí v roce 2014, vy-
páčili je a odsmýkali zloději kovů. ŘSD po několika 
měsících dodalo nové, ale bohužel opět stejný, pro 
chmatáky zajímavý, typ. Ze čtrnácti vyměněných dveří 
byly během několika dnů čtyři opět pryč. A otvory po 
nich zejí prázdnotou dodnes.

ŘSD už se k další výměně nemá, protože do budoucna 
nebude správcem zdi v Novoveské ulici. Tu by si měli 
převzít krajští silničáři, kteří se ale do přejímky děravé 
stěny nijak nehrnou. Kauza tak už dva roky zaměstnává 
hlavně poštu a zástupce zainteresovaných stran, které 
si navzájem posílají dopisy. Bohumínská radnice opa-
kovaně apeluje na ŘSD, aby sjednalo nápravu, ředitel-
ství zase vyjmenovává důvody, proč tak činit nemůže 
či nechce. V posledním vyjádření z letošního léta do-
konce ŘSD označilo zeď za stavbu zbytečnou, protože 
neodhlučňuje nic důležitého. Vedle Novoveské ulice 
jsou jen zemědělské pozemky, navíc neobdělávané. Ře-
ditelství naopak vyzvalo Bohumín, aby svou iniciativu 
upřel směrem ke kraji a jeho silničářům, aby si pro-
tihlukovou zeď do své správy co nejdříve převzali. Když 
tak neučiní, ŘSD naznačilo, že coby »dobrý hospodář« 
nepotřebnou stěnu odstraní.  (tch)

K děravé zdi u dálnice se nechce nikdo hlásit

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Nejezděte jako břídilové, dyky!

Měřič rychlosti ve Vrbici zobrazuje zkomo-
leniny. Někteří piráti si je ale ani přečíst 
nestihnou, když povolenou padesátku 
překračují téměř dvojnásobně. 

V Bohumínských ulicích mohou motoristé narazit na přenosné 
měřiče rychlosti. Zobrazují aktuální rychlost a šoféry upozorní 
na její překročení. Některé umí zobrazovat i další údaje. 
Ovšem ty, které už nějakou dobu svítí na řidiče z displeje 
ve Vrbici, jsou spíše k pousmání.

Vrbický měřič umí kromě rych-
lostního radaru s motoristy také 
»komunikovat«. Ohleduplným řidi-
čům, kteří ctí povolenou rychlosti, 
poděkuje. Piráty naopak upozorní, 
aby šlápli na brzdu a ještě zobrazí 
espézetku jejich vozu. Jenže přístroj 
je už delší dobu v poruše, přesněji 
jeho textový displej, a šoféři se při 
jeho sledování baví nebo kroutí 
hlavou. Ve slově »díky« je ypsilon 
hned dvakrát a slůvko poděkování 
tak vyznívá jako v nějakém dialektu. 
Místo varování »brzdi« si řidič pře-

čte »bridi«. Ačkoli to není zcela mi- 
mo mísu, stačí si na konci domyslet 
písmenko a z piráta silnic je »břídil«.

„Zařízení ve Vrbici už je staršího 
data a některé komponenty netěsní. 
Dochází k oxidaci součástek, zkra-
tům, které způsobují alfanumerické 
chyby,“ vysvětlil zástupce ředitele 
městské policie Roman Honysz. 
Oprava měřiče už je podle něj ob-
jednaná. Technici by ho měli dát do 
pořádku v září nebo říjnu.

Měřiče provozuje bohumínská 
městská policie. Jsou čtyři a kromě 

monitorování rychlosti vozidel za-
znamenávají celkové údaje o pro-
vozu na komunikacích. Získaná 
data pak slouží jako podklady pro 
úpravu dopravního značení ve 
městě.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Z bramborové 
medaile knihovnické 
stříbro

Bohumínská knihovna ob-

sadila druhé místo v soutěži 

Městská knihovna roku 2016 

v kategorii měst nad 20 tisíc 

obyvatel. Oproti minulým letům 

to znamená posun hned o dvě 

příčky, loni i v roce 2014 byla 

čtvrtá.

Soutěž o nejlepší městskou 
knihovnu vyhlásil Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR už 
posedmé. Celkové hodnocení se 
opíralo o jednadvacet indikátorů. 
V kategorii, v níž soutěžilo naše 
město, sice zvítězily Litoměřice, 
ovšem bohumínská knihovna zís-
kala více bodů například v počtu 
knih, využití internetu, využití plo-
chy knihovny v metrech čtvereč-
ních, počtu studijních míst, pra-
covních úvazcích či roční provozní 
době. 

„Ze všech knihoven je ta bohu-
mínská ve své  kategorii nejlepší 
v počtu vzdělávacích a kulturních 
akcí na tisíc obyvatel a v ekonomic-
kých ukazatelích, například v pro-
vozních výdajích v přepočtu na 
jednoho návštěvníka. Oproti vítězné 
knihovně větší měrou přispívá i na 
nákup knih,“ uvedl ředitel K3 Bohu-
mín Karel Balcar. Dodal, že zásluhu 
na dobrém výsledku mají knihov-
nice s vedoucí bibliotéky a také 
vedení města, se kterým se vyjed-
nává například rozpočet na nákup 
knih či investic. (red)

OCENĚNÍ

  Kultura táhla, 
přišly tisíce lidí
Bezmála šestnáct tisíc lidí zabavily 

o prázdninách kulturní a společenské 
akce, které připravila městská agentu-
ra K3. Program probíhal v kině, letním 
amfi teátru, knihovně, ale také na růz-
ných místech Bohumína. 

Letním kinem, které promítalo kaž- 
dý den a za každého počasí, o prázd-
ninách prošlo 2 168 diváků. Z nasaze-
ných titulů se největší oblibě těšila 
česká komedie Teorie tygra, zhlédlo ji 
215 lidí. Obecně byl o české fi lmy v let-
ňáku největší zájem. Do kamenného 
kina přilákaly premiérové tituly, dět-
ské pohádky a promítání pro seniory 
1 468 diváků. 

Pro děti probíhal v červenci Prázdni-
nový kolotoč, měsíc soutěží, her a úkolů, 
které si připravilo osmnáct místních 
spolků a organizací. Účastnilo se jich 
82 registrovaných dětí. Paralelně s tím-
to programem se konal také Malý ko-
lotoč v knihovně. Součástí kolotoče 
byla i úvodní a závěrečná akce s účastí 
500 návštěvníků. Knihovna v progra-
mu pro děti pokračovala také v srpnu, 
tentokráte s dinosauří tematikou. Po-
bočky knihoven připravily program 
pro 76 dětí.

Během prázdnin se konaly i dvě velké 
akce, Pivní slavnosti s návštěvností 
čtyř tisíc lidí a oslavy 760 let Bohumína, 
na které přišlo asi 1 500 lidí.  (kab)

Opět rozkopaná, ale naštěstí průjezdná

V    Husově ulici se zase kope. Místní už to vnímají jako 
každoroční kolorit. Tentokrát těžkou techniku povolaly 

Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK). 
Společnost se pustila do plánované opravy vodovodního 
řadu. Při té příležitosti zmodernizuje také kanalizaci.

„Důvodem rekonstrukce vodo-
vodu je poruchovost potrubí z litiny. 
Při poruchách pak nelze vyloučit 
zhoršení kvality pitné vody nasátím 
látek z okolního prostředí. Rekon-
strukci jsme prodloužili až k vo-
dovodnímu řadu ve Štefánikově 
ulici, aby mezi vyměněnými řady 
nezůstal padesátimetrový úsek 
z původního materiálu,“ ozřejmil 
mluvčí SmVaKu Marek Síbrt.

Výměna se týká 272 metrů 
řadu, kde původní materiál na-
hradí tvárná litina. Současně se 
SmVaK pustí také do obnovy 
kanalizační stoky a související 
infrastruktury. Stávající kanalizace 
z roku 1968 vykazuje netěsnosti. 
Místo 163 metrů betonového po-
trubí fi rma položí roury z PVC. 
Obě akce si celkově vyžádají in-
vestici sedmi milionů.

Pozitiva rekonstrukce ovšem 
kalí načasování a fakt, že je Husova 
ulice rozkopána už třetím rokem 
v řadě. V roce 2014 tady probíhala 
výstavba teplovodu, loni si další 
výkopy vyžádala havárie kanalizace. 
Po každé akci se v ulici pokládal 
nový asfaltový povrch, který ná-
sledně přišel vniveč.

Město si se správci sítí vymě-
ňuje informace o připravovaných 
akcích a pokud je to možné, 
časově s nimi své projekty sladí. 
Předem naplánované termíny 
rekonstrukcí správců sítí ale 
ovlivnit nemůže. Radnice však 
nyní mohla alespoň korigovat 
pracovní postup a dopravní ome-
zení. Podařilo se tak například 

odvrátit úmysl SmVaKu, který 
požadoval uzavírku komunikace 
po celou dobu výstavby. To by 
znamenalo čtyřměsíční zavření 
ulice, což radniční odbor dopravy 
nepřipustil. Město nesouhlasilo 
také se záměrem, aby stavební 
fi rma odfrézovala asfalt v celé šíři 
ulice. „Silnice musí být po celou 
dobu sjízdná a způsobilá k údržbě. 
Stavbaři tak vyfrézovali jen staveb-
ní rýhy nad potrubím. Následně si 
vždy odkopou pouze úsek, na kte-
rém budou pracovat, pak jej znovu 
zasypou a zhutní recyklátem,“ uvedl 
Roman Pak z odboru životního 
prostředí a služeb. 

Stavební práce začaly koncem 
srpna a potrvají podle harmono-
gramu do Vánoc. V zimním obdo-
bí bohužel nelze položit finální 
povrch. Motoristé tak musí počítat 
s provizoriem až do jara. Na po-
kládku asfaltového koberce, na 
němž se bude město finančně 
spolupodílet, má firma čas do 
konce května.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

OPRAVY

V Husově ulici probíhá čtyřměsíční rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace. Ulice bude, 

byť s jistými obtížemi, po celou dobu průjezdná.
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Benešova škola na vlnách nových trendů
Současný školský systém podle některých odborníků nedokáže efektivně 
připravit žáky na budoucí profese a život. Proto jsme se rozhodli zareago-
vat na moderní trendy ve výuce. Benešova škola má více než stoletou 
historii. Nyní nastal čas změn. Od září čeká základní školu, ale i obě 
mateřské, spousta novinek. 

Tradiční výuku doplňujeme 
integrovanou výukou jednotli-
vých předmětů, která pomůže 
žákům pochopit svět v co nejšir-
ších souvislostech. Navíc výuka 
v blocích umožní věnovat se ur-
čitému tématu s větší intenzitou. 
Tomu jsme přizpůsobili také rozvrh 
hodin. Už dlouho si zakládáme 
na individuálním přístupu, proto 
se chceme prezentovat jako škola 
rodinného typu, kde se všichni 
dobře znají a respektují. 

Klasické hodnocení známkou 
nově doplňujeme v některých 
předmětech a především v nižších 
ročnících slovním hodnocením 

žáků. To lépe vystihuje individu-
ální pokrok žáka a napomáhá mu 
v dalším rozvoji. Rodiče přesně 
vědí, v čem dítě vyniká a jaké jsou 
jeho silné stránky. Snažíme se, aby 
žáci pracovali s různými zdroji 
informací, proto zařazujeme nej-
novější výukové metody a použí-
váme moderní technologie, hlav-
ně iPady. Nezapomínáme ale na 
čtenářskou gramotnost, která 
představuje základní kámen 
správného chápání učiva a ná-
sledného užití osvojených vědo-
mostí v praktickém životě. Zásad-
ní je pro nás spolupráce s rodiči. 
Třídní schůzky budou nově pro-

bíhat osobnější formou ve trojici 
– učitel, rodič, žák. 

Jsme v Bohumíně jedinou zá-
kladní školou s certifikátem 
»Škola podporující zdraví«. Pod-
porujeme zdravý životní styl, po-
skytujeme pohodovou atmosféru 
a podmínky pro zdravý rozvoj 
žáků. Novinkou v této oblasti 
bude vybavení všech tříd druhé-
ho stupně rekuperačními jednot-
kami. Instalací čističek vzduchu 
v prostoru, kde žáci pobývají vel-
kou část dne, přispějeme k posí-
lení jejich imunity a zdraví.

Na podzim proběhne ve spolu-
práci s městem úprava travnaté 

plochy v sousedství školy, čímž 
vznikne důstojný a estetický vstup 
do školního areálu. Protože vítá-
me a bereme vážně připomínky 
rodičů, byli jejich zástupci při-
zváni k jednání o navrhované 
úpravě okolí školy. 

Výuka angličtiny probíhá už 
od roku 2007 od první třídy a od 
září bude plynule navazovat na 
úvodní kurzy v obou mateřských 
školách. Také v našich mateřin-
kách připravují nově jmenované 
vedoucí novinky, které by měly 
zkvalitnit předškolní výuku a zvý- 
šit úroveň nabízených služeb. S no-
vými lidmi přicházejí nové nápady, 
impulzy i motivace. Naší motivací 
je nabídnout to nejlepší pro rodiče, 
žáky i předškoláky.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ, 
ředitelka Benešovy školy

Nové, nové, nové. Mateřská 
škola v Rafi nérském lesíku 
vzala vstup do nového 
školního roku zgruntu. 
Změny exteriéru jsou vidět 
už zdálky, obměnou 
částečně prošel také 
interiér. Nový je ovšem 
i personál, kroužky 
a aktivity. Nejpodstatnější 
je ale inovovaný název 
samotné mateřinky. Bude 
se prezentovat zkráceným 
jménem »Rafík«.

„Když jsem o prázdninách šla 
s pejsky na procházku, omrkla jsem 
si budoucí působiště. A připadalo 
mi to, jako bych šla kolem kasáren,“ 
svěřila se nová vedoucí školky 
Renáta Šostá. Hned rozhodila 
sítě, oslovila mladého malíře 
Marka Zálešáka a jejich prvním 
počinem bylo zkrášlení betonové 
zídky u miniparkoviště. Vznikly 
na něm veselé obrázky dětí a zví-
řat. „Marek poprvé kreslil na ven-
kovní zeď. Zjišťoval si, jaké barvy 
lze použít, některé odstíny si nechal 
speciálně namíchat,“ popsala Šostá 
proměnu 21,5 metrů dlouhé zdi.

Optimistické barvy dostal také 
zelený »kasárenský« plot, který je 
nově žlutomodrý, a zářivá branka 
už z dálky zvěstuje, že se příchozí 
blíží ke školce. K Rafíkovi. A pro-
tože nový název evokuje pojme-
nování psa, objeví se hafan také 
v logu mateřinky, bude jejím 
maskotem a děti bude provázet 
po celou dobu jejich předškol-
ních let. Vznikne i písnička o Ra-
fíkovi a děti se postupně budou 
učit sloku za slokou.

Všechny změny stihly pracov-
nice Rafíka v rekordním čase, za 

Rafík děti nerafne, naopak je vzdělává a baví

jediný týden. Podílel se na nich 
celý tým, vedoucí učitelka a pět 
kantorek, z nichž pouze dvě zů-
staly z předprázdninové sestavy. 
Nový kolektiv se od září věnuje 
pětasedmdesáti dětem. Jsou roz-
děleny do tří oddělení a i ta mají 
zbrusu nová jména. „Nejstarší jsou 
Všeználci, nejmenší Medulínci 
a smíšená třída Pimprlata,“ pro-
zradila Renáta Šostá s tím, že 
změny se týkají také aktivit.

Nově vznikne kroužek kerami-
ky, tvůrčí dílny s netradičními 
materiály, hudebně-dramatický 
kroužek a možná i pěvecký sbor.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Návštěvníky MŠ Rafík vítají pestré 
barvy a malovaná zídka, která vzni-
kala tři dny. 



 Nový kolektiv se společně pustil do 
díla a v rekordním čase stihl vymyslet 
a uskutečnit značné množství změn. 
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Bohumín na dobových fotografiích (38)
Kdyby do dnešního Bohumína zavítal poutník z minulosti, stěží by se orientoval. Co se jen 
změnilo za posledních pár let, a co teprve za století. 

Stále ale naštěstí existuje pár styčných bodů, 
kterých by se i cestoval v čase mohl chytit. Najdou 
se i v městských částech, například v Pudlově, 

odkud pochází náš dnešní snímek. Historická foto-
grafi e z roku 1904 zachycuje obchod pana Peschla 
s pekárnou. 

Okolí stavby se od té doby výrazně změnilo, zmi-
zely domečky v sousedství a silnice se klikatí zcela 
jinak. 

Samotný obytný dům s krámkem v současné 
Ostravské ulici ale doznal jen kosmetických změn. 
A kupodivu i nebytové prostory slouží stejnému 
účelu, stále je v nich obchod. A mimo něj ještě poš-
ta a kočičí útulek.  (tch)

Rehabilitační oddělení má tradici a renomé
Rehabilitační oddělení Bohumínské městské nemocnice se už od 
roku 2004 věnuje cvičení dětí s poruchou psychomotorického vývoje. 
Včasná diagnostika hybné poruchy dítěte je nesmírně důležitá 
vzhledem k jeho dalšímu motorickému vývoji. A bohumínské praco-

viště je pro své kvality v této oblasti vyhledávané zájemci ze širokého okolí. 
Oddělení spoléhá na erudovanost dětských 

lékařů, kteří mají první kontakt s novorozencem 
a mohou rozpoznat počínající abnormality ve 
vývoji.

Takové dítě následně odešlou ke specialistovi, 
dětskému neurologovi. Ten dítě vyšetří pomocí 
speciálních polohových testů a primitivní re-
fl exologie. Na základě komplexního vyšetření 
určí diagnózu a dítě odešle na rehabilitační 
oddělení. 

Neurologická postižení dětí mají podle pří-
znaků řadu diagnostických označení. Nejčas-
tějšími jsou ventrální koordinační porucha 
(CKP; lehčí forma poruchy vývoje), dětská 
mozková obrna (DMO), paréza brachiálního 
plexu (poporodní ochrnutí horní končetiny), 
ortopedické a chirurgické vady.

Léčebná rehabilitace dětí s neurologickým 
postižením probíhá za použití nejrůznějších 
metodik a konceptů. Na bohumínském odděle-
ní speciálně proškolení fyzioterapeuti aplikují 
metodiku reflexní lokomoce podle Vojty 
a neurovývojovou terapii, takzvaný Bobath 
koncept. Vojtova metodika vychází z poznatků 
o vývoji dítěte do jednoho roku věku. Její vý-
hodou je, že nevyžaduje spolupráci dítěte a je 
vhodná pro novorozence, neboť dobře reagují 

a šance na úspěch je největší. Bobath koncept 
je založen na pohybových aktivitách, které se 
vyskytují v běžném životě. Využívá vlastní akti-
vity dítěte, kdy fyzioterapeut neučí dítě danému 
pohybu, ale pouze ho navede, aby provedlo po-
hyb samo a co nejsprávněji. Aktivní spolupráce 
rodičů je důležitá a v podstatě nutná k dosažení 
maximálního výsledku.

Pouhým cvičením práce rehabilitačního 
oddělení nekončí. Fyzioterapeuti ve spolupráci 
s primářem oddělení Martinem Žiakem dopo-
ručí potřebné kompenzační pomůcky a lékař 
zároveň tuto ortopedickou nebo protetickou 
pomůcku předepíše. Jsou to především speciál- 
ní boty, vložky, končetinové či trupové ortézy, 
sedačky, vertikalizační stojany a další.

Jana SEDLÁČKOVÁ, vedoucí fyzioterapeut

Fotka bunkru na ledničce
Přestože se blíží konec turistické sezony, členové 

Klubu vojenské historie Bohumín nezahálejí. Pro 
návštěvníky objektu MO-S5 Na Trati připravili no-
vou sérii magnetek s motivy této kulturní památky. 
Grafickou podobu navrhli sami členové klubu. 
V sérii vycházejí tři motivy. Pravá a levá strana pě-
chotního srubu a mikromagnetka s logem klubu. 
Magnetky jsou v prodeji v bunkru MO-S5, který je 
možné navštívit do konce září každý víkend a také 
o státních svátcích 28. září a 28. října. Více informací 
na webových stránkách  www.bunkr-bohumin.cz 
a na facebooku. 

Michal HEJDA, KVH Bohumín

Hurá na bazén, odstávka končí
V sobotu 10. září se po devítidenní odstávce 

znovu otevřou brány bazénu za parkem. Od po-

čátku letošního roku zavítalo do bohumínského 

aquacentra přes 160 tisíc lidí.

Během výluky prošla všechna zařízení klasickým 
servisem a očistou. Také se modernizovalo. Měnily se 
například obklady a dlažby v pánských i dámských 
sprchách, nový obklad mají i stěny před fi nskými sau-
nami a novinkou je zde podsvícený strop.

Po znovuotevření začne bazén naplno fungovat 
podle provozní doby jako před prázdninami. Začíná 
i výuka plavecké školy. Bazén už se rovněž připravuje na 
každoroční akci, Plaveckou soutěž měst, v ní Bohumín 
pravidelně sbírá vavříny. Letos se koná 5. října.  (red)

 Poděkování do nemocnice
Děkujeme sestřičkám i veškerému personálu inter-

ního oddělení II a stanice LDN I za péči o naši mamin-
ku, paní Jarmilu Kobercovou. Oceňujeme zejména 
milý a vstřícný přístup a profesionální chování.

Dcery Anna HRČKOVÁ a Jiřina KOŠTOVÁ

KRÁTCE



9ČÍSLO 16 / 2016   R E P O R TÁ Ž E  ·  A K T UA L I T Y

Atraktivní kopaná na bohumínském pažitu

Derby dvou blízkých rivalů na neutrální půdě. V ligových utkáních se spolu 
střetnout nemohou, přátelák byl proto ideální příležitostí k poměření kvalit. Vidět 
v Bohumíně Baník s Karvinou, to je fotbalový svátek. Ochozy tak zaplnilo 1 350 
diváků.  Foto: Pavel Čempěl 

Bohumín zažil fotbalový svátek. Fotbalový areál Pavla 
Srnička byl 2. září dějištěm přípravného zápasu, v němž 
nováček nejvyšší ePojisteni.cz ligy MFK Karviná změřil síly 
s druholigovým Baníkem Ostrava. Atraktivní podívanou 
si nenechalo ujít 1 350 diváků. Zhlédli vyrovnaný souboj, 
který skončil zaslouženou remízou 1:1.

Kluby se dohodly na vzájem-
ném souboji i proto, že prvoligová 
Karviná potřebovala vyplnit re-
prezentační přestávku a Baník 
měl odložený soutěžní duel Fot-
balové národní ligy s Opavou. 
„Na Bohumín nepadla volba náho-
dou. Oba kluby to sem mají stejně 
blízko, navíc červencové benefi ční 
utkání pro Pavla Srnička mělo 

skvělou atmosféru,“ potvrdil spor-
tovní ředitel Baníku Dušan Vrťo. 

Vzpomínku na bohumínského 
rodáka a skvělého brankáře, který 
fotbalový svět nečekaně opustil 
loni v prosinci v pouhých 47 le-
tech, uctili zástupci obou klubů 
i tentokrát. Položili kytice k jeho 
pomníčku u vstupu do areálu. 
„Chtěli jsme na Pavla vzpomenout, 

vyjádřit mu úctu a poděkovat za 
to, co pro Baník i celý český fotbal 
udělal,“ dodal Vrťo.

Do samotného utkání nastoupil 
ostravský tým v netradičním slo-
žení. Doma zůstala řada hráčů zá-
kladní sestavy a slepovaný mančaft  
bylo třeba doplnit fotbalisty z juni-
orky. I přesto držel Baník s ligovou 
Karvinou krok a po dvaceti minu-
tách dokonce vstřelil první gól. 
Ten však sudí kvůli ofsajdu neu-
znal. Do vedení tak šla ve 34. mi-
nutě po střele Jana Moravce Kar-
viná. Vyrovnání se Baník dočkal 
až v samém závěru utkání. V 90. 
minutě zařídil plichtu přesnou 
trefou pod břevno pomocník 
z juniorky Lukáš Kania. (bir, tch)

Boj s proudem řeky, soupeři i vlastními limity
Čtrnáct posádek se 27. srpna utkalo 
v závodě dračích lodí. Ve Starém 
Bohumíně se konal už pátý ročník 
klání, které skvěle baví účastníky 
i diváky. Týmy se do Bohumína 
sjíždějí ze širokého okolí, protože 
jde o jediný závod tohoto druhu. 
Zajímavější je o to více, že se koná 
na řece a proti proudu.

Kvůli počtu přihlášených družstev letos 
organizátoři rozdělili základní část soutěže 
do dvou základních skupin, v nichž bojoval 
každý s každým. Počasí na rozdíl od loňska 
jednadvacetičlenným posádkám přálo, ale 
závod byl náročnější po fyzické stránce. Kvůli 
suchu měla loni hladina Odry jen 73 centimetrů. 
Letos to byl rovný metr a především měla řeka 
mnohem větší průtok.

Z týmů, které sestavili zástupci měst, pro-
fesních sdružení, dobrovolných spolků či jen 
skupin kamarádů, se do fi nále probojovala 
Loděnice Karviná a havířovská parta Našrot. 
Ta nakonec v závěrečné bitvě slavila vítězství. 
Třetí místo obsadil Netopýr a čtvrtým fi nalis-
tou, jenž skončil mimo stupně vítězů, byl dol-
nolutyňský Nerad. Ten si však připsal nejlepší 
čas letošního ročníku. V jedné z rozjížděk 
zdolal dvousetmetrovou trať za 1:15,88.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu, 19 hodin; STEP 
AEROBIK v pondělí a středu v 18 hodin; 
KRUHOVÝ TRÉNING  v pondělí od 19 ho-
din; BOSU (začátečníci) ve čtvrtek v 17 
hodin; TABATA v úterý v 10 a 17 hodin, 
ve čtvrtek v 19 hodin; INDOOR CYCLING 
v úterý v 17 a 18 hodin, ve čtvrtek v 18 
hodin, v pátek v 19 hodin; FORMOVÁNÍ 
POSTAVY v úterý v 19.15 hodin, v pátek 
v 17 hodin; FUNKČNÍ TRÉNINK ve středu 
v 19.15 hodin; CVIČENÍ S KOČÁRKEM ve 
čtvrtek v 10 hodin. Sportcentrum Bohu-
mín, www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace  731 905 040 (jóga), 724 556 
557 (ostatní). 

 ● 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, tělo-
cvična ZŠ ČSA.  731 134 525, www.
pilatesruzena.cz.

CVIČENÍ

Prázdninové soustředění mladých plavců
Rovněž v letošním ročníku hodlají plavci z Plaveckého klubu Bohumín udržet vysoký 
výsledkový standard. Proto zahájili sezonu už v polovině srpna nezbytným letním 
soustředěním. Desítky hodin náročného, ale i zábavného tréninku hostila od 15. do 19. 
srpna sportoviště v okolí střední průmyslovky ve Vsetíně.

Plavecká část přípravy proběhla v tamních měst-
ských lázních. Z hlediska tréninkových podmínek, 
ubytování i stravování šlo o dosud nejlépe zvolenou 
destinaci. Soustředění absolvovalo šestadvacet plavců 
rozdělených do čtyř výkonnostních skupin za do-
hledu šesti členů trenérského štábu. Pro nejmladší 
účastníky byl pobyt koncipován jako letní tábor se 
sportovním zaměřením. Čím starší a zdatnější svě-
řenci, tím náročnější program.

Krátce po probuzení čekala plavce dvacetiminutová 
rozcvička. Po snídani a dvacetiminutovém přesunu 
malebným prostředím podél řeky Bečvy hodina a půl 
plaveckého tréninku. Odpoledne pak v okolí průmy-
slovky 90 až 120 minut kondičního tréninku a spor-

tovních her. Po večeři mladí sportovci zakončili den 
ještě jednou hodinou rozmanitých sportovních her 
a nezbytným strečinkem. Díky přízni počasí a úžasné- 
mu zápalu všech přítomných byly veškeré tréninkové 
cíle naplněny a celá výprava si pobyt ve Vsetíně užila. 

Na závěr soustředění se k plavcům, občas už tro-
chu tesknícím, připojili jejich rodinní příslušníci. 
Většina z nich se pak se svými ratolestmi tradičně 
poměřila v aquatlonovém závodě. Následovalo dů-
stojné rozloučení s loňskou sezonou a návrat domů, 
kde už na plavce čeká další porce tréninků a brzy 
i závodů. Snad bude letošní sezona alespoň tak 
úspěšná jako byl její úplný úvod.     

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

Házenkářky vstupují do třetí sezony
Házenkářky 1. SC Bohumín '98 zahájily přípravu na nadcházející sezonu týdenním 
soustředěním všech týmů. Dívky mini, mladší a starší žačky, mladší i starší dorostenky 
nabíraly fyzickou kondici, stmelovaly kolektiv, ale hlavně se skvěle bavily ve sportovně 
rekreačním středisku Hadinka na Opavsku.

Celý týden přálo házenkářkám 
počasí a soustředění bylo krás-
ným vstupem do nastávající třetí 
sezony. V té chce klub děti posu-
nout v jejich sportovním životě 
zase o krůček dál. Každou z kate-

gorií čekají už od září mistrovská 
utkání, nově i děti v miniházené 
a mladší dorostenky (hrají 2. ligu). 
Přejeme jim co nejlepší reprezen-
taci města Bohumína, který náš 
sport skvěle podporuje.

Pro novou sezonu přivítáme no-
vé děti ve věku od šesti do patnácti 
let, které by tento jednoduchý 
sport chtěly zkusit.

Jaroslav KALOUS,
házená 1. SC Bohumín '98

Tréninky mladých házenkářek probíhaly za hezkého počasí na hřišti Masarykovy školy. Následně se přesunou pod střechu 
sportovní haly za parkem.  Foto: Pavel Čempěl

Lyžařská škola má za sebou první rok
Bohumínské tréninkové centrum Českomoravské lyžařské 
a snowboardové školy Karviná (ČMLŠ), které funguje 
v Masarykově škole, má za sebou první rok působení. 

ČMLŠ provozuje čtyři trénin-
ková centra v Havířově, Karviné, 
Hlučíně a Bohumíně. Tady se 
před rokem do klubu přihlásilo 
deset dětí. Tréninky ve školní tělo-
cvičně se zaměřovaly na všeobec-
nou atletickou a pohybovou přípra-
vu, zvyšovaly obratnost a zahrno-
valy balanční cvičení. „Co se děti 

naučí během »suché« přípravy 
v tělocvičně, to pak využijí na kopci. 
Na horách se učí lyžovat formou 
víkendových tréninků nebo krát-
kodobých zimních i letních sou-
středění. S dětmi mohou jet i rodi-
če, případně se o ně starají naši 
trenéři a vychovatelky,“ ozřejmil 
předseda ČMLŠ Jaromír Lukáš.

Bohumínské centrum vstupuje 
do druhého roku, první trénink 
se koná v tělocvičně Masarykovy 
školy 12. září v 16 hodin. Vítáni 
jsou i noví zájemci o lyžařskou 
školu. Rodiče pak mohou nezávaz-
ně navštívit s dětmi pár tréninků. 
Na členy letos čeká jedna novinka. 
Děti z center v Bohumíně a Hlučíně 
budou trénovat na sněhu i v průbě-
hu týdne na kopcích v příměst-
ských střediscích u Ostravy. Další 
informace na www.cmls.cz.  (red)

Jóga a aerobik
V sobotu 24. září od 9.30 do 13 

hodin zavítá do Sportcentra Bo-
humín slovenský instruktor jógy 
Zdeno Yogi. Vstupenky na cviče-
ní s ním a Míšou Lalíkovou stojí 
od 130 do 230 korun. Další akci 
pořádá Aerobic club Bohumín 
25. září od 18 do 20 hodin. Účast 
na dvouhodinové Step Aerobic 
Show stojí od 110 do 200 korun. 
Více informací na  608 333 771 
nebo www.aerobikbohumin.net. 
Vstupenky v prodeji od 5. září 
v recepci Sportcentra.  (red)

Za krásami podzimu
V sobotu 17. září proběhne 40. 

ročník cyklojízdy a turistického po-
chodu »Za krásami podzimu«. Start 
před vlakovým nádražím. Trasy 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 dvacet, 
pro děti pět korun. Pochod se koná 
za každého počasí. Doporučuje se 
mapa Ostravska.  (okčt)
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MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

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

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

Michal Boček
procesní inženýr

kandidát do krajských voleb
Bohumín

Zjednodušme to!
Ing. Michal Boček vás srdečně zve
na odborně komentovanou prohlídku 
meandrů řeky Odry.

Akce se koná 
v neděli 11. 9. od 10 h.

Sraz na náměstí Sv. Floriana 
v Bohumíně-Kopytov

Zveme na předvolební mítink
Vážení občané. Blíží se říjnové krajské volby. Proto vás zveme na 

předvolební mítink KSČM, který se uskuteční ve středu 21. září od 
14.30 hodin na pěší zóně v Bohumíně. V rámci programu vám 
budou představeni někteří kandidáti za KSČM do zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje. 

Městský výbor KSČM Bohumín

POLITIKA

NABÍDKA PRÁCE

Dělník do výroby. Pro naši provo-
zovnu v Bohumíně-Vrbici, zabývající 
se čištěním použitých potravinových 
olejů, přijmeme pracovníky na HPP. 
Jedná se o fyzicky namáhavou prá-
ci na směnný provoz. Požadujeme 
čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní 
stav, zkušenosti a praxe v technickém 
provozu (není podmínkou). Nástup 
možný ihned. Nástupní plat 17.000 Kč. 
 734 850 904, e-mail: jiri.kostelenec 
@trafi noil.cz, www.trafi noil.cz.

Poděkování 
pečovatelské službě

Chci se podělit se zhruba dvou-
letou zkušeností s bohumínskou 
pečovatelskou službou, kterou 
pro moji maminku zajišťuje Cen-
trum sociálních služeb Bohumín. 
Je pro mne velkou pomocí, které 
si moc vážím. Dobrý dojem dě-
lají i zdánlivé maličkosti jako je 
rozvoz dobrých obědů nebo ná-
vštěva empatického pracovníka, 
který dokáže povzbudit a potěšit 
svou přítomností. Děkuji jmé-
nem svým i své maminky všem 
ochotným a vždy vstřícným za-
městnankyním pečovatelské 
služby a zároveň oceňuji výbor-
nou systémovou práci celého ko-
lektivu.

Kamila STABRYNOVÁ

KRÁTCE
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VZPOMÍNKY

Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 

ale vzpomínka na tebe dál žije v nás.

7. září by se dožila 90 let naše maminka, 
babička a prababička, 

paní Hilda URBANČÍKOVÁ.
Zároveň si 15. prosince připomeneme 

15. výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Alenka s Růženkou, 

synové Arnošt, Karel a Josef s rodinami.

12. září vzpomeneme nedožitých 80 let 

pana Jozefa HLADÍKA
a zároveň si 27. září připomeneme 

4. výročí jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jarmila a synové Lumír a Rostislav 
s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

8. září jsme vzpomněli 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Jozefa KOLLÁRA.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Helena, syn Stanislav.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

8. záři jsme si připomněli nedožitých 60 let

pana Radovana POLÁKA
a zároveň jsme 8. srpna vzpomněli 

9. výročí jeho tragického úmrtí.


S láskou vzpomínají manželka Eva 

a synové Radovan a Roman s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

13. září si připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí našeho milého 

Andreje KAČICI.


S láskou vzpomínají manželka

a děti s rodinami.

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

1. září jsme vzpomněli 11. smutné výročí úmrtí

paní Marie KROUTILOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Jaroslav, 

synové Aleš a Vladimír 
a sestra Anička s rodinami. 

Ceník inzerce na www.bohumin.cz, sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

6. září oslavil 90 let náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, 

pan Bruno FRANECKÝ
ze Skřečoně.


Hodně zdraví, štěstí, pohody 

a spoustu vitality do dalších let přejí 
dcery Miluše a Zdeňka s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Život je dlouhý boj, na jeho konci každý prohrává...

10. září vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
manžela, tatínka, dědečka, bratrance a strýce,

pana Ivo LENOCHA
z Bohumína.


Vzpomínají manželka Maruška, 

dcera Jana s rodinou, syn Jan s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Dny plynou jak tiché řeky proud, 

jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

9. záři vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
milované manželky a maminky, 

paní Jany DRLÍKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří 

a dcery Michaela a Jana.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

18. září vzpomínáme 
7. výročí úmrtí naší drahé maminky, 

babičky a prababičky, 

paní Cecilie STAŇKOVÉ
z Bohumína.


S úctou a láskou vzpomínají synové Franta, 

Jarek, Petr a dcera Naďa 
se svými rodinami.

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

13. září uplynulo 20 let od chvíle, kdy nás 

opustila 

paní Anna STANKOVÁ.


Za vzpomínku děkuje dcera Hana 

a vnučka Maruška. 

Naposledy jsme se rozloučili
Adamik Josef * 1952 z Pudlova 

 Bitomský Beno * 1954 z Nového 
Bohumína  Drápelová Vlasta * 
1925 ze Skřečoně  Marcolová 
Růžena * 1925 z Nového Bohu-
mína  Masná Eliška * 1951 ze 
Šunychlu  Plintová Adolfína * 

1926 z Nového Bohu-
mína  Polášková Helena * 1925 
z Nového Bohumína  Sikorová 
Drahomíra * 1929 ze Starého Bo-
humína  Vlček Stanislav * 1945 
ze Starého Bohumína  Zufalá 
Milena * 1934 ze Záblatí  (mat)
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Své »ano« si řekly tyto páry
Rostislav Nowak z Dolní 

Lutyně a Karolína Polzerová 
z Bohumína

Ondřej Mazurek z Dětmaro-
vic a Barbora Weissmannová 
z Bohumína

Dalibor Dziuba a Blanka 
Mencnerová, oba z Bohumína

Tomáš Gruščík a Vladimíra 
Motyková, oba z Dětmarovic

Miroslav Mitrega a Kristýna 
Audyová, oba z Bohumína

Martin Szkorupa a Žaneta 
Birtusová, oba z Karviné

Antonín Szotek z Bhumína 
a Karla Rapantová z Havířova

Václav Rončka 
z Hlučína a Nikola 
Ondrušová z Ostravy

Ladislav Pompa z Bohumína 
a Jesika Richterová z Olomouce

Lukáš Botek a Barbora 
Fišerová, oba z Bohumína

Miroslav Sternadel a Michaela 
Kamýčková, oba z Bohumína

David Nosek a Nicol Trinčko-
vá, oba z Bohumína

Martin Schnörch a Veronika 
Suderová, oba z Bohumína

Lukáš Slíva z Orlové 
a Michaela Skokanová 
z Bohumína (mat)

17. září oslaví své 80. narozeniny 
paní Helena PŘELIÁŠOVÁ

z Nové Vsi.
K životnímu jubileu jí přejeme hodně zdraví 

a štěstí do dalších let.


Dcera Helena s rodinou a pravnoučata 

Martínek, Simonka a Natálka.

BLAHOPŘÁNÍ

Devadesát není málo, prožít je snad za to stálo. 

Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami.

Ač ti těch vzpomínek stále jen přibývá, ve zdraví, v radosti život ti ubíhá. 

Do stovky chybí ti malinký kus, tak to tu s námi vydržet zkus.

14. září oslaví 90. narozeniny naše maminka, 
babička a prababička, 

paní Jiřina BEDNÁŘOVÁ.
Zdraví a životní elán do dalších let přejí 

syn Svatopluk s manželkou Dagmar, 
vnuk Martin s manželkou Lucií, vnučka Svatava s manželem Víťou, 

pravnoučata Dominik, Martinka, Petřička a Tomášek.

 ●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.

Motto: Škola, cestování, kariéra, jazyk není bariéra, 

proto zcela od píky, učíme vás jazyky.

INZERCE

REALITY

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

 ● Prodám parcelu ve Skřečoni, 
ul. Míru. Dvojgaráž, studna.   
734 455 974.

 ● Prodám byt 1+1 v os. vlastnic-
tví o rozloze 51 m2 + balkon ve 2. 
poschodí ve Dvořákově ul. v Bo-
humíně.  603 203 902.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Prodám družstevní byt 3+1 
v Tovární ul. 425. V klidné lokalitě. 
Cena dohodou.  720 113 017.

SLUŽBY
 ● Sportovní a regener. masáže,  

salon Sandra, Kostelní ul., Bohu-
mín. Na telefonickou objednávku 
 604 170 397. Celková 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.

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.
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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)

NOVÉ JESLE 

Srdečně zveme rodiče s malými dětmi na

Den otevřených dveří
v pondělí 12. září 2016 od 10 do 16 hodin. 

Přijďte si i s dětmi prohlédnout 

nově upravené a vybavené prostory.

Rádi vás mimo jiné seznámíme s denním režimem 

a výchovným programem v jeslích.  

Vaše děti si z Majdalenky jistě odnesou pěkné zážitky.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Více informací na www.jeslemajdalenka.cz  

nebo na  602 707 181.

v ul. Tovární 427, v přízemí MŠ Tovární
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� PÁNI FISKUS HARMO-
NIE

PATŘÍCÍ
ANNĚ � LIDO-

ŽROUT
JIRÁSKOVA
KRONIKA

MEZINÁR.
KÓD

RUMUN-
SKA

ŽVANIT � PŘEDSTA-
VENÝ

KLÁŠTERA

ZNAČKA
BROMU

12
MĚSÍCŮ

STARŠÍ
ZNAČKA
ŽILETEK

MAJÍCÍ
VELKÝ
NOS

SMĚROVÝ
ÚHEL

HEMŽENÍ TENISOVÝ
DVOREC

DEFEN-
ZIVA

PLANETA

AROMAT.
SLOUČEN.

KAINŮV
BRATR

ODDĚLENÍ
ZÁVODU

PLAZ

ZAČÁTEK
TAJENKY

ČERNÍ
PTÁCI

ANGLICKÁ
POLNÍ MÍRA

IRČAN
ČÁPU

PODOBNÝ
PTÁK

SVĚTADÍL

REKREAČ.
OBJEKT
NAPLNIT
(VAGON)

NA TOM
MÍSTĚ

STARO-
ŘEK

� DŘINA
NEBOLI

OŽEHNOUT

VÝŠE NEŽ
PRAVO-
SLAVNÝ

DUCHOVNÍ

MODEL
FORDU

HL. MĚSTO
ŠVÝCARSKA

ZDE
BÝČÍ

ZÁPASY

POVRCHO-
VÝ DŮL

CHYTAT
KRÁL

ZVÍŘAT

ZLATOHLAV
OPAK

ZENITU

ZNAČKA
AUT

ŘEKA
V SÚDÁNU

DRUH
LOSOSA

NIKOLI
ŘADOVÁ

ČÍSLOVKA

HOVOR.
SOUHLAS
DOMÁCKY

VALENTÝNA

ODBYT
STROJŮ A

NÁŘADÍ
SPISY

DRUH
UZENINY

POP-ART
(SLOVEN.)

DRUH POČ.
PAMĚTI

SPZ
ROKYCAN

ZADNÍ ČÁST
(ZAST.)

MUŽSKÉ
JMÉNO

KONEC
TAJENKY
ZN. VOLT-
AMPÉRU

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

ROZTA-
VOVATI

VYHU-
BOVAT

ČISTICÍ
PROST-
ŘEDEK

LAIK TURECKÉ
MĚSTO

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: Žádná námaha, žádný zisk

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 17.9. od 14 hodin VINOBRA-

NÍ. Pátý ročník vinobraní v Bo-
humíně, 30 vzorků kvalitních 
jihomoravských vín, několik 
druhů burčáku, sudová vína. 
Nám. T. G. Masaryka.

14.00 cimbálovka 
FCM Radegast
16.00 folklorní soubor 
Morava
16.15 cimbálovka 
FCM Radegast
17.20 folklorní soubor 
Morava
18.30 cimbálovka 
Valašské peklo

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 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.

 ● 12.9. a 14.9. v 19 hodin ZLO-
DĚJI ZELENÝCH KONÍ. Film Čes-
ko (Drama), 2016, přístupný od 
12 let, 90 minut, 110 Kč.

 ● 15.9. a 16.9. v 19 hodin ME-
CHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ. 
Film USA (Akční / Thriller), 2016, 
titulky, přístupný od 15 let, 98 
minut, 110 Kč.

 ● 17.9., 18.9. a 19.9. v 19 hodin 
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ. Film 
Velká Británie (Komedie), 2016, 
přístupný od 15 let, 123 minut, 
120 Kč. 17.9. a 19.9. s dabingem, 
18.8. s titulky.

 ● 22.9. a 23.9. v 19 hodin VE 
JMÉNU KRVE. Film USA (Akční / 
Thriller), 2016, titulky, přístupný 
od 12 let, 88 minut, 110 Kč.

 ● 24.9. a 25.9. v 19 hodin SEDM 
STATEČNÝCH. Film USA (Wes-
tern / Remake), 2016, titulky, 
přístupný od 15 let, 130 minut, 
120 Kč.

 ● 26.9., 27.9. a 28.9. v 19 hodin 
PRÁZDNINY V PROVENCE. Film 
Česko (Komedie), 2016, přístup-
ný od 12 let, 95 minut, 110 Kč.
PRO DĚTI

 ● 25.9. v 10 hodin TŘI VETERÁ-
NI. Divadelní zpracování známé 
pohádky. Hraje Indigo Praha. 
Sál kina, 80 Kč.

 ● 11.9. v 10 hodin LOVECKÁ 
SEZÓNA: STRAŠPYTEL. Animo-
vaný film pro děti, dabing, 85 
minut, 110 Kč..

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 8.9. a 9.9. ve 13–17 hodin VE-
SELÉ ČTENÍ SE ČTYŘLÍSTKEM. 
Čítárna, herna, výtvarná dílna. 
Dětské odd. Nový Bohumín.

 ● 12.9. až 16.9. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ...  Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. Dětské odd. 
Nový Bohumín.

 ● 19.9. až 23.9. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin MIMONI Z ROLI-
ČEK. Výtvarná dílna, tvorba ob-
líbených fi lmových postaviček. 
Dětské odd. Nový Bohumín.

 ● 19.9. ve 13–17 hodin KVĚTI-
NOVÝ ŘETĚZ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. 
Knihovna Záblatí. 

 ● 20.9. a 23.9. ve 13–17 hodin 
KVĚTINOVÝ ŘETĚZ. Výtvarná 
dílna pro předškoláky a malé 
školáky. Knihovna Starý Bohu-
mín..

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.

 ● 11.9. od 10 hodin STAROBO-
HUMÍNSKÁ POUŤ. Tradiční od-
pust, náměstí Svobody.

 ● 18.9. od 10 hodin SKŘEČOŇ-
SKÁ POUŤ. Tradiční odpust, 
před kostelem.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
 ● Od 1.9. NITKY OSUDU. Výsta-

va obrazů Wiery Kalinowské. 
Salon Maryška, každé úterý 
a čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

 ● 16.9. v 19 hodin VÝPRAVA. 
Gongy, didgeridoo, flétny - 
akustická hudba a meditace. 
Kostel ve Starém Bohumíně, 
250 Kč.

 ● 7.9., 14.9. a 21.9. v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského kroje.

SPORT

 ● 17.9. od 7 hodin ZA KRÁSAMI 
PODZIMU. 40. ročník cyklojízdy 
a turistického pochodu. Start 
před nádražím ČD.

FOTBAL 

Zápasy se hrají v areálu Pavla 
Srnička za parkem.

 ● 14.9. v 16.30 hodin FK BOS-
POR BOHUMÍN – MFK HAVÍŘOV 
B. Dorost, krajská soutěž.

 ● 17.9. ve 14 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SK DĚTMAROVICE. 
Dorost, krajská soutěž. 

 ● 18.9. v 16 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SK DĚTMAROVICE. 
Muži, krajský přebor. 

CVIČENÍ
 ● 25.9. v 18–20 hodin STEP 

AEROBIC SHOW. Sportcentrum 
Bohumín, 110 – 200 Kč.

 ● 24.9. v 9.30–13 hodin ZDENO 
YOGI. Sportcentrum Bohumín, 
130 – 230 Kč.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

8.9. a 9.9. technická odstávka

pondělí až čtvrtek:  
  6–7.45 a 12–21 hodin
pátek:  12–21 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

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info
Sezona začíná 17.9.

Veřejné bruslení, sobota 
a neděle:  15 – 16.30 hodin
V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 8. do 25.9.

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

k3bohumin.cz

Pomůcka: ADANA, KETA, LOL.
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Příroda Bohumínska – houby (184)

Hřib rubínový 
(Rubinoboletus rubinus)

Letošní léto s občasnými dešti 

vytvořilo dobré podmínky pro 

růst hub, takže jsem na Bohu-

mínsku nalezl i několik u nás 

raritních druhů hub. Mezi tyto 

překvapivé nálezy patří i velmi 

nezvykle rubínově zbarvená 

hřibovitá houba.

Hřib rubínový je velmi vzácný 
teplomilný druh nížin a pahorka-
tin. Preferuje světlé listnaté lesy, 
rybniční hráze, případně parky. 
Obvykle je vázán na duby, plodni-
ce se objevují od července do října. 
Pro své charakteristicky výrazně 
růžové zbarvení rourek a třeně je 
prakticky nezaměnitelným dru-
hem. Vzhledem k jeho vzácnému 
výskytu není známo, zda je jedlý. 
V Česku byl nalezen zatím jen na 
několika lokalitách. Hřib rubínový 
je zařazen v Červeném seznamu 
hub České republiky jako ohrožený 
druh (EN), proto je třeba tuto houbu 
chránit. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Alma mater zve
Ve středu 21. září v 18 hodin jste 

zváni do solné jeskyně na meditaci Pří-
liv hojnosti s Janou van Coppenolle. 
Relaxační povídání s Renátou Rowe-
nou Umím se uzdravit je na programu 
26. září v 17.30 hodin. V úterý 27. září 
v 15, 17 a 19 hodin si v přednáškové 
místnosti knihovny na přednášce Za-
chraňujeme životy můžete povídat 

s Petrem Balážim o možnostech mo-
derní vědy a medicíny 21. století. Na 
akce je nutná rezervace,  608 975 
161, www.almamater.cz.

Obnova polských
železnic

PKP Polskie linie kolejowe se ještě 
letos pustí do rekonstrukce dvou 
železničních tratí ve Slezsku. Jednou 
z nich je drážní spojnice Krzyżanowice 
– Chałupki. Účelem investice je zvýše-

ní bezpečnosti a propustnosti trati. 
Zvýší se tak četnost projíždějících vla-
ků a jejich rychlost, včetně nákladní 
dopravy do Česka.  (red)

Lidská péče
Chválím tímto náročnou práci, kte-

rou vykonávají pracovníci bohumín-
ské pečovatelské služby. Velmi si ce-
ním jejich lidského přístupu a milého 
úsměvu na tváři. Jsem rád, že se ještě 
v této uspěchané době setkávám 
s tak milými lidmi.  POKORNÝ

KRÁTCE

Z popeláře zahrádkářem snadno a rychle
Okurková sezona v novinách? Tentokrát ne, letošnímu 
létu vládla sezona melounová. Zvláště když v Bohumíně 
uzrály opravdu reprezentativní kousky v místě, kde by to 
nikdo nečekal. Na městské skládce komunálního odpadu.

To jsou paradoxy. Leckterý za-
hrádkář se snaží vypiplat rostlin-
ky od semínek, kupuje různé 
substráty, sazeničky si hýčká 
a nakonec jej kýženou úrodou 
třeba vůbec neobdaří. V tomto 
případě se nikdo o nic nesnažil. 
Kdosi jen doma zbaštil meloun, 
vyhodil semínka do koše, pope-
lářský vůz je pak se smetím od-
vezl na skládku a bylo »zaseto«.

„Podobné případy nejsou až tak 
výjimečné, s komunálním odpadem 
doputuje na skládku ledacos. V minu-
losti jsme tady narazili na vzrostlá 
a plodící rajčata nebo papriky. Me-
louny tady ale vidíme poprvé, to je 
opravdu rarita,“ prohlásil vedoucí 

odpadového hospodářství BM ser-
visu Martin Rajnošek.

Přestože melouny vyrostly do 
pěkných rozměrů a na první po-
hled vypadaly vábně, nikdo si na 
nich zřejmě nepochutná. Přece 
jen meloun ze smetiště, to není 
nic, po čem by gurmán prahl. 

(tch)

Akrobati na kolech a prknech
Osvěta i zábava v jednom. Odbor dopravy bohumínské radnice ve spolupráci 
s agenturou K3 pořádal 3. září další dopravní odpoledne. Jeho dějištěm je tradičně 
dopravní hřiště v Hobbyparku a cílí především na rodiny s menšími dětmi.

Organizátoři připravili pro nejmenší vý-
tvarné dílničky a soutěže zručnosti. Na pódiu 
se představilo také divadlo Kaňka s poučnou 
pohádkou O neposlušném autíčku. Ze zcela 
jiného soudku byla exhibice členů bohumín-
ského OS Mládež. Jejich domovskou scénou 
je areál Faja, kde se už pár let snaží vybudovat 

skatepark a další adrenalinové atrakce. Nyní 
se přijeli představit širší veřejnosti a ukázali to 
nejlepší ze svých dovedností. Na rampě před-
váděli krkolomné kousky na speciálních kolech 
či skateboardech. Děti, které představení nad-
chlo, si na cyklistických speciálech mohly na 
závěr některé snazší triky vyzkoušet samy. (erh)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


