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Příjezdem prvního vlaku v roce 1847 se začala 

psát historie bohumínského vlakového nádraží. 

Železnice zažívala rozmach a výpravní budova brzy 

přestala vyhovovat. Proto začala v roce 1860 výstavba 

budovy nové. Ta sloužila čtyřicet let do další pře-

stavby – v letech 1902 až 1904 dostala fi nální novo-

renesanční podobu, kterou známe i ze současnosti. 

Byť dnes nádraží vypadá téměř identicky jako na histo-
rických fotografi ích, vděčí za to řadě rekonstrukcí. Ta po-
válečná musela dát do pořádku devastující škody, které 
nádraží zasadil americký nálet v roce 1944 a o rok pozdě-
ji trhavinami ustupující německá armáda. Pak pro změnu 
zaúřadoval zub času a rozsáhlé práce na obnově nádraží 
probíhaly v letech 1990 až 1995, kdy už byla budova 
v kritickém stavu. Při rekonstrukci se dokonce část napro-
ti poště zřítila a musela být v původním stylu postavena 
úplně znovu. Následovala generální rekonstrukce celého 
nádraží v letech 2003 až 2005, která se týkala kolejiště 
i nástupišť. Výpravní budova, která je pro svou historickou 
výjimečnost od roku 1991 kulturní památkou, prochází 
další z řady rekonstrukcí právě nyní.  (red)

Historie a současnost bohumínského nádraží

Kulaté výročí železnice ve velkolepém stylu
Na oslavu v novém. Před 
170 lety, 1. května 1847, 
přijel po Severní dráze 
císaře Ferdinanda do 
Bohumína první vlak. Dílčí 
připomínka významné 
historické události, s níž 
přímo souvisí vznik Nového 
Bohumína, proběhla už 
v květnu. Vskutku velkole-
pá oslava se však teprve 
chystá. Uskuteční se v rámci 
Dne železnice 23. září 
a výpravní budova vlakové-
ho nádraží dostane k této 
příležitosti nový kabát.

Do opravy bohumínského ná-
draží se pustila Správa železniční 
dopravní cesty (SŽDC). Opravuje 
střechu výpravní budovy nádraží 
a také poškozenou fasádu. Rekon-
strukce, která probíhá za plného 
provozu stanice, si vyžádá zhruba 
šestnáct milionů a hotovo by mělo 
být do konce srpna. S obnovou bu-
dovy úzce souvisí také oprava 
bočních schodů ocelové lávky pro 
pěší. Restaurují se zachovalé prvky, 
ty vysloužilé nahradí repliky. Ter-
mín dokončení je stejný, ovšem 
s tím rozdílem, že je lávka po dobu 
rekonstrukce mimo provoz. Veš-
keré práce jsou sladěny tak, aby 

se nádraží zaskvělo v plné kráse 
23. září v rámci Dne železnice. 
„Bohumín se do regionálních oslav 
Dne železnice zapojuje už posed-
mé. Letos jsme se navíc stali hlav-
ním hostitel-
ským městem 
a oslavy budou 
díky 170. výročí dráhy v Bohumíně 
mimořádné,“ přislíbil místostaros-
ta Bohumína Lumír Macura. 

Zářijový program bude rozdě-
len do tří sekcí nazvaných Svět 
zábavy, Svět historie a Svět změ-
ny. Organizátoři využijí nejen 
prostory nádraží a depa, ale počí-

tají i s náměstím T. G. Masaryka. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
výstavu tří desítek českých i za-
hraničních lokomotiv, výjezdy 
parních vlaků do okolí a hudební 

program. Pro 
rodiny s dět-
mi chystají že-

lezničáři závod drezín či divadelní 
stan se železničními pohádkami, 
soutěžemi a atrakcemi. Kinema-
tovlak zase zajistí projekci oblíbe-
ných pohádek. 

Vstupné se na Den železnice 
neplatí. Pouze ten, kdo by chtěl 
vidět unikátní noční světelnou 

přehlídku v depu, si musí koupit 
vstupenky na webu Ticketportalu. 
Místo k sezení přijde na 250, ke 
stání 150 korun. Show nabídne 
třináct historických lokomotiv v 
na míru připraveném scénickém 
osvětlení, které zohlední kontext 
historických událostí. Doprovodí 
ji komentář s představením jed-
notlivých modelů. 

Podrobné informace o letoš-
ním Dni železnice v Bohumíně 
lze najít na webových stránkách 
www.denzeleznice.cz.

Pavel ČEMPĚL, Lucie KOLKOVÁ

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Pomoc němým tvářím z útulku
Bohumínský psí útulek se zapojil do projektu, díky němuž mohou tři z jeho dočasných 
obyvatel získat fi nanční podporu od milovníků němých tváří. Lidé mohou Fredovi, 
Endymu a Šarykovi přispět na kvalitní granule. Projekt Psí přání zastřešuje nadační fond 
Pes v nouzi a občanské sdružení Beky.

„Díky nadačnímu fondu Pes v nouzi jsme letos na 
jaře získali dar v hodnotě 66 tisíc, který posloužil 
k nákupu pěti psích bud, dvaceti očkovacích látek pro 
prevenci proti blechám a klíšťatům a dvaceti pytlů 
krmiva. Na základě dobrých zku-
šeností ve spolupráci s fondem po-
kračujeme a podařilo se nám tři 
z našich nalezenců zapojit do jejich 
projektu Psí přání,“ vysvětlil Tomáš Průšek z odboru 
životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Každý, kdo by chtěl pejskům z útulku přispět, 
může navštívit webovou stránku www.psiprani.cz. 
Na úvodní straně najde seznam psů zapojených do 
projektu. Tři z nich jsou z Bohumína. Skvělý hlídač 
Fred, tvrdohlavec Endy a kliďas Šaryk čekají, až jim 
dobří lidé splní přání v podobě nákupu krmiva. 
„Tato pomoc má výhodu v tom, že je adresná, každý 
si může podle sympatií vybrat, komu peníze pošle. Při 

dosažení hranice tří tisíc korun nám fond nakoupí za 
zvýhodněnou cenu psí krmivo a zdarma nám jej do 
útulku přiveze,“ dodal Průšek. Zdůraznil, že každou 
fi nanční pomoc město vítá, protože provoz útulku 

stojí každoročně zhruba 600 
tisíc. Zařízením projde ročně asi 
120 psů.
Zájemci mohou koupit pejskům 

krmivo také prostřednictvím webu www.hladovypes. 
cz, stačí jej objednat pod kódem BOHU2017. Pod-
pořit útulek je možné i jinak než penězi. Každou ne-
děli odpoledne, pokud to dovolí počasí, lze vyvenčit 
některého z nalezenců. Největší a nejzásadnější po-
mocí samozřejmě zůstává osvojení si některého 
z čtyřnohých klientů útulku. Nový majitel zaplatí za 
pejska symbolickou stovku a je na dva roky osvobo-
zen od poplatku za psa.

Lucie KOLKOVÁ

Speciální pedagog
Základní a mateřská škola ve Skřečoni 
hledá pedagogického pracovníka - 
speciálního pedagoga. Nabízí úvazek 
0,5 po dobu dvou let, práci v příjemném 
prostředí v mladším kolektivu, mož-
nost samostatné tvůrčí práce, pracov-
ní dobu dle dohody. Požaduje magis-
terské vzdělání s odbornou kvalifi kací 
speciálního pedagoga a bezúhonnost. 
Nástup 1. září. E-mail: zs-skrecon@
mubo.cz,  596 033 045, 731 130 705.

Škola hledá učitele
Základní škola v Trnkové ulici v Pud-
lově vyhlašuje výběrové řízení na uči-
tele prvního stupně, učitele druhého 
stupně a učitele prvního stupně s kva- 
lifi kací speciálního pedagoga. Platové 
zařazení podle odpracovaných let. 
Nástup od letošního září, termín pro 
podávání žádostí je do 25. srpna. Bliž-
ší informace telefonicky na číslech  
596 031 140, 731 130 700, 731 130 703 
nebo e-mail zs-pudlov@mubo.cz.

PRÁCE
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Bezručův památník prošel očistou
Bohumín obnovil jesenický bludný balvan, na jehož 

vrcholu ční busta básníka Petra Bezruče. Radniční 

odbor školství, kultury a sportu do vyčištění a vy-

spravení pomníku investoval osmatřicet tisíc.

Pomník připomínající odkaz Petra Bezruče v bohumín-
ském městském parku odhalili před 70 lety, v den 80. 
výročí básníkova narození. „Velký jesenický bludný balvan 
s bustou se nachází na travnaté ploše hned za vstupem do 
parku z křižovatky ulic Štefánikovy a Jana Palacha,“ připo-
mněla Šárka Drápelová z radničního odboru školství, 
kultury a sportu.

V roce, kdy Nový Bohumín slaví 170. výročí založení, 

pomník prošel omlazovací kúrou. Odborná firma jej 
důkladně očistila a provedla hydrofobizaci, tedy nanesení 
impregnačního nátěru. „Nechali jsme také zrestaurovat 
nápisovou desku, na které byl nevhodný a poškrábaný ná-
těr bílé barvy, a následně ji podrobili patinaci do bronzu,“ 
popsala Drápelová. Okolí pomníku je nově upravené 
okrasnou mulčovací kůrou na geotextilii, která má zabrá-
nit obrůstání pomníku popínavým plevelem.

Památník Petra Bezruče, od jehož narození letos uplyne 
150 let, je součástí bohumínského parku už 70 let. Park 
samotný slaví také kulatiny, má 110 let. 

Text: Lukáš KANIA, foto: Pavel ČEMPĚL

Kulatiny slaví město, jeho park i busta
K 1. květnu 1847 se váže založení obce Šunychl-Bohumín-nádraží. Od chvíle, kdy kolem 
právě dokončeného železničního nádraží uprostřed divokého bažinatého šunychelského 
lesa vznikl dnešní Nový Bohumín, uplynulo 170 let. Není to však zdaleka jediné významné 
a kulaté výročí, které se vztahuje k letošnímu roku.

V roce 1886 zakoupil bohumín- 
ské panství hraběcí rod Larisch
-Mönnichů a v části šunychelské-
ho lesa založil hrabě Jindřich 
koncem 19. století bažantnici. 
Kousek následně daroval obci, 
a tak byl v roce 1907 slavnostně 
položen základní kámen příštího 
parku. Valoun leží na svém místě 

dodnes a každý, kdo do parku 
vstoupí na rohu Palachovy a Šte-
fánikovy ulice, si jej nemůže ne-
povšimnout. Park tedy letos slaví 
svých 110 let. 

V roce 1924 byl Šunychl-Bo-
humín-nádraží přejmenován na 
Nový Bohumín a ještě téhož roku 
povýšen z obce na město. Druhá 

světová válka způsobila parku 
velké škody. Hodně zpustl, ale 
obyvatelé jej nenechali zaniknout. 
Dokonce v jedné třetině sadu, 
v levém pruhu od hlavní středo-
vé cesty až po voliéru ptactva, 
vznikla malá zoologická zahrada. 
V ohradách se tam procházeli 
daňci, srnci se srnkami, děti si 

mohly hrát i s afgánskými koza-
mi nebo se pokochat pohledem 
na naparující se pávy i skromnější 
zlaté bažanty. O zahradu vzorně 
pečoval pan Pavlík, kterému po-
máhali žáci z místních škol. Za-
hrada byla zrušena v roce 1958. 
Historie se ale opakuje, od roku 
2016 funguje zvířecí farma v jiné 
části parku.

V roce 1946 přišel učitel Jan 
Jakvert s nápadem postavit v parku 
pomník Petru Bezručovi. Z  Jese-
níků byl dopraven žulový bludný 
balvan z doby ledové a na něm 
vztyčena busta slezského barda 
od akademického sochaře J. Na-
vrátila. Pomník byl slavnostně 
odhalen v den básníkových osm-
desátých narozenin 15. září 1947. 
Při této příležitosti byl sad pře-
jmenován na park Petra Bezruče. 
Od této události letos uplyne 70 
let. Busta je k vidění vpravo od 
vstupu u křižovatky Palachovy 
a Štefánikovy ulice.

O parku, který je chloubou 
a také »plícemi« města, by se 
dalo napsat ještě hodně zajíma-
vého. Určitě k tomu bude v bu-
doucnu opět vhodná příležitost.

Zdeněk VESELÝ, městský kronikář

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Bohu-
míně vyhlašuje výběrové řízení na 
místo referenta odboru životního 
prostředí a služeb. Náplní práce bude 
zajišťování veškeré agendy odpado-
vého hospodářství. Termín dodání 
přihlášek je do 25. srpna. Bližší infor-
mace na stránkách www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Nabídka práce, 
nebo ve vývěskách.  (red)

PRÁCE
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V Dělnické a Mládežnické ulici ve Skřečoni si podávají 
ruce stavbaři a řemeslníci. Kvalita bydlení v lokalitě se 
sedmi domy a šedesátkou bytů se zgruntu mění. Letošní 
velký projekt začal přivedením teplovodu, pokračuje 
přestavbou bytů a o fi nále se na podzim postará 
úprava veřejných ploch.

První část prací probíhala 
v režii ČEZ Teplárenské. Do 
výstavby venkovních rozvo-
dů teplovodu a tří předáva-
cích stanic společnost inves-
t o v a l a  č t y ř i  m i l i o n y. 
Výkopové práce a instalace 

potrubí začaly počátkem června 
a nyní už je v podzemí vše při-
praveno na navazující část pro-
jektu, do které se pustilo město. 
Tou je budování rozvodů nového 
ústředního vytápění a teplé vody 
přímo v domech. Z bytů zmizela 
plynová gamata či kotle a nově je 
bude vyhřívat ústřední topení. 
Město do akce vložilo šestnáct 
milionů a potrvá do srpna.

 „Jde o poměrně velké stavební 
zásahy přímo v bytech. Budují se 
v nich zcela nové rozvody a ve vět-
šině bytů se proměny dočkají také 
koupelny. Nájemníci sice musí 
přečkat několik týdnů nepohody, 
ale ve výsledku se dočkají lepšího 
komfortu bydlení a snížení nákla-
dů na vytápění,“ uvedl místosta-
rosta Igor Bruzl s tím, že jim 
město poskytne za dobu, kdy 
budou byty téměř neobyvatelné, 
stoprocentní slevu z nájmu.

Napojování domů a dalších 
objektů na teplovod probíhá 
v Bohumíně od roku 2010. Sys-
tém centrálního vytápění už má 
tisíc bytů družstevních a necelé 
čtyři tisícovky městských. Připo-
jením dalších šedesáti v Mládež-
nické a Dělnické ulici ale letošní 
práce v lokalitě nekončí. Navazovat 
bude obnova veřejného prostran-
ství mezi domy. Vzniknou zde 
nová parkovací místa, zpevněné 
plochy i dětské hřiště. Chodníky 
se dočkají nové zámkové dlažby 
a v lokalitě přibude i úsporné ve-
řejné osvětlení. Odhadované ná-
klady na proměnu lokality jsou 
čtyři miliony.  (balu, tch)

Úředníci právního 
a živnostenského odboru 
bohumínské radnice při 
své každodenní činnosti 
řeší mnoho různých kauz. 
Krom těch vážných se 
setkávají i s kuriózními 
a úsměvnými případy.

Dočasné »Vánoce«
u bankomatu 
Občané, kteří si chtěli před časem 

vybrat peníze z bankomatu, byli mile 
překvapeni. Po zadání požadované 
částky jim stroj vydal dvojnásobnou 
sumu - místo jedné tisícovky rovnou 
dvě. Pro jistotu si zkontrolovali účet 
a zjistili, že jim banka z konta odečet-
la pouze zadanou jednu tisícikorunu. 
Radost z nečekaného bonusu ale ne-
trvala dlouho. Po čase uživatele ban-
komatu kontaktovala policie a poža-
dovala vysvětlení k uvedené tran- 
sakci. »Obdarovaní« klienti se k udá-
losti postavili čelem a omyl, který 
vznikl při doplňování peněz do ban-
komatu, dali do pořádku. Ke cti si 
mohou připsat i to, že nikdo nevyužil 
situaci a transakci neopakoval, aby si 
»Ježíška« ještě znásobil.

 A to se vyplatí…
Dva mladí výtečníci dostali nabíd-

ku, aby za dvě stě korun převezli auto 
z Bohumína do Orlové. Když máte 
hluboko do kapsy, nabídka je to láka-
vá. Nic složitého, za dvacet minut 
jsou dvě stovky v kapse. Ovšem ces-
tou do Orlové je čekalo nemilé pře-
kvapení v podobě silniční kontroly. 
Policisté při ní zjistili, že mladík za 
volantem nikdy neměl řidičák. Vydě-
lané dvě stovky filutové utratili za 
cestu taxíkem zpět domů a šoférovi 
bez papírů teď navíc hrozí až padesát 
tisíc pokuty.

  Není červená 
jako červená
S alkoholem se musí opatrně. To si 

bohužel neuvědomuje pravidelný 
konzument z Dolní Lutyně. Nejenže 
v alkoholovém rauši prokopl souse-
dovi dveře, ale k projednání přestup-
ku se na radnici dostavil ve stejném 
stavu. Přestože jednání trvá jen zhru-
ba pět minut, byla to pro něj věčnost 
a v průběhu si zkrátka musel odskočit 
na cigárko. S následně rozsypaným 
tabákem pod stolem kanceláře se 
nijak netrápil, stejně jako s udělenou 
pokutou. „Zaplatím to jindy, mám tu 
jen stovku, a tu mám na čučo,“ překva-
pil projednávajícího úředníka. Korunu 
všemu nasadil tím, když zareagoval 
na projednávání případu jiného hříš-
níka, který se zpovídal z jízdy autem 
na červenou. Nečekaně se zvedl ze 
židle a zavolal na něj: „Červené bych si 
dal taky.“

Roman ZUZIAK, David GORGOL, 
právní a živnostenský odbor

Kuriozity 
u radniční přepážkyPráce se z podzemí přesunuly do bytů
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Projekt v Dělnické a Mládežnické ulici ve Skřečoni začal výkopy a napojením 
potrubí na horkovod z Dětmarovic. Další práce probíhají přímo v domech. 
Budují se zde rozvody a rekonstruují koupelny.  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. 
Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům v centru města s možností 
parkování, byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,40 m2, celková plo-
cha bytu 58,10 m2. Prohlídka 2.8. 
ve 14.15–14.30 hodin a 3.8. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
7.8. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem a žaluziemi. 
V bytě je nové PVC. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,13 m2, cel-
ková plocha bytu 56,13 m2. Pro-
hlídka 31.7. v 15.00–15.15 hodin 
a 1.8. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 7.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Šunychelská 951, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v žádané lokalitě, v blízkosti 
parku, supermarketu a centra 
města. V bytě je nová koupelna se 
sprchovým koutem, novým PVC 
a dveřmi. Plocha pro výpočet ná-
jemného 34,87 m2, celková plocha 
bytu 34,87 m2. Prohlídka 2.8. 
v 15.00–15.15 hodin a 3.8. v 9.00–
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
7.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 179, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, poblíž 
školy, školky a supermarketu. 
Možnost parkování u domu. Byt 
se zděným bytovým jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 63,01 
m2, celková plocha bytu 63,01 m2. 
Prohlídka 31.7. v 15.15–15.30 
hodin a 1.8. v 9.45–10.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 7.8. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 276, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, poblíž 
školy, školky a supermarketu. 
Možnost parkování u domu. Byt 

se zděným bytovým jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 62,94 
m2, celková plocha bytu 68,44 m2. 
Prohlídka 31.7. v 15.30–15.45 ho-
din a 1.8. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 7.8. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 271, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, poblíž 
školy, školky a supermarketu. 
Možnost parkování u domu. Byt 
se zděným bytovým jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 62,94 
m2, celková plocha bytu 68,14 m2. 
Prohlídka 31.7. v 15.45–16.00 ho-
din a 1.8. v 10.15–10.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 9.8. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 0+2, nám. Svobody 7, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Bezbariérový dům i byt 
na náměstí ve Starém Bohumíně. 
Poblíž domu je autobusová za-
stávka, škola, školka a nemocnice. 
Dům s funkcí správce a zajiště-
ným úklidem společných prostor. 
Plocha pro výpočet nájemného 
63,99 m2, celková plocha bytu 
65,95 m2. Prohlídka 2.8. v 15.15
–15.30 hodin a 3.8. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 9.8. 
v 16.15 hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu či orien-
tace (tj. zejména osoby postižené 
pohybově, zrakově, sluchově, 
mentálně či osoby pokročilého 
věku).

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 711, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům s dvorem se nachází 
v blízkosti parku, školy a autobu-
sové zastávky. Byt se sprchovým 
koutem je po celkové rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
40,67 m2, celková plocha bytu 
40,67 m2. Prohlídka 2.8. v 15.30–
15.45 hodin a 3.8. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 9.8. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 852, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům 
v centru města s ústředním vytá-
pěním, byt je po celkové rekon-
strukci s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 78,40 m2, 
celková plocha bytu 79,60 m2. 
Prohlídka 2.8. ve 14.30–14.45 
hodin a 3.8. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 9.8. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Žižkova 178, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Byt je celkově 

zrekonstruovaný. Plocha pro vý-
počet nájemného 33,95 m2, celko-
vá plocha bytu 35,20 m2. Prohlídka 
9.8. ve 14.30–14.45 hodin a 10.8. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům. V bytě je plynové 
etážové topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72,00 m2, celková 
plocha bytu 77,00 m2. Prohlídka 
14.8. v 15.00–15.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 14.8. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Byt s kuchyňskou linkou 
je po celkové rekonstrukci, má 
plastová okna a velkou lodžii. U do-
mu je zrenovovaný park, v blíz-
kosti domu je školka, nákupní 
centra Kaufl and a Albert. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 9.8. ve 14.45–15.00 
hodin a 10.8. v 8.45–9.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 14.8. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1059, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům, který 
v současné době prochází rekon-
strukcí, se nachází poblíž centra 
města, obchodů, školy a školky. 
Byt s kuchyňskou linkou je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,85 m2, cel-
ková plocha bytu 52,38 m2. Pro-
hlídka 9.8. v 15.15–15.30 hodin 
a 10.8. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
940, číslo bytu 5, I. kategorie, 2. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží. Byt s ústřed-
ním topením. V bytě provedena 
generální oprava elektro, zrekon-
struovaná koupelna, nové podla-
hové krytiny a pokojové dveře. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,21 m2, celková plocha bytu 
49,51 m2. Prohlídka 21.8. v 15.00
–15.15 hodin a 22.8. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 23.8. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 35, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový dům s plastovými 
okny a funkcí domovníka. V roce 
2015 proběhla celková rekon-
strukce domu včetně zateplení. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 75,83 m2, celková plo-
cha bytu 77,53 m2. Prohlídka 21.8. 

v 15.30–15.45 hodin a 22.8. v 8.00 
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
23.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 238, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města. V blíz-
kosti domu jsou nákupní mož-
nosti, škola a školka. Byt s ústřed-
ním topením. Koupelna byla 
v roce 2015 zrekonstruovaná. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,10 m2, celková plocha bytu 
55,10 m2. Prohlídka 23.8. v 15.00
–15.15 hodin a 24.8. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 28.8. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 923, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti centra města. V blízkosti 
domu nákupní možnosti, školka, 
škola, vlakové nádraží. Byt s ústřed-
ním topením. V bytě provedena 
generální oprava elektro. Zrekon-
struovaná koupelna v roce 2012, 
nové podlahové krytiny a pokojo-
vé dveře. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,88 m2, celková plocha 
bytu 53,00 m2. Prohlídka 23.8. 
v 15.30–15.45 hodin a 24.8. v 9.30 
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
28.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 58, I. kategorie, 12. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,37 m2, celková plo-
cha bytu 60,71 m2. Prohlídka 28.8. 
v 15.30–15.45 hodin a 29.8. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 36, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky a su- 
permarketu. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 28.8. 
v 15.45–16.00 hodin a 29.8. 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.8. v 16.15 hodin.

Bližší informace lze získat tele-
fonicky na čísle  596 092 199 
nebo osobně na MěÚ Bohumín, 
majetkovém odboru, kancelář 
B207, 1. patro vedlejší budovy 
radnice, e-mail: vachtarcikova.
lenka@mubo.cz. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Pronájem garáže
Město Bohumín nabízí k pronájmu 
garáž o rozloze 17 metrů čtverečních 
v panelovém domě 1048-50 v ulici 
Čs. armády. Základní cena je 300 Kč/
m2/rok. Licitace se koná 7. srpna ve 
14.30 hodin v budově »B« městské-
ho úřadu, kancelář 101. Bližší infor-
mace zájemci získají ve stejné radnič-
ní budově v kanceláři 107, telefo-
nicky na čísle  596 092 212 nebo e- 
mailem: sobaniec.marek@mubo.cz.
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Vodorovné čáry vyškolí i profesionály

Karambol před sokolovnou

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

Maják městské 
policie

 ● Dopoledne 22. červ-
na zmizelo od supermarketu 
v ulici 9. května jízdní kolo. Poško- 
zený dal strážníkům jeho popis 
a hlídka pak v Drátovenské ulici 
odcizené kolo v sedle s podezře-
lým mužem zahlédla. Po zastave-
ní se vykrucoval, že kolo získal od 
muže, který postával opodál. 
Hlídka oba výtečníky zadržela 
a předala republikové policii.

 ● Před půlnocí 1. července uviděl 
dozorčí díky kamerovému systému 
v Jeremenkově ulici podezřelého 
muže s naloženým dvoukolákem. 
Na místo vyrazila hlídka, aby ho 
zkontrolovala. Ukázalo se, že zlo-
děj ukradl čtyři palety ze stavby 
v Bezručově ulici. Lup musel od-
vézt zpět na místo a trest si vy-
slechne ve správním řízení.         

 ● Dvě pochybné osoby se v jednu 
v noci 11. července motaly kolem 
paneláku v Okružní ulici. Když 
k domu, který prochází rekon-
strukcí, dorazila hlídka, začala 
kontrolovat lešení. Pobertové ale 
tentokrát neměli spadeno na sta-
vební materiál, šli po jiné kořisti. 
Jeden ze strážníků si všiml světla 
baterky ve sklepě a vypáčeného 
sklepního okna. V suterénu pak 
hlídka dopadla zloděje, který zde 
rozebíral drahé jízdní kolo, aby 
ho mohl přes vypáčené okno do-
stat ven. Strážníci následně zajis-
tili i druhého muže, který venku 
hlídal ukrytý v křoví. Přivolali 
pak na místo hlídku Policie ČR, 
které případ předali. Kuriozitou 
bylo, že šlo o sklep a kolo policisty, 
který si případ přebíral.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Že jsou zatáčky v Záblatí zrádné, se v sobotu 24. června přesvědčil 70letý řidič ze Slovenska. 
Když se vyhýbal jinému vozidlu, vyjel mimo vozovku a skončil po kotrmelci na levém 
boku uprostřed Sokolské ulice. 

K nehodě došlo pár metrů od 
požární zbrojnice, kde právě pro-
bíhala příprava místních hasičů. 
Ti tedy ihned na místě zasahova-
li. Zajistili vozidlo proti požáru 
a úniku provozních kapalin, po-
skytli zraněnému řidiči první 
pomoc a také regulovali provoz. 
Po příjezdu profesionálních hasičů 
a záchranky společně vyprostili 
řidiče, odklidili havarovanou 
fabii a uklidili vozovku.

Protože měl řidič zraněnou 
ruku a stěžoval si na bolest na hru-

di, zdravotníci povolali leteckou 
záchrannou službu. Za několik 
minut přistál na blízkém hřišti 
FK Slovan Záblatí vrtulník a trans-
portoval pacienta do ostravské 
nemocnice. 

Naštěstí řidičovo zranění váž-
né nebylo a v pondělí mohl ne-
mocnici opustit. Jeho první cesta 
vedla do Záblatí zkontrolovat 
havarované auto, které hasiči od-
stavili do blízké zahrady. Na místě 
však slovenský důchodce zjistil, 
že fabii vzhledem k jejímu stavu 

už čeká jen cesta na vrakoviště. 
I toto po domluvě zajistili záblat-
ští hasiči včetně všech formalit 
nutných pro vyřazení auta z evi-
dence ve slovenském Pezinoku.

A tak zklamaný řidič opouštěl 
Bohumín vlakem. Nutno však 
podotknout, že všem zúčastně-
ným složkám vděčně poděkoval 
za jejich zásah a pomoc. Hlavně 
že ve zdraví přežil celkem hrůzo-
strašně vypadající nehodu.

Jiří MISIOŘ, 
hasiči Záblatí

Po peripetiích způsobených po-

časím se na třetí pokus v polovině 

července podařilo lajnování parko-

viště v Revoluční ulici. Nové vodo-

rovné značení ohraničilo zhruba 

stovku parkovacích stání. Značení 

ovšem v uplynulých týdnech přiby-

lo i na mnoha dalších místech ve 

městě. 

Bylo nutné obnovit nástřiky po re-
konstrukcích komunikací nebo po-
mocí lajn instruovat řidiče, jak vlastně 
mají kde parkovat. To byl také případ 
spojnice mezi starým a novým hranič-
ním mostem ve Starém Bohumíně. 
Přestože zde byl i v minulosti široký 
vyhrazený pruh pro kolmé stání, šoféři 
často zmatkovali a parkovali podélně. 
Bylo to pro ně pohodlnější, bohužel 
tím značně snižovali kapacitu vyhra-
zené plochy. Že si s parkováním v mís-
tě nevědí rady ani profesionálové, 
demonstrovali policisté během jedné 
společenské akce Pod Zeleným du-
bem. Kolona podélně zaparkovaných 
policejních aut zablokovala celé par-
koviště. Příště už se to strážcům záko-
na ani dalším řidičům nemůže stát. 
Nové vodorovné značení jim napoví, 
jak správně vůz odstavit.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Městská »wifina« 
na dalších místech

Bohumín rozšířil zóny s bezplat-

ným wifi připojením k internetu. 

Nově město pokrylo signálem ob-

last tržnice, prostor přednádraží 

a vestibul vlakového nádraží. Ná-

zvy nezaheslovaných wifi  sítí jsou 

»Bohumin« a »WiFi4EU«. 

Veřejná síť nesupluje poskytovatele 
internetu v bytech či fi rmách a nikdy 
suplovat nebude. Pokud by síť někdo 
neúměrně přetěžoval či zneužíval, 
bude odpojen nebo mu bude uměle 
snížena rychlost.

V dalších etapách se nabízí pokrytí 
veřejnou wifi  sítí například pěší zóny 
a dalších ulic v centru Bohumína. „Ve-
řejnou wifi  síť podporujeme dlouhodo-
bě. Úspěšně jsme pokryli například 
rozlehlý areál Bosporu včetně Hobby-
parku, veřejné wifi je také na radnici, 
v knihovně, kině nebo v nemocnici,“ uvedl 
místostarosta Lumír Macura.  (luk)Foto: SDH ZáblatíFoto: SDH Záblatí
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Zápach z Vrbice zmizí, 
zmizí-li kompostárna
Mnohaleté úsilí eliminovat zápach z hrušovské kompostárny, 
nasazení nových technologií a investované miliony, 
nic z toho nevedlo ke kýženému cíli. Puch se z provozu 
ostravské společnosti OZO line už osm let a stále obtěžuje 
obyvatele Vrbice. Bohumín proto po řadě kompromisů 
požaduje radikální řešení – zrušení kompostárny.

Přestože firma OZO zavedla 
před letošní sezonou další opatře-
ní, hromady překrývá plachtami 
a pořídila speciální překopávače 
materiálu, obyvatelé Vrbice si 
museli opět zacpávat nosy. Na 
základě jejich stížností proběhl 
v květnu průzkum za účasti zá-
stupců obyvatel, bohumínské 
radnice i provozovatele skládky. 
Skupina detekovala silný zápach 
přímo v areálu kompostárny a slab-
ší, ale stále obtěžující, v rodinné 
zástavbě Vrbice. Strany se proto 
dohodly, že občané budou moci 
jakýkoli výskyt zápachu z kom-
postárny hlásit. A telefony oprav-
du nepřestávaly zvonit. Strážníci 
vyjeli jen v květnu k hlášení dva-
náctkrát. Nejhorší byla situace 
29. května, kdy reagovali na pět 
ofi ciálních hlášení. „Řadu dalších 
ústních stížností jsme zazname-
nali v oblasti Vrbického jezera, 
kde chceme do budoucna rozvíjet 
příměstskou rekreaci. Současný 
stav neprospívá dobrému jménu 

Bohumína ani Ostravy,“ konstato-
val místostarosta Lumír Macura. 
Bohumín proto v červnu zaslal 
Ostravě, zřizovateli společnosti 
OZO, dopis, ve kterém vyzývá 
k neprodlenému ukončení pro-
vozu kompostárny. „Za dosud 
provedená opatření děkujeme, 
bohužel jsou neúčinná. Všichni 
občané mají právo na příjemné 
životní prostředí. Jediným řešením 
proto je ukončení provozu kompo-
stárny bez ohledu na ekonomické 
dopady,“ stojí v dopise. 

Ostrava se k problému postavi-
la čelem. Potvrdila, že nová opat-
ření sice ve srovnání s předešlými 

Z mobilu se dovoláte 
»svým« strážníkům

Konec přepojování, strážníkům 

se mobilem dovoláte v daném měs-

tě Karvinska přímo. Nový systém 

spustí městská policie ve spoluprá-

ci s operátory 1. srpna.

Když dnes voláte mobilem linku 
156, ozve se nejprve Integrované bez-
pečnostní centrum v Ostravě. Teprve 
odtud operátoři přepojují na služeb-
ny strážníků v jednotlivých městech. 
Nový systém složitý a zdlouhavý pro-
ces změní, od srpna se na služebny 
lidé dovolají přímo.

 „Vypracovali jsme ve spolupráci se 
společnostmi O2 a Cetin nový systém, 
který umožní i v případě volání z mobil-
ního telefonu přímé spojení na operač-
ní středisko městské policie ve městě 
odkud voláte. Tedy tak, jako byste volali 
z pevné linky,“ vysvětluje vedoucí týmu 
informatiků Jiří Jarema. Od srpna po 
vytočení čísla tísňové linky 156 na 
Karvinsku se volajícímu přehraje hlás-
ka: „Dovolali jste se na linku 156, pokud 
chcete volat městskou policii Karviná 
– stiskněte 1, Havířov –2, Orlová –3, 
Český Těšín – 4, Bohumín, Rychvald 
a Dolní Lutyně – stiskněte 5.“

„Současný systém nebyl optimální 
a volající se přepojování podivovali. 
Zejména v situacích, kdy jde o bleskové 
zásahy, nám to komplikovalo práci. 
Věříme, že nový systém zbytečné průta-
hy odbourá,“ uvedl Karel Vach, ředitel 
Městské policie v Bohumíně.

Lukáš KANIA, Václav OŽANA

AKTUALITY

Poděkování
Děkujeme Věře Drlíkové a komisi pro městskou část Vrbice za dlouhodobé 

sledování situace, předávání informací o aktuálním stavu a aktivní spolupráci 
s městem při řešení problému zápachu z ostravské kompostárny. Občany 
dodávané údaje jsou rovněž důležitým důkazním podkladem pro opakované 
požadavky našeho města vůči ostravskému magistrátu. Žádáme proto vrbické 
občany, aby při každém ucítění zápachu kontaktovali městskou policii, která vede 
evidenci zápachových jevů. 

Lumír MACURA, místostarosta

roky výskyty zápachu snížila, ale 
zcela jim zamezit nedokázala. 
„S ohledem na společné zájmy Os-
travy a Bohumína při využívání 
Vrbického jezera pro rozvoj pří-
městské rekreace budeme situaci 
nadále sledovat a průběžně usku-
tečňovat další opatření. Máme 
upřímný zájem o dobré sousedské 
vztahy obou měst,“ reagoval pri-
mátor Ostravy Tomáš Macura. 
Sdělil, že OZO v měsících, kdy 
jsou zápašné jevy nejčastější, 
omezí návoz na kompostárnu 
v Hrušově. Ostrava následně vyti-
puje vhodné pozemky pro výstav-
bu nové městské kompostárny. Jde 
nicméně o výhledové řešení s před-
pokladem uskutečnění v horizontu 
několika let.  (tch)

Strojovna zimního stadionu 
prochází technologickou 
modernizací. Práce jsou 
součástí celkové přestavby 
chladicího systému na 
automatizovanou techno-
logii. Město za ni zaplatí 
11,3 milionu. Na obnovu 
zastaralého zařízení získalo 
dotaci 8,5 milionu z Evrop-
ského fondu pro regionální 
rozvoj. Zimní stadion 
se opět otevře sportovcům 
a veřejnosti v půlce září.

Po opravě volalo zařízení stro-
jovny zimního stadionu už dlouho. 
„Nebylo sice v takovém stavu, že 
by hrozilo bezprostřední nebezpe-
čí, ale případná havárie čpavkové 
strojovny by znamenala minimálně 
okamžité uzavření stadionu,“ vy-
světlil místostarosta Igor Bruzl 
s tím, že renovací procházejí 
zimní stadiony v celé republice. 
„Je to logické, většina stadionů vy-
růstala v sedmdesátých letech 
a prostě dosluhují. Dnes už jsou 

k dispozici technologie na úplně 
jiné úrovni,“ doplnil místostarosta.

Práce na modernizaci zimáku 
začaly už v dubnu odčerpáváním 
stávajících zásob čpavku, kterým 
se led ochlazuje. Odborníci zaří-
zení demontovali a nahradili no-
vým. Je výkonnější, ale ve srov-
nání s původním miniaturní. 
Stávající strojovnu zimáku tak 
bylo možné přepážkou zmenšit 
a v uvolněných prostorách vy-
budovat sklad. Strojovna navíc 
prošla »kosmetickou« úpravou. 

Dostala nová okna, měnily se 
dlažby.

Díky menší technologii se vý-
razně sníží i objem používaného 
čpavku. Konkrétně z 1 200 na 
500 kilogramů. Provozovateli za-
řízení, kterým je městská společ-
nost Bospor, tím klesne nejen 
riziko možné ekologické havárie, 
ale především provozní náklady.

Téměř půlroční modernizace 
zimního stadionu bude v srpnu 
fi nišovat testováním nového sys-
tému. S ostrým provozem se po-

Zimní stadion dostává v létě nové chlazení

čítá v polovině září, kdy začíná 
bruslařská a hokejová sezona. 
„Zásadní pro nás je, že stadion 
bude opět řadu let funkční, šetrný 
k životnímu prostředí a bezpečný,“ 
uzavřel Igor Bruzl.  (tch, yak)

Specializovaná fi rma dokončuje technologii chlazení zimáku, které je nesrovnatelně 
menší než původní. V srpnu bude probíhat jeho testování.  Foto: Pavel Čempěl
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Lékař Alois Blokša, který vedl interní oddělení bohumínské 
nemocnice dlouhých pětatřicet let, oslavil v minulých 
dnech 100. narozeniny. Uznávaný internista, specialista 
na léčbu tuberkulózy, diabetolog a kardiolog má dvě děti, 
tři vnuky, šest pravnuků a jednu prapravnučku. 

Svůj život zasvětil Alois Blokša 
medicíně, léčil tisíce pacientů, 
v lékařských kruzích je uznáva-
nou kapacitou a i po odchodu do 
důchodu ještě mnoho let zaska-
koval za kolegy v ambulancích. 
Dnes žije v domě u dcery, která 
je také lékařkou, a dva vnuci se 
věnují chirurgii. 

„Tatínek si ještě stá-
le čte zdravotnické 
časopisy. Jeho 
sestra zemřela, 
když jí bylo 
103 let. V pen-
zi se otec také 
z a m ě s t n a l 
m e d i c í n o u 
a  v  Ostravě 
stál u zrodu or-

dinace civilizačních chorob, tam 
končil až v pětaosmdesáti. Hodně 
v důchodu pracoval i na chatě 
a předtím také ještě hrával tenis 
a sledoval fotbal. Fandil Baníku 
a dokonce měl i permanentku na 
jejich zápasy,“ prozradila jeho 
dcera Šárka Andělová.

„Byl jsem zvyklý pořád praco-
vat, vzdělávat se, prostě jít 

stále s oborem, a teď mám 
příliš mnoho volného 
času a to mě nebaví. 
Takže si občas čtu něco 
o vnitřním lékařství 
a ještě nedávno jsem 
si dělal poznámky. 
A když se ptali, pro 

koho to děláš, tak jsem 
jim odpověděl, že pro 

Dlouholetý primář interny Alois Blokša oslavil sto let

sebe,“ řekl stoletý oslavenec Alois 
Blokša a dodal: „Někdy mám ovšem 
pocit, že už na tomto světě přeslu-
huji. Dny jsou stále stejné, dívám se 
na televizi, čtu si, ale nejčastěji spím. 
Postel je teď můj největší přítel.“

Na narozeninovou oslavu v bo-
humínském Domově Cesmína, 
kde se Alois Blokša zotavuje po 
úrazu, mu dorazil pogratulovat 
i starosta Petr Vícha. „Byl jsem 
z našeho setkání nadšen. Po bla-
hopřání jsme se dali do řeči, poví-

dali si o nemocnici v minulosti 
i o stávající situaci. Ani jsme se 
nenadáli, uběhla hodinka a stále 
si bylo o čem vykládat. Jeho velké 
životní zkušenosti a nadhled jsou 
pro každého člověka obohacující. 
Kéž by bylo takových lidí více. 
A když si člověk poslechne, v jakých 
podmínkách tehdy v roce 1950 na 
interně pracovali, tak si o to více 
váží toho, jak se máme dnes,“ 
uvedl starosta.

Text a foto: Lucie KOLKOVÁ

Památkově chráněná budova radnice 
prochází omlazovací kúrou. Neogotic-
kou stavbu z červených neomítaných 
cihel, která původně bývala komplexem 
školních budov, si vzali do parády 
specialisté na čištění historických 
fasád. Opravy potrvají až do října.

„Specializovaná fi rma zbavila cihly nečistot 
pomocí tlakových myček, pak je chemicky ošet-
ří hydrofobním nástřikem. Ten odpuzuje vodu 
a bude budovu chránit před vnějšími vlivy 
a nečistotami,“ popsala proces Hana 
Kaspřáková z odboru rozvoje 
a investic radnice. 

Jde už o třetí etapu čištění 
radniční budovy, první 
dvě proběhly v letech 
2013 a 2014 a dotkly se 
přední a boční strany 
objektu od Masaryko-
vy a Seifertovy ulice. 
Při omlazovací kúře 
se tehdy vyměnilo 77 
stoletých dřevěných 
oken. Jejich repliky jsou 
téměř k nerozeznání od 
těch původních.

Letos se opravy týkají zadní 
části radnice od Husovy ulice. 
„Samotné čištění šlo rychle, pak ale přijde 
na řadu výměna poškozených cihel a tmelení 
vydrolených spár. Bude nutné nahradit až stov-
ky cihel,“ doplnila Kaspřáková s tím, že sou-

Cihly se vylouply z pod nánosu prachu a špíny

částí čištění bude i 
oprava klempíř-

ských pr vků. 
Řada cihel má 
poměrně aty-
p i c k ý  t v a r, 
který se dnes 
sériově nevy-

rábí. Před čtyř-
mi lety v rám-

ci pr vní očisty 
proto město zadalo 

výrobu staronových fo-
rem a díky nim lze vyrábět 

repliky cihel. Čištění fasády nyní 
také nabídlo zajímavý pohled milovníkům his-
torie. Přestože dnes radnice působí dojmem 
kompaktní stavby, vznikala ve čtyřech etapách 

v průběhu dvaceti let v období 1894 až 1914. 
A po odkrytí nánosů špíny jsou teď sekce z jed-
notlivých období rozeznatelné, protože tehdejší 
stavbaři pracovali s výrobky z různých cihelen.

Součástí oprav bude také výměna oken. Měla 
by začít v polovině srpna a trvat do konce září. 
Vymění se téměř padesát historických oken v zad-
ním traktu radnice. Po dohodě s památkáři 
budou opět věrnými replikami těch původních. 

Výměna oken s čištěním zadní fasády přijde 
na čtyři miliony. Na opravu přispěje 130 tisíci 
Ministerstvo kultury z fondu na rekonstrukci 
památkově chráněných budov. V příštím roce 
by se očisty a výměny oken mohla dočkat po-
slední radniční část ze strany od kostela. Město 
chce v budoucnu vyčistit i sousední radniční 
budovu, která je postavená ve stejném stylu a je 
rovněž kulturní památkou. Lucie KOLKOVÁ

Vysokotlaké myčky odstranily z radniční fasády 
více než stoletou špínu. Foto: Pavel Čempěl
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Lávky už slouží, rozhledna se rýsuje

Lidé mohli 21. července provětrat domácí knihovny a nabídnout už nepotřebné knížky 
dalším čtenářům. Na náměstí T. G. Masaryka se konal tradiční antikvariát městské knihovny, 
která levně nabízela vyřazené tituly. Vyhradila také pulty zájemcům, kteří chtěli prodat 
něco ze svých sbírek.

Prodejní pulty připravila pořá-
dající městská kulturní agentura 
K3 Bohumín. Vstup byl zdarma, 
stejně jako zapůjčení pultíků 
k prodeji knížek. Této možnosti 
nakonec využili dva prodejci, kte-
ří přinesli z domova své tituly. 
Knihovna pak přidala z vyřaze -
ných fondů dalších sedmnáct set 
knih. Přestože tentokrát antikvari-
átu nepřálo počasí a celé dopoled-
ne propršelo, milovníci tištěných 
příběhů si nakonec z náměstí od-
nesli 560 knih. Nejvíce si jich po-
řídil jeden manželský pár, který 
rozšířil svou domácí knihovničku 
o pětadvacet titulů.

Akce navazovala na venkovní 
antikvariáty městské knihovny, 
které se velmi osvědčily. Ceny byly 
opět lidové. Knihy byly k mání do-
slova za hubičku, už za symbolic-
kou pětikorunu. V doprovodném 
programu se objevily atrakce pro 

děti, malování na obličej a soutěže.
Zatím poslední antikvariát pro-

běhl v Bohumíně před měsícem 

a těšil se velkému zájmu. Starší 
knihy si přišly pořídit stovky lidí 
a odnesli si přes dvanáct set svaz-
ků. Součástí projektu bylo také 
veřejné čtení ve školách, které 
oslovilo na sedm set dětí.  

(tch, balu)
Foto: Pavel Čempěl

Cyklisté a jezdci na bruslích se bezpečně dostanou z parkoviště na stezku díky 
novému chodníku a lávce u vrbické protipovodňové hráze.  Foto: Pavel Čempěl

Knížky z druhé ruky byly k mání za babku

»Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí«. Pod 
tímto názvem se představuje česko-polský projekt Bohumína, 
Krzyżanowic a Šilheřovic. Zahrnuje řadu dílčích staveb, z nichž 
některé už v uplynulých dnech začaly sloužit veřejnosti.

Zdárně byla počátkem července 
dokončena lávka nad vrbickou 
Stružkou v místech, kde se vlévá 
do Odry. Ocelové přemostění je 
téměř třináct metrů dlouhé a metr 
a půl široké. Turisté se díky němu 
dostanou od Antošovické lávky 
podél břehu Odry až k Vrbickému 
jezeru. U něj už je dokončena také 
další lávka s novým chodníkem. 
Nachází se na začátku vrbického 
protipovodňového valu a usnad-

ňuje spojení velkého panelového 
parkoviště s cyklostezkou na vrcho-
lu hráze. Osmimetrovou lávku 
využijí především jezdci na koleč-
kových bruslích, kteří museli 
dosud z parkingu na stezku přes 
rušnou hlavní silnici.

Už dříve se díky česko-polskému 
projektu podařilo upravit půlkilo-
metrový úsek naučné stezky Hra-
ničními meandry Odry ve Starém 
Bohumíně. Ve stejných místech, 

ovšem na polském břehu se začíná 
stavět sedmadvacet metrů vysoká 
rozhledna. Projekt dále počítá s vy- 
tvořením naučné stezky v Šilheřo-

vicích a se zřízením sítě cyklo-
boxů, v nichž si turisté uschovají 
své bicykly a vyrazí na obhlídku 
okolí po svých.  (tch)

Ocelová lávka nad vrbickou Stružkou už slouží. Je ukotvena na osmimetrových 
pilotech, takže by měla ustát i případné silně povodně.
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Fasádám vrátili 
původní podobu

Jako za starých časů. Trojice domů ve 
Slezské ulici, která pochází z přelomu 19. 
a 20. století, nyní kolemjdoucí vrací do 
této historické epochy. Pokochat se mo-
hou secesní architekturou, bohatě zdobe-
nou štukovými prvky.

Domům číslo 227, 276 a 292 naproti 
starobohumínské nemocnici vrátila pů-
vodní podobu fi rma, která se specializuje 
na opravy historických objektů. Skončila 
tím náročná rekonstrukce domů, která 
byla právě kvůli špatnému stavu čelních 
fasád rozložena do dvou let. 

Loni dostaly městské domy zbrusu 
nové střechy, balkony a zadní fasády za 
6,3 milionu. Letos se do péče odborníků 
a restaurátorů dostaly čelní strany domů. 
Do obnovy jejich historických fasád měs-
to investovalo další dva miliony.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Z deníku kolotočářů
 3. července jsme zahájili Prázdninový kolotoč cyklový-
letem po krásách Bohumína a jeho okolí. V doprovodu 
Cykloturistiky Bohumín a MP Bohumín jsme ujeli 34 
kilometrů. 
4. července jsme se vydali na celodenní výlet do Nové-
ho Jičína. Navštívili jsme Muzeum klobouků a expozici 
generála Laudona. Výlet jsme zakončili prohlídkou 
Zámku Kunín. 
 7. července jsme se sešli v Salonu Maryška. Poslechli 
jsme si pohádku O Ztracené ponožce, podle které jsme 
si vyráběli fusekle papírové. 
 10. července jsme navštívili aquacentrum. Proběhly 
plavecké závody, zahráli jsme si adventure golf a také 
pétanque.
 11. července jsme deštivé dopoledne strávili v Bobši. 
Hráli jsme různé hry s tématikou Harryho Pottera a na 
závěr jsme si pustili fi lm.
 12. července jsme šli na prohlídku bunkru MO-S5 Na 
Trati. Hráli jsme také různé vojenské hry a zkoušeli luštit 
morseovku.
13. července jsme chladné ráno strávili v parku Fryde-
ryka Chopina u evangelického kostela, kde jsme na sta-
novištích plnili různé úkoly. Ve farské zahradě jsme si 
pak opekli topinku a zahráli si vybíjenou.
 14. července jsme v rodinném centru Slůně ve skupi-
nách vymýšleli loutkové pohádky. Vytvořili jsme postavy, 
kulisy a na závěr jsme si jednotlivé pohádky navzájem 
přehráli.
 17. července jsme strávili v Gliňoči ve Skřečoni. Členové 
spolku Racek nám vyprávěli o živočiších, kteří žijí ve zdej-
ším lese a tůních. U nich jsme pak krmili ryby a kachny.
 18. července jsme se do Gliňoče vrátili. S Rackem jsme 
absolvovali soutěže a díky spolku Posejdon jsme si mohli 
v lodičkách zajezdit po rybníčku.
19. července jsme strávili slunečné dopoledne plné her 
a soutěží na zahradě Centra sociálních služeb Bohumín. 
Na závěr jsme vyráběli narozeninový dort inspirovaný 
Pejskem a Kočičkou. 
 20. července jsme se vypravili za myslivci do Záblatí. 
Ti pro nás připravili střelbu z luku a vzduchovky. Násle-
dovala přehlídka loveckých zbraní a ukázka výcviku 
loveckých psů, ze které jsme měli největší radost. 

Červenec patřil školním dětem. Místo 
do lavic však usedaly na kolo a vyrážely 
do různých koutů Bohumína, kde na 
ně čekal atraktivní program. A každý 
den jiný. Městská agentura K3 ve 
spolupráci se spolky z Bohumína 
a okolí děti zabavila volnočasovým 
projektem »Prázdninový kolotoč«. 
Už osmý ročník vtáhl účastníky na čtyři 
týdny do světa zábavy a pohádek. 

Každodenní výpravy za zábavou 
a poznáním

Účastníci si mohli vybrat ze dvou druhů zá-
bavy. Malý knihovnický kolotoč nabízel aktivity 
v městské bibliotéce, kde na děti čekaly výtvarné 
dílny, kvízy i doplňovačky. Velký Prázdninový 
kolotoč zase přinesl venkovní aktivity. Pokaždé 
se konal na jiném místě a každý den připravila 
zábavu jiná organizace. Za účast dostávali ško-
láci placku s pohádkovou tématikou a v soutě-
žích vyhrávali sladké odměny.

Na slavnostní zahájení kolotoče dorazilo 
2. července na náměstí čtyři sta dětí. Na jed-
notlivé akce pak denně docházela asi padesát-
ka školáků. Celý program vyvrcholí 1. září, kdy 
během závěrečné show v kině mohou účastníci 
vyměnit vyplněné průkazky za losy do tomboly. 
Na každého v ní čeká nějaká cena, nebudou 
mezi nimi chybět například stolní a společen-
ské hry nebo sportovní vybavení.  (balu, tch)

Foto: Pavel Čempěl, Lucie Janošcová a Jana Perůtková

POHLEDNICE Z PRÁZDNINPOHLEDNICE Z PRÁZDNIN
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Děkovný koncert byl milý i emotivní
V sále kina uspořádal 20. června spolek Pro-fi t 12, který letos slaví páté výročí, koncert 
»Poděkování vám«. Věnoval jej oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní 
nemocnice Ostrava a Martínkovi z Dětmarovic. Současně byl poděkováním všem, kteří se 
letos podíleli na Květinkovém dni v rámci Českého dne proti rakovině.

Ve dvouhodinovém programu, 
který moderovala Lenka Krčová, 
vystoupily děti ze skřečoňské ma-
teřinky a v rolích manekýn samy 
členky Pro-fi tu 12 v rámci módní 
přehlídky Pavly Gabzdylové z Or-
lové. Na jevišti se dále představil 
stepař Miroslav Spáčil z Opavy, 
diváky pobavily Havířovské babky 
a jednotlivá vystoupení celého 
programu prokládala čísla taneč-
ního souboru Radost & Impuls. 
Hlavní hvězdou byl charismatický 
zpěvák Petr Bende, který po vy-
stoupení ochotně uspořádal auto-
gramiádu. Účinkující vystupovali 
bez nároku na honorář a jejich 

výkony odměnil plný sál bouřli-
vým potleskem. Milá a dojemná 
byla také účast těch, kterým byl 
koncert věnován – Martinu Lac-
kovi a onkologicky nemocným 
dětem z ostravské fakultní ne-
mocnice. Zdejší staniční sestra 
Zuzana Rúberová pozdravila 
Martínka a jeho rodiče a měla 
upřímnou radost, že viděla uzdra-
veného dětského pacienta.  (cich)

Badmintonový
talent z Bohumína

V týmu Moravskoslezského kraje zazářila na 

VIII. letní olympiádě dětí a mládeže Bohumí-

ňačka Tallulah Van Coppenolle. Mladá badmin-

tonistka si z olympiády, která se konala 25. až 

29. června v Brně, přivezla zlatou a stříbrnou 

medaili.

Studentka bohumínského osmiletého gymná-
zia se badmintonu věnuje od svých osmi let. Ke 
sportu ji přivedl otec Jean, trenér oddílu TJ Orlová, 
za nějž Tallulah také hraje. Badminton byl také 
jednou z dvaadvaceti disciplín dětské olympiády. 
Třináctiletá Tallulah si v individuální soutěži pora-
dila i se staršími favoritkami a turnaj vyhrála. Ve 
čtyřhře pak s další hráčkou výběru severní Moravy 
Nelou Němcovou vybojovala stříbro.

Tallulah Van Coppenolle, která už má ve své 
sbírce tituly mistryně republiky a vítězství z mezi-
národních turnajů, si medailí z Olympiády dětí 
a mládeže (ODM) velmi cení. Podobné už totiž 
nikdy nezíská, protože se ODM koná co dva roky 
a u badmintonu je horní hranicí účastníků 15 let. 
V budoucnu tak může Tallulah pomýšlet »jen« na 
medaili z regulérní olympiády.  (tch)

Foto: Jean Van CoppenolleFoto: Jean Van Coppenolle

Mladí rybáři mezi českou elitou
Na Opavsku se 23. až 25. června konalo národní kolo Zlaté udice, rybářské 
soutěže pro děti a mládež. Na závodníky čekaly tři disciplíny – rybářské znalosti, 
lov ryb udicí (LRU) a rybolovná technika (RT). Družstvo severní Moravy nemělo 
konkurenci a s přehledem obhájilo loňské vítězství.

Soutěže se zúčastnilo sedm šestičlenných 
krajských družstev. Za Moravskoslezský kraj 
nastoupi l i  na základě 
předchozích výsledků pře-
devším mladí rybáři z Bo-
humína – Tomáš Bernatík, Filip Sitek a Lucie 
Kepáková. Tým doplnili Štefan Tichý a Vero-
nika Kepáková z Ostravy a Johanka Zemán-
ková z Frenštátu pod Radhoštěm. Všichni si 
vedli skvěle a zasloužili se o to, že krajské 
družstvo obhájilo loňské prvenství, tentokrát 
s výrazným náskokem před soupeři. 

Bohumínští se neztratili ani v soutěžích 
jednotlivců. V celkovém hodnocení byl Filip 
Sitek druhý (kategorie žáků) a Lucie Kepáková 
také druhá (kategorie dorostenců). V dílčích 
disciplínách získala Lucie Kepáková první 
místo (LRU) a Filip Sitek druhé (RT). Na 
úspěchu mají nemalý podíl také trenéři Bře-
tislav Kedzior a Radek Bernatík.

Mladí bohumínští rybáři se skvěle zapsali 
také 9. až 11. června na republikovém mist-

rovství v rybolovné technice v Pelhřimově. 
Závodilo zde 45 žáků a 30 juniorů. Bohumín-

ští reprezentanti přivezli 
osm medailí, z toho jednu 
zlatou. 

Mistryní republiky v disciplíně »muška 
skish« se stala Lucie Kepáková, která přidala 
i druhé místo (zátěž skish) a třetí (soutěž 
družstev). Filip Sitek byl třikrát druhý – zátěž 
dálka jednoruč, zátěž skish a pětiboj. Tyto vý-
sledky mu zajistily místo v české reprezentaci 
pro letošní mistrovství světa v rybolovné 
technice. Třetí místa přidali Tomáš Bernatík 
(arenberg) a Tereza Grznárová (muška dálka 
jednoruč).

Všem závodníkům za vzornou reprezentaci 
děkujeme a k docíleným výsledkům blaho-
přejeme. Další informace o činnosti mladých 
bohumínských rybářů jsou k dispozici na 
webu rkbohumin.wordpress.com.

Kamil DROBEK, 
předseda ČRS MO Bohumín

ÚSPĚCH

Děkujeme 
za pozvání 

na koncert, který byl věnován dětem 
s onkologickým onemocněním a na-
šemu synovi Martinovi. Děkujeme 
všem účinkujícím, Petru Bendemu, 
sponzorům - fi rmám Vanesta reklama 
a TKR Steel, kteří věnovali dárky naše-
mu synovi i pacientům dětského od-
dělení FN Ostrava. Děkujeme spolku 
Pro-fit 12 a všem lidem, kteří nám 
pomáhali a drželi palce. Byla to pro 
nás morální a psychická podpora. 

Rodina LACKOVA

Poděkování

Předsedkyně spolku Zdeňka Cichá přivítala na jevišti 
rodinu Lackovu a další hosty. Foto: Pro-fi t 12

Putovní pohár starosty doputoval
V sobotu 1. července se v areálu FK Slovan Záblatí odehrál 5. ročník Turnaje 
starých pánů nad 45 let o putovní pohár starosty města Bohumína. Kromě 
domácích hráčů přijali pozvání borci z TJ Baník Fučík Orlová, FK Slávie Orlová 
a pod klubovým názvem PFC Beograd nastoupili hráči původem ze zemí 
bývalé Jugoslávie, kteří dnes žijí na Ostravsku. 

Turnaj se hrál systémem každý s každým, 
nicméně vzhledem k postupnému vývoji byl 
poslední zápas prakticky 
fi nálový. Neporažená Slá-
vie se utkala s PFC a v pří-
padě vítězství by celý turnaj vyhrála. Ale pro-
tože prohrála 5:0, skončila paradoxně 
poslední.  

Hráči domácího Slovanu zlepšovali své 
výkony zápas od zápasu a nakonec obsadili 
přijatelné druhé místo, když po porážce 4:0 
s Beogradem remizovali 2:2 se Slávií a v po-
sledním zápase porazili Baník Orlová 2:1. 

Za domácí skórovali Ladislav Gábor, Pavel 
Plachetka, Petr Václavík a Ivo Sebera. 

Turnaj potřetí v řadě vy-
hráli staří páni PFC Beo-
grad a putovní pohár tak 

doputoval do cílové stanice. Nutno říct, že 
oprávněně. Za druhým Slovanem se pak 
umístil Baník Fučík Orlová a poslední letos 
skončila Slávie Orlová.

Závěrem děkuji vedení města za velice 
vstřícný postoj při spolufi nancování sportov-
ních aktivit FK Slovan Záblatí.

Ivo SEBERA

FOTBAL



  S P O R T   ·   A K T UA L I T YČÍSLO 14 / 2017 11

Casey Long uspěl
na olympiádě v Brně
Letní olympiáda dětí a mládeže, která se 
konala koncem června v Brně, patří mezi 
největší mezikrajové soutěže týmů ve 
více než dvaceti sportovních odvětvích. 
AK Bohumín potěšilo, že v atletické se-
stavě Moravskoslezského kraje se díky 
své výkonnosti objevil mladý atlet bohu-
mínského klubu Casey Long (13). V silné 
konkurenci nebyl jen do počtu, ale 
úspěšně za kraj bodoval. Obsadil krásné 
třetí místo ve skoku dalekém v osobním 
rekordu 5,36 metru a byl členem vítězné 
krajské štafety na 4 x 60 metrů. Blaho-
přejeme!  (zves)

Fotbalisté Záblatí přivezli z Polska zlato
Turnaj čtyř obcí s názvem Záblatí patří pro rok 2017 
fotbalistům Slovanu. Celek z Bohumína porazil v Polsku 
český Sokol (7:0) i domácí Orzeł (3:1), nestačil pouze na 
Záblatie ze Slovenska.

„Musím všem klukům poděko-
vat, protože se nám opět po dvou 
letech podařilo vyhrát tento pres-
tižní turnaj. Ve všech zápasech 
jsme byli lepším týmem. Bohužel 
pouze ze slovenským Družstevní-
kem jsme doplatili na naši občas-
nou bohorovnost, nedůraz a špatný 
pohyb, které slovenský tým doká-
zal dvěma rychlými protiútoky 
potrestat. Celý turnaj jsme se potý-
kali s horší produktivitou,“ uznal 
trenér Daniel Mucek.

Podle Dušana Sochy, který je 
odchovancem klubu, ale nyní 

působí v týmu Bospor Bohumín, 
však triumf není náhodný. „Klu-
ci tady mají dobrou partu a pod 
vedením trenérů Mucka a Pluty 
předvádí na okresní přebor pěkný 
fotbal. Škoda jen, že se postup ne-
povedl,“ konstatoval Socha, který 
věří, že za rok Záblatí zopakuje 
úspěch i na Slovensku. Zároveň 
připomněl, že v případě tohoto 
turnaje nejde pouze o fotbal. 
„Jezdím na něj každoročně už od 
svých čtrnácti let a vždy se těším. 
Pro Záblaťany je to taková povin-
nost reprezentovat. Na druhé straně 

tam ale mám spoustu přátel a vždy 
se těším, až se potkáme, pobavíme 
se a něco vypijeme,“ popsal Du-
šan Socha, který se s pěti góly stal 
nejlepším střelcem turnaje.

Negativem polského výjezdu 
se však stalo vážné zranění bran-
káře Antonína Látala. „To je černá 
kaňka na našem vítězství, všichni 
mu přejeme rychlý návrat na ze-
lený pažit,“ pronesl Mucek.

Kromě »A« mužstva zazname-
nal mezinárodní úspěch ve stej-
ném období také tým starých 
pánů Záblatí nad 45 let. Na do-
mácím turnaji skončil druhý za 
PFC Beograd a před duem týmů 
z Orlové – třetím Fučíkem 
a čtvrtou Slávií.

David HEKELE

Bronzem ověnčená akrobacie na tyči
Bohumíňačka Veronika Šutová 
a Ostravák David Král vybojovali 
17. června úžasné třetí místo na 
republikovém mistrovství v pole 
sportu v kategorii dvojic. Zajistili si 
tak postup na prosincové světové 
fi nále v pole sportu – akrobacii 
na tyči – v Lichtenštejnsku.

Veronika Šutová (27) tančila osmnáct let 
v bohumínské ZUŠ. S pole dance se setkala 
před čtyřmi lety a byla to podle ní »láska na 
první dotek«. Začala chodit na kurzy a trénin-
kovou tyč si pořídila i domů. Když se zdoko-
nalila, dostala nabídku pole dance učit. Nyní 
působí v ostravském »Circus! Dance Studio«. 
Stará se o provoz, dává hodiny akrobacie na 
tyči nebo na kruzích či šálách  dětem i dospě-
lým. O víkendech občas jezdí na vystoupení 

nebo se zdokonaluje na kurzech. „Pole dance 
je fyzicky náročnějším druhem sportovní aktivi-
ty. Ale právě to se mi líbí, že je to spojení tance 
a posilovny,“ svěřila se Veronika, která se po-
hybu věnuje i profesně. Pracuje jako odborný 
fi tness instruktor v Sanatoriích Klimkovice.

S tanečním partnerem Veronika trénuje 
teprve rok a Mistrovství ČR v pole sportu 2017 
bylo jejich druhou soutěží. Skvělým umístě-
ním však potvrdili vysokou úroveň pole sportu 
na severní Moravě. Dvojice ostravského Cir-
cus! Dance Studio postoupila do fi nále ze se-
mifi nálového čtvrtého místa a v závěrečných 
vystoupeních se dokázala ještě zlepšit. Úspě-
chu dodává punc originality, že se v téměř 
ryze ženském sportovním odvětví dokázal 
prosadit smíšený pár. Ten už se nyní připra-
vuje na další soutěž – republikové mistrovství 
v pole artu, které se bude konat v září v Praze.

  (red)

Pole dance je spojením tance, akrobacie a gymnas-
tiky. Veronika Šutová s Davidem Králem vybojovali 
bronz na republikovém mistrovství. 

Foto: Lukáš Řádek 

Hudba se propojí s uměním
Bohumínský kulturní Salon Maryška si dopřává chvíli odde-
chu a o prázdninách má zavřeno. Návštěvníky znovu uvítá 
v září, nicméně už teď spolek připravuje zajímavé projekty pro 
novou sezonu. Odstartuje hned v září koncertem světozná-

mého hráče na didgeridoo Ondřeje Smeykala. Koncert se 
uskuteční ve starobohumínském domě Pod Zeleným dubem 
3. září a spojí hudbu s výtvarným uměním. Spolu s Ondřejem 
Smeykalem se totiž představí malíř Petr Nikl. Začátek koncertu 
bude ve 20 hodin, prodej vstupenek za 200 korun se uskuteční 
v den a místě konání koncertu od 18 hodin.  (luk)

Pieta v Životicích 
V sobotu 5. srpna v 10 hodin se 
koná pietní shromáždění k 73. 
výročí Životické tragédie – popravy 
šestatřiceti občanů hitlerovskými 
okupanty. Památník Životické tra-
gédie bude přístupný od 9 hodin. 
K cestě na pietní akt mohou zájem-
ci využít speciální bezplatný auto-
bus, který odjíždí v 8.10 hodin od 
budovy bohumínského městského 
úřadu. (red)
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VZPOMÍNKY

24. července jsme vzpomněli 

1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 

paní Petra KOLIBAČOVÁ.


S láskou vzpomínají 

manžel a dcery.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

9. července by se dožil 75 let 

pan Petr TŘASKOŠ.
Zároveň 10. srpna vzpomeneme 

9. smutné výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena, 

syn Petr, syn Dalibor, snacha Karin 
a vnučka Lenička.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

8. července jsme si připomněli 
13. výročí úmrtí

paní Jiřiny HRADSKÉ.
S úctou a láskou vzpomíná sestra Zdeňka 

s rodinou

Kdo tě znal, ten vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

26. července jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí 

pana Pavla ŠIMONA.


Vzpomínají maminka Marta, 

manželka Daniela, bratr Jiří, synové Martin 
a Tomáš s manželkou Michaelou.

Kdyby se tak dal vrátit čas, pohladit tě dlaní a slyšet zase tvůj hlas.

13. července jsme vzpomněli 
25. smutné výročí úmrtí 

pana Jana BYRTUSE.


Zároveň jsme si 14. června připomněli 

jeho nedožité 82. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

dcera, syn s rodinou a vnoučata.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

26. července jsme si připomněli 
nedožité 76. narozeniny 

pana Oty KOCHA.
S úctou a láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Urszula, 
dcery Lenka a Pavla s rodinami a neteř Hana.

Čas utíká a nevrátí, co vzal. 

Jen vzpomínka zůstane v našich srdcích dál.

21. července jsme si připomněli 
nedožité 65. narozeniny 

paní Dagmar SVRČINOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, 

syn Aleš, přátelé a známí.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

1. sierpnia minie już 5 lat od dnia, 
gdy tak nagle odszedł nasz ukochany, 

świętej pamięci 

Krystyn ORSZULIK
z Bogumina.

3. sierpnia obchodziłby swe 85. urodziny.
Wspominają syn i córka, prosząc w imieniu całej rodziny przyjaciół

i znajomych o chwilę zadumy i modlitwę. 

Osud nevrací, co jednou vzal, 

zůstaly vzpomínky, smutek a žal.

31. července si připomeneme 
smutné 5. výročí, kdy nás navždy opustila 

paní Jaroslava CICHOŇOVÁ
z Vrbice.

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

tchyně a švagrová.

Marně tě naše oči hledají, marně nám po lících slzy stékají. 

Odešla jsi tiše, jako když hvězda padá, vzpomínka na tebe však neuvadá.

22. července jsme vzpomněli 
nedožité 73. narozeniny 

paní Františky JANDOVÉ.
S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Josef, 
syn Roman s manželkou, dcera Lenka, 

vnučky Martina, Renata, Lucka 
a pravnučka Lilinka.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

18. července uplynulo 6 let, kdy nás opustila 
paní Helena WĄTROBOVÁ 

z Pudlova
a 15. června jsme vzpomněli její nedožité 87. narozeniny. 
8. července jsme si připomněli nedožité 93. narozeniny 

pana Leoše WĄTROBY 
z Pudlova

a 1. února jsme vzpomněli 37. výročí jeho odchodu.
Věnujte jim, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku.

Dcera Magdaléna s rodinou.
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18. července oslavila krásné 80. narozeniny 
naše babička, 

paní Jarmila TKAČÍKOVÁ.


Do dalších let spousty zdraví a vitality, 

lesa, hřibů a hor přeje 
vnučka Gabruška s rodinou.

Naše nejmilejší maminka, 
babička a prababička 

Věra WOJNAROVÁ


slaví 13. srpna své devadesáté narozeniny.
Přejeme ti pevné zdraví a mnoha dalších 

krásných let.
Rodina Michalska, Vojnarova, Šebestova, Sládkova a Korubova.

BLAHOPŘÁNÍVZPOMÍNKY

Díky za to, čím jsi pro nás byl,

za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Jak těžké je bez tebe žít, 

když nemá kdo potěšit.

3. srpna vzpomeneme 4. výročí úmrtí 

Ing. Zdeňka JUCHELKY, MBA.


S láskou a úctou vzpomíná maminka 

a celá rodina.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

2. srpna vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
naší milované maminky a babičky, 

paní Mgr. Mileny ZUFALÉ.
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera a syn s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

8. srpna by se dožil 80 let 

pan Josef BIALEK.


S úctou vzpomínají manželka Marie, 
dcery Drahuše, Šárka a syn Miroslav 

s rodinami a vnoučata.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

8. srpna si připomeneme 
10. smutné výročí tragického úmrtí 

pana Radovana POLÁKA.


S láskou vzpomínají manželka Eva, 

synové Radovan a Roman s rodinami.

Marně tě naše oči hledají, marně nám slzy po tváři stékají. 

Chtěl ses radovat, s námi tu být, osud však nedopřál ti déle žít. 

Hvězdičky ti nesvítí, sluníčko nehřeje, už se nevrátíš, už není naděje.

8. srpna vzpomeneme 16. výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka a bratra,

pana Andělína KVASNICI.
S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 
manželka Stáňa s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Láska není jezero, do kterého se může každý dívat jako do zrcadla. Láska má příliv a odliv. 

Láska to je náležet si navždy.

Manželé Alena a Jiří VRÁNOVI 
oslavili 22. července safírovou svatbu - 45 let společného života.

Do dalších společných let hodně zdraví, lásky a porozumění 
přejí dcera Mirka, vnoučata Veronika, Tomáš a Jirka 

a pravnoučata Terezka, Vendulka, Alžbětka a Adámek.

Své »ano« 
si řekli
Petr Stein z Opavy a Martina 
Steinová z Bohumína
Tomáš Homola a Radka Olšovská, 
oba z Ostravy
Tomáš Pukowiec a Kateřina 
Hamroziová, oba z Orlové
Zdeněk Janeček a Lucie Vargová, 
oba z Bohumína
Filip Břuska a Daniela Drobková, 
oba z Bohumína
Tomáš Ineman a Hana Hladná, 
oba z Ostravy
Ivo Kopečný z Prahy a Alena 
Wagnerová z Bohumína
Roland Špánik a Eva Vavříčková, 
oba z Bohumína
Lukáš Gábor a Nikola Pompová, 
oba z Bohumína
Petr Mžíček a Martina Miczková, 
oba z Orlové

Zdeněk Ullmann a Kateřina 
Čenkovičová, oba z Bohumína
David Friedel a Eliška Hasníková, 
oba z Bohumína
Ondřej Pala z Ostravy a Lucie 
Adamiková z Bohumína
Jiří Šrámek z Dolan a Eva Adamcová 
z Bohumína
Lukáš Botor a Lucie Poništová, 
oba z Bohumína
Michal Lukša a Jana Oršulíková, 
oba z Bohumína
Viktor Wajda a Andrea Šimurdová, 
oba z Bohumína
Radomír Olšák a Lucie Schwarzová, 
oba z Bohumína
Lukáš Lička a Aneta Dvořáková, 
oba z Bohumína
Jakub Kořínek a Pavla Pospíchalová, 
oba z Bohumína
Martin Konečný z Dětmarovic 
a Petra Kublová z Bohumína
Vojtěch Kubáň z Orlové a Martina 
Bujačková z Bohumína (mat)

Naposledy jsme se rozloučili
Arabasz Petr * 1947 ze Starého Bo-

humína  Balcárková Anna * 1941 
z Nového Bohumína  Czempiel Ru-
dolf * 1946 z Pudlova  Hradský Jiří * 
1949 z Nového Bohumína  Kočařová 
Věra * 1956 z Pudlova  Kutak Rudolf 
* 1942 z Nového Bohumína  Nevyjel 
Dobroslav * 1939 z Nového Bohumí-

na  Plačková Józefa * 
1934 ze Starého Bohumí-
na  Prokšová Šárka * 1956 z Nového 
Bohumína  Severová Hildegarda * 
1943 z Vrbice  Siuda Miroslav * 1957 
z Nového Bohumína  Tlačbaba Sta-
nislav * 1958 z Nového Bohumína.

(mat)

Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, sekce zpravodajství/městské noviny Oko.
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CHCETE ZDARMA KOTEL?
Využijte právě probíhající kotlíkovou dotaci, určenou 
jen pro 6000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu  tel. kontakt: 777 698 398

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

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

REALITY

 ● Koupím byt v Bohumíně.   
736 228 883.

 ● Prodám byt 2+1.  602 162 899.
 ● Prodám družstevní byt 3+1 

v Bohumíně, ulice Svat. Čecha. 
Byt je v 10. patře, slunný, s balko-
nem. Je v původním stavu. Cena 
600.000 Kč.  723 451 234.

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

 ● Pronajmu byt 3+1 v rodinném 
domě, částečně vybavený.  777 
885 235 jen SMS.

 ● Pronájem byt 2+1, Nová Ves 
u Bohumína.  603 844 693. 

 ● Pronajmu dr. byt 1+1, Bohu-
mín cen., polozaříz., 2 vrat. kauce, 
cena 21 1 03 5500.  704 095 523.

INZERCE

(Dokončení na str. 16)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 9.8. v 9–16 hodin SLEZSKÝ 

RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit, 
prezentace lidové tvořivosti. 
Nám. T. G. Masaryka.

 ● 12.8. ve 14 hodin PIVNÍ SLAV-
NOSTI. Desítky druhů piv z vel-
kých pivovarů a minipivovarů, 
stánky s občerstvením, pivní 
a vědomostní soutěže. Součástí 
bude i zábavně naučná akce na 
téma recyklace elektroodpadu. 
Hobbypark.
14.30     FiHa 
16.00     Kapriola 
17.30     Kreyson Memorial 
19.00     Xindl X 
20.30     Těžkej Pokondr 

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 7.7. v 19 hodin PIRÁTI Z KARI-

BIKU: SALAZAROVA POMSTA. 
Film USA (Dobrodružný), 2017, 
dabing, přístupný, 129 minut, 
100 Kč.

 ● 28.7. a 29.7. v 19 hodin SPI-
DER-MAN: HOMECOOMING. 
Film USA (Komiks / Akční), 2017, 
dabing, přístupný, 133 minut. 
28.7. ve 3D za 140 Kč; 29.7. ve 
2D za 120 Kč.

 ● 30.7. a 20.8. v 10 hodin JÁ, 
PADOUCH 3. Animovaný film 

USA (Rodinný / Komedie), 2017, 
dabing, přístupný, 96 min., 120 Kč.

 ● 30.7 .  v  19  hodin  BABY 
DRIVER. Film Velká Británie, USA 
(Akční), 2017, titulky, přístupný 
od 12 let, 112 minut, 120 Kč.

 ● 4.8. v 19 hodin ČÁRA. Film 
Slovensko, Ukrajina (Krimi / 
Thriller), 2017, přístupný od 15 
let, 108 minut, 110 Kč.

 ● 5.8. v 19 hodin KŘIŽÁČEK. 
Film Česko (Historický), 2017, 
přístupný, 90 minut, 100 Kč.

 ● 6.8. v 19 hodin PĚKNĚ BLBĚ. 
Film USA (Romantická kome-
die), 2017, titulky, přístupný od 
12 let, 119 minut, 80 Kč.

 ● 11.8., 12.8. a 13.8. v 19 hodin 
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA. 
Film USA (Horor), 2017, titulky, pří-
stupný od 15 let, 109 min., 110 Kč.

 ● 16.8. v 9 hodin MANŽEL NA 
HODINU. Film Česko (Komedie), 
2016, 105 minut, 50 Kč (FK pro 
seniory)

 ● 18.8. a 19.8. v 19 hodin PO 
STRNIŠTI BOS. Film Česko (Do-
bový / Rodinný), 2017, přístup-
ný, 111 minut, 130 Kč.

 ● 20.8. v 19 hodin ZABIJÁK A 
BODYGUARD. Film USA (Akční / 
Komedie), 2017, titulky, přístup-
ný od 15 let, 118 minut, 110 Kč.

 ● 25.8. v 19 hodin BARRY SEAL: 
GANGSTER NEBESKÝ. Film USA 
(Akční / Komedie), 2017, titulky, 
příst .od 12 let, 114 min., 120 Kč.

 ● 26.8. a 27.8. v 19 hodin TEM-
NÁ VĚŽ. Film USA, 2017 (Akční / 

Fantasy), titulky, přístupný od 
12 let, 91 minut, 130 Kč.

 ● 27.8. v 10 hodin VELKÁ OŘÍŠ-
KOVÁ LOUPEŽ 2. Animovaný 
film USA (Rodinná komedie), 
2017, dabing, přístupný, 92 mi-
nut, 110 Kč.
PRO DĚTI 

 ● 6.8. v 10 hodin LETÍME. Ani-
movaná komedie, Německo, 
2017, dabing, 84 minut, 110 Kč.

 ● 13.8. v 10 hodin EMOJI VE 
FILMU. Animovaná komedie, USA, 
2017, dabing, 97 min, 120 Kč.

LETNÍ KINO

Za každého počasí; všechny 

fi lmy s dabingem.

Začátek ve 21.20 hodin:

 ● 27.7. LADY MACBETH. Velká 
Británie, 2016, od 15 let, 89 min., 
80 Kč.

 ● 28.7. STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL. 
Švédsko, 2013, od 12 let, 109 
min., 80 Kč.

 ● 29.7. KRUHY. USA, 2017, od 
12 let, 102 min., 80 Kč.

 ● 30.7. TÁTA. Chorvatsko, 2011, 
od 12 let, 70 min., 80 Kč.

 ● 31.7. PŘES KOSTI MRTVÝCH. 
Polsko, Česko, 2017, od 12 let, 
128 min., 80 Kč.

 ● 1.8. TEORIE TYGRA. Česko, 
2016, přístupný, 101 min., 80 Kč.

 ● 2.8. E.A.POE: PODIVNÝ EXPE-
RIMENT. USA, 2014, od 12 let, 
112 minut, 60 Kč.

 ● 3.8. GANGSTER KA. Česko, 
2015, od 12 let, 100 min., 60 Kč.

 ● 4.8. GANGSTER KA: AFRIČAN. 
Česko, 2015,od 12 let, 100 min., 
60 Kč.

 ● 5.8. ZAHRADNICTVÍ: RODIN-
NÝ PŘÍTEL. Česko, 2017, přístup-
ný, 130 min., 80 Kč.

 ● 6.8. JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA 
ZÁZRAKY. Česko, 2016, přístup-
ný, 111 min., 60 Kč.

 ● 7.8. VŠECHNO NEBO NIC. 
Česko, 2017, od 12 let, 107 min., 
100 Kč.

 ● 8.8. OKRESNÍ PŘEBOR: PO-
SLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA. 
ČR, 2012, od 12 let, 102 min., 60 Kč.

 ● 9.8. INSTALATÉR Z TUCHLO-
VIC. Česko, 2016, od 12 let, 85 
min., 80 Kč.

 ● 10.8. POHÁDKY PRO EMU. ČR, 
2016, přístupný, 12 min., 100 Kč.

 ● 11.8. BEZVA ŽENSKÁ NA 
KRKU. Česko, 2016, přístupný, 
97 min., 100 Kč.

 ● 13.8. LIDICE. Česko, 2011, od 
12 let, 121 min., 80 Kč.
Začátek ve 21 hodin

 ● 14.8. RANHOJIČ. Německo, 
2013, od 12 let, 148 min., 60 Kč.

 ● 15.8. BATHORY. Česko, 2008, 
od 12 let, 138 min., 60 Kč.

 ● 16.8. ŽELEZNÁ LADY. Velká 
Británie, 2011, od 12 let, 100 
min., 60 Kč.

 ● 17.8. LOGAN: WOLVERINE. USA, 
2017, od 15 let, 137 min., 80 Kč.

 ● 18.8. ROQUE ONE: STAR 
WARS STORY. USA, 2016, pří-
stupný, 133 min., 80 Kč.
Začátek ve 20.45 hodin

 ● 19.8. LA LA LAND. USA, 2016, 
přístupný, 133 min., 80 Kč.

 ● 20.8. ANDĚL PÁNĚ 2. Česko, 
2016, přístupný, 99 min., 80 Kč.

 ● 21.8. HOTEL TRANSILVÁNIE 2. 
USA, 2015, přístupný, 90 min., 
80 Kč.

 ● 22.8. HLEDÁ SE DORY. USA, 
2016, přístupný, 103 min., 80 Kč.

 ● 23.8. TROLLOVÉ. USA, 2016, 
přístupný, 92 min., 60 Kč.

 ● 24.8. ZPÍVEJ. USA, 2016, pří-
stupný, 110 min., 60 Kč.

 ● 25.8. HODNÝ DINOSAURUS. 
USA, 2015, přístupný, 101 min., 
60 Kč.

 ● 26.8. LICHOŽROUTI. Česko, 
2016, přístupný, 83 min., 80 Kč.

 ● 27.8. PADDINGTON. Velká 
Británie, 2014, přístupný, 91 
min., 80 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

Červenec: POPLETENÉ POHÁD-
KY. Interaktivní hra. Děti pozná-
vají popletené pohádky, plní 
úkoly, luští křížovky, tajné šifry, 
vyrábějí tematické motivy. 
Srpen: HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY. 
Interaktivní hra. Každý den je 
zaměřen na jedno či více zvířat, 
o kterých se děti dozví plno in-
formací. Probíhat budou výtvar-
né, vědomostní a pohybové 
aktivity, za které děti získají 
body. V poslední den akce bu-
dou vyhodnoceni ti nejlepší.

POMŮCKA:
ANOA
APO

TONIC

CHURA-
VĚT

UMĚLÉ
VLÁKNO

SLOVANSKÁ
BOHYNĚ
KRÁSY

A LÁSKY

ZNAČKA
NÁKLAD-
NÍCH AUT

TITO BÁJNÝ
LETEC � NĚKAM 3. DÍL

TAJENKY ŘEKY

OCHUCO-
VATI
SOLÍ

POPRAVČÍ

2. DÍL
TAJENKY

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

HOVOROVÝ
SOUHLAS

DOMÁCKY
OLDŘICH
RUČITEL

AIMAG
FILMOVÁ
HVĚZDA

� MÁCH-
NOUT

RUKOU

1. DÍL
TAJENKY

PŘED-
LOŽKA

ANTI-
BLOCK

SYSTEM
(ZKR.)

DRUH
BUVOLA

SRŮSTY
(ŘIDČ.)
MZDA

POTŘEBA
ORÁČE

VÁNEK
(BÁS.)

OXID
PLATNATÝ
(VZOREC)

KALUS

ZNAČKA
INDIA

ANGLICKY
„TÓNICKÝ”

MATKA
ROMULA
A REMA

VELKÝ
HŘEBÍK

ZNAČKA
ASTATU
PRIMÁT

ROZKOŠ
PYTLÁCI
LOVÍCÍ
DO OK

SLOVENSKY
„AR”

DOPLNĚK
OBLEKU

BÁSNICKÝ
ZÁPOR

SOLMIZ.
SLABIKA
AROMAT.

UHLOVODÍK

OVAŘENÉ
VEPŘOVÉ
NAŠE VOJ-
SKO (ZK.)

SAMICE
BERANA

ZN. NÁKL.
AUT

KTERÁ
(ZAST.)

HRÁT BEZ
POČÍTÁNÍ

BODŮ
ALUŠKA

ŽENSKÉ
JMÉNO

ANGLICKY
„ANNA”

HMOT-
NOST

OBALU
ZBOŽÍ

BICEPS
INICIÁLY

HEREČKY
KAČÍRKOVÉ

LATINSKY
„PTÁK”

SLOVEN.
„Z”

ŘÍMSKÁ
ŠESTKA

SLOVEN-
SKY
„IR”

SPOJIT 4. DÍL
TAJENKY

ETNICKÁ
SPOLE-

ČENSTVÍ
MODLA NÁPĚV

V roce 1930 byly v Novém Bohumíně dvě lékárny, dvě drogerie, tři cukrárny, šest pekáren,... ...třináct trafi k a patnáct řeznictví.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 27. 7. do 27.8.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

(Dokončení na str. 16)
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INZERCE

(Dokončení ze str. 14)

SLUŽBY

 ● Čištění koberců, sedacích sou-
prav, tepování mokrou cestou 
Kärcher, levně.  724 088 643. 
Web: www.cistyautointerier.cz.

 ● Čištění interiéru aut, příprava 
na prodej, svatby, kompletní čis-
ticí servis. Cena dohodou. Web: 
www.cistyautointerier.cz,  724 
088 643. 

 ● Přeprava sypkých materiálů 
nákl. vozem, nosnost max. 3 tuny. 
 604 831 981, e-mail: marcela 
028@atlas.cz.

RŮZNÉ

 ● Prodej krmiva pro zvířata, 
osiv, hnojiv a postřiků, medu z 
Jeseníků, včelařských a rybář-
ských potřeb v obchůdku U Luďky 
v Nové Vsi.  776 684 719.

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

 ● Potřebujete se připravit na 
reparát z angličtiny nebo se pou-
ze daný jazyk naučit? Nabízím 
individuální výuku tohoto jazyka 
a to jak u sebe doma, tak i u klien-
tů. Výuka může probíhat i v srpnu 
a to za speciální cenu. Cena: od 
150 Kč/60 min.  608 761 068, 
e-mail: ajako-lipovska@seznam.cz, 
www.ajako.cz.

 ● Prodám invalidní vozík. Málo 
používaný.  736 262 308.

(Dokončení ze str. 15)

Interaktivní hry probíhají ve všední dny 
v dětském oddělení v N. Bohumíně 
a v knihovně ve Skřečoni; každé pondě-
lí v knihovně v Záblatí a každé úterý 
a pátek ve Starém Bohumíně (ve St. Bo-
humíně jen v srpnu)..

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
Denně 9–21 hodin.

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
pondělí–pátek:  15–18 hodin
víkendy a svátky: 
 10–13 a 15–18 hodin

KAM V BOHUMÍNĚSkřečoňští žáci navštívili Vídeň

9. června proběhla pro žáky 7. až 9. tříd 
skřečoňské základní školy poznávací 
exkurze hlavního města Rakouska, Vídně. 

Cestou autobusem mohli žáci obdivovat krásu 
jižní Moravy, nádherná zákoutí vodní nádrže Nové 
Mlýny, překrásné panorama města Mikulova, ma-
lebnou pálavskou krajinu. Po překonání hranic 
se už těšili na hlavní sídlo habsburské monarchie. 
Prohlídka začala na náměstí Schwedenplatz, pokra-

čovala k dominantě města Katedrále svatého Štěpá-
na a k zimnímu sídlu Habsburků – Hofburgu. 
Návštěvu města zakončilo zhlédnutí nové radnice 
a přírodovědného muzea. Poté se žáci přesunuli do 
letního sídla Schönbrunnu, kde obdivovali výhled 
z Gloriette. Současně neopomněli navštívit ani nej-
starší evropskou ZOO. 

Unavení, ale spokojení se vraceli v pozdních ve-
černích hodinách domů.

Text: Veronika TAŠKOVÁ, foto: ZŠ Skřečoň

Příroda Bohumínska – motýli (201)

Rudokřídlec půvabný
(Miltochrista miniata)

Rudokřídlec půvabný patří do 
čeledi přástevníkovitých (Arctii-
dae), která sdružuje celosvětově 
asi 11 000 druhů nápadně pest-
ře zbarvených nočních motýlů. 
V Evropě se vyskytuje okolo 100 
druhů, z nichž 45 žije v Česku.

Rudokřídlec půvabný létá od 
června do září v listnatých a smí-
šených lesích nížin a pahorkatin. 
Přes den většinou sedí v travním 
podrostu a hlavně v noci nalétává 
na různé kvetoucí byliny (přede-
vším hlaváče, chrastavce, kaliny 
nebo bez chebdí), kde saje nek-
tar. Tyto můry jsou málo plaché 
a v noci přilétají na světlo. Jejich 
housenky žijí na kmenech listna-
tých stromů, ruderální vegetaci, 
kamenech a na vřesovištích. 
Kromě řas a lišejníků se živí také 
usychajícími částmi rostlin – pře-
zimují v úkrytech pod kameny 
nebo spadaným listí.. 

Text: Jiří ŠUHAJ, 
foto: Jaromír ŠUHAJ

Klub vojenské histo-
rie Bohumín připravil 
pro své návštěvníky 
pro nadcházející letní 
sezonu nové magnetky. 
V letošní sérii vycházejí 
tři nové motivy. Pravá 
strana objektu MO-S5, 

protitankový kanon 
a střelecká místnost 
s kulomety. Magnetky 
a také zcela nová turi-
stická vizitka (č. 3246) 
jsou v prodeji v pě-
chotním srubu MO-S5 
Na Trati, který je pro 
návštěvníky otevřen do 
konce září každý víkend 

a také o státních svát-
cích, včetně 28. října. 
Více informací návštěv-
níci najdou na webo-
vých stránkách spolku 
www.bunkr-bohumin.
cz a na facebooku.

Text a foto: 
Michal HEJDA

Bunkr má nové magnetky 
a vizitku

Noví občánci našeho města
Anna Neuwertová  Michal Boček  Jan Maruška  Dominik Sýkora 
 Oliver Marián Kastl   Vít Šangala  Karolína Pompová   Mia Sa-
mantha Papadimitriu  Jan Procházka  Jakub Pastušek  Klaudie Wolná. (mat)


