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Atraktivní akrobacie a »souboje« na hlavní třídě
Každoročně krátce po začátku školního roku se pěší zóna 
v centru města promění ve sportovní arénu. Ta je už deset 
let dějištěm akce pro děti a mládež »City Cafe Open«. 
Jejím základem je fl orbalový turnaj.

Turnaje na frekventované hlavní třídě se tentokrát zúčastnilo devět 
týmů ve dvou žákovských kategoriích. Na improvizovaném hřišti svedlo 
boje sedmatřicet hráčů. Akce má »náborové« poslaní. Snaží se přilákat 
mladé posily do sportovních týmů, nejen toho fl orbalového. Součástí 

programu jsou proto tradičně i ukázky dovedností členů dalších kroužků, 
které působí pod hlavičkou bohumínského domu dětí a mládeže. Letos 
se divákům představili talentovaní rybáři, tanečnice souboru Kates, 
mladé házenkářky a členové nového oddílu taekwon-do. Jejich exhibi-
ce vzbudila velký obdiv. Školáci, kteří se korejskému bojovému umění 
věnují, předvedli nacvičené sestavy, simulované souboje i atraktivní 
»akrobatické« prvky. 

Akci na hlavní třídě pořádá fl orbalový oddíl 1. SC Bohumín '98 spolu 
s Domem dětí a mládeže Fontána a City Cafe.  (tch)

Hledači (eko)pokladů vyrazili na lov
Neuvěřitelnou odezvu Bohumíňáků vyvolala hned po svém 
startu ekologická soutěž »Třiď a bav se«, v níž mohou lidé 
vyhrát tablet, notebook nebo chytrý telefon. O půlnoci 
v pátek 16. září město na svém webu a facebookovém profi lu 
odtajnilo prvních sedmnáct hádanek k nalezení schránek 
s tričky. Do ulic i odlehlých míst okamžitě vyrazily desítky lidí. 

První schránka našla svého majitele už krátce po 
půlnoci. Do 24 hodin od zahájení pátrací akce zů-
staly ve svém úkrytu jen dvě schránky. Skupinky lidí 
s čelovkami a baterkami bylo možné pozorovat po 
celém Bohumíně. Soutěžící se předháněli, kdo z nich 
se dříve dostane na zašifrované místo a bude úspěš- 
ný v hledání. Schránky lidé nacházeli na odlehlých 
i kuriózních místech. Jedna z nich byla »utopena« 
v modrém sudu s dešťovou vodou u kostela ve Sta-
rém Bohumíně, jiná zase visela na borovici u Vrbic-
kého jezera, další byla důmyslně skryta v blízkosti 
železničního přejezdu v Pudlově. „Pod přejezdem je 
roura na odtok vody a v ní to bylo nalepené na stropě,“ 
napsala na facebookový profi l jedna z úspěšných 
soutěžících. Další nálezkyně se radovala z pokladu 
ukrytého v blízkosti limnigrafu u řeky Odry. „Keška 

nalezena při nočním dobrodružství za svitu úplňku 
pod železným mostkem,“ hlásila. Rekordmanem prv-
ního kola soutěže se stala rodina, která ještě v prů-
běhu noci objevila čtyři schránky.

Během šesti týdnů organizátoři schovají celkem 
sto malých stříbrných schránek s tričky a propagač-
ními předměty. Každý pátek minutu před půlnocí 
zveřejní zašifrovaný seznam nových míst. Dobro-
družná hra ve stylu geocachingu zavede nadšence 
na místa dobře známá, ale hledačům odhalí také 
zákoutí, kam se třeba nikdy nepodívali. „Schránky 
jsou ukryty ve výšce, pod vodou, pod zemí. Mohou být 
ve volné přírodě i uvnitř objektů. Platí ale, že všechna 
místa jsou veřejně přístupná,“ prozradil místostarosta 
Lumír Macura. Soutěž má ekologický podtext. Vý-
herní trička mají stejnou barvu jako kontejnery na 
separovaný odpad.

Organizátoři připomínají, že se každý úspěšný 
nálezce musí přihlásit na e-mail tridabavse@mubo.cz, 
aby mohl být zařazen do slosování o ceny. Kom-
pletní pravidla hry jsou k dispozici na stránkách 
www.bohumin.cz v sekci Volný čas. Finále soutěže 
proběhne 29. října v 16.25 hodin v Hobbyparku.

Text: Jana KONČÍTKOVÁ, foto: Lucie KOLKOVÁ

Ukrývání prvních schránek neboli »kešek« proběhlo 
16. září. Každý týden v pátek pak přibude další várka.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Hlavním tématem setkání byly sousedské vztahy
Už jednadvacet let vyráží 
vedení města do jeho 
»vesnických« částí na 
setkání s tamními občany. 
I v době moderních 
technologií a rozvoji 
informačních kanálů 
mají besedy tváři v tvář 
posluchačům svůj význam. 
Setkání se uskutečnila 
v polovině září.

Šunychl, Starý Bohumín, Pudlov, 
Vrbice, Skřečoň, Záblatí. Starosta 
Petr Vícha s místostarosty Igorem 
Bruzlem a Lumírem Macurou stih-
li během tří dnů absolvovat šest 
besed. Na každou z nich dorazilo 
několik desítek zvídavých občanů. 

První část setkání se klasicky 
nese v duchu přehledu novinek, 
které prezentují zástupci města. 
Lidé se tak dozvědí o dokonče-
ných nebo připravovaných pro-
jektech. Zpestřením jsou oblíbené 
kvízové otázky, kdy za správné 
odpovědi dostane luštitel drob-
nou pozornost.

Ve druhé části besedy se infor-
mační proud otočí. S podněty a do-
tazy přicházejí sami občané. Za 
poslední dvě dekády zaznamenala 
tato část výrazný posun, letos byl 
obzvláště markantní. Zatímco 

kdysi lidé upozorňovali na velké 
problémy, které trápily celé město, 
například povodně či stav komu-
nikací, postupně tyto body »vy-
mizely«. V průběhu let se totiž 
většinu z nich podařilo vyřešit. 
Dnes přicházejí na přetřes přede-
vším lokální témata, v Pudlově 
třeba komplikované soužití s ne-
přizpůsobivými, ve Vrbici zápach 
z ostravské kompostárny. A vů-
bec největším problémem dnešní 
doby jsou sousedské vztahy.

„Drtivá většina připomínek byla 

ryze individuálních, které z pozice 
města nemůžeme výrazně ovliv- 
nit. Soused mě ruší sekačkou nebo 
naopak zahrádku nekosí a plevel 
se šíří do okolí, na vedlejším po-
zemku se pravidelně schází hlučná 
společnost a podobně,“ tlumočil 
poznatky z besed Igor Bruzl. Je to 
podle něj dokladem změn ve spo-
lečnosti. Lidé se »starají hlavně 
o sebe«, sousedé se nedruží a je-
jich vztahy ochladly.

Na jeden celoměstský »feno-
mén« ale letošní besedy přece jen 

upozornily. Jde o zneužívání bez-
platných kontejnerů na rostlinný 
odpad. V městských částech je 
jich osmadvacet a lidé se k nim 
chovají macešsky. Okamžitě je za-
valí vším možným a překypující 
kontejnery i hromady v okolí tlejí 
a zapáchají. „Opět se potvrdilo, že 
když je něco zadarmo, lidé si toho 
neváží. Musíme proto fungování 
těchto kontejnerů změnit a najít 
jiný systém,“ uzavřel místostarosta.

Text a foto:
Pavel ČEMPĚL

V říjnu si zvolíme 65 krajských zastupitelů
7. a 8. října proběhnou volby do zastupi-
telstev krajů. V Bohumíně budou občané 
volit v devatenácti stálých okrscích. 
Seznam volebních místností bude zveřej-
něn na úřední desce městského úřadu 
nejpozději patnáct dnů před volbami.

Volební místnosti se otevřou v pátek 7. října ve 14 ho-
din a hlasování v tento den skončí ve 22 hodin. V sobotu 
8. října mohou voliči hlasovat od 8 do 14 hodin. Lístky 
dostanou občané do schránek do 3. října.

Volit může osoba, která alespoň druhý den voleb 
dosáhne 18 let, je přihlášena k trvalému pobytu v obci 
Moravskoslezského kraje a nenastala u ní překážka ve 
výkonu volebního práva. Před hlasováním je nutné pro-
kázat svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo českým cestovním 
pasem. Lidé hlasují v okrsku, v jehož územním obvodu 

mají trvalý pobyt a jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. 
Volba probíhá za plentou, kde se vkládá do úřední obálky 
jeden lístek, na kterém lze zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u čtyř kandidátů vyznačit preferenční hlas.

Pokud se bude občan v době voleb nacházet mimo 
trvalé bydliště, může požádat o vydání voličského prů-
kazu. Žádost o něj je možné poslat písemně na adresu 
městského úřadu nejpozději do 30. září nebo podat 
osobně v ohlašovně radnice (hlavní budova, kancelář A 
101) do 5. října do 16 hodin. Na voličský průkaz vydaný 
v Bohumíně lze hlasovat v jakémkoli okrsku Moravsko-
slezského kraje.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů 
požádat o hlasování do přenosné schránky mimo volební 
místnost. Požádat lze osobně nebo telefonicky v ohla-
šovně městského úřadu ( 596 092 273) nebo infocen-
tru ( 596 092 111) a ve dnech voleb u okrskové komise. 
Do přenosné schránky je možné hlasovat pouze ve svém 
okrsku.  (mšm)

Spokojenost nemocničních pacientů
Od února do konce srpna probíhal v Bohumínské 
městské nemocnici celonárodní průzkum 
bezpečnosti a spokojenosti pacientů. Cílem bylo 
sledování konkrétních ukazatelů kvality posky-

tované péče formou anonymních dotazníků. 
Ty byly k dispozici na lůžkových odděleních i v ambulancích. Prů-

zkumu se zúčastnilo 250 hospitalizovaných pacientů. Posuzovali na-
příklad nemocniční stravu, čistotu a úklid na odděleních nebo přístup 
zdravotnického personálu. V ambulancích vyplnilo dotazník 291 
respondentů, kteří mohli hodnotit například délku čekací doby na jed-
notlivá vyšetření a podobně. Celé vyhodnocení průzkumu je k dispo-
zici na webových stránkách nemocnice www.nembo.cz.  (nik)

CO – KDY – KDE

Zahrádkářská výstava
Vrbická organizace Českého za-

hrádkářského svazu pořádá 10. roč-
ník výstavy ovoce, zeleniny a květin. 
Koná se v sále restaurace U Zvonu ve 
Vrbici v sobotu 24. září od 9 do 18 
hodin, v neděli 25. září od 9 do 17 
hodin. Výpěstky určené na výstavu se 
budou přijímat v pátek od 14 do 19 
hodin. Vstupné je dobrovolné.

Jarmark na hranici
Cenné starožitnosti i historické 

kuriozity, sbírky rozličných artefaktů 
nebo jen zaprášená veteš, která vyvo-
lává nostalgii. Starý hraniční přechod 
Bohumín–Chałupki i most nad Odrou 
budou 25. září od 5 hodin patřit 
Jarmarku na hranici. Vstup i proná-
jem prodejních míst je zdarma. 

Gymnázium slaví
Gymnázium Františka Živného sla-

ví 95. výročí. Zahájení oslav se koná 
14. října v 11 hodin. Připravena je 
vernisáž výstavy k dějinám gymnázia 
a prohlídka školy. Večer v 19 hodin 
pak vystoupí v kině Pěvecké sdružení 
moravských učitelů. Druhý den oslav 
15. října je od 9 do 20 hodin na pro-
gramu den otevřených dveří. Za-
městnanci a žáci gymnázia srdečně 
zvou k účasti na oslavách všechny 
bývalé kolegy, absolventy i širokou 
veřejnost. (red)

Výběrové řízení 
na místo referenta

Tajemnice Městského úřadu 
v Bohumíně vyhlašuje výbě-
rové řízení na pracovní místo 
referenta/ky majetkového od-
boru. Termín dodání přihlášek 
je do 5. října. Bližší informace na 
stránkách www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Nabídka 
práce, nebo ve vývěskách. (red)

PRÁCE
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Požár na železnici způsobil »obyčejný« zkrat
Žádné žhářství ani sabotáž. Únorový požár na bohumínské železnici, 

který téměř současně vypukl na třech místech, nezpůsobil úmyslný 

zásah ani lidské selhání. Policie nyní ukončila vyšetřování s tím, že šlo 

o technickou poruchu na trakčním kabelovém vedení. 

Požár vypukl 10. února v relovně ústředního stavědla. Hořet začaly také 
kabely v hale depa a trakční i sdělovací vedení. Událost paralyzovala provoz 
v železniční stanici Bohumín a vyřadila i sedm železničních přejezdů. Vyčís-
lená škoda nakonec přesáhla 107 milionů.

Policie případ zprvu vyšetřovala jako obecné ohrožení z nedbalosti. Dů-
kladně ohledala požářiště, vyslechla desítky svědků, vyžádala si odborné 
znalecké posudky i vyjádření Technického ústavu požární ochrany. Náročné 
sedmiměsíční prověřování nakonec vedlo k závěru, že na požáru nikdo vinu 
nenese. Nikdo neporušil předpisy ani zařízení úmyslně nepoškodil. Byla to 
zkrátka »obyčejná« porucha. „Znalci zrekonstruovali sled událostí s tím, že došlo 
k průrazu u elektrické izolace trakčního kabelového vedení. Zda k němu přispěly 
i vibrace od projíždějících vlaků, nemohli s jistotou určit,“ seznámila s výsledky 
vyšetřování policistka Zlatuše Viačková. Vzhledem k tomu, že k žádnému 
trestnému činu nedošlo, policie případ odložila.  (tch)

Město Bohumín nabízí 
k prodeji deset stavebních 
parcel pro výstavbu rodin-
ných domů v Záblatí. 
Pozemky o rozloze od 1 037 
do 1 263 metrů čtverečních 
se rozkládají mezi Rychvald-
skou a Anenskou ulicí. 

Záblatí je klidnou a vyhledáva-
nou městskou částí. Má vesnický 
ráz, je obklopeno lesy a zelení, 
nachází se zde základní i mateř-
ská škola, sportovní hřiště, 

Pozemky pro 
rodinné domy

Harmonogram licitací
3.10.

ve 14.30 hodin  (pozemek č. 1) 
v 15 hodin  (pozemek č. 2) 
v 15.30 hodin  (pozemek č. 3) 
v 16 hodin  (pozemek č. 4) 
v 16.30 hodin  (pozemek č. 5) 

5.10.

ve 14.30 hodin  (pozemek č. 6) 
v 15 hodin  (pozemek č. 7) 
v 15.30 hodin  (pozemek č. 8) 
v 16 hodin  (pozemek č. 9) 
v 16.30 hodin  (pozemek č. 10) 

restaurace, pošta i autobusová 
doprava. Ze Záblatí je výborné 
dopravní spojení do centra Bo-
humína i do Rychvaldu. 

Všechny stavební parcely mají 
možnost napojení na inženýrské 
sítě (rozvod plynu, elektřiny, vo-
dovodu a kanalizace) na hranici 
pozemku. Licitace proběhnou 

3. a 5. října v kanceláři 101 budovy 
»B« městského úřadu. Vyvoláva-
cí cena u pozemků je 595 korun 
za metr čtvereční včetně DPH. 
Zájemce musí složit licitační jisto-
tu ve výši 60 tisíc. Úspěšný kupu-
jící dále uhradí náklady spojené 
s prodejem, a to poplatek za sepsá-
ní kupní smlouvy (maximálně 20 

tisíc) a kolek za návrh na vklad do 
katastru nemovitostí (tisíc korun).

Bližší informace podá Jana 
Holeszová z majetkového odboru 
radnice, kancelář 103, budova 
»B« osobně, telefonicky na čísle 
 596 092 228 nebo prostřed-
nictvím e-mailu holeszova.jana@
mubo.cz.  (jahol)

Příprava pro novou výstavbu
Donedávna zemědělsky obdělávané pozemky v Záblatí 
patřily v minulosti církvi. V roce 2010 je však odkoupilo za 
čtyři miliony město, přičemž polovinu z této částky uhradilo 
po dohodě s církví v »naturáliích«. Dva miliony investovalo 
do oprav sakrálních památek v Bohumíně a okolí.

Už do koupě zelené plochy šlo 
město se záměrem, že zde vyrostou 
rodinné domy. Původní myšlenka 
však byla, že parcely pro stavbu 
připraví soukromý developer. 
Žádného však nabídka neoslovila, 
a tak se město do přípravy území 
pro novou zástavbu pustilo samo. 

Investovalo do ní dalších osm 
milionů. K hranicím pozemků už 
jsou nyní přivedeny inženýrské 
sítě, na kanalizaci se při jednom 
napojily další tři sousedící parcely. 
Nyní práce fi nišují výstavbou zce-
la nové komunikace. Ta propojí 
Rychvaldskou a Anenskou ulici 
a bude sloužit jako přístupová ces-
ta k deseti novým domům, které 
zde mají vyrůst. Nově vybudovaná 
ulice ponese jméno Slunečná. (tch)

Inženýrské sítě už jsou hotovy, zbývá 
vybudovat přístupovou Slunečnou 
ulici.  Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135 
nebo  A243 . Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou 
zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace najdete 
na www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Dvoupodlažní 
dům s oplocenou zahradou se 
nachází v blízkosti školy, pošty, 
dětského koutku a menšího ob-
chodu s potravinami. Možnost 
parkování u domu. V bytě je ply-
nové etážové topení. Plocha pro 
výpočet nájemného 43,80 m2, cel-
ková plocha bytu 43,80 m2. Pro-
hlídka 26.9.  ve 13.45–14.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 26.9. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v třípod-
lažním cihlovém domě se šesti 
byty a dvorem. V blízkosti je park, 
autobusová zastávka a škola. Plo-
cha pro výpočet nájemného 65,44 
m2, celková plocha bytu 66,28 m2. 
Prohlídka 3.10. ve 14.00–14.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 3.10. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 131, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. Byt 
s plastovými okny a ústředním 
topením. Byt je po rekonstrukci 
– podlahy, dveře, koupelna a elek-
tro. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 109,87 m2, celková plocha bytu 
111,37 m2. Prohlídka 26.9. v 15.30 
–15.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 3.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 49, I. kategorie, 10. 
nadzemní podlaží. Věžový zatep-
lený dům, v blízkosti nákupních 
možností, školy a školky. Dům 
s domovnickou činností. Možnost 
parkování u domu. Byt po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,37 m2, celková plo-
cha 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 ná-
kupního střediska. Byt po celkové 
rekonstrukci. Součástí bytu je bal-
kon. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,13 m2, celková plocha bytu 56,13 
m2. Prohlídka 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 nízko-
podlažní dům poblíž náměstí 
Budoucnosti a základních škol. 
Dům je celkově zateplený včetně 

střechy. V domě je úklid společ-
ných prostor zajištěn fi rmou. Plo-
cha pro výpočet nájemného 56,75 
m2, celková plocha 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 
zateplený dům se nachází poblíž 
základní školy. V domě je úklid 
společných prostor zajištěn úkli-
dovou službou. Byt bez balkonu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,33 m2, celková plocha bytu 
60,67 m2. Prohlídka 26.9. ve 14.45 
–15.00 hodin a 27.9. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 3.10. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Husova 309, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
poblíž centra města s možností par-
kování před domem. Byt s plasto-
vými okny, ústředním vytápěním 
a generální opravou elektroinsta-
lace. Plocha pro výpočet nájem-
ného 38,10 m2, celková plocha 
bytu 38,90 m2. Prohlídka 3.10. ve 
14.15–14.30 hodin a 4.10. v 10.30 
–10.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
936, číslo bytu 8, I. kategorie, 3. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. V bytě 
plastová okna, ústřední vytápění. 
V blízkosti kino, vlakové nádraží. 
Plocha pro výpočet nájemného 
35,80 m2, celková plocha bytu 
37,09 m2. Prohlídka 3.10. v 15.00
–15.15 hodin a 4.10. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
5.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 366, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům se nachází v blízkosti ne-
mocnice, školy, školky. Možnost 
parkování u domu. Dům s funkcí 
správce, v bytě je ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
54,10 m2, celková plocha bytu 
54,10 m2. Prohlídka 3.10. ve 
14.30–14.45 hodin a 4.10. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 881, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízký cihlový 
dům v klidné části města. V blíz-
kosti domu se nachází park, ná-
kupní střediska, pošta a dětský 
lékař. Možnost parkování u domu. 
V bytě jsou plastová okna, ústřední 
topení, kuchyňská linka. Plocha 

pro výpočet nájemného 39,65 m2, 
celková plocha bytu 43,60 m2. 
Prohlídka 3.10. v 14.45–15.00 ho-
din a 4.10. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace bytu se koná 5.10. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 32, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny a možnos- 
tí parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,88 m2, celková plocha 
bytu 31,20 m2. Prohlídka 3.10. 
v 15.45–16.00 hodin a 4.10. v 9.15 
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
5.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 69, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Zateplený, v roce 2007 
zrekonstruovaný dům se správ-
covskou a úklidovou službou. 
V blízkosti domu je lesopark, 
Kaufl and, škola a školka. Možnost 
parkování u domu. V bytě je kou-
pelna s vanou, z lodžie je výhled 
na město. Plocha pro výpočet ná-
jemného 62,57 m2, celková plocha 
bytu 67,75 m2. Prohlídka 29.9. v 8.30 
–8.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 10.10. v 15.30 hodin. 
Podání přihlášky do 5.10.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 98, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází poblíž 
Kauflandu, Albertu, mateřské 
školy a zrenovovaného parku. Byt 
byl v loňském roce celkově zre-
konstruován. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,99 m2, celková plo-
cha bytu 53,53 m2. Prohlídka 5.10. 
v 15.45–16.00 hodin a 6.10. v 9.45 
–10.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 10.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 183, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům, 
v blízkosti nákupních možností, 
školy a školky. Možnost parkování 
v blízkosti domu. Byt po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,74 m2, celková plo-
cha bytu 68,24 m2. Prohlídka 5.10. 
v 15.00–15.15 hodin a 6.10. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
10.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 305, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům s plastovými okny 
se nachází v klidném prostřední, 
poblíž domu je parkoviště, ob-
chod se smíšeným zbožím, škola 
a školka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,15 m2, celková plocha 
bytu 48,15 m2. Prohlídka 3.10. 
v 15.15–15.30 hodin a 4.10. v 8.45 
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
10.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 406, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města. Byt s plas-
tovými okny, balkonem a centrál-
ním vytápěním je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 96,84 m2, celková plo-
cha bytu 103,76 m2. Prohlídka 
3.10. v 16.30–16.45 hodin a 4.10. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 10.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 60, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
s výhledem na město byl v roce 
2012 celkově zrekonstruován. 
Plocha pro výpočet nájemného 
44,97 m2, celková plocha bytu 
45,97 m2. Prohlídka 5.10. v 15.15–
15.30 hodin a 6.10. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 10.10. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 236, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. V bytě plas-
tová okna, ústřední vytápění. 
Koupelna po rekonstrukci. V blíz-
kosti škola, školka, autobusové 
nádraží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,24 m2, celková plocha 
bytu 61,70 m2. Prohlídka 10.10. 
v 15.00–15.15 hodin a 11.10. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1058, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž školy, školky, střediska 
zdravotnických služeb. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor, 
k bytu náleží sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 65,63 m2, 
celková plocha bytu 67,65 m2. 
Prohlídka 10.10. v 15.15–15.30 
hodin a 11.10. v 10.15–10.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 17.10. 
v 16.15 hodin.

Zájemci o licitaci mohou mít 
sjednanou nájemní smlouvu 
k městskému bytu a po vylicito-
vání stávající byt odevzdají městu 
Bohumínu. Bližší informace lze 
získat telefonicky na čísle  596 
092 199 nebo osobně na MěÚ Bo-
humín, majetkovém odboru, kan-
celář B207, 1. patro vedlejší budovy 
radnice, e-mail: vachtarcikova.
lenka@mubo.cz. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Ostřejší obraz pomocníka strážníků
»Oči« strážců pořádku vidí zase o něco ostřeji. Městská 
policie investovala do nákupu nových monitorů na 
dozorčím stanovišti. Dosluhující plasmové monitory 
nahradily moderní 200hertzové zobrazovače.

Nové monitory s úhlopříčkou 
123 centimetrů poskytují mno-
hem ostřejší obraz než předchozí 
plasmy, které už navíc měly kvů-
li nonstop provozu částečně 
»vypálený« obraz. Nezanedbatel-
ná je u nových zobrazovačů také 
třikrát menší spotřeba energie. 
Do jejich pořízení investovala 

městská policie necelých osmde-
sát tisíc.

Na monitorech strážníci sledují 
obraz z dvaadvaceti pohyblivých 
kamer rozmístěných ve městě. 
Díky obslužnému programu mo-
hou na jedné obrazovce zobrazit 
až šestnáct políček nebo naopak 
využít plochu celou pro jeden 

detailní záběr. Soft ware pochopi-
telně dokáže záznam z kamer 
nahrávat a pořizovat fotografi e.

Kamerový monitorovací systém 
funguje v Bohumíně už devate-
náct let. Strážníci díky němu ročně 
odhalí desítky deliktů, hledaných 
osob, a kamery pomohly zachrá-
nit i několik lidských životů. (tch)

Maják městské policie
 ● Večer 17. srpna vyjela hlídka 

k Záblatskému rybníku na ozná-
mení, že tam někdo chytá načerno. 
Strážníci pak u rybníka zadrželi 
dva pytláky a předali je policii.

 ● Odpoledne 20. srpna městská 
policie ve spolupráci s republiko-
vou pátrala po pohřešovaném je-
denáctiletém chlapci. Strážníci 
hocha nalezli v Šunychlu poblíž 
Kališova jezera a předali jej matce. 
Večer 8. září pro změnu vypátrali 
hledanou dívku v rychvaldské ulici 
Eldorádo. Slečnu, po které bylo 
vyhlášeno pátrání, dopravili na 
policii.

 ● Agresivní muž vyvolal 27. srpna 
večer několik konfl iktů. Nejprve 
vyprovokoval rvačku v restauraci 

Na Kuželně. Před pří-
jezdem hlídky však 
stihl uprchnout. Problémy ale dě-
lal i na útěku. V Nerudově ulici 
bezdůvodně napadl a zranil dva 
muže. To už mu ale byla v patách 
hlídka, která jej nedaleko v Míro-
vé ulici zatkla. Řáděním násilníka 
se bude zabývat policie.

 ● Zloděj s kradeným zbožím uprchl 
10. září večer z prodejny naproti 
nádraží. Díky popisu si jej hlídka 
všimla na vlakovém nástupišti. 
Lapka se dal na útěk směrem k Li-
dické ulici a cestou odhazoval ko-
řist. Strážníci muže doběhli a po-
mocí donucovacích prostředků jej 
zpacifi kovali.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín  

Dozorčí stanoviště městské policie. Foto: Pavel Čempěl

Město Bohumín nabízí k pronájmu
Samostatnou garáž (ev. č. 406) v panelovém domě 

Čs. armády 1032–36 o rozloze 17 m2. Cenová zóna 300 
Kč/m2/rok. Licitace se koná 3. října ve 14 hodin. 
 Prostor k podnikání (dosud prodejna nábytku) ve 

Vrchlického ulici (ofi ciální adresa je ovšem Štefánikova 
361). Nebytový prostor má rozlohu 219,77 m2. Jde 
o klidnou lokalitu s výbornou dopravní dostupností. 

Cenová zóna 720 Kč/m2/rok. Licitace se koná 3. října ve 
14.30 hodin.

Licitace probíhají v kanceláři 243 hlavní budovy měst-
ského úřadu. 

Bližší informace osobně v kanceláři 208 budovy B, 
telefonicky na čísle 596 092 212 nebo e-mailem: 
sobaniec.marek@mubo.cz. (red)

Riskantní hrátky s ohněm
Zdálo by se, že dnešní děti pobíhají venku už jen se smartphony, které jim 
doslova přirostly k dlaním. Překvapivě si ale školáci i nyní občas vyzkoušejí 
»vzrušující« kratochvíle jako předešlé generace. Jednomu z nich se však hrátky 
se sirkami pořádně vymkly z rukou.

Oblohu nad Bohumínem zahalil 14. září 
večer hustý černý dým. Valil se z areálu býva-
lého autosalonu v ulici Čs. armády, kde nyní 
funguje asijská tržnice. Na místo okamžitě 
vyrazili hasiči, z bohumínské stanice to měli 
jen pár metrů, a začali likvidovat požár ple-
chového přístřešku v zadním traktu areálu. 
Uvnitř malé garáže se ocitla v plamenech dvě 
zaparkovaná auta. Žár byl tak intenzivní, že je 
ani přes včasný zásah nebylo možné zachrá-
nit. Z obou vozů zůstala jen doutnající torza.

Vyšetřování případu bylo otázkou chvilky. 
Stopy policii i hasiče okamžitě přivedly k dese-
tiletému chlapci. Ten si v místě hrál se zapalo-
vačem a podpaloval papírové kartony. Ty se ale 
nekontrolovaně rozhořely a plameny přesko-
čily na garáž. Červený kohout následně napá-
chal škodu za zhruba sto tisíc. A to jen díky 
tomu, že šlo o dvě starší auta bez espézetek. 
U nových by byly následky mnohem horší.

„Případ zadokumentujeme a postoupíme k do-
řešení správnímu orgánu. Vzhledem k věku ne-
zletilého vyrozumíme i sociálku,“ uvedla mluvčí 
policie Zlatuše Viačková s tím, že událost není 
kvalifi kována jako žhářství, ale zapálení z nedba- 
losti během hry. Správním orgánem, který se bu-
de zabývat náhradou škody a dalšími úkony, je 
v tomto případě hasičský záchranný sbor. (tch)

Následky dětské hry s ohněm. V plechové garáži 
kompletně shořela dvě auta. Foto: Pavel Čempěl

Den řemesel
Střední škola Bohumín pořádá 4. 

října od 9 hodin tradiční den řemesel. 
Na náměstí T. G. Masaryka se předsta-
ví učni jednotlivých oborů s ukázkami 
své tvorby. Zájemci si řemesla budou 
moci také na vlastní kůži vyzkoušet.

Nové linky SmVaKu
Společnost Severomoravské vodo-

vody a kanalizace Ostrava (SmVaK) od 
1. října nahrazuje »bílé« telefonní lin-
ky s předčíslím 840 »zelenými« linka-
mi, které začínají předčíslím 800. Zá-
kazníci na ně volají zdarma a náklady 
za hovory hradí SmVaK Ostrava. Zá-
kaznická linka bude mít nově číslo  
800 292 400 a bude k dispozici v pra-
covních dnech od 7.30 do 18 hodin. 
Poruchová služba, která je přístupná 
non stop, bude mít nově číslo  800 
292 300. (red) 

CO – KDY – KDE



  Z  M Ě S T S K ÝC H  Č Á S T Í6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

hřiště u záblatské školy, i tady 
stavbaře potrápilo nestabilní pod- 
loží. Cestáři tak museli odtěžit 
jílovitou zeminu a podloží sano-
vat, aby vrstvy zaručily únosnost 
při provozu.

Nyní už práce v ulici Na Pís-
kách fi nišují. Nová silnice je 4,5 
metru široká, chodník má až na 
drobné výjimky 1,5 metru. Opro-
ti původnímu stavu je to velký 
rozdíl. Přesto se najdou nespoko-
jenci. Stavbaře například zaskočil 

kolemjdoucí pán, 
který mrmlal, že je 
to úzké. „V rámci 
prostoru, který jsme 
měli k dispozici, je 
to maximum. Komu- 
nikace vede v řadě 
míst těsně u hranic 
pozemků. Díky roz-
šířené vozovce by se ale nyní auta 
jedoucí proti sobě měla pohodlně 
vyhnout, což dříve možné neby-
lo,“ dodala Jochimová s tím, že 

pokud však budou v ulici nechávat 
nezodpovědní řidiči odstavená 
auta, tak ta silnice pro ostatní 
opravdu úzká bude.  (tch)

Práce v ulici Na Pískách v Záblatí fi nišují. Po pokládce nového 
asfaltového koberce přijdou na řadu ještě retardéry. Původní 
stabilní zpomalovací »hrbol« zmizel, místo něj budou na dvou 
místech kulaté zpomalovače. Foto: Pavel Čempěl

Sportovní i zábavné 
odpoledne v areálu 
za parkem

V pátek 30. září se uskuteční 

3. ročník Šunychelsko-kopytov-

ského sportovního odpoledne. 

Prezentace začíná v 15.30 ho-

din, samotná klání v 16 hodin. 

V areálu adventure golfu a ve 
sportovní hale účastníky čekají tur-
naje v golfu, volejbalu, pétanque, 
curlingu na koberci, ruských kužel-
kách. Adventure golfu se účastní 
tříčlenná družstva, volejbalu šes-
tičlenná. Jeden člen týmu musí 
vždy pocházet ze Šunychlu nebo 
Kopytova. Startovné je 50 korun 
u dospělých, 30 u dětí od šesti do 
patnácti let. Děti do šesti let mají 
akci zdarma. Na sportovce čekají 
po zápolení hodnotné ceny.

Zájemci (celá družstva) se mo-
hou hlásit do 25. září na čísla  730 
897 700, 604 163 810 a 608 761 
312. V případě nepříznivého počasí 
se bude sportovní odpoledne ko-
nat ve sportovní hale.  (red)

Z nevzhledné bývalé márnice je dnes důstojný hřbitovní domeček. Bude sloužit jako technická budova. 

Domeček bez živých i mrtvých duší
Hrozilo jí zbourání, místo toho je dnes naopak výrazným 
prvkem vrbického hřbitova. Bývalá márnice prošla omla-
zovací kúrou, která jí vrátila staronový vzhled. Jen svému 
původnímu účelu už budova pochopitelně neslouží.

Téměř devadesátiletá bývalá 
márnice ve Vrbici byla roky spíše 
na obtíž. Hyzdila okolí a jako 
noclehárnu ji využívala i pochyb-
ná individua. Ve hře proto byla 
její demolice, ale za zachování 
objektu se mimo jiné zasadila ko-
mise pro městskou část. Byla to 

správná volba, protože likvidace 
budovy by nestála o moc méně 
než její obnova. Tou prošla býva-
lá márnice v létě.

„Dělala se nová střecha, bylo 
třeba sešít popraskané obvodové 
zdi a nahodit vnitřní i venkovní 
omítky,“ popsala Eva Liszoková 

z městského odboru životního 
prostředí a služeb. Budova dosta-
la nová okna a dveře, řemeslníci 
upravili také okolí. U vstupu je 
zámková dlažba, v zadní části se 
opravoval plot.

Rekonstrukce, která dala do-
mečku důstojnou podobu, přišla 
na 108 tisíc. Objekt bude nyní vy-
užívat správa hřbitova k usklad-
nění nářadí pro svou činnost.

Text a foto: 
Pavel ČEMPĚL

Záblatská ulice Na Pískách stojí spíše na jílu
Bylo to jako balancování 
na úzkém laně, ale podařilo 
se. Rekonstrukce záblatské 
ulice Na Pískách spěje do 
fi nále. Motoristé se tak 
dočkají o metr širší silnice, 
pěším zajistí větší bezpeč-
nost zcela nový chodník.

Už příprava akce byla nesmírně 
náročná. Projektant musel mané-
vrovat ve velmi úzkém prostoru, 
počítat s prudkými srázy. Během 
stavby se navíc objevily další ne-
čekané komplikace, které bylo 
třeba řešit za pochodu. „Po dobu 
stavby bylo nutné staticky zajistit 
sloup elektrického vedení, vyřešit 
přeložky plynu či telekomunikač-
ních kabelů. Vše se ale nakonec 
podařilo,“ vyjmenovala záludnosti 
Lenka Jochimová z odboru rozvo- 
je a investic. Dodala, že podobně 
jako při nedávné rekonstrukci 

V ulici dříve žádný chodník nebyl. 
Ten zbrusu nový už místní »oby-
vatelé« testují.

POZVÁNKA
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Zatímco v centru města probíhá obnova nízkých paneláků, 
ve Starém Bohumíně se město pustilo do opravy domů 
mnohem starších. Na rozdíl od »socialistických« budov je 
není nutné nijak zkrášlovat, stačí jim vrátit původní lesk. 
Secesní, architektonicky vydařené domy z počátku minulého 
století své kouzlo ani po letech neztrácí. Bohužel na nich 
hlodá zub času.

Ve Slezské ulici probíhá rekon-
strukce domů 227, 276 a 292, 
které zde vyrostly ještě v době 
mocnářství. Všechny tři obytné 
domy naproti nemocnici dostaly 
nejprve zbrusu nové střechy. Práce 
se pak přesunuly do zadní části. 
Opravují se tady balkony a hlavně 
fasády. Jeden dům má fasádu z rež-
ného zdiva, tedy z holých červe-

ných cihel bez omítky. Zdivo se 
čistí a narušené spáry je třeba 
obnovit. Další dva jsou klasicky 
omítané. Stará vápenná omítka 
musí dolů a nahazuje se nová. 

Hasičský guláš slavil úspěch
Po úspěšném Gulášfestu 3. září 

v hasičské zahradě v Šunychlu 

se vydal kuchařský tým místních 

dobrovolných hasičů na další gas-

tronomické klání. Tentokrát se 

soutěž ve vaření kotlíkového gu-

láše konala 10. září ve Vratimově. 

Gulášoví specialisté z SDH Šu-
nychl tady loni vybojovali prvenství 
a letos chtěli svým kulinářským umě-
ním opět atakovat nejlepší umístění. 
Přestože hasiče čekala ve Vratimově 
velmi těžká konkurence deseti míst-
ních i přespolních týmů, podařilo se 
jim titul obhájit. Šunychelský »hasič-
ský guláš po myslivecku z brazilské 
jalovičky« zkrátka neměl konkurenci.
Text a foto: Zbygniew PORWOLIK, 

Starosta SDH Šunychl

Historickým domům vrací původní lesk

Oprava secesních fasád byla v plánu už letos, 
ale kvůli velkému rozsahu prací se přesouvá 
na příští rok. Štukové prvky jsou horším stavu 
než se zdálo.  Foto: Pavel Čempěl

Kvůli zachování historického 
rázu se zdi nezateplují, izolačního 
opláštění se dočkala pouze štítová 
zeď z pohledu od nemocnice.

Do rekonstrukce domů město 
investovalo 6,3 milionu. V plánu 
byl pochopitelně kompletní zásah, 
tedy i oprava čelní fasády. Jenže 
až během prací se ukázalo, že je 
v mnohem horším stavu než se 
čekalo. Jakmile stavbaři poklepali 
na štukové detaily, všechno letělo 
dolů. A protože cílem je zachovat 
vzhled se všemi secesními prvky, 
bude oprava mnohem náročnější. 
„S opravou tak velkého rozsahu jsme 
nepočítali. Proto jsme po uvážení 
rozdělili akci do dvou let. Příští rok 
vypíšeme nové výběrové řízení, kte-
ré se bude týkat jen čelní fasády,“ 
objasnila vedoucí městského odbo-
ru rozvoje a investic Jitka Ptošková.

Město si od rekonstrukce his-
torických domů slibuje nejen to, 
že se jim vrátí historická krása, 
ale že budou mnohem lákavější 
také pro zájemce o bydlení.  (tch)

DDM a balík atraktivních kroužků
Začal školní rok a s ním i nová sezona 
Domu dětí a mládeže Fontána. DDM 
má v nabídce pro tento školní rok přes 
pětašedesát zájmových útvarů a kurzů, 

do kterých se mohou hlásit zájemci od šesti do jednadva-
ceti let. Na své si ale přijdou také předškoláci a dospělí. 

„Nabídka je široká a vybrat by si 
měl téměř každý. Ceny jsou stále 
velmi přívětivé, když si uvědomí-
me, že jsou většinou v rozmezí od 
80 do 200 korun za měsíc a děti 
mají v ceně zajištěn veškerý servis. 
Letošní nabídku jsme opět pečlivě 
vyhodnotili a zařadili jsme novinky, 
například hasičský sport, taekwon-
do, kick box, šachy, adventure golf 
nebo in-line bruslení,“ uvedl ředi-
tel DDM Ondřej Veselý. Zároveň 
poznamenal, že není problém ote-
vřít zájmový útvar nebo kurz, který 
v nabídce chybí a bude o něj zájem. 
Zájemci se mohou do kroužků 

přihlásit on-line na webu www.
ddmbohumin.cz, osobně v re-
cepci DDM, případně lze ode-
vzdat rezervační formulář, který 
je k dispozici ve všech školách, 
knihovně, městských informač-
ních centrech nebo v Salonu Ma-
ryška.

O zahájení konkrétního kurzu 
bude DDM adepty informovat 
v okamžiku, kdy bude mít jejich 
přihlášku a dostatečný počet dětí. 
Proto je důležité dát o sobě vědět 
včas. Zaregistrovat se, přihlásit, 
či jen vypsat a odevzdat rezer-
vační formulář.  (fon)

Bohumínský Klub Bunkr se od 19. do 25. září 
zapojil do celorepublikového Týdne nízko-

prahových klubů. Ty se snaží pozitivně působit na děti a mládež z problémového 
prostředí. Klub se představí i 29. září v rámci Dne sociálních služeb města Bohumína. 

Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj pořádá 
v sobotu 8. října od 9 do 13 hodin 2. celostátní setkání 

celiaků. Je určeno široké veřejnost a koná se v budově Střední školy Zdeňka Matějčka 
v Ostravě-Porubě. Na programu je prezentace výrobců bezlepkových potravin a jejich 
prodej, přednášky, poradenství. Informace na www.kco-msk.cz a facebooku.  (red)

Farní sbor Slezské církve evange-
lické a. v. pořádá ve čtvrtek 6. října 

výlet autobusem do Nového Jičína. Účastníky čeká komentovaná procházka měs-
tem, historie kloboučnictví, expozice generál Laudon, návštěva zámku v Kuníně. 
Zájezd stojí 160 korun, autobus odjíždí v 7.45 hodin od městského úřadu. Zá-
jemci se mohou hlásit nejpozději do 2. října na čísle  736 627 503, e-mailu 
bohumin@sceav.cz nebo osobně.  (red)

Výlet do Nového Jičína

Aktivity Klubu Bunkr

Setkání celiaků
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Od nemocnice po novém chodníku
Na »zelené louce«, přesněji v místech 
zatravněného pruhu mezi silnicí a ploty 
ve Starém Bohumíně vyrůstá nový chodník. 
Pěší se po něm bezpečně dostanou od 
autobusové zastávky k odstavné parkovací 
ploše u cykloservisu. 

Budování zcela nového chodníku ve Slezské ulici na-
proti nemocničnímu areálu začalo v půlce srpna a hotovo 
by měli stavbaři ohlásit do konce září. Na stometrový úsek 
ze zámkové dlažby vynaložila radnice 650 tisíc. 

V souvislosti s tímto projektem se dílčích změn dočká 
také panelová plocha u cykloservisu. Ta slouží jako neofi -

ciální parkoviště a sezónně zde funguje mobilní sběrný 
dvůr. V dlouhodobém plánu je proměna plochy na stan-
dardní parkoviště, nyní zde odbor dopravy nechá alespoň 
vyznačit »legální« parkovací místa pro deset vozů.

Na Slezskou ulici se u transformátoru napojuje ulice 
Osvoboditelů, kde se práce v uplynulých týdnech rovněž 
týkaly chodníku. Nový povrch dostával úsek u domu 1020 
až 1025. Plynaři tady v trávníku pokládali nové potrubí, 
město se hned po nich pustilo do obnovy souběžného 
chodníku. Místo starých kostek 30 krát 30 centimetrů, 
které už pořádně neseděly, je zde nyní standardní »zám-
kovka«. Předláždění plochy 250 metrů čtverečních včetně 
vytvoření nového podloží stálo  370 tisíc.  (tch)

Chodník tomto úseku Slezské ulice dosud nebyl. Kromě jeho vybudování 
nechalo město také nasvětlit chodník u nemocnice. Foto: Pavel Čempěl

Když se řekne víno, každému se vybaví jižní Morava. Lahodnému nápoji 
z hroznů ale holdují i našinci, a tak pro ně městská agentura K3 už pět let 
pořádá vinobraní. Náměstí T. G. Masaryka mu patřilo také 17. září.

V září padaly teplotní rekordy, pláže 
u jezer byly navzdory datu plné plavců, ale 
v sobotu 17. září slunečná idyla skončila. 
Lijáky se do Česka přihnaly jako na just 
v době konání jedné z vyhlášených měst-
ských akcí. Milovníky vína ale ani zatažená 
obloha a mokré nadělení neodradily. Někte-
ří popadli deštníky a vyrazili na náměstí.

Letošní vinobraní poznamenala slabší 
účast vinařů. Stánků bylo ve srovnání s mi-
nulými roky výrazně méně. A stejná situace 
byla i na straně návštěvníků. Inu, počasí 

umí zamíchat kartami. Ale všechno zlé je 
k něčemu dobré. U stánků nebylo nutné stát 
v dlouhých frontách a milovníci jihomorav-
ských vín a především burčáku si přišli 
na své. A co všichni kvitovali s povděkem, 
kolem sudů a skleniček se tentokrát nerojily 
obtížné vosy.

Pořadatelé také zajistili velké stany a neru-
šenému posezení u sklenky červeného či bílé-
ho nic nebránilo. A aby bylo stylové i kulturní 
vyžití, z pódia se linuly tóny dvou cimbálovek 
a zatančit přijel i folklórní soubor.  (tch)

Kdo si na vinobraní nevzal deštník, měl vinný střik

Poslední 
vodácké »ahoj«
V sobotu 1. října se sejdou 
vodáci k poslednímu sjezdu 
meandrů. Symbolicky tak 
ukončí letošní vodáckou 
sezonu a provoz městské 
půjčovny lodí. Akci organizuje 
město Bohumín ve spoluprá-
ci s gminou Krzyżanowice 
a spolkem Posejdon

Předem rezervované lodičky si 
vodáci mohou vyzvedávat od 9.30 
hodin z půjčovny, která se nachá-
zí ve dvoře hotelu Pod Zeleným 
dubem. Samotný sjezd začne v 10 
hodin od nástupního místa ve Sta-
rém Bohumíně a zakončení pro-
běhne v Zabełkově, kde bude na 
vodáky čekat drobné občerstvení.

Sjezd lze absolvovat ve vlastních 
lodích nebo v lodích z městské 
půjčovny za cenu dopravy lodě
– kanoe pro dvě osoby 100 korun, 
čtyřmístný raft  200 korun. Lodě 
z městské půjčovny si mohou 
zájemci rezervovat do 29. září na 
e-mailu smidova.miroslava@
mubo.cz nebo telefonicky na čísle 
 596 092 127. Bližší informace 
na www.bohumin.cz, sekce Volný 
čas, rubrika Tipy na výlet.

(mšm)

Foto: Pavel Čempěl
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Student gymnázia mistrem v kulturistice
Oddíl kulturistiky a fi tness Šembi, spadající pod Studio Klára, se snaží vychovávat 
zejména mladé kulturisty. Uvědomuje si důležitost a závažnost práce s mladými 
lidmi a hodlá v nich rozvíjet lásku ke sportu, ale také cílevědomost, samostatnost 
a v neposlední řadě také pokoru.  

V mládežnických kategoriích dorostu oddíl 
každý rok sbírá cenné kovy a vždy bojuje o titul 
mistra České republiky. Loni skončil těsně před 
stupínkem nejvyšším, když na republikovém 
klání bral »pouze« stříbro. Letošní soutěžní 
sezona, kdy z oddílu startovalo osm závodníků 
v dorosteneckých a juniorských kategoriích 
a jeden v mužské kategorii, však byla přelomová.

Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juni-
orů pro oddíl znamenalo tři medailové příčky 
a také možnost účastnit se prestižního mistrov-
ství České republiky. Zde Šembi posléze okusilo 
chuť zlata. Tomáš Němec, student bohumín-
ského gymnázia, vyhrál nejen svou kategorii 
(kulturistika mladšího dorostu), ale stal se také 
absolutním mistrem České republiky v celé 
kategorii dorostu. Přivezl tedy domů hned dvě 
zlaté medaile. V dorostenecké kategorii dívek 
(bodyfi tness) se skvěle prezentovala také nej-
mladší závodnice, Adéla Chalupková, když 
vybojovala krásnou třetí příčku. 

Oba úspěšní závodníci, mimochodem nej-
mladší benjamínci oddílu, se navíc dostali do 
úzkého výběru reprezentačního soustředění 
talentované mládeže Svazu kulturistiky a fi tness 
České republiky (SKFČR). Do tohoto výběru 
se dostane pouze dvacítka nejlepších mládež-
nických závodníků z celé republiky. Účast na 

podobné akci byla velkou ctí pro Tomáše, 
Adélu i celý oddíl.

Z celkového počtu 426 oddílů, zapsaných ve 
SKFČR, mělo na pódiích jarních mistrovských 
soutěží své sportovce 180 oddílů. Z nich obsa-
dilo Šembi v souhrnném žebříčku jedenáctou, 

v kategorii dorostu a juniorů dokonce vynika-
jící třetí příčku.

Kulturistika vyžaduje soustředění, nasazení 
při tréninku, striktnost ve stravě, odhodlání 
a mentální potřebu se stále zdokonalovat. To-
máš, Adéla a další závodníci Kulturistického 
oddílu Šembi jsou toho důkazem. 

Markéta TESAŘOVÁ

Dvojnásobný zlatý medailista Tomáš Němec.

Třetí příčku v kategorii bodyfi tness získala Adéla 
Chalupková (vpravo).  Foto: Ronnie.cz

Velké gruntování a zkrášlování
Bohumínské aquacentrum čekala počátkem září pravidelná 
odstávka. Slouží k očistě a úpravám, které není možné provádět za 
provozu. Hlavní bazén bylo třeba vypustit, vyčistit a zkontrolovat 
všechny jímky, potrubí, cirkulační systémy. Gruntovalo se ale 
všude, v celém aquacentru. A také modernizovalo.

Estetické i praktické změny čekají návštěvní-
ky v dámských i pánských sprchách. Jsou zde 
zcela nové obklady a uprostřed prostoru přibyla 
zídka. „Jednak prostor rozdělí, ale slouží také k od-
kládání plavek a dalších věcí,“ nastínil vedoucí 
aquacentra Jaromír Voráč. Prostředí se změnilo 
rovněž při vstupu do saunového světa. I tady je 
nové obložení a přibylo působivé podsvícení 
stropu, které mění barvy.

Aquacentrum si díky každoročním omlazo-
vacím kúrám drží vysoký standard poskytova-
ných služeb, vybavení i prostředí. I letos má za 
sebou úspěšnou letní sezonu. O prázdninách 
prošlo branami plavečáku dvaapadesát tisíc 
návštěvníků, tedy o sedmnáct set více než loni. 

Po odstávce aquacentrum otevřelo 10. září 
s už mimosezonní provozní dobou (viz strana 
15). Změnil se také ceník. Hodina v bazénu 

Nové prostředí sprch u bazénu. Jsou zde jiné obklady a přibyla dělicí příčka. Foto: Pavel Čempěl

Výraznou proměnou prošel vstup do saunového světa. 

sice o pětikorunu podražila, ale příznivě se 
změnily sazby za »překročení«. Když dříve 
návštěvník přetáhl třeba jen o pět minut, musel 
uhradit celou další hodinu, byť s poloviční 
taxou. Nyní za překročení uhradí jen půlhodinu 
za patnáct korun.  (erh)
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Jóga a aerobik 
ve Sportcentru

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 
www.aerobikbohumin.net nebo 
 608 333 771. Vstupenky jsou 
v prodeji od 5. září v recepci 
Sportcentra.  (red)

Bohumínský hokej letos slaví 80 let a naplno 
rozjel novou sezonu. HC Bospor Bohumín 
znovu přihlásil družstvo do krajské ligy 
mužů a také obsadil čtyři mládežnické 

kategorie, od přípravky až po mladší žáky.
V krajské lize mužů (KLM) 

letos soutěží devět týmů. Druž-
stvo HC Bospor tvoří mladí ho-
kejisté, kteří by měli být základem 
pro další dekádu, ale také ostříle-
ní borci. Oporami jsou například 
Marek Ivan, který je zároveň 
hlavním trenérem mládeže, Da-
vid Mikšan, Mirek Javín a další 
hráči se zkušenostmi z druhé 
ligy i jiných soutěží. Tým by rád 
na utkání přilákal co nejvíce fanouš-
ků, kterým dospělý hokej v mi-
nulé sezoně v Bohumíně chyběl.

Klub chce dále rozšiřovat mlá-
dežnickou základnu a nabídnout 
dětem sportovní aktivity a odpo-
vídající podmínky. Děti proto 
využívají krásný areál Bosporu, 
tréninky doplňuje plavání a další 
pohybové aktivity. Loni vznikla 

také akademie HC Bospor. Za-
měřuje se na speciální tréninky 
brankářů a dovednosti hráčů. 
Působení chce dále rozšiřovat i na 
asistence trenéra u bruslení ma-
teřských a základních škol či 
bruslení veřejnosti. V rámci oslav 
80 let hokeje se chystá akce »Brus-
lí celé město«. Snahou je přitáh-
nout k hokeji a bruslení co nejvíce 
lidí. 

Členům nabízí klub aktivity 
v průběhu celého roku. Pořádá 
mládežnické turnaje, soustředění 
a provozuje v rámci přípravy do-
plňkové sporty a tréninky. S dětmi 
začíná pracovat od nejútlejšího 
věku, nejmenší členové mají tři 
roky. Tréninky probíhají v pon-
dělí, úterý, čtvrtek a pátek odpo-
ledne. Výstroj si malí hokejisté 

mohou půjčit a rodiče smějí na 
led i s dětmi. 

Letos má HC Bospor v rámci 
svazových soutěží přihlášena 
družstva druhé, třetí i čtvrté třídy. 
Navíc se podařilo udržet velmi 
úspěšné družstvo loňských čtvrťá- 
ků, kteří budou nyní nastupovat 
v západní skupině krajské ligy 
mladších žáků. Sezona začala 
mladším žákům 17. září, muži 
začínají v KLM v sobotu 24. září 
v 17.30 hodin s HK Nový Jičín. 

Hlavním partnerem klubu je 
městská společnost Bospor, jejíž 
jméno nese, a také město Bohu-
mín, bez jehož podpory by klub 
nemohl existovat. HC Bospor 
Bohumín je klubem, který si ne-
klade za cíl vychovávat vrcholové 
sportovce. Chce dát možnost 
každému, aby si hokej vyzkoušel 
a zůstal u něj co možná nejdéle. 
Více informací najdete na www.
hc-bohumin.cz.

Roman KLEPEK, 
předseda HC Bospor Bohumín

Osmdesát let bohumínského hokeje
Příroda Bohumínska – houby (185)

Hvězdovka trojitá 
(Geastrum triplex)

V Evropě se vyskytuje asi 25 
druhů hvězdovek, v Česku roste 
17 druhů. Jsou to malé až střed-
ně velké polopodzemní houby 
cibulovitého tvaru, které od 
vrcholu hvězdicovitě praskají 
a vzniklé cípy se otáčejí dolů 
a zvedají plodnici na povrch.

Hvězdovka trojitá je nejmohut-
nějším druhem hvězdovek – její 
plodnice jsou široké 50 až 130 mili-
metrů. V minulém století byla u nás 
považována za velmi vzácnou. In-
ventárními průzkumy byly zjištěny 
nové lokality, takže ji v současné 
době hodnotíme pouze jako ne-
hojnou. Vyskytuje se v teplejších 
oblastech roztroušeně v lesích, 
křovinách, parcích a zahradách, na 
humózních a spíše zásaditých pů-
dách, někdy také na silně zetlelém 
dřevě listnatých stromů. Na Bohu-
mínsku se vyskytuje v Dolní Lutyni. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Starobohumínské čtyřhry
Tenisové kurty ve Starém Bohumíně hostily počátkem září 
Memoriál Jana Kudlíka, 19. ročník turnaje neregistrovaných 
hráčů v tenisových čtyřhrách.

V pátek 2. 
září si přišlo 
zahrát na kur-
ty třiadvacet hráčů v soutěži dří-
ve narozených. Patnáct zápasů ve 
skupinách rozhodlo, že k fi nálo-
vému duelu nastoupila dvojice 
Bogumski, Bouczek proti páru 
Oslizlok, Meixner. Prvně jmeno-
vaní předvedli výborný výkon 
a zaslouženě zvítězili. Na třetím 
místě skončila dvojice Olin Kostel-
ník, Olašic. Odměnou vítězům byly 
krásné poháry a uznání soupeřů.

V sobotu tur-
naj pokračo-
val soutěží bez 

rozdílu věku. Akce gradovala až 
v pozdním odpoledni, kdy se 
ve finále střetly páry Smetana, 
Bartusek proti dvojici Herman, 
Otruba st. Opět zvítězili první, 
sice o pověstný »fous«,  ale 
zaslouženě. Na třetím místě 
skončil pár Czyž st., Kokoška. 
Všechny tři páry obdržely krásné 
poháry.

Josef CZYŽ

VÝSLEDKY

Poděkování za péči
Děkuji za milý přístup a pří-

kladnou péči o moji manželku 
Valerii Fajovou pracovnicím pe-
čovatelské služby v Bohumíně 
a její sociální pracovnici Lence 
Voráčové. 

Valter FAJA
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VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...

18. září jsme si připomněli 
smutné 10. výročí úmrtí 

pana Lubomíra CHRENKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jana, 

dcera Petra a syn Tomáš s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

19. září jsme vzpomněli 
nedožité 75. narozeniny našeho milovaného 

manžela, tatínka a dědečka, 

pana Jozefa MAKÚCHA.


Zároveň si 22. října připomeneme 

7. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Odešel jsi, jak Bůh si přál, v našich srdcích však žiješ dál.

21. září jsme vzpomněli 
10. smutné výročí úmrtí 

pana Rudolfa USZKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, snacha Irena,
 vnuci Petr a Lucka s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.

28. září vzpomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí manžela, tatínka, dědečka, 

bratrance a kamaráda, 

pana Leo DLUHÉHO.


Stále vzpomíná manželka Jana 

a synové s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

21. září vzpomeneme nedožitých 70 let 
pana Edvarda ŠEVČÍKA


a zároveň jsme 1. září vzpomněli 

5. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud, 

jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

1. října vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
milovaného manžela, 

pana Josefa FAJMONA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Miluše, 

dcery Miluška a Pavlínka s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

1. září uplynul 1 rok od úmrtí našeho otce a dědečka, 

pana Antonína SEDLÁKA.


8. září uplynuly 2 roky od úmrtí naší maminky a babičky, 

paní Dagmar SEDLÁKOVÉ.


Za celou rodinu vzpomíná dcera Darja.

Kdo v srdci žije, neumírá...

27. září si připomeneme 9. výročí úmrtí 

paní Ludmily POKLADNÍKOVÉ.


1. března jsme vzpomněli 19. výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Rudolf POKLADNÍK.


S láskou a úctou vzpomíná syn Ruda s manželkou.

26. září vzpomeneme 7. výročí nečekaného úmrtí naší milé 
paní Aleny SIEKIEROVÉ.

S láskou vzpomínají dcera Marta s rodinou, syn Jan s rodinou, 
švagrová Anička a celá rodina.


28. září si připomeneme 1. smutné výročí 

náhlého úmrtí našeho milého 
pana Karla SIEKIERY.

S láskou vzpomínají dcera Marta s rodinou, syn Jan s rodinou, 
sestra Anička, družka Drahuška a celá rodina.
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Své »ano« si řekly tyto páry
Věra Vzatková a Martin Wastl, 

oba z Bohumína
Vlastimil Kaleta z Bohumína 

a Larysa Petrivna Bondar 
z Chersonu

Karel Recman z Českého Těší-
 na a Adéla Dvořáková z Ostravy

Tomáš Šimon a Michaela 
Harazimová, oba z Bohumína

Otmar Drobný a Šárka 
Kastlová, oba z Bohumína

Aleš Kubejko a Taťána 
Doležalová, oba z Bohumína

David Plasuň 
z Bohumína a Zuzana 
Nováková z Dolní Lutyně

Jiří Král z Jilmu a Veronika 
Damková z Bohumína

Atila Molnári a Mária 
Dlugošová, oba z Bohumína

Lukáš Neuwert a Lucie 
Rippová, oba z Bohumína

Aleš Chybidziura z Karviné 
a Nikola Damková z Dolní Lutyně

Ondřej Horvát a Beata 
Grabowská, oba z Bohumína

26. září oslaví krásných 50 let 
naše milovaná manželka a maminka, 

paní Zdeňka KABELÍKOVÁ.


Do dalších let jí všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti přejí manžel 

Vilém se synem Kamilem a rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

29. září slaví krásné jubileum 90 let 

paní Alžběta ZIELINSKÁ 
z Bohumína-Pudlova.


Do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody 

přejí dcera Marta a syn Ruda 
s rodinami.

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

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

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.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

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

 ● Nabízíme k pronájmu Restau-
raci Sokolovna ve Starém Bohu-
míně, cena 10 000 Kč měsíčně + 
energie. Možnost pronájmu bytu 
2+1 v téže budově, cena 4 000 Kč 
+ energie.  776 482 109, e-mail: 
Lucie.Kublova@seznam.cz.

 ● Pronajmu rodinný dům. Bo-
humín, 500 m od Albertu. 2 byty 
(2 1/2 + KK a 2 + KK) se zahra-
dou.  723 500 803.

 ● Prodám družstevní byt 1+1 
v ul. ČSA. Cena dohodou.  603 
432 965.

 ● Vyměním byt 2+1 s balkonem, 
obytná plocha 52 m2, 4. p v centru 
města (v bytě plovoucí podlahy, 
vestavěné skříně), za 3+1 nebo 
2,5+1. Možnost odkoupení zaří-
zení.  606 766 078, e-mail: 
dpifk ova@odos.cz.

SLUŽBY
 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 

www.dvfl oor.cz.  604 265 861.
 ● Doučování ČJ, AJ, učiva 1. 

stupně ZŠ. Cena 150 Kč / 60 mi-
nut.   739 876 332, e-mail: 
V.Copakova@seznam.cz.

 ● DOUČOVÁNÍ. Nabízím do-
učování českého a německého 
jazyka i přípravu na maturitní 
zkoušku z těchto předmětů. Cena: 
150 Kč/hod. KOREKTURY. Rov-

něž nabízím kontrolu a úpravu 
seminárních, bakalářských a di-
plomových prací, webových strá-
nek i jiných tiskovin. Cena: 30 
Kč/s.  603 702 679, e-mail: 
hochmanova.p@seznam.cz.

 ● Hlídání dětí, výpomoc v do-
mácnosti seniorům. Cena doho-
dou.  739 876 332.

RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, včelař-
ských a rybářských potřeb krmiva 
pro zvířata v obchůdku U Luďky 
ve Skřečoni.  776 684 719.

 ● V úterý 6 .9. 2016 se ve Starém 
Bohumíně zaběhla 4měsíční ko-
čička. Zbarvení černobílé. Slyší 
na jméno Cassie. Pokud ji někdo 
viděl, příp. se jí ujal, prosím, vo-
lejte.  776 719 269.

 ● Prodám dětské kolo 24" Harry 
Jetty. Top stav!!! Cena: 3 500 Kč.  
e-mail: elznicova.iveta@email.cz
 734 210 277.

NABÍDKA PRÁCE

 ● Dělník do výroby. Pro naši 
provozovnu v Bohumíně-Vrbici, 
zabývající se čištěním použitých 
potravinových olejů, přijmeme 
pracovníky na HPP. Jedná se 
o fyzicky namáhavou práci na 
směnný provoz. Požadujeme čistý 
trestní rejstřík, dobrý zdravotní 
stav, zkušenosti a praxe v technic-
kém 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.

Naposledy jsme se rozloučili
Gábor Jozef * 1957 z Nového 

Bohumína  Holuša František * 
1945 z Nového Bohumína  Jana- 
sová Alice * 1937 z Nového Bohu-
mína  Kýbl Zdeněk * 1932 z No-
vého Bohumína  Magušínová 
Zdenka * 1930 z Nového Bohumí-
na  Pechová Helena * 1939 ze 
Starého Bohumína  Pompová 

Elena * 1933 z Nového 
Bohumína  Svetlošák František * 
1938 z Pudlova  Šalaga Jan * 1937 
z Nového Bohumína  Šalbut 
Rudolf * 1922 z Nového Bohumí-
na  Vlček Václav * 1945 ze Staré-
ho Bohumína  Sitková Hedvika * 
1930 z Nového Bohumína  Staš 
Zdeněk * 1928 ze Záblatí (mat)

Noví občánci našeho města
Kateřina Vaňatková  Jakub Hanusek  Sofi e Horváthová 

 Lukáš Borek  Nikolas Cichoň  Laura Michálková  
Karolína Heroková  Nela Brisudová  Klára Bartošíková  Andrea 
Bulavová  Eva Serafi nová  Filip Luštěk  Jindřich Krzystek  Eliška 
Hrotková  Adéla Michlová. (mat)
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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

Poděkování
Děkuji kolektivu Domova Jistoty v Šunychelské 

ulici za laskavý a lidský přístup a vytvoření poho-
dlného a důstojného prostředí, které přijala paní 
Hedvika Sitková v posledních letech svého života 
za svůj nový domov. Zejména děkuji sestřičce 
Gábince za její nadstandardní vztah, pochopení 
a vlídnost. 

S paní Hedvikou Sitkovou jsme se naposledy 
rozloučili v úzkém rodinném kruhu, přitom jsme 
vzpomněli neocenitelné služby a ochotu sestřiček Domova Jistoty. 

Za celou rodinu neteř Dagmar  

Odpočinek i duševní obohacení u moře
Občas je pro ženu nutné odjet od svých milovaných 
někam, kde je jen sama sebou. A věnuje týden jen sobě 
a tomu, co ona chce. A tak jsme v konejšivé ženské náruči 
spolku Alma mater odjely v počtu dvaceti členek na týden 
k moři. Cílem byl Biograd v Chorvatsku. Jsou tu pláže 
tepající životem, ale taky divoké a opuštěné.

Už tradičně jsme se měly krás-
ně a pospolitě, přitom si ale každá 
užila to, co potřebovala. Společné 
bylo moře, jeho léčivá slanost 
a plavání, vůně borovic, nějaké 
nákupy hadříků, zrající fíky, če-
pované pivo Karlovačko. Některé 
z nás odpočívaly a četly, většinou 
jsme si knížky vzájemně vyměni-
ly. Zvědavější podnikaly výlety, 
jezdily na kole. Večery patřily 
vzájemnému obohacování při 
setkáních a moři smíchu. Celou 
dovolenou jsme měly kamarády 

– tatínka Vaška se synem Štěpá-
nem na vozíku. Vše bylo velmi 
obohacující pro všechny strany. 
Věci nejsou jen, jak na fotkách 
vypadají. Je to vše o velkém zlomu, 
přijetí a teď už pár let i o zlepšo-
vání, trpělivosti, motivaci a no-
vých začátcích. Naději a vůli. 
Viděla jsem, jak velkou moc má 
povzbuzení, spolupráce, pomoc, 
a jak to vše velmi obohatí.

Se Štěpánem, který se po těž-
kém úraze v roce 2011 učí znovu 
žít a chodit, a jeho obětavým tá-
tou se holky z Alma mater sezná-
mily už loni. A teď po roce jsem 
pochopila, proč mi o tom tolik 
vyprávěly. Naživo je vše jinak, 
než si člověk někdy myslí. Jejich 
zájem a péče byly pro Štěpána 
obrovskou motivací a udělal za 
ten rok velký pokrok. Moc ráda 
jsem se letos připojila.

Velké díky patří naší »alma-
materce« Dáši Knýblové, která 
už šestým rokem tuto netradiční 
dovolenou naprosto dokonale 
organizuje. Příští rok jedeme 
k moři zase a už se těšíme. Přidáš 
se k nám?

Jana FEDORČÁK 
VAN COPPENOLLE

PÍŠETE NÁM

 ● 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
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ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ: Kdo ulehčí hlavě, unaví nohy

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 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., 25.9. a 9.10. v 19 hodin 
SEDM STATEČNÝCH. Film USA 
(Western / Remake), 2016, titulky, 
příst. od 15 let, 130 min., 120 Kč.

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

 ● 29.9. a 30.9. v 19 hodin KRYCÍ 
JMÉNO HOLEC. Film Česko, Ra-
kousko (Špionážní / Drama), 
2016, přístupný od 12 let, 100 
minut, 120 Kč.

 ● 1.10. v 16 hodin a 2.10. v 10 
hodin SIROTČINEC SLEČNY PE-
REGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI. 
Film USA (Fantasy), 2016, da-
bing, přístupný, 128 minut. 1.10. 
ve 3D za 140 Kč, 2.10. ve 2D za 
120 Kč.

 ● 1.10. a 2.10. v 19 hodin TEO-
RIE TYGRA. Film Česko (Kome-
die), 2016, přístupný, 101 minut, 
90 Kč.

 ● 3.10. a 5.10. v 19 hodin DÍTĚ 
BRIDGET JONESOVÉ. Film Velká 
Británie (Komedie), 2016, přístup-

ný od 15 let, 123 minut, 120 Kč. 
3.10. s titulky, 5.10. s dabingem.

 ● 6.10. v 19 hodin DEEPWATER 
HORIZON: MOŘE V PLAME-
NECH. Film USA (Akční / Thri-
ller), 2016, titulky, přístupný od 
15 let, 107 minut, 110 Kč.

 ● 7.10. a 8.10. v 19 hodin 
ANTHROPOID. Film Velká Britá-
nie, Česko, Francie (Válečný), 
2016, dabing, přístupný od 12 
let, 120 minut, 120 Kč.

 ● 9.10. v 10 hodin KUBO A KOU-
ZELNÝ MEČ. Animovaný film 
USA (Fantasy / Rodinný), 2016, 
dabing, přístupný, 101 minut, 
125 Kč, děti 100 Kč.
PRO DĚTI

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

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 22.9. a 23.9. ve 13–17 hodin 

MIMONI Z ROLIČEK. Výtvarná 
dílna, tvorba oblíbených fi lmo-
vých postaviček. Dětské odd. 
Nový Bohumín.

 ● 23.9. ve 13–17 hodin KVĚTI-
NOVÝ ŘETĚZ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. 
Knihovna Starý Bohumín.

 ● 27.9. a 30.9. ve 13-17 hodin 
MIMONI Z ROLIČEK. Výtvarná 

dílna, tvorba oblíbených fil-
mových postaviček. Knihovna 
Starý Bohumín.

 ● 23.9., 30.9. a 7.10. v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek, kde na účastníky čeka-
jí deskové hry a soutěže. Dětské 
odd. Nový Bohumín.

 ● 30.9. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Starý Bohumín.

 ● 3.10. až 7.10. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin MALOVANÉ 
ČTENÍ. Čítárna, herna a výtvarná 
dílna pro předškolní děti. Dět-
ské odd. Nový Bohumín.

 ● 3.10. až 7.10. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin ZDOBENÉ KNIŽ-
NÍ OBALY. Výtvarná dílna. 
Knihovna Skřečoň; 4.10. a 7.10. 
také Starý Bohumín.

 ● 7.10. ve 13-17 hodin ČTE-
NÁŘSKÝ MARATON. Střídavě 
mohou číst děti, rodiče i praro-
diče. Maraton završí nocování 
v knihovně (pro přihlášené děti). 
Všechny pobočky knihovny.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 20.9. v 17 hodin PJÉR LA ŠÉ'Z 
– ŽENY A MUŽI. Psychoterapeut 
a spisovatel Pjér la Šé'z poodha-
lí základní odlišnosti mužského 
a ženského vědomí i nevědomí. 
Přednášková místnost knihovny 

 ● 6.1. v 17 hodin GRUZIE, LITVA 
A LOTYŠSKO NA VLASTNÍ PĚST.  
Manželé Fedorowiczovi a Valovi 

povyprávějí o svých výpravách. 
Přednášková místnost 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.

 ● 25.9. od 5 hodin JARMARK 
NA HRANICI. Prodej sběratel-
ských, rukodělných a umělec-
kých výrobků. Starý hraniční 
přechod Bohumín-Chałupki. 
Vstup i pronájem prodejních 
míst zdarma.

SPORT

 ● 5.10. v 6–20 hodin PLAVECKÁ 
SOUTĚŽ MĚST. Celorepubliková 
soutěž v plavání, vstup do aqua- 
centra zdarma.
FOTBAL 

Zápasy se hrají v areálu Pavla 
Srnička za parkem.

 ● 1.10. ve 14 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ DURMAN ST. 
MĚSTO. Dorost, krajská soutěž. 

 ● 2.10. v 15.30 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – FK BÍLOVEC. Muži, 
krajský přebor. 

 ● 8.10. ve 14 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – INTERNACIONÁL 
PETROVICE. Dorost, krajská sou-
těž. 

 ● 9.10. v 15 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ KRNOV. Muži, 
krajský přebor. 
HOKEJ

 ● 24.9. v 17.30 hodin HC BOSPOR 
BOHUMÍN – HK NOVÝ JIČÍN. 
Krajská liga mužů.

 ● 1.10. v 17 hodin HC BOSPOR 
BOHUMÍN – HK FRENŠTÁT p. R 
Krajská liga mužů. 
CVIČENÍ

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

 ● 25.9. v 18–20 hodin STEP 
AEROBIC SHOW. Sportcentrum 
Bohumín, 110 – 200 Kč.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

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
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 22.9. do 9.10.

POMŮCKA: ANIR, IRATO, LÁJ, SLOT.
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Posilovna i tělocvična v jednom
Bohumínská střední škola zprovoznila už třetí tělocvičnu. 
Zázemí pro sportovce s přívlastkem »fi tness« vyrostlo 
v bývalé kotelně. Přestavba je především dílem nadšenců 
kolem učitele, vzpěrače a trenéra Jaroslava Théra.

Plave celé město – už 5. října
Plavecké kulatiny. Ve středu 5. října proběhne 25. ročník celorepubli-

kové Plavecké soutěže měst. Bohumín se tohoto klání zúčastní už pode-

sáté. Bude obhajovat opakovaná vítězství v kategorii měst do 50 tisíc 

obyvatel. Atakovat by také chtěl předloňský účastnický rekord, kdy se 

v barvách města zapojilo 1 142 plavců.

V Bohumíně se bude 5. října plavat od 6 do 20 hodin v aquacentru. Soutěže 
se může zúčastnit každý, kdo uplave libovolným stylem stometrovou trať, tedy 
čtyři bazény. Zapojit se mohou muži i ženy všech věkových kategorií. 

Bydliště účastníka nerozhoduje, Bohumín může reprezentovat kdokoli 
z přespolních, včetně cizinců. V den konání akce bude bohumínské aquacent-
rum celý den zpřístupněno všem plavcům zdarma. 

Každý soutěžící dostane jako poděkování za účast volný vstup do bazénu. 
Ceny navíc jsou připraveny pro nejrychlejšího, nejmladšího a nejstaršího plav-
ce mezi muži i ženami.  (red)

Sprintující želva a nezvaný letec
Želva vzala do zaječích. Ač to zní komicky, 7. září tento 
kuriózní případ zaměstnal městské strážníky. Byli přivoláni 
k čerpací stanici v Ostravské ulici nedaleko bývalé Rybeny. 
Čekal je odchyt želvy nádherné, která si tady špacírovala.

Uprchlice Žofka skončila na čas 
na stanici strážníků. 

Foto: Lucie Kolková

„Želva se sice pokoušela uprch-
nout a kladla mírný odpor, ale 
marně,“ komentoval netradiční 
odchyt velitel směny Pavel Kukula. 
Zprávu o nálezu sladkovodního 
tvora zveřejnilo město na webu 
a facebooku. Díky tomu byl uprch-
lík už večer doma. Želvu jménem 
Žofka si na služebnu přijel vy-
zvednout majitel. Záhy se ukáza-
lo, jak byla Žofk a čiperná a jakou 
trasu urazila. Svůj domov má 
totiž Na Chalupách vzdálených 
zhruba sedm set metrů.

O týden později čekal strážní-
ky odchyt dalšího tvora, který 
nebývá běžný. Tentokrát hlídku 
14. září přivolali obyvatelé domu 
ve Štefánikově ulici 1073, kam se 
na chodbu zatoulal netopýr. Tento 

tvoreček je neškodný, ale jeho 
spatření v lidech vyvolává divný 
pocit a předsudky. Odchycené 
netopýry nemá cenu vozit do 
chovných stanic a strážníci je vy-
pouštějí do volné přírody.  (tch)

Na zimáku odstartovala sezona
Vytáhněte brusle ze skříně a hurá na led. Na zimním stadionu odstartova-

la další sezona. První bruslení veřejnosti proběhlo o víkendu 17. a 18. září.

„Bruslení veřejnosti bude letos vždy v sobotu a v neděli od 15 do 16.30 hodin, 
v případě změn budeme návštěvníky informovat na webu Bosporu,“ sdělil vedoucí 
zimního stadionu Petr Lakomý. Za vstup na veřejné bruslení zaplatí dospělý 40 
korun, děti do 10 let a doprovod 30 korun. Za půjčení přilby zaplatíte 30 korun 
a za půjčení bruslí 50 korun. „V naší půjčovně máme brusle pro dospělé i děti, prak-
ticky všechny velikosti. Návštěvníci mohou vybírat přibližně ze 120 párů, které máme 
skladem,“ dodal Lakomý. Počátkem října v hale startuje také škola bruslení pro 
chlapce a dívky předškolního i školního věku.

Veřejnost si může pronajmout ve vybrané hodiny celý zimní stadion, činí tak 
například skupiny mužů pro přátelská utkání v hokeji. Cena nájmu se pohybuje 
od 1 300 do 1 900 korun na hodinu.  (luk)

V úterý 27. září v 15, 17 a 19 hodin si v přednáškové 
místnosti knihovny můžete na přednášce Zachra-

ňujeme životy povídat s Petrem Balážim o možnostech moderní vědy a medicí-
ny 21. století. Na akci je nutná rezervace,  608 975 161, www.almamater.cz.

Alma mater zve

Jaroslav Th ér se čtyřicet let vě-
nuje vzpírání a silovým sportům. 
V nedávné době jej ale oslovila 
parta mladých sportovců, kteří se 
věnují crossfi tu. Jde o kombinaci 
plavání, atletiky, gymnastiky, vzpí-
rání a dalších sportů. „Když jedete 
na crossfi tovou soutěž, nikdy neví-
te, co vás čeká. Disciplíny se mění, 
kombinují, vznikají nové,“ popsal 
nové sportovní odvětví Th ér.

Společně s mladými zapálenými 
sportovci začal trénovat v garáži, 
ale toto prostředí mělo k ideálu 
daleko. Pak se ale zrodila myšlen-
ka na rekonstrukci nevyužitého 
prostoru bývalé kotelny přímo 
v areálu učiliště. Parta nadšenců 
se ve volném čase vrhla do díla 

a za tři čtvrtě roku ji změnila k ne-
poznání.

Kromě samotných prostor potře-
bují sportovci také náčiní a v tom- 
to směru výrazně přispěla žákyně 
školy Alexandra Krůčková. Za-
pojila se do projektu Podpora 
aktivit v oblastech využití volné-
ho času dětí a mládeže a podařilo 
se jí získat dotaci na zakoupení 

materiálu a částečnou úhradu 
pronájmu a služeb. 

Nyní už vybavená fi tness tělo-
cvična mohla začít sloužit a 14. 
září proběhlo její slavnostní ote-
vření. Využívat ji mohou žáci 
školy, bohumínský crossfitový 
tým i další sportovci. (tch)

Slavnostní otevření fi tness tělocvičny střední 
školy v Husově ulici. Foto: Pavel Čempěl


