
čtrnáctideník � vydává město Bohumín � ročník XXVII / 2017 � ZDARMA

vychází 24. srpna

15
Příští číslo 

vychází 

7. září, 

uzávěrka 

30. srpna

Školka v Tovární bude 

po 20 letech opět městská   Str. 3

Kriminalita klesá, bezpečnostní 

prvky posilují  Str. 5

Interna obnovila provoz 

s novým týmem   Str. 6

Boban baví diváky už celou 

dekádu   Str. 8

Bohumín už má na stole první verzi rozpočtu pro rok 2018. Počítá s tím, že 
opět bude hospodařit se 700 miliony, přičemž téměř 200 milionů proinvestuje. 
Dva miliony chce město vyčlenit pro Povodí Odry na dokončení výkupů 
pozemků pro protipovodňové hráze v Pudlově a 6,5 milionu na novou cisternu 
pro hasičskou jednotku ve Starém Bohumíně. 

„Bohumínský rozpočet je každý rok silně pro-
investiční. Proto už teď máme hotovu první 
verzi na příští rok a pracujeme na projektech 
tak, abychom mohli vypisovat výběrová řízení 
už v zimě, kdy fi rmy ještě nemají dostatek za-
kázek. U plánovaných investic jsme tak schop-
ni vysoutěžit co nejnižší ceny a ušetřit fi nance 
na další akce,“ ozřejmil starosta Petr Vícha.

Do bydlení investuje Bohumín v příštím 
roce 70 milionů. „Z velkých investičních akcí 

se vrhneme na zateplování cihlových obytných 
domů a počítáme i s hromadnými opravami 
výtahů. S těmi jsme začali už letos a v příštím 
roce budeme ještě ve větší míře pokračovat. 
V plánech máme také generální opravy elektři-
ny ve společných prostorách a u některých 
domů v centru se zaměříme na rušení septiků 

a přepojení na kanalizaci,“ doplnil Vícha. Do-
dal, že v příštím roce počítá město i s demo-
licí zchátralého domu v Drátovenské ulici. Do 
dalších oblastí dá Bohumín asi 110 milionů 
s tím, že nejvíce peněz půjde do sociální ob-
lasti, a to 45 milionů. V plánu je totiž přestavba 
budovy bývalého učiliště v Masarykově ulici. 
Krom toho se počítá i se vznikem chráněného 
bydlení v Husově ulici.

Nebudou chybět ani investice do veřejných 
prostranství, chodníků, parkovišť i kanalizací. 
Do výstavby nových chodníků a cyklostezek 
v městských částech půjde přes 30 milionů. 
„Projektujeme pro větší bezpečnost chodců nové 
chodníky. Díky Místní akční skupině Bohumínsko

(Dokončení na str. 2)

Bohumín v roce 2018: Má se stavět, modernizovat i bourat

Z ROZPOČTU MĚSTA

Opice, brabčák, žabák, koníček. 
Přestože je řeč o akci, která se 
konala v sousedství městské 
zvířecí farmy, v tomto případě 
nemá s faunou nic společného. 
Zlatavý mok zmíněných jmen 
a desítek dalších byl na čepu 
12. srpna během bohumínských 
Pivních slavností. 

Už zavedenou letní akci v Hobbyparku 
si na straně chmelovarníků nenechali 
ujít zástupci velkých značek, ale přede-
vším desítky malých a rodinných mini-
pivovarů. Co stánek, to originální název 
a chuť piva. Slavnosti ovšem nejsou jen 
o degustaci. Na programu byly vědo-
mostní a »tématické« soutěže. Utkali se 
v nich dobrovolníci s trénovanými svaly 
a splávkem. Ti první zvedali nad hlavu 
pivní sud nebo se utkali v soutěži, kdo 
nejdéle udrží v natažené paži plný krýgl. 
Čas hrál roli i v dalším atraktivním klání. 
V tom šlo o nejrychlejší vypití půllitru 
chmelového moku.

Součástí programu byla i ekologická 
akce společnosti Elektrowin »Přelez, 
přeskoč, recykluj«. Zábavně pojatá osvěta 
na téma recyklace elektroodpadu cílila 
především na děti.

Na slavnosti letos zavítalo rekordních 
pět a půl tisíce návštěvníků, kteří se 
mimo jiné mohli těšit na pořádnou por-
ci muziky. V úvodu je rozehřály kapely 
FiHa, Kapriola a Kreyson Memorial. 
Podvečer pak patřil hvězdám, které při-
lákaly k pódiu davy fanoušků a fanynek. 
S Xindlem X a především s veselou 
dvojkou Pokorný-Ondráček, alias Těž-
kým Pokondrem, už zpíval celý areál.

 Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Slavnosti nabídly zábavu, muziku a orosené žejdlíky
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Sto evropských 
milionů pro region

MAS Bohumínsko má konečně schválenou 

Strategii komunitně vedeného místního roz-

voje. Jde o důležitý mezník, který v dalších 

letech umožní čerpání financí prostřednic-

tvím místní akční skupiny a představuje 

dokončení více než čtyřleté práce. Díky MAS 

může náš region využít více než sto milionů 

korun z EU. 

Obsáhlý dokument schvalovaly řídicí orgány 
Integrovaného regionálního operačního progra-
mu (IROP), Operačního programu Zaměstnanos-
ti (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV) více 
než rok. MAS byla v několika kolech hodnocení 
nucena zapracovat řadu připomínek, v mnoha 
případech až absurdních. Byl to boj s větrnými 
mlýny. „Jsme rádi, že je strategie schválena a že 
máme tuto papírovou válku úspěšně za sebou. 
Z celkem 179 místních akčních skupin byla strate-
gie naší MAS schválena jako 112. v pořadí, což 
považujeme za velký úspěch“, uvedl předseda 
programového výboru Lumír Macura.

Už v září chce MAS Bohumínsko vyhlásit cel-
kem šest výzev ze dvou operačních programů - 
Operačního programu Zaměstnanost a z Inte-
grovaného regionálního operačního programu. 
Detailní informace k výzvám budou zveřejněny 
na webu www.mas-bohuminsko.cz.

Kancelář MAS Bohumínsko

Už v září chce MAS 
Bohumínsko vyhlásit 
prvních šest výzev pro 
příjem projektů. Neváhej-

te a začněte připravovat 
své žádosti o podporu. Šance na 
úspěch je opravdu velká.

Žadatelé nebudou v rámci výzev MAS sou-
těžit s projekty z celé republiky, jako v případě 
velkých výzev operačních programů. Budou si 
konkurovat pouze v rámci MAS Bohumínsko, 
tedy v regionu Bohumína, Rychvaldu, Dolní 
Lutyně, Dětmarovic, Doubravy, Petrovic u Kar-
viné a Petřvaldu.

Z Operačního programu Zaměstnanost 
(OPZ) budou vyhlášeny výzvy s hodnotou pře-
sahující deset milionů. Zaměřovat se budou na 
programy prevence kriminality, příměstské 
tábory, podporu vytváření nových pracovních 
míst nebo podporu fl exibilních forem zaměst-
nání. V rámci výzev z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP) je pro 
úspěšné žadatele připraveno více než padesát 
milionů. V tomto případě půjde o programy 
rozvoje sociálních služeb, bezpečnosti dopravy, 
cyklodopravy, infrastruktury základních, 
středních a vyšších odborných škol nebo infra-
struktury pro zájmové, neformální a celoživot-
ní vzdělávání. Na jaře 2018 pak plánuje MAS 
Bohumínsko vyhlásit také výzvy z Programu 
rozvoje venkova.

Potenciální žadatelé mají možnost konzulto-
vat své projektové záměry s MAS ještě před 
vyhlášením výzev. V září pro ně budou probí-
hat semináře. Informace k připravovaným 
výzvám a projektovým záměrům poskytnou 
zaměstnanci kanceláře MAS Bohumínsko. 
Bližší specifikace výzev jsou k dispozici na 
www.mas-bohuminsko.cz.

Kancelář MAS Bohumínsko

Vyhlášení prvních 
výzev je za dveřmi

V příštích letech se chystá radikální rekonstrukce České osady, kterou tvoří ulice Okrajní, 5. května, Kosmo-
nautů, J. Koczura a Čsl. legií.

Příští rok se chystá demolice zdevastovaného domu u silnice v Drátovenské ulici. Jeho »dvojče« v pozadí 
naopak letos prošlo kompletní obnovou. Foto: Pavel Čempěl

Bohumín v roce 2018:  Má se 
stavět, modernizovat i bourat

(Dokončení ze str. 1) 
si chceme sáhnout na evropské peníze a z nákladů 
na jejich výstavbu zaplatit z rozpočtu města jen 
pět procent,“ vysvětlil Vícha.

Chodníky by měly vzniknout podél Bez-
ručovy ulice (od školy k zastávce Partyzán), 
v Tovární ulici (od Bochemie k sídlišti), 
v ulici Na Hrázi (od ulice Podvojné po zatáčku 
u opravny pantografů), v Drátovenské ulici 
(od Rafi nérského lesíku k drátovnám), na kři-
žovatce ulic Čs. armády a Ostravské (od bývalé 
Rybeny k autobusové zastávce v Ostravské uli- 
ci) a další nová část chodníku vyroste v Sokol-
ské ulici v Záblatí (od zatáčky s ulicí Na Pís-
kách směrem k sokolovně).

Cyklisty i bruslaře by mohlo potěšit prodlou-
žení stávající stezky kolem Vrbického jezera. 
Nová část bude téměř dva kilometry dlouhá 
a povede po hrázi mezi jezerem a Odrou. Do 
několika let chce radnice trasu prodloužit o dal-
ší kilometr kolem bývalé myslivny a propojit ji 
s už existujícími částmi cyklostezky. Vznikne 
tak pro sportovce ještě delší okruh než je napří-
klad kolem přehrady Olešná u Frýdku-Místku.

S novým parkovištěm se příští rok počítá na 
sídlišti v Tovární ulici a začít by měla i první 
etapa výstavby parkovacích míst v blízkosti 

vlakového nádraží u bývalých tenisových 
a volejbalových kurtů. 

Město by se napřesrok rádo pustilo i do roz-
sáhlých úprav v lokalitě Česká osada, kolonii 
rodinných domů mezi Mírovou, Slezskou 
a Okrajní ulicí. Rekonstruovat se budou 
všechny inženýrské sítě – kanalizace, vodovod 
i elektřina. Lokalita dostane nové veřejné 
osvětlení. „Regenerace bude velmi náročná, 
práce budeme muset sladit s vodaři a distribu-
tory elektřiny. Uvidíme, zda se nám vše podaří 
naplánovat a připravit tak, abychom se do 
oprav mohli pustit už příští rok,“ uzavřel staros-
ta s tím, že po rekonstrukci inženýrských sítí 
se celé území dočká nového dopravního uspo-
řádání, parkovacích míst, chodníků i asfalto-
vého povrchu na příjezdových komunikacích. 

Do sportu, školství a volnočasových aktivit 
by v příštím roce mohlo jít přes 17 milionů. 
V částce je zahrnuta nová tribuna zimního 
stadionu či mola pro plavce na Kališově či Vr-
bickém jezeře. V plánu je také oprava toalet 
a obnova povrchu atletického oválu u školy 
ČSA. Dům dětí a mládeže by měl dostat novou 
fasádu, některým školám se budou opravovat 
střechy nebo podlahy v tělocvičnách.

Lucie KOLKOVÁ
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Školka v Tovární bude po 20 letech opět městská
Stejné zázemí, děti i učitelky. Nic zásadního se nezmění, jen z názvu SMŠ Tovární zmizí 
úvodní »S« - soukromá. Mateřinka totiž přechází pod křídla města. Po dohodě s krajským 
úřadem a majitelkou školky nyní probíhá administrativní stránka převodu. Ten pak musí 
ještě v první půli září potvrdit zastupitelé.

Vznik soukromých školek 
v městských objektech zažíval 
boom před lety, kdy pro obce ne-
byl jejich provoz ekonomicky 
výhodný. Stát totiž na děti v ma-
teřinkách přispíval zanedbatelnou 
částkou. Ta ale v poslední letech 

výrazně narůstá. Letos činil státní 
příspěvek na jedno dítě devět tisíc, 
příští rok to má být už čtrnáct. 
Karta se tak obrátila. Chce-li být 
město dobrým hospodářem, vy-
platí se mu školku provozovat 
samo. „Čtrnáctitisícový příspěvek 

pro příští rok avizovala červnová 
novela Zákona o rozpočtovém ur-
čení daní. Pružně jsme na to zare-
agovali a začali jsme připravovat 
převod školky v Tovární ulici, kte-
rá funguje v městském objektu,“ 
sdělila vedoucí městského odboru 

školství, kultury a sportu Pavla 
Skokanová. V souvislosti s tímto 
»manévrem« vyzdvihla také vstříc-
nost a pružnost majitelky Evy Šulo-
vé, která mateřinku dvacet let pro-
vozovala na velmi vysoké úrovni.

Školka, která si říká »Pastelka« 
a do dvou tříd zde chodí šestapa-
desát dětí, přejde pod křídla Bez-
ručovy školy. Město odkoupí hrač-
ky, vybavení a převezme i kvalifi -
kované zaměstnance. Děti a ro-
diče tak prakticky žádnou změnu 
nezaznamenají, naopak se jim 
u menších dětí sníží školné. U star- 
ších, které mají nově rok školky 
povinný, se školné neplatí vůbec.

Podobné převody nejsou ničím 
výjimečným. Na počátku tisícile-
tí byly v Bohumíně čtyři soukro-
mé školky, ale postupně se z nich 
opět stávaly městské. Tak to bylo 
v případě mateřinek ve Skřečoni 
a ve Smetanově ulici. Stejně po-
stupují i další města, například 
v Orlové aktuálně probíhá převod 
hned tří soukromých školek, které 
fungovaly v městských objektech. 
V Bohumíně tak po prázdninách 
zůstane pouze jedna soukromá 
školka, záblatské Bambino. To je 
však zcela odlišný případ, protože 
působí nezávisle v soukromém 
objektu. Pavel ČEMPĚL

Školka v Tovární ulici se po dvaceti letech vrací zpět pod křídla města. Nadále budou v prostorách působit i jesličky 
Majdalenka s kapacitou dvanácti dětí. Ty zůstávají soukromé.  Foto: Pavel Čempěl

Osiřelá učňovská škola po rekonstrukci ožije 
Od stavby původně obytného domu 
na křižovatce Masarykovy 
a Štefánikovy ulice letos uplynulo 
přesně 110 let. Objekt, který má 
většina Bohumíňáků z pozdější doby 
v paměti jako učiliště, ovšem zeje 
posledních pár roků prázdnotou. 
Tato neutěšená éra ale brzy skončí. 
Město se na podzim pustí do generální 
rekonstrukce domu, ve kterém najde 
nově zázemí Centrum sociálních 
služeb Bohumín (CSSB).

Když školu opustila učňovská mládež, hodlal 
tehdejší majitel, Moravskoslezský kraj, nevy-
užitou nemovitost prodat. Protože ale hrozilo, 
že by z ní nový vlastník udělal ubytovnu, pro-
jevila o dům zájem radnice. S hejtmanstvím 
se nakonec dohodla na bezúplatném převodu 
s podmínkou, že jej Bohumín minimálně deset 
let nebude využívat komerčně. Tomu přestavba 
na bezbariérové zázemí pro klienty s mentálním, 
tělesným nebo kombinovaným postižením 
ideálně odpovídá.

Město se po dvouletých přípravách do re-
konstrukce objektu pustí na podzim a práce 
potrvají do konce příštího roku. Celkové ná-
klady se odhadují na dvaačtyřicet milionů. 
Výraznou pomocí je ovšem dotace ve výši 
jednatřiceti milionů, kterou se městu podařilo 
získat z Integrovaného regionálního operač-
ního programu.

Objekt ve slohu slezské neogotiky už v minu-
losti prošel řadou stavebních úprav, většinou 
nešťastných. Samozřejmostí proto bude bou-
rání či budování příček, výměna oken, dveří, 

oprava střechy. Také bude třeba vybudovat 
centrální výtah. „S pracovníky CSSB přestavbu 
konzultujeme a přizpůsobíme ji na míru, aby 
v domě měli vše, co potřebují,“ sdělil místosta-
rosta Igor Bruzl. Objekt bude po přestavbě 
sloužit sociálně terapeutickým dílnám nebo 
dennímu stacionáři. Vzniknou v něm denní 
i společenské místnosti, chybět nebude ani 
prostor pro rehabilitaci a nejrůznější dílny. 

Projekt řeší i vnější vzhled budovy. Třeba 

necitlivě přistavěné šatny, které změnily 
podobu zadního traktu, přijdou zbourat a na 
jejich místě vyroste lehká konstrukce s tera-
sou. Odstranění šaten alespoň částečně vrátí 
budově původní podobu.

Momentálně působí CSSB ve třech různých 
budovách a koncentraci služeb na jedno mís-
to sociální pracovníci vítají. Pro prostory, 
které centrum užívalo dosud, bude město hle-
dat jiné využití. Někde vzniknou byty, další 
prostory radnice nabídne volnočasovým spol-
kům nebo objekt prodá.

Lucie KOLKOVÁ, Pavel ČEMPĚL

Stavby z červených neomítaných cihel byly na počátku minulého století v kurzu. Ovšem budova po 
necitlivých úpravách a nahození brizolitové omítky o původní vzhled přišla.  Foto: Pavel Čempěl

CO SE CHYSTÁ
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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+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.

 ● Byt 1+1, ul. Osvoboditelů 
1019, číslo bytu 3, I. kategorie, 
1. nadzemní podlaží. Zateplený 
dům v blízkosti zdravotního stře-
diska a supermarketu. Dům 
s funkcí domovníka. Byt s balko-
nem a zděným bytovým jádrem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,79 m2, celková plocha bytu 
39,79 m2. Prohlídka 29.8. v 9.00–
9.15 hodin a 30.8. v 15.00–15.15 
hodin. Licitace bytu se koná 30.8. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. Svobody 45, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba, v blíz-
kosti nemocnice, autobusové za- 
stávky, základní a mateřské školy. 
Plocha pro výpočet nájemného 
76,70 m2, celková plocha bytu 
76,70 m2. Prohlídka 30.8. v 15.15
–15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 30.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 465, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 

podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti tržiště, vlakové-
ho a autobusového nádraží. Dům 
je nově napojen na centrální zá-
sobování teplem. Plocha pro vý-
počet nájemného 66,68 m2, celková 
plocha bytu 66,68 m2. Prohlídka 
4.9. v 15.00–15.15 hodin a 5.9. 
v 8.00-8.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.9. v 15.15 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 6.9. v 14.45–15.00 ho-
din a 7.9. v 10.00–10.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
11.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 949, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v žádané lokalitě, poblíž centra 
města a parku. Plastová okna 
s žaluziemi. Plocha pro výpočet 
nájemného 52,13 m2, celková plo-
cha bytu 53,08 m2. Prohlídka 7.9. 
v 9.00–9.15 hodin a 11.9. ve 14.30 
–14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 11.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Celkově zateplený 
věžový dům poblíž supermarketu 
Penny s funkcí domovníka, plas-
tová okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,58 m2, celková plo-
cha bytu 60,58 m2. Prohlídka 6.9. 
ve 14.30–14.45 hodin a 7.9. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
11.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Věžový dům s funkcí 
domovníka je po rekonstrukci (ok-
na, balkony, střecha, zateplení). 
V blízkosti domu se nachází dět-
ské hřiště, autobusové stanoviště, 
Kaufl and, Penny market, mateř-
ská a základní škola. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 61,40 m2, celková plocha 
bytu 63,00 m2. Prohlídka 5.9. 
v 9.15–9.30 hodin a 6.9. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 57, I. kategorie, 12. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 36,37 m2, celková plo-
cha bytu 36,81 m2. Prohlídka 4.9. 
v 15.30–15.45 hodin a 5.9. v 10.15 

–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 287, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
s plastovými okny se nachází 
v blízkosti parku, školky, základní 
a střední školy. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. Byt 
s ústředním topením. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,70 m2, 
celková plocha bytu 49,70 m2. 
Prohlídka 6.9. v 16.00–16.15 
hodin a 7.9. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 11.9. 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 11.9. v 16.00–16.15 ho-
din a 12.9. v 10.00–10.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
13.9. v 15.15 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 11.9. v 15.30–15.45 ho-
din a 12.9. v 9.30–9.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
13.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům 
v blízkosti centra. Poblíž školka, 
zdravotní a nákupní středisko. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem a novou koupelnou se 
sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 26,81 m2, cel-
ková plocha bytu 26,81 m2. Pro-
hlídka 11.9. v 15.00–15.15 hodin 
a 12.9. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 68, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města poblíž vlakového 
nádraží a autobusové zastávky, za 
pizzerií Nico, dům s funkcí správce. 
Plocha pro výpočet nájemného 
62,24 m2, celková plocha bytu 
62,24 m2. Prohlídka 4.9. ve 14.30
–14.45 hodin a 5.9. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 13.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 964, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné čás-

ti města v blízkosti školy, školky, 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu, zděné bytové jádro. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,28 m2, celková plocha bytu 
52,38 m2. Prohlídka 4.9. v 15.45
–16.00 hodin a 5.9. v 10.30–10.45 
hodin. Licitace bytu se koná 13.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Dům se šesti byty se na-
chází v klidové zóně, v blízkosti je 
ZŠ, MŠ, park, autobusová zastáv-
ka, centrum města. Byt se sprcho-
vým koutem v nové koupelně je 
po celkové rekonstrukci. K bytu 
náleží sklep. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,24 m2, celková plo-
cha bytu 53,75 m2. Prohlídka 5.9. 
v 9.00–9.15 hodin a 6.9. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 13.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Seifertova 602, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Byt je po celkové 
rekonstrukci. V koupelně je spr-
chový kout a v kuchyni pěkná 
kuchyňská linka. Dům se šesti 
byty se nachází v klidové zóně, 
v blízkosti je ZŠ, gymnázium, 
park, centrum města. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,60 m2, cel-
ková plocha bytu 50,60 m2. Pro-
hlídka 5.9. v 9.30–9.45 hodin a 6.9. 
v 15.30–15.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 52, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Byt se sprchovým kou-
tem a kuchyňskou linkou je po 
celkové rekonstrukci. Dům se na-
chází blízko centra města, odpo-
činková zóna je u domu, v blíz-
kosti jsou obchody, školky a 
škola. Plocha pro výpočet nájem-
ného 35,93 m2, celková plocha 
bytu 35,93 m2. Prohlídka 11.9. ve 
14.45 –15.00 hodin a 12.9. v 8.45–
9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
18.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 339, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Podkrovní byt s dvěma 
vytápěnými komorami je zajímavě 
řešený. Dům s pěti byty a dvorem 
se nachází mezi rodinnými dom-
ky, v blízkosti je autobusová za-
stávka a Albert. Plocha pro výpo-
čet nájemného 76,70 m2, celková 
plocha bytu 80,70 m2. Prohlídka 
11.9. v 15.15–15.30 hodin a 12.9. 
v 9.15 –9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.9. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

V tomto domě v ulici Čs. armády 
1054 se 30. srpna licitují dva byty 
3+1 o celkové ploše bytu 60,71 m2. 
Zateplený věžový dům stojí v blíz-
kosti školy, školky a supermarketu, 
nájemníci mají možnost parková-
ní přímo u domu.
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Piráta zklidnil až varovný výstřel
Dvě hodiny po půlnoci 4. srpna se odehrála divoká policejní honička napříč 
třemi obcemi. Pirát (30) z Orlové za volantem dodávky během pronásledování 
zdemoloval několik služebních vozů. Jeho běsnění ukončily až policejní výstřely.

Akce začala ve Skřečoni, kde chtěli bohu-
mínští strážníci podezřelou dodávku zkont-
rolovat. „Řidič ale na výzvy k zastavení nere-
agoval, zrychlil a začal ujíždět směrem na 
Karvinou,“ uvedl ředitel městské policie Karel 
Vach. Strážníci přivolali posily a do stíhání se 
zapojilo několik policejních vozů z okolních 
oddělení. Ty se pronásledovaný opakovaně 
snažil vytlačit ze silnice a v Dětmarovicích 
dokonce prorazil zátaras vytvořený ze služeb-
ních aut. Po tomto manévru nabral směr na 
Dolní Lutyni, kde se sám dostal do pasti, když 
odbočil do slepé ulice Ke Statku.

Agresivní řidič se však stále 
nechtěl vzdát. Znovu na-
boural do policejního 
automobilu a najížděl 
na strážce zákona. 
To už k dodávce do-
běhli strážníci i po-
licisté a pokoušeli 
se řidiče z vozidla 
vytáhnout. „Nedařilo 

se jim to, muž se aktivně bránil a znovu se roz-
jel proti služebnímu vozidlu. Zklidnil se až po 

varovném výstřelu,“ uvedla policistka Zlatuše 
Viačková. Překvapením bylo, že pirát silnic 
nebyl opilý ani zdrogovaný. Jediným důvodem 
jeho počínání byl zákaz řízení. Měl v zápisech 
dokonce tři zákazy, z nichž poslední měl skončit 
v roce 2021. Po jeho eskapádách se roky záka-
zů pochopitelně prodlouží a za násilí proti 
úřední osobě a maření výkonu úředního roz-
hodnutí mu hrozí až několikaleté vězení. (tch)

však stále
u na-
ho 
l 

Foto: Policie ČR

Hasiči kolabovali z horka a vyčerpání
Sedmnáct hasičských jednotek zasahovalo 28. červen-

ce v areálu Elektrárny Dětmarovice. Rozsáhlý požár, který 

si vyžádal vyhlášení třetího stupně požárního poplachu, 

zachvátil jeden ze dvou absorbérů, které slouží k odsiřo-

vání. S plameny bojovali podnikoví hasiči, sedm profesi-

onálních a osm dobrovolných jednotek z okolí.

„Do Dětmarovic dorazili také specialisté z chemické labora-
toře z Frenštátu pod Radhoštěm. Monitorovali ovzduší u zásahu 
a v okolí elektrárny. Zvýšené koncentrace škodlivých látek však 
nezaznamenali,“ informoval mluvčí hasičů Jakub Kozák. Dále 
sdělil, že si mimořádná událost vyžádala osm zraněných, 
z toho tři hasiče. U nich šlo především o přehřátí či vyčerpání. 
Čtyři zraněné musely záchranky převézt do nemocnice.

Elektrárna je strategickým partnerem Bohumína, dodává 
městu prostřednictvím centrálního zásobování teplo. Kvůli 
požáru zaznamenali někteří obyvatelé výpadky dodávky tep-
lé vody. Byly ale jen lokální a krátkodobé. „Pro zásobování 
teplem jsme neprodleně použili náhradní zdroje, tedy plynový 
a naftový kotel v areálu elektrárny,“ sdělil mluvčí Skupiny ČEZ 
Vladislav Sobol. Na toto téma navázal i místostarosta Bohu-
mína Igor Bruzl. „I postup v případě mimořádných událostí 
máme podchycen v koncesní smlouvě. Pokud jde o dodávky 
tepla a teplé vody, obyvatelé se nemusí ničeho obávat,“ uklidnil 
Bruzl. Standardně elektrárna zásobuje Bohumín i Orlovou 
takzvaným odpadním teplem. Disponuje však technologiemi 
a v případě potřeby umí teplo i sama vyrobit.  (tch)

Kriminalita klesá, bezpečnostní prvky posilují
Už čtvrtým rokem v Bohumíně klesá kriminalita. Zatímco před čtyřmi lety 
zaznamenaly policejní statistiky za celý rok 756 trestných činů, loni už jich bylo 
jen 415. Zvýšila se také objasněnost, dosáhla na 59 procent.

„Pocit bezpečí je pro člověka jednou z pod-
mínek pro to, aby byl někde ochoten žít a vy-
chovávat děti. Proto se snažíme, aby lidé 
vnímali Bohumín jako bezpečné místo. Už šest-
advacet let se v ulicích pohybují strážníci, roz-
šiřujeme kamerový systém a dva roky ve městě 
působí také asistenti prevence kriminality,“ 
uvedl starosta Petr Vícha.

O tom, že kriminalita v Bohumíně stále kle-
sá, hovoří i aktuální čísla. Loni se za prvních 
sedm měsíců stalo přes 320 trestných činů, 
letos jich policisté do července napočítali jen 
240. Poklesly především krádeže a vloupání. 
I objasněnost je nadprůměrná, a to 57 procent.

„Vývoj trestné činnosti v Bohumíně není sa-
mozřejmý, v nedaleké Orlové naopak evidují 
nárůst trestných činů a policisté jich do letoš-
ního července řešili už 450. Proto jsem velmi 
rád, že v Bohumíně klesla kriminalita ještě více 
než v okolí. Těší mě, že společné úsilí městské 
i státní policie nese ovoce,“ pochvaluje si Vícha.

Na letošní rok připravilo město hned něko-
lik novinek pro zvýšení bezpečnosti. Kame-
rový systém se brzy rozšíří o tři nové kamery 

za necelých 400 tisíc. Přibudou u vjezdů do 
města v Záblatí, Skřečoni a u nájezdu k dálnič-
nímu přivaděči v Šunychelské ulici. Od března 
se navíc městská policie rozrostla o operátora 
policejních kamer. Ten na monitorech sleduje 
dění v ulicích a naviguje muže v terénu.

„Až dosud sledoval monitory dozorčí na slu-
žebně, ale v záplavě dalších úkolů neměl šanci 
dění na všech kamerách uhlídat. Proto jsme 
přistoupili ke zřízení pozice operátora. Tu vy-
konává státem dotovaný asistent prevence kri-
minality. Po dohodě s úřadem práce jsme jejich 
počet navýšili z osmi na devět lidí,“ sdělil zá-
stupce ředitele bohumínské městské policie 
Roman Honysz.

Kamery patří už dvacet let k největším po-
mocníkům bohumínských strážníků. Díky 
nim odhalí ročně desítky deliktů. A že se jich 
gauneři bojí, o tom svědčí čerstvý případ 
z Pudlova. Neznámý pachatel v krátké době 
třikrát přestřihl kabel ke kameře, která moni-
toruje problémovou lokalitu v Drátovenské 
a Trnkové ulici. Má smůlu, policie spojení 
obnovila a přístup ke kabelům ztížila. Navíc 
se bude počet elektronických očí rozrůstat. 
Momentálně Bohumín disponuje třiadvaceti 
kamerami, do konce roku jich bude už šesta-
dvacet. Lucie KOLKOVÁ

Už druhým rokem v Bohumíně působí asistenti 
prevence kriminality. Spolupracují se strážníky 
a předávají jim poznatky, radnici zase hlásí zá-
vady, na které při pochůzkách narazí. Dohlíží 
také na přechody u škol, problematické lokality, 
park či dětská hřiště.  Foto: Pavel Čempěl

STALO SE

Násilník napadl ženu 
v jejím bytě

Odpoledne 27. července se 
agresor (34) dobýval do bytu 
ženy z Trnkové ulice. Když na 
místo dorazila přivolaná hlídka 
strážníků městské policie, násil-
ník už stačil ženu v chodbě bytu 
napadnout a sebrat jí peníze. 
Strážníci neurvalého pachatele 
zadrželi a předali republikové 
policii.  (kav)
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Interna obnovila provoz s novým týmem
Interní oddělení Bohumínské městské nemocnice se po červencové odstávce 
opět otevřelo veřejnosti. Pacientům je k dispozici nepřetržitá ambulance pro 
dospělé i lůžková část včetně jednotky intenzivní péče. Důvodem uzavření 
byla obměna personálu, především lékařů. 

Vedení nemocnice se podařilo oddělení personálně 
stabilizovat a nasmlouvat nové síly. Ty ale kvůli vý-
povědním lhůtám nemohly nastoupit už v červenci, 
a tak bylo vedení nemocnice nuceno internu na 
měsíc uzavřít. V srpnu se chod bohumínské interny 
znovu rozběhl. Novou posilou je primář Miroslav 
Goldmann  (49) z Třince. Zkušený internista do 
Bohumína přešel z bílovecké krajské nemocnice. 
„Interna je pro mne celoživotním posláním. Je králov-
nou medicíny, potřebuje ji každý a má široký záběr, 
a to mě na ní baví. Pro Bohumín jsem se rozhodl 
i kvůli svým kolegům, kteří tady pracují v jiných obo-
rech a k nimž mám úzké pracovní i osobní vazby,“ 
prozradil primář Goldmann.

Bohumínská interna momentálně disponuje dva-
advaceti lůžky. Na zmodernizovaném oddělení jsou 
maximálně třílůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením. Zaměřuje se na nemoci srdce, cév, zaží-
vacího traktu, cukrovku, poruchy tukového meta-
bolismu, choroby ledvin, štítné žlázy nebo revma-
tické choroby. Dále provádí ultrazvuková vyšetření 
srdce či břicha, vyšetření při zátěži na ergometru 

(speciálním kole), Holterové monitorování, endo-
skopická vyšetření žaludku či tlustého střeva (gast-
roskopie, kolonoskopie). Zajišťuje také diagnostiku 
a léčbu onemocnění cév. Zároveň nabízí kompletní 
vyšetření  před specializovanými vyšetřovacími 
a léčebnými zákroky v kardiocentrech. Úzce spolu-
pracuje s pracovištěm v Třinci-Podlesí a Fakultní 
nemocnicí v Ostravě. Vedení města doufá, že se 
personální situaci v nemocnici podařilo stabilizovat. 
„Do nemocnice ročně investujeme miliony na vylep-
šení prostor, techniky i služeb. Jsme proto rádi, že i přes 
nepříznivou personální situaci ve zdravotnictví se 
nám daří chod nemocnice pro naše občany zachovat,“ 
uvedl místostarosta Igor Bruzl. 

Interna v Bohumíně patří také mezi specializovaná 
centra, která nabízí preventivní vyšetření před nádory 
tlustého střeva prostřednictvím kolonoskopického 
screeningu. V případě pozitivního výsledku jsou 
lékaři interny připraveni onemocnění okamžitě léčit, 
v závažnějších případech na léčbě spolupracovat s on-
kologickým centrem Fakultní nemocnice v Ostravě.

Lucie KOLKOVÁ

Knihovna opět na 
»stupních vítězů«

Knihovna K3 Bohumín je třetí 

nejlepší v Česku v kategorii 

měst od 20 do 40 tisíc obyvatel. 

Vyplývá to z výsledků celostátní 

a n ke t y  Sv a z u  k n i h ov n í k ů 

a informačních pracovníků ČR 

(SKIP), který pravidelně vyhla-

šuje soutěž o nejlepší Městskou 

knihovnu roku. 

SKIP hodnotí jednadvacet uka-
zatelů, například nákup knih, vyu-
žívanou plochu, provozní dobu, 
pracovní úvazky, studijní místa, 
kulturní a vzdělávací akce, počet 
výpůjček, návštěvnost a další.

Bohumínská bibliotéka se sou-
těže účastní už několik roků. V le-
tech 2011, 2012 a 2013 obsadila 
páté místo, 2014 a 2015 čtvrté. 
Loni ji výsledky katapultovaly na 
druhé místo v Česku a letos to bylo 
třetí. V kategorii, do které počtem 
obyvatel náleží Bohumín, zvítězilo 
Uherského Hradiště, druhý byl 
Žďár nad Sázavou.  (kab)

Univerzita třetího věku v novém
Osm absolventů v červnu slavnostně ukončilo dvouletou univerzitu 

třetího věku (U3V) a už se o slovo hlásí další ročník. Projekt celoživotního 

vzdělávání funguje v Bohumíně už deset let a nyní jej čeká výrazná inovace. 

Zastřešuje ho nová škola a  studenti se mohou těšit na zbrusu nová témata.

Bohumín našel nového partnera projektu a od podzimu nabídne U3V pod 
taktovkou Britského institutu. Studium je nadále dvouleté, jde tedy o čtyři 
semestry. Od základů se však změnily předměty. K novým patří například tvůrčí 

ateliér, vnitřní krása a pohoda nebo nástrahy, které číhají na spotřebitele. Ino-
vovaná podoba univerzity je proto ideální příležitostí i pro ty, kteří už prošli 
původním modelem a chtěli by pokračovat.

Co se nezměnilo, to jsou podmínky studia. Zájemci starší 55 let se mohou 
přihlásit v dospělém oddělení městské knihovny v Novém Bohumíně do konce 
srpna. Středoškolské vzdělání je výhodou, ale ne podmínkou. Školné na jeden 
semestr činí dva tisíce korun s tím, že Bohumín přispívá svým občanům část-
kou dvanáct set korun. Zbylou část si hradí studenti sami.

Pavla SKOKANOVÁ

V ulicích přibudou další nasvětlené zebry
Čtyři nové nasvětlené přechody pro chodce přibudou letos v centru Bohumína. 
Město si od nich slibuje zvýšení bezpečnosti chodců. Do jejich vybudování 
a úprav okolí investuje 2,3 milionu. 

Hned dva přechody vzniknou v Mírové ulici. 
Kromě nich se město pustí i do opravy blízké 
autobusové zastávky u transformátoru. Zděný 
přístřešek zmizí a nahradí jej podobně jako na 
dalších místech ve městě moderní prosklená 
čekárna. Součástí prací bude i úprava cyklo-
stezky v navazující Slezské ulici.

„Bezpečnost chodců i cyklistů je pro nás pri-
oritou, a tak každoročně investujeme nemalé 
prostředky nejen do oprav chodníků a cest, ale 
také do nasvětlení přechodů nebo vzniku 

nových. Letos začínáme těmi největšími, u kte-
rých normy vyžadují i ostrůvky. Ve zvyšování 
bezpečnosti budeme pokračovat i v budoucnu,“ 
uvedl starosta Petr Vícha.

Další »zebra« vyroste v ulici Osvoboditelů 
naproti hasičské zbrojnici. Současně dojde 
také k prodloužení navazujícího chodníku 
a zkulturnění nedalekého kontejnerového stání 
u školy ČSA. Čtvrtý přechod se objeví ve 

Studentské u myčky BM servisu. Stejně jako 
v ulici Osvoboditelů bude situován v blízkosti 
křižovatky »T« a kvůli šíři vozovky vznikne 
uprostřed přechodu ostrůvek. Na oba si budou 
muset řidiči chvíli zvykat a dávat pozor při 
odbočování. 

Všechny přechody budou pochopitelně na-
světlené. Ale zatímco v Mírové ulici už sloupy 
existují, pouze dostanou nové výložníky, 
u zbývajících dvou zeber je třeba vztyčit sloupy 
nové. Budou mít atypickou oranžovou barvu, 
protože na nasvětlení přispěje městu dotací 
ve výši 120 tisíc Nadace ČEZ. Nové přechody 
by měly lidem začít sloužit už letos na pod-
zim.  (balu, tch)

AKTUÁLNĚ

Foto: Pavel Čempěl
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Dotace jdou do bydlení, služeb i turistiky
Dotační administrativa je rok 
od roku komplikovanější, 
vyřizování a papírování 
zdlouhavé. Ale jak se říká, 
když leží peníze na ulici, 
proč se pro ně nesehnout. 
A Bohumín je ve »shýbání« 
a získávání podpory na své 
projekty i přes nabubřelou 
byrokracii mimořádné 
úspěšný. Pro letošní rok 
obdržel z evropských 
dotací téměř 74 milionů.

Vůbec největší částku, jedna-
třicet milionů, se městu podařilo 
získat na proměnu budovy bývalé-
ho učiliště v centrum sociálních 
služeb. Dalších dotačních šesta-
dvacet milionů jde na zateplení 
devíti městských domů v ulici 
Čáslavské, Čs. armády, Mírové, 
Okružní, Šunychelské a na třídě 
Dr. E. Beneše. A částka 8,5 mili-
onu pomohla při modernizaci 
chladicího systému zimního sta-
dionu. 

Dotace letos jdou také na zají-
mavé novinky pro turisty. Bohu-
mín společně se Šilheřovicemi 
a Krzyżanowicemi uspěl s česko-
-polským projektem nazvaným 
»Odra a Olše blíže turistům 
i obyvatelům pohraničí«. Roz-

sáhlý projekt si vyžádá třináct 
milionů a z 85 procent na něj při-
spívá Evropský fond pro regio-
nální rozvoj. V rámci projektu už 
se podařilo upravit naučnou stez- 
ku ve Starém Bohumíně, vybu-
dovat dvě lávky pro pěší, bruslaře 
a cyklisty ve Vrbici. Ve druhé 

půli srpna to dále byla instalace 
cykloboxů pro úschovu kol nebo 
zavazadel. Dvanáct jich přibylo 
v areálu Bosporu za parkem, šest 
v sousedství starobohumínského 
domu Pod Zeleným dubem. Tu-
risté si v nich mohou bezpečně 
zanechat své bicykly a vyrazit na 

procházku po okolí. Například 
do nedalekých Hraničních me-
andrů Odry. Tam ostatně vyrůstá 
další dotací podpořená atrakce. 
Na polském břehu se právě staví 
sedmadvacet metrů vysoká roz-
hledna.

(balu, tch)

Instalace nových cykloboxů ve Starém Bohumíně. 
Do jedné kóje se pohodlně vejdou dvě kola plus 

zavazadla. Boxy jsou bezplatné, stačí mít minci, kterou 
zámek po odemčení zase vrátí. Foto: Pavel Čempěl

Dilema na stavbách: Hodně práce, málo lidí
Hromadné opravy nízkých paneláků se přehouply do 
druhé poloviny. Nové fasády některých z desítky 
rekonstruovaných domů už se vylouply zpod lešení, 
jinde však práce postupují šnečím tempem. Firmy se totiž 
potýkají s problémem posledních let – nejsou lidi.

Značné komplikace loni pro-
vázely rekonstrukci dvou »malo-
metrážek«, obytných domů 
v Okružní ulici. Letos přišel na 
řadu poslední z nich, a přestože 
má práce na starosti jiná fi rma, 
opět je tu stejný problém. Na le-
šení lze spatřit jen hrstku dělníků, 
v některých dnech zeje staveniště 
zcela prázdnotou.

Řadu fi rem dnes obecně trápí 
nedostatek kvalifi kovaných lidí 
na trhu práce. Když pak má spo-
lečnost ve stejném termínu 

rozdělaných několik zakázek, ne-
dokáže je personálně pokrýt. To 
ovšem investora, v tomto případě 
město, nezajímá. Termíny jsou 
smluvně dané a za jejich nedodr-
žení naskakují každý den pokuty. 
„Některým fi rmám už jsme posí-
lali výzvy se žádostí, aby navýšily 
počet pracovníků na stavbách. 
Rovněž jsme je upozornili na 
sankce, které jim za nedodržení 
termínu hrozí,“ potvrdila Eliška 
Pecháčková z městského odboru 
rozvoje a investic. Dodala, že kromě 

zmíněných malometrážek nabírá 
skluz také obnova dlouhé »ho-
kejky« na kř ižovatce ul ice 
Okružní a Čs. armády.

Letošní opravy nízkých pane-
láků se týkají deseti domů s více 
než čtyřstovkou bytů. Zateplují 
se fasády a střechy, obnovou pro-
chází balkony, lodžie, vstupy do 
domů. Rozsáhlé práce si vyžádají 
přes 70 milionů. Více než třicet 
procent nákladů městu pomůže 
uhradit dotace z evropských fon-
dů.  (tch)

Některé domy v žádané lokalitě 
mezi Mírovou, Nerudovou 
a Šunychelskou ulicí už se mohou 
pochlubit novou fasádou. 

Poslední z malometrážek sice obepíná lešení, ale 
na něm často nebyla ani noha. Stavebním fi rmám 

chybí kvalifi kovaní pracovníci.  Foto: Pavel Čempěl
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Na jevišti místního kina se bude 9. září 
v 19 hodin rozdávat Deset růží pro 
Boban. Bohumínské ochotnické 
divadlo totiž slaví 10. narozeniny 
a divákům nabídne průřez svou 
tvorbou. A je nač vzpomínat, spolek 
má na kontě řadu úspěšných her. 
A jak to všechno začalo...?

Když se v roce 2007 Kulturní agentura Ra-
dost (K.A.R.) transformovala v K3, vytýčil si 
její nový ředitel Karel Balcar nelehký úkol – 
naučit Bohumíňáky chodit do divadla. Začal 
do stánku kultury zvát známé soubory a záro-

veň padl návrh vytvořit 
divadlo vlastní. Toho se 

chopila hrstka nad-
šenců, kteří v krát-

ké době secvičili 
pásmo pohádek 
pro děti a ještě o  
Vánocích 2007 
s ním vystoupi-
li. Představení 
m ě l o  o h l a s , 
a protože se pro 
děti dobře hra-
je, následovala 
další pohádka, 

slavné Fimfárum. 
„Z původní sestavy 

měla divadelní zku-
šenosti jen loutkohe-

rečka Mirka Absolonová. 
S Fimfárem se k nám připojil 

Petr  Bielan,  který v době studií  jezdil 
s kočovným divadlem. Ujal se režie a zůstal u ní 

dodnes,“ zavzpomínala zakládající členka sou-
boru Pavla Skokanová. Ta také vymyslela název 
Boban, tedy Bohumínské bavidélko zpravidla 
nedělní. „Zprvu se to nikomu nelíbilo a všichni 
nám říkali »Bohumínská banda«. Ale všechno 
chce čas. Jméno se ujalo a dnes je synonymem míst- 
ního ochotnického divadla,“ dodala Skokanová.

Do souboru začali přicházet další zapálení 
divadelníci, Boban zkoušel hru za hrou a po-
sléze rozšířil hudební sekci. Muzikant Ota 
Maňák, který pro soubor i skládá, opět zvedl 
nastavenou laťku. „Postupně jsme se stali ja-
kýmsi muzikálovým divadlem. Diváci i soutěžní 
poroty hudební stránku oceňují. Zkrátka co ne- 

Společný snímek po představení Dvě Maryčky z roku 
2009. A pohádkové začátky Bobanu z let 2007 
a 2008.  Foto: Achiv Bobanu

dotáhneme k dokonalosti jako herci, to napraví 
písničky,“ přiznala Pavla Skokanová.

Boban, který dnes vystupuje i mimo Bohu-
mín, například v Hradci nad Moravicí, v Pas-
kově, Petřvaldu nebo v Ostravě, už tvoří více 
než třicet nadšenců. A už to není jen vyjukaná 
hrstka neználků jako před deseti lety. Je to par-
ta lidí naladěných na stejnou notu, která spolu 
prožívá radosti a starosti i mimo jeviště.

Pavel ČEMPĚL

Boban baví diváky už plných deset let

Rychlým drakům zmokly oháňky
Města, fi rmy nebo jen party kamarádů vytvořily týmy, které se 19. srpna utkaly na Odře. 
Ve Starém Bohumíně se konaly velmi populární a pro diváky atraktivní závody dračích lodí 
pořádané činorodým spolkem Přátel bohumínské historie. Do šestého ročníku nastoupilo 
čtrnáct posádek, které tentokrát nesváděly boj jen se soupeři, ale i s rozmary počasí.

Na soutěžící čekala dvě stě metrů 
dlouhá trať, na níž se popasovaly 
vždy dvě dvacetičlenné posádky 
s bubeníkem. Zlověstné černé 
mraky dávaly už přes startem tu-
šit, že bude letošní ročník »dračá-
ku« extrémní. A když se z oblohy 
začal opravdu valit déšť, občas to 
zamíchalo pořadím. Liják pořádně 
potrápil například vítěze dvou 
předchozích ročníků tým Našrot, 

který tradičně závodí v originál-
ních dresech – tedy bez dresů, jen 
v plavkách. Drkotající se parta se 
letos musela spokojit »jen« s bron-
zovou příčkou. Chuť si alespoň 
spravila při jedné z rozjížděk, kdy 
vytvořila nový absolutní rekord 
trati. Dvě stě metrů proti proudu 
prosvištěla v čase 1:08,48.

O celkové vítězství se nakonec 
utkali rovněž favorité dosavadních 

ročníků, dolnolutyňský Nerad 
a Loděnice Karviná. Ve fi nále pak 
měla více sil a štěstíčka přespolní 
parta z Karviné. Největší pozor-
nosti a obdivu se ovšem během 
sobotní akce těšilo družstvo, které 
nemělo ambice bojovat o přední 
příčky. Jediná ryze ženská posádka 
Kamila Team, kterou tvořily nác-
tileté slečny i babičky, ohromila 
svou energií a spontánností. Dívky 

a dámy v růžových kostýmech celý 
den zpívaly, tančily a hýřily dobrou 
náladou. A právě o tom závody 
dračích lodí jsou.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Na školním dvoře si vyhrají školáci i děti z okolí
Poslední z bohumínských školních 
dvorů dostal novou podobu. Stavební 
úpravy a instalace atrakcí probíhaly 
o prázdninách v zahradním areálu 
bývalé polské školy v Masarykově 
ulici. Radnice za modernizaci zaplatila 
1,2 milionu.

„V průběhu deseti let se nám podařilo zrekon-
struovat všechny školní dvory. Využívají je nejen 
žáci a učitelé při výuce a přestávkách, ale většina 
z nich je přístupná i odpoledne. Věříme, že ve-
řejnost využije i poslední zmodernizovaný školní 
dvůr v centru města,“ uvedl místostarosta Igor 
Bruzl.

Zahradní areál bývalé polské školy 
spadá pod křídla Benešovy školy. 
Ta má toto odloučené praco-
viště nazývané »Beník« 
vyhrazeno pro výuku  
n e j m e nš í ch  ž á ků . 
Vzhledem k velikosti 
zahrady ji nečekala 
velká proměna v mul-
tifunkční sportoviště, 
jak tomu bylo u dříve 
zrekonstruovaných dvo-
rů, ale úpravy v menším 
rozsahu.

Zahrada dostala přes dva 
metry vysokou oboustrannou le-
zeckou stěnu, nechybí ani sportovní plo-
cha o rozloze 72 metrů čtverečních s umělým 
trávníkem. Ve dvoře přibyly i dva bas-
ketbalové koše, šestiboká šplhací sestava, 
zastřešená terasa a ohniště s posezením ze 
špalků. Úpravy završila výsadba živého plotu 
z habrů, který v budoucnu školní areál odcloní 
od přilehlé komunikace.

V těsném sousedství zrekonstruované školní 
zahrady se nachází i mateřinka a kavárna pro 
rodiče s dětmi. Navzájem je oddělují ploty, ale 
po dohodě s oběma subjekty zde přibudou 
uzamykatelné branky. Jednotlivé areály se tak

K bohumínskému létu, kdy děti nemusí do školy, už osm let 
patří volnočasový projekt Prázdninový kolotoč. Jeho 
stěžejní část probíhala v červenci pod patronátem místních 
spolků atraktivními aktivitami na různých místech. Kolotoč 
se však nezastavil ani v srpnu. Jeho »menší« variantu 
hostila městská knihovna a její pobočky.

Centrální bibliotéka ve Vrchlic-
kého ulici byla každý všední den 
zasvěcena dětem. Malý »knihov-
nický« kolotoč tady probíhal 
od devíti do sedmnácti hodin. 
V určité dny se připojily také 
pobočky v Záblatí, Skřečoni 
a Starém Bohumíně. Dopoled-
ne byly na programu tvůrčí díl-
ny, a protože měl letošní 
kolotoč podtitul »Hrát-
ky se zvířátky«, kaž-
dý den děti vyrá-
běly jiného tvo-
re čka  j inou 
technikou.

Odpolední 
zábavu obsta-
r a l y  k v í z y, 
společenské 

hry a volná zábava. A někdy se 
příjemné spojilo s užitečným. 
Děti například sbíraly v zahradě 

spadané šišky, které po-
slouží jako materiál pro 
příští tvoření. O kolotoč 
byl mezi dětmi velký zá-
jem. „Některé chodily do-

poledne, další po obědě. 
V průměru se denně v bib-

liotéce vystřídala asi pade-
sátka dětí,“ potvrdila kni-
hovnice Lenka Pisarská 
s tím, že účastníky ba-
vila zábava a dovádění. 
A přestože byly děti 

v obležení knih, 
po těch sa-
haly jen výji-
mečně.  (tch)

Kolotočáři tvořili a dováděli v knihovně

Knihovnický kolotoč se nesl v zoologickém duchu. Děti vyráběly rozličnými tech-
nikami  zvířátka.  Foto: Pavel Čempěl

Poslední z osmi školních dvorů dostal novou podobu. 
Základ sportovní plochy tvoří »kobercový« umělý 
trávník – na snímku jeho pokládka. 

Foto: Pavel Čempěl

propojí a budou je moci využívat předškoláci, 
školáci i veřejnost.

V Bohumíně funguje osm základních škol 
a do modernizace jejich dvorů v uplynulých 
letech město investovalo téměř dvaatřicet 
milionů. Dvanáct milionů na obnovu získala 
radnice z dotačních programů. 

Lucie KOLKOVÁ Foto: Pavel Čempěl
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CO – KDY – KDE Nová hasičská soutěž v Záblatí
Každoročně v červenci probíhal v Záblatí »Memoriál 
zasloužilého hasiče Aloise Škuty« v požárním sportu mužů 
a žen. Hlavní cenu soutěže, putovní pohár pro vítěze, 
věnovala dcera Aloise Škuty Věra Tvardková s rodinou.

V pravidlech soutěže stálo, že 
pohár získá do trvalého vlastnictví 
ten, kdo vyhraje tři ročníky v řadě 
nebo celkem pětkrát za dobu tr-
vání. A protože hasiči z Dolní 
Lutyně loni slavili hattrick, stali 
se majiteli poháru a po dvanácti 
ročnících »ukončili« jednu éru 
soutěže. Zavedená akce však po-
kračuje dál. 

V sobotu 22. července na hřišti 
FK Slovan Záblatí opět burácely 
motory požárních čerpadel, ten-
tokrát v rámci prvního ročníku 
»Memoriálu Lukáše Blahovce«. 
Od dětství byl Lukáš dobrovol-
ným hasičem. Byl skvělým člově-
kem, který každému vždy rád 
pomohl a poradil. Ve sboru pra-
coval jako člen výboru, výjezdo-
vé jednotky, strojník, řidič i člen 
sportovního družstva. Vždy 
ochotný, usměvavý a dobře nala-
děn, nezkazil žádnou zábavu. 
Bohužel nás v roce 2010 v nedo-

žitých 30 letech náhle opustil. 
Záblatští hasiči proto novou sou-
těž uspořádali na jeho počest.

O hodnotné ceny i putovní po-
hár se utkalo jedenáct družstev 
mužů, rekordních sedm žen-
ských a dvě hasičských veteránů 
nad 35 let. Nejrychleji dopravili 
vodu až k terčům muži z Vrbice 
a stali se historicky prvními vítě-
zi tohoto klání před družstvy 
z Dolní Lutyně a Ostravy-Michál- 
kovic. Mezi ženami kralovala děv-
čata z Petrovic-Závady následo-
vaná družstvy ze Šunychlu a míst-
ního Záblatí. Mezi veterány si to 
rozdali domácí a kolegové ze 
Skřečoně, kteří byli o něco rych-
lejší.

Po vyhodnocení soutěže dele-
gace SDH Záblatí uctila Lukášovu 
památku položením smuteční 
kytice na jeho hrobě v Bohumíně. 
Akce se vydařila, účast dvaceti 
týmů a zhruba stovky diváků by 

Lukáše jistě potěšila. Děkujeme 
tímto jeho manželce s rodinou za 
věcné ceny pro vítěze, vedení 
města v čele se starostou za poří-
zení krásného putovního poháru. 
Rovněž děkujeme fi rmám CRU 
servis Karviná, Danter reklama a 
potisk Ostrava, UniCredit Bank 
Bohumín, R.A.S. Servis Sviadnov 
a JSB Match Diabolo Bohumín 
za fi nanční přispěvky na uspořá-
dání akce.

Jiří MISIOŘ, hasiči Záblatí

Lukáš Blahovec

Fotbalový Bospor už ví, 
že divize nebude snadná

Tři mistrovské zápasy mají za sebou fotbalisté Bosporu, kteří se do čtvrté 
nejvyšší soutěže vrátili po dlouhých devatenácti letech. Start v Moravsko-
slezské divizi E ukázal, že sezona to nebude vůbec snadná. Po bezbrankové 
remíze se Sokolem Ústí (u Hranic) následovala prohra 1:4 s Jeseníkem 
a opět plichta s Dolním Benešovem 1:1.

„Už na jaře byla divize nesmírně vyrovnaná, ještě 
před posledním kolem neměl při sestupu tří celků jis-
tou záchranu ani šestý tým tabulky. Něco podobného 
se dá čekat i letos, a tak cílem je vyhnout se boji 
o udržení a prožít klidnou, stabilizační sezonu,“ po-
tvrdil předseda FK Bospor Lukáš Fluxa, který byl 
rád, že u týmu pokračují trenéři Marek Poštulka 
a Martin Kempný.

Právě pod jejich vedením se dalo dohromady 
mužstvo, které loni vyhrálo všechny soutěže, do 
nichž zasáhlo – krajský přebor a krajský i okresní 
pohár. „Ač to bylo dílo super party, museli jsme kádr 
rozšířit. V podstatě nikdo z hráčů, kteří vybojovali 
postup, neodešel, nových tváří je nakonec pět,“ kon-
statoval předseda nejúspěšnějšího bohumínského 
fotbalového klubu.

Ze třetí ligy z Petřkovic přišli útočník Jakub Ptáček 
a zkušený záložník Milan Halaška, který v minulosti 
odehrál v dresu Brna jedenáct ligových utkání. Na 
kontě má i přes 200 startů ve druhé nejvyšší soutěži. 
Slovenský univerzál Marek Jakubov zaujal loni 
v Orlové, kádr pak rozšířil i ghanský mladík Markus 
Wicki z Mokrých Lazců. Zkušený Lukáš Baráni za-
celil mezeru na pozici brankářské dvojky. „Měli by-
chom být konkurenceschopní,“ dodal Lukáš Fluxa.

Finanční nároky na působení v divizi jsou řádově 
výrazně odlišné od působení v krajském přeboru. 
Zdvojnásobily se náklady na cestování nebo na po-
vinné odměny rozhodčím a také na samotnou or-
ganizaci domácích zápasů. „Nebýt vstřícnosti města 
a zastupitelů, tak tu soutěž prostě nejsme schopni 

hrát. Díky této podpoře nemusíme přemýšlet nad krá-
cením fi nančních prostředků, které jdou na výchovu 
mládeže. Moc si toho vážíme a i sami se snažíme ak-
tivně hledat partnery, což by se mělo odrazit i na 
vzhledu stadionu,“ dodal předseda FK Bospor. (bir)

Podzimní domácí zápasy 
FK Bospor
3.9. 16.00  FK Kozlovice
17.9. 15.30 SFC Opava B
1.10. 15.00 1. BFK Frýdlant
8.10. 15.00 FC Vsetín
22.10. 14.30 FK Šternberk
5.11. 14.00 Elseremo Brumov

Atletika dětem
AK Bohumín pořádá nábor malých 

atletů. Hlásit se mohou děti, kterým 
už bylo minimálně šest let. Nábor pro-
běhne v úterý 12. září a ve středu 
13. září vždy od 16 hodin na stadionu 
u ZŠ ČSA. Při těchto akcích se mohou 
evidovat také dosavadní členové AKB, 
aby měl klub jistotu, že budou i nadá-
le docházet. Jméno dítěte se sděle-
ním o pokračování lze zaslat také 
elektronicky na e-mail zves.kronika@
centrum.cz nebo oves@centrum.cz 
do 15. září. Pravidelné tréninky jed-
notlivých skupin pak začnou od stře-
dy 20. září. Další informace o dění 
a akcích klubu jsou k dispozici www.
ak-bohumin.cz a na oddílové nástěn-
ce u tělocvičny ZŠ ČSA. 

Ondřej VESELÝ, 
předseda AK Bohumín

Taneční nábor
Taneční soubor Radost & Impuls 

zve všechny holky a kluky na nábor 
nových dětí. Proběhne ve čtvrtek 
7. září od 17 hodin v tělocvičně Bene-
šovy školy. Nábor probíhá do kate-
gorií baby balet (4–6 let), mini (6–8 
let), děti (8–11 let), junioři (12–15 let), 
Impuls (od 16 let). Další informace na 
728 275 910, 720 454 900 nebo 
www.radost-impuls.cz.  (pal)

Tenisové čtyřhry
Na tenisových kurtech ve Starém 

Bohumíně se 9. září uskuteční už 20. 
ročník Memoriálu Jana Kudlíka. Klání 
neregistrovaných hráčů bez rozdílu 
věku v tenisových čtyřhrách začíná 
v 8.30 hodin. Další informace na čísle 
 776 266 160.  (czy)

Rychvaldský závod
Základní kynologická organizace 

Rychvald pořádá 10. září soutěž psů. 
Soutěžit se bude v disciplínách zá-
kladní ovladatelnosti, poslušnosti 
a obrany. Akce se koná na cvičišti 
v ulici Na Fojtství v Rychvaldu a začíná 
v 8.15 hodin.    ZKO Rychvald

Soutěžní guláš 
z kotlíku

Amatérští i profesionální kuchtíci 
se mohou do 31. srpna přihlásit do 
druhého ročníku »Gulášfestu«. Ten 
proběhne v sobotu 2. září v hasičské 
zahradě v Šunychlu. Soutěž o nejlepší 
kotlíkový guláš startuje v 9 hodin, po 
15 hodině se začíná hodnotit a serví-
rovat. Do kulinářského klání se mo-
hou hlásit minimálně tříčlenná druž-
stva, z nichž jeden následně zasedne 
také v porotě. Tým si musí zajistit ná-
dobu na vaření, základní ingredience, 
suroviny a z nich připravit nejméně 
deset litrů guláše. Hodnotit se pak 
bude jeho barva, hustota, chuť a tu-
host masa. Ti nejlepší získají soudky 
zlatého moku. Startovné činí dvě stě 
korun a týmy se mohou hlásit na čísle 
 608 761 312. Vstupné pro diváky, 
strávníky a »hodnotitele« gulášů je 
dobrovolné. (red)

Z letní přípravy fotbalistů Bosporu.



  S P O R T   ·   P Ř Í R O DA   ·   A K T UA L I T YČÍSLO 15 / 2017 11

Soutěž v lovu kaprů způsobem »chyť a pusť«
Velké Kališovo jezero patřilo z 28. na 29. července rybářům. Konaly se zde noční rybářské 
závody způsobem »chyť a pusť«, které pořádala bohumínská organizace Českého rybářského 
svazu. Soutěžní rybou byl kapr. O vítězi rozhodoval počet ulovených kusů a jejich míry.

Na břehu jezera nahodilo pruty 
sedm desítek soutěžících z Bohu-
mínska, Orlové, Karviné, Ostravy 
nebo Jistebníku. Z úlovku se nako-
nec těšilo devětadvacet rybářů, kte-
ří z vody vytáhli celkem 252 kaprů 
o velikosti nad 40 centimetrů. 
Kdyby se všechny započítávané 

úlovky naskládaly za sebe, vytvo-
řily by šňůru dlouhou 113 metrů.
Bohumínští rybáři se v těžké 
konkurenci neztratili a obsadili 
v obou hodnocených kategoriích 
přední místa.

Kamil DROBEK, 
předseda ČRS MO Bohumín

Muži mají ambice, mládež žije comebackem
Opět s nejvyššími ambicemi vstupují do 
nové sezony okresního přeboru fotbalisté 
Slovanu Záblatí. Tým vedený trenéry 
Danielem Muckem a Lukášem Plutou, 
který na jaře skončil na pátém místě 
pouhé tři body za vítěznou Doubravou, 
chce znovu čeřit vody v horních patrech 
tabulky.

„Příprava bohužel neprobíhala z nejrůznějších dů-
vodů podle představ. Paradoxně nás neuspokojily ani 
výkony v přátelských utkáních, přestože jsme je ode-
hráli se soupeři z vyšších soutěží a všechny vyhráli. 
Uvidíme, co ukáže až samotná soutěž, ale podle nás 
ještě někteří hráči nejsou na mistrovské zápasy dosta-
tečně fyzicky připravení,“ řekl otevřeně Daniel Mucek. 
„Ambice máme jako vždy, avšak v realitě se často velmi 
rychle rozplývají,“ doplnil svého kolegu na lavičce 
Lukáš Pluta.

První domácí zápas fotbalisty čeká 26. srpna v 17 
hodin, kdy do Záblatí dorazí Slovan Havířov. Na 
prestižní městské derby s Viktorií pak dojde na konci 
podzimní části 21. října na hřišti ve Starém Bohu-
míně.

Po letech se v klubu probouzí také mládežnický 
fotbal. Starší přípravka, která už v Záblatí sice něja-
kou dobu funguje, bude nyní rovněž součástí ofi ci-
álních okresních soutěží. „Jsme moc rádi, že se nám 
po letech podařilo přípravku obnovit. Dětí je v Zá-
blatí hodně, jen bylo třeba rodiče přesvědčit, aby je na 
hřiště přivedli,“ uvedl místopředseda klubu Dušan 
Socha. Momentálně má k dispozici třináct registro-
vaných dětí. „A zatím je to baví,“ podotkl spokojeně 
Socha.

První utkání odehrají mladí fotbalisté 7. září na 
hřišti MFK Havířov. Dalšími soupeři Záblatí v sou-
těži budou oba zbývající bohumínské celky Bospor 
i Viktorie. Dále pak Dolní Lutyně, Věřňovice, Dět-
marovice, MSK Orlová a Inter Petrovice.

David HEKELE

Podzimní utkání 
FK Slovan Záblatí 
 Starší přípravka

7.9. 16:30 FK Slovan Záblatí – MFK Havířov A
14.9. 16:30 Dolní Lutyně – FK Slovan Záblatí
21.9. 16:30 FK Slovan Záblatí – Bospor Bohumín
28.9. 16:30 Sokol Věřňovice – FK Slovan Záblatí *
5.10. 16:30 FK Slovan Záblatí – Sokol Dětmarovice
12.10. 16:30 MSK Orlová – FK Slovan Záblatí **
19.10. 16:30 FK Slovan Záblatí – Inter Petrovice
26.10. 16:30 Viktorie Bohumín – FK Slovan Záblatí
Doprava na utkání, autobus od hasičské zbrojnice 
* v 15:30 ** ve14:30
 Okresní přebor mužů

26.8. 17:00 FK Slovan Záblatí – Slovan Havířov
2.9. 16:30 TJ Petřvald – FK Slovan Záblatí
9.9. 16:00 FK Slovan Záblatí – Fučík Orlová
16.9. 16:00 Lokomotiva Louky – FK Slovan Záblatí
24.9. 16:00 Horní Bludovice – FK Slovan Záblatí
30.9. 15:30 FK Slovan Záblatí – FK Těrlicko
8.10. 15:00 Gascontrol Havířov – FK Slovan Záblatí
14.10. 15:00 FK Slovan Záblatí – Horní Žukov
21.10. 14:00 Viktorie Bohumín – FK Slovan Záblatí
28.10. 14:00 FK Slovan Záblatí – Baník Rychvald

Příroda Bohumínska – houby (202)

Kozák topolový
(Leccinum duriusculum)

Kozák topolový je v Červené 
knize ohrožených a vzácných 
druhů rostlin a živočichů uvede-
ný jako ohrožený druh, který by 
se měl chránit. V současné době 
počet známých lokalit výskytu 
tohoto vzácného druhu postup-
ně narůstá.

Kozák topolový je na první po-
hled podobný druhům z okruhu 
kozáka březového, od nichž se liší 
zejména růstem pod topoly a pev-
nou dužninou, která na řezu nejdří-
ve červená, pak šedne a nakonec 
téměř zčerná. Okraj jeho klobouku 
je v mládí olemovaný úzkou, ale 
zřetelně převislou blankou. Nápad-
ný je především robustností svých 
plodnic a také tím, že se jeho plod-
nice objevují ve větším počtu i bě-
hem horkého léta. V posledních 
teplých letech je často jedinou 
houbou, která během déletrvající-
ho sucha vůbec roste. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Kategorie největší kapr
1   Vlastimil Ehrenberger, 

Bohumín, 73 cm
2  Adam Holomek, Ostrava, 
 67 cm
3  Leszek Brzežniak, Bohumín,
 65 cm

Kategorie součet délek 
všech kaprů
1  Robert Macura, Bohumín, 
 2 292 cm
2  Tomáš Vojkůvka, Ostrava, 
 1 717 cm
3  Karin Töröková, Ostrava, 
 767 cm

  Vlastimil Ehrenberger zvítězil 
v nočních rybářských závodech po-
řádaných bohumínskou organizací 
Českého rybářského svazu. Jeho kapr 
měřil 73 centimetrů.

Že na Velkém Kališově jezeře ryby berou, dokládá mimořádný úlovek 
Bohumíňáka Pavla Čecha. Po hodinovém boji vytáhl 13. srpna na břeh 
kapitálního sumce. Jeho úlovek měřil 184 centimetrů a vážil 56 kilo.

KRÁTCE

Výstava dobové módy
Slezské zemské muzeum Opava při-

pravuje novou výstavu a vyhlásilo sbír-
ku dobových oděvů a doplňků. Pro vý-
stavu »Móda osmiček: Trendy let 1918 
–1988« hledá ty nejkrásnější kousky ze 
světa československé módy. 

Ženy z bohumínského spolku Maryš-
ka se už k výzvě přihlásily a zapůjčí 
nebo rovnou darují několik desítek zají-
mavých modelů. Rukavice, fi ží, spodnič-
ky a košilky, dámské šaty z doby těsně 
po 2. světové válce a dokonce i kožich.

Oděvy a doplňky může veřejnost za-
půjčit nebo darovat do 31. října. Orga-
nizátoři preferují značkové zboží, vý-
stavní kousky v čistém a nepoškozeném 
stavu. Více informací na www.szm.cz.

Uzavřená pošta
Z provozních důvodů bude 7. září ve 

12 hodin uzavřena hlavní pošta Bohu-
mín 1 u vlakového nádraží.  (red)

Díky za skvělou péči
Velmi děkuji primáři chirurgie 

Bohumínské městské nemocnice Bo-
gdanu Machejovi a všem ošetřujícím 
lékařům a kolektivu sestřiček za moc 
hezký přístup, úžasnou péči a trpěli-
vost v době mé hospitalizace.

Anna VÍCHOVÁ
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VZPOMÍNKY

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

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

10. srpna to bylo 25 let, kdy nás opustil 
náš milovaný tatínek, tchán a dědeček, 

pan František RUSSEK.


18. listopadu zároveň vzpomeneme 
jeho nedožitých 96 let.

S láskou vzpomíná dcera Marie s manželem 
a vnoučata Anna a Petr s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

18. července jsme si připomněli nedožité 85. narozeniny 
naší milované maminky a babičky, 

paní Věry LEKEŠOVÉ.
9. srpna jsme vzpomněli nedožitých 90 let 

našeho milovaného tatínka a dědečka, 
pana Josefa LEKEŠE.


Stále s láskou vzpomínají dcery Marcela a Věrka s rodinami.

Jak těžké je bez tebe, drahá maminko, žít, láska však smrtí nekončí. 

Odešla jsi, jak Bůh si to přál, v našich srdcích a vzpomínkách ale zůstáváš dál. 

Kdo ji znal, měl ji rád, uměla pomoct, potěšit i rozesmát. 

Takoví lidé by neměli umírat...

11. srpna uplynuly 2 roky, 
kdy nás navždy opustila 

paní Anička SÝKOROVÁ
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami a přítel Petr.

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

29. července jsme vzpomněli 
10. smutné výročí úmrtí 

pana Václava KRIŠČÁKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

maminka, dcera Eva s rodinou, 
syn Jiří s rodinou a ostatní rodina.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

19. srpna by se dožila 95 let naše maminka, 
babička, prababička a praprababička, 

paní Bronislava ADAMASZKOVÁ.


S úctou a láskou vzpomíná 

dcera Růžena s rodinou.

I po těch letech slzy kanou a bolest v srdci zůstane, 

ač neřekli jsme si na shledanou, stejně se jednou setkáme.

6. srpna jsme vzpomněli nedožitých 32 let 
našeho milovaného syn, bratra, vnuka, synovce, 

bratrance, přítele i kamaráda 

Honzíka PIETRA
ze Záblatí.

Zapalte svíčku všichni, kteří na něj 
stále s láskou myslíte. Chybíš nám, Honzíčku. 

Vzpomíná rodina, přátelé a kamarádi.

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

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

23. srpna jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí naší 
milované maminky a babičky, 

paní Marie JUNGOVÉ
z Bohumína.

S velikou láskou a vděčností vzpomínají 
a nikdy nezapomenou syn Václav 

s manželkou Marcelou a synem Davidem, dcera Marie s rodinou.

S velikou láskou, kterou v srdcích máme, stále na vás vzpomínáme.

3. srpna jsme vzpomněli 11. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa LENOCHA 
z Bohumína.

10. srpna jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí 

paní Jarmily LENOCHOVÉ 
z Bohumína.

Vzpomínají snacha Maruška, vnučka Jana s rodinou, 
vnuk Jan s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

21. srpna jsme si připomněli 
nedožité 63. narozeniny 

pana Miroslava JUNGA.


S úctou a láskou vzpomínají bratr s rodinou, 

sestra s rodinou 
a dcera Mirka s rodinou.

Říká se, že čas zahojí všechny rány. Nesouhlasím. Rány přetrvávají. 

Čas a rozum chrání duševní zdraví, rány zakrývají jizvy 

a s bolestí jsme se naučili žít, nezmizela.

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

bratra, zetě a švagra, 
pana Dalibora ROŠKA.

21. srpna uplynulo již 20 let od tragického dne, 
kdy nás navždy opustil.

S láskou a úctou vzpomínáme, děkujeme všem přátelům, 
kteří také tichou vzpomínkou nezapomněli. 
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VZPOMÍNKY

5. září uplyne 10 let, 

kdy nás opustil 

pan Karel JAROŠ.


Se vzpomínkou v srdci syn Karel.

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

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

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

26. srpna by oslavil 81. narozeniny náš milovaný

pan Jiří MICHALÍK.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

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

Naposledy jsme se rozloučili
Bončková Mária * 1949 z Nové-

ho Bohumína  Ferfecki Eduard * 
1941 ze Šunychlu  Franková Zdeň-
ka * 1930 ze Skřečoně  Gusty Zde-
něk * 1931 z Nového Bohumína  
Hradil Jan * 1945 z Pudlova  Ol-
šák Bohumír * 1933 ze Šunychlu  
Pastrňák Bohumír * 1938 z Nového 
Bohumína  Pastušková Marcela 

* 1955 z Nového Bo-
humína  Slavíková 
Helena * 1946 ze Starého Bohumí-
na  Šafář Petr * 1964 z Nového 
Bohumína  Urbancziková Ursula 
* 1942 z Nového Bohumína  War-
zeszková Ludmila * 1929 ze Šu-
nychlu  Wodecká Pavla * 1954 
z Nového Bohumína (mat)

Své »ano« si řekly tyto páry
Jaroslav Svrčina a Barbora Kalichová, oba z Bohumína
Petr Chrobák a Markéta Čurdová, oba z Bohumína
Roman Kološ a Kateřina Vrzalová, oba z Bohumína
Radek Dendis a Klára Bončková, oba z Bohumína
Michał Malinowski a Jiřina Bajgerová, oba z Bohumína
David Pitař z Bohumína a Iwona Plavecká z Frýdku-Místku  (mat)

19. srpna oslavili 50 let společného života 
manželé Pavel a Jarmila LEVÍČKOVI 

z Bohumína.
Rodičům přejeme ještě dlouhá společná léta ve zdraví a pohodě.

Přejí syn Martin s manželkou, dcera Iveta s manželem, vnuci 
Honza, Katka, Nelinka, pravnuci Kubíček, Julinka.

26. srpna oslaví 

manželé Eva a Jaroslav ČEPELÁKOVI
50 let společného života.

Do dalších let hodně zdraví, lásky a životního optimismu 
přejí dcery Marcela a Šárka, zeťové Václav, Petr 

a vnoučata Nicol, Terka, Dominik a Jan.

25. srpna se dožívá v plné kráse a svěžestí 
naše milovaná maminka a babička 

Jana HALLOVÁ
60 let. 


Za všechny jí hodně štěstí, zdraví a lásky 

přejí exmanžel Miroslav, synové René 
a Dominik s manželkami Zuzankou a Evičkou s vnoučaty.

29. srpna oslaví krásné životní jubileum 
80 let 

paní Augusta RAMACHOVÁ.


Do dalších let všechno nejlepší, hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti přejí manžel Jiří, 
snacha Marie, vnučka Ester 

a pravnuci Jan a Jakub.

31. srpna slaví krásné životní jubileum 85 let
paní Marie WODECKÁ

z Bohumína.


Do dalších let vše nejlepší, štěstí, 

hodně elánu a hlavně zdravíčko přeje manžel Josef, 
syn Jan s manželkou Jaroslavou, dcera Jarmila s manželem 

Bedřichem, pět vnoučat a devět pravnoučat.

BLAHOPŘÁNÍ

INZERCE

 ● Příspěvky do společenské kroniky je možné zasílat také elektronickou poštou na 
adresu oko@mubo.cz. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostním převodem.

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
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 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty zveřejněny 
také na webu města v sekci inzerce.

REALITY

 ● Prodám byt 2+1.  602 162 
899.

 ● Prodám byt 2+1, 43 m2 v Bo-
humíně u parku, 3. patro, výtah, 
balkon, plov. podlahy, dlažba, roh. 
linka za 420 tisíc.  605 944 699.

 ● Koupím byt v Bohum.  736 
228 883.

 ● Koupím byt 2+1 (nejlépe s vý-
klenkem) v Bohumíně na sídlišti 
nebo v okolí.  605 944 699.

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

 ● Pronájem byt 2+1.  603 844 
693.

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

 ● Prodám řadovou garáž o veli-
kosti 26 m2. Nová střešní krytina, 
nové omítky, betonový strop. Ga-
ráž se nachází za Kauflandem. 
Cena 60 000 Kč.  732 288 129.

 ● Prodám Vám Vaši nemovitost 
zcela zdarma!!! Volejte!  775 
336 633, e-mail: r.kovalsky@
seznam.cz.

 ● Vyměním byt 2+1, 43 m2, ul. 
Čáslavská, 3. patro, výtah, balkon 
za 2+1 větších rozměrů nebo 
menší 3+1 s doplatkem.  605 
944 699.
SLUŽBY

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

INZERCE
 ● Čištění interiéru aut, příprava 

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

 ● Přeprava sypkých materiálů, 
dřeva a uhlí nákl. vozem, nosnost 
max. 3 tuny.  604 831 981.

 ● Hledám doučování 8. třídy 
pro fyziku a matematiku.  602 
756 650.

PRÁCE

 ● Restaurace na náměstí TGM 
přijme na pl. pracovní úvazek 
vyučenou kuchařku. Nabízíme 
25 pracovních dnů dovolené 
o prázdninách, stravování na pra-
covišti 20 Kč.  732 475 790.

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.

 ● Potřebujete se připravit na 
reparát z angličtiny nebo se 
pouze daný jazyk naučit? Nabí-
zím individuální výuku tohoto 
jazyka a to jak u sebe doma, tak 
i u klientů. 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 2 ks hranolů, smrk, 
nový, suchý, délka 4 m, ø 10 x 10. 
Cena dohodou.  731 035 209.

 ● Koupím do sbírky starší pivní 
půllitry, třetinky a cedule. Velice 
dobře zaplatím  604 723 161, 
e-mail: Dandan76@seznam.cz.

LUMÍR LUMÍR 

TWARDZIKTWARDZIK

NÁTĚRY PLECHOVÝCH NÁTĚRY PLECHOVÝCH 
STŘECHSTŘECH

Mobil: 606 205 469Mobil: 606 205 469

ŽDB Drátovna zprovoznila 
moderní drátotahy
Čtyři nové drátotažné linky na výrobu drátů uvedla do provozu 
společnost ŽDB Drátovna, dceřiná společnost Třineckých 
železáren. V Itálii vyrobená zařízení patří k nejmodernějším 
na světě a nahradila šest už zastaralých linek. Celková 
investice se vyšplhala na jednadvacet milionů.

Nové drátotahy, které obsluhuje 
jeden pracovník, jsou umístěny na 
provoze TPD (tažírna patentova-
ných drátů) a nahradily šest linek 
ze 70. a 80. let. „S ohledem na stále 
se zvyšující požadavky zákazníků 
na kvalitu a pevnost drátů byly pů-
vodní linky už velmi zaostalé. Pro-
to byla jejich celková kapacita 
zhruba tisíc tun za rok využívána 
pouze z jedné třetiny. Čtyři nové 
drátotahy mají celkovou plánova-
nou kapacitu okolo 620 tun ročně,“ 
vysvětlil výkonný ředitel ŽDB 
Drátovny Janusz Szkuta s tím, že by 
pořízení nových drátotahů mohlo 
přinést nárůst prodeje až o 270 tun 
za rok v sortimentu lanových a pru- 
žinových drátů malých průměrů. 

Společnost se tak zařadila kvali-
tativně na úroveň světové konku-
rence. Návratnost investice je tři 

a půl roku. K jejím výhodám kromě 
obnovy zastaralých výrobních zaří-
zení patří rozšíření portfolia drátů 
z jemného tahu, zvýšení kapacity 
v nižších průměrech drátů, zlepšení 
kvality výroby a zvýšení rychlosti 
tažení, a tím produktivity práce.

Společnost ŽDB Drátovna ročně 
vyrobí 115 tisíc tun tažených drátů 
a výrobků z nich. Mezi největší zá- 
kazníky patří fi rmy z automobilo-
vého, strojírenského, nábytkářského 
a těžebního průmyslu. Vývoz se 
v současné době na celkové pro-
dukci lanových a pružinových 
drátů podílí 70 procenty, přičemž 
rozhodujícími exportními regiony 
jsou trhy západní a střední Evropy.

Petra JURÁSKOVÁ, 
tisková mluvčí, 

Třinecké železárny – Moravia Steel

Do poslední chvíle v domácím prostředí
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích pod-
mínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.

Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně 
nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých 
blízkých, doma. Působí i na území Bohumína.

Služby hospicu jsou pro pacienty zdarma. Pacientům 
a jejich rodinám ulevuje od potíží, ať už fyzických nebo 
psychických, které onemocnění v závěru života přináší. 
Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, 
psycholog a duchovní. Ze základny v Ostravě vyjíždí 
pracovníci každý den do terénu, za pacienty domů. 

Všichni pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohoto-
vostní číslo, na které se dovolají čtyřiadvacet hodin denně. 

V současné době spouští Ondrášek také kampaň 
s názvem »Doma«, pomocí které chce sdělit, že je 
možné strávit poslední chvíle v domácím prostředí a že 
existují služby, které dotyčnému pomohou. Kampaň 
proběhne od 9. do 15. října. Více informací na www.
mhondrasek.cz nebo na facebookovém profi lu. 

Jana PASTRŇÁKOVÁ, Mobilní hospic Ondrášek

Už šedesát let 
s časopisem Těšínsko

Světlo světa spatřilo první číslo 

jubilejního 60. ročníku časopisu Tě-

šínsko. V historii časopisu jde o číslo 

nejrozsáhlejší, má celkem 144 stran. 

Články a studie se věnují například 
dějinám Paskova ve středověku, budo-
vání ženských zájmových organizací na 
přelomu 19. a 20. století, kauze českých 
důlních inženýrů obviněných počátkem 
20. století z rusofi lství nebo migraci vlků 
a medvědů v okolí Jablunkova.

Z kratších příspěvků zaujme zpraco-
vání pohnuté historie Masarykových 
pomníků v Bohumíně (konkrétně v No-
vém Bohumíně, Pudlově a Záblatí), 
zhodnocení současné revitalizace pas-
kovského zámku či ohlédnutí za pěti 
sezonami Svatojánské věže ve Frýdku.

Časopis Těšínsko lze zakoupit na 
všech pobočkách Muzea Těšínska, 
v e-shopu na adrese www.muzeumct.
cz/eshop či si jej objednat telefonicky na 
čísle 558 761 225 nebo elektronicky 
michaela.piechova@muzeumct.cz. Cena 
výtisku je sto korun. 

Radim JEŽ, David PINDUR
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POMŮCKA:
AROSA
ADI, IO

PSA

PANEN-
KOVY

INICIÁLY

MAJÍCÍ
PODPORU

DOMÁCKY
IRENA

PŘED-
LOŽKA MRAKY � TÝKAJÍCÍ

SE SOV
SPZ

PRAHY
1. DÍL

TAJENKY KOČOVNÍK

ZNAČKA
KOSME-

TIKY
SOUPRAVA

DŮLNÍ
RUBÁNÍ

ŠAT
INU

(NÁŘ.)

KTERÉ
(BÁS.)

RUSKÝ
SOUHLAS
CITOSL.

DOVTÍPENÍ

DOMLUVA
RUKA SE
ZAŤATÝMI

PRSTY

� ČASTÝM
KOPÁNÍM

POŠKODITI

DOKONČIT
KOSENÍ

ČESKÁ
ŘEKA

INICIÁLY
HERCE
CRUISE

MYS
SLOVEN.
„LIJÁK”

ŽENA
RUSKÉ
MĚSTO

IRČAN
ČTVEREC

2. DÍL
TAJENKY

KOMERČNÍ
BANKA

IN. REŽIS.
TROŠKY

KULOVITÁ
BAKTERIE

MENŠÍ
VRCHOLY

ŠVÝCARSKÉ
SÍDLO
KTERÝ
(ZAST.)

ÚZUS
JUPITERŮV

MĚSÍC

DÍRY NA
PUNČOŠE

NĚMECKÝ
SOUHLAS

PRVEK
ZN. Ni

PRACOVIŠTĚ
V DOLE

ODVĚTVÍ

ITALSKÉ
MUŽ. JM.

CHATA
MOSKVANA

PŘED-
LOŽKA

ZNOVU
FRANC.

AUTOMOB.
KONCERN

PŘED-
LOŽKA

ZNAČKA
KILOMETRU

NÁŠ
ZPĚVÁK
DRUH
PEPŘE

ROSOL
PENĚŽNÍ

ÚSTAV
ZNAČKA

PALLADIA

SETINA
HEKTARU
OSOBNÍ

ZÁJMENO
PŘITAKÁNÍ

MONTAN-
DOVY

INICIÁLY

SEDMÁ
VELMOC

3. DÍL
TAJENKY

ŘÍMAN
ZA VYŠŠÍ

CENU NEŽ
DOSUD

TĚLO-
VĚDEC

Od roku 1883 neexistovaly na území dnešního Nového Bohumína žádné jiné než německé školy, ... ... děti byly od útlého věku poněmčovány.

KAM V BOHUMÍNĚ?
PRO DĚTI

 ● 1.9.  v  15 hodin KONEC 
PRÁZDNINOVÉHO KOLOTOČE. 
Velká tombola s desítkami růz-
ných her, dárků a překvapení. 
Po vyhodnocení promítání po-
hádky Lichožrouti. Sál kina.

 ● 2.9. ve 14 hodin DOPRAVNÍ 
ODPOLEDNE. Pohádky a soutě-
že s dopravní tématikou s diva-
dlem Kejkle Brno a Českým 
červeným křížem. Hobbypark.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

TECHNICKÁ ZÁVADA, DO 

23.9. ZRUŠENO PROMÍTÁNÍ.

LETNÍ KINO

Za každého počasí; všechny 

fi lmy s dabingem.

Začátek ve 20.45 hodin

 ● 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.

 ● 28.8. SIROTČINEC SLEČNY 
PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ 
DĚTI. USA, 2016, přístupný, 128 
min., 80 Kč.

 ● 29. 8. JUSTIN: JAK SE STÁT 
RYTÍŘEM. Španělsko, 2013, pří-
stupný, 90 min., 60 Kč.

 ● 30. 8. ROBINSON CRUSOE: 
NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK. Belgie, 
Francie, 2016, přístupný, 90 min. 
60 Kč.

 ● 31. 9. KOVÁŘ Z PODLESÍ. Čes-
ko, Slovensko, 2013, přístupný, 
85 min., 60 Kč.

 ● 1. 9. TŘI BRATŘI. Česko, 2014, 
přístupný, 90 min., 80 Kč.

 ● 2. 9. POHÁDKY PRO EMU. 
Česko, 2016, přístupný, 112 
min., 100 Kč.

 ● 3. 9.  BEZVA ŽENSKÁ NA 
KRKU. Česko, 2016, přístupný, 
97 min., 100 Kč.
DIVADLO

 ● 9.9. v 19 hodin DESET RŮŽÍ 
PRO BOBAN. Show písniček a 
scének k 10 narozeninám bohu-
mínského ochotnického diva-
dla Boban. Sál kina, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

 ● HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY. Inter-
aktivní hra. Každý den je zamě-
řen na jedno či více zvířat, o kte-
rých se děti dozví plno informa-

cí. Probíhat budou výtvarné, 
vědomostní a pohybové aktivi-
ty, za které děti získají body. 
V poslední den akce budou vy-
hodnoceni ti nejlepší.
Hrátky se zvířátky 

v knihovnách:

25.8. v 9–12 a 13–17 
hodin Nový Bohumín
28.8. ve 13–17 hodin 
Záblatí
28.8. a 1.9. ve 13–17 
hodin Skřečoň
29.8. a 1.9. ve 13–17 
hodin Starý Bohumín

 ● 28.8. až 1.9. v 9–12 a 13–17 
hodin ŠKOLNÍ POMOCNÍCI. Vý-
tvarná dílna – výroba rozvrhů, 
stojánků, záložek a jiných škol-
ních pomůcek. Dětské oddělení 
Nový Bohumín.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
 ● 3.9. ve 20 hodin LÍHEŇ. Kon-

cert světoznámého hráče na 
didgeridoo Ondřeje Smeykala 
a vystoupení malíře Petra Nikla. 
Pod Zeleným dubem ve Starém 
Bohumíně, 200 Kč.

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně
–etnografický klub, který se 
věnuje tradici bohumínského 
kroje..

OSTATNÍ AKCE

 ● 2.9. od 9 hodin GULÁŠFEST. 
Druhý ročník soutěže ve vaření 
kotlíkového guláše s posezením 
a zábavou. Hasičská zahrada v 
Šunychlu, dobrovolné vstupné.

 ● 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, Pod 
Zeleným dubem.

SPORT

FOTBAL

 ● 26.8. v 17 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – SLOVAN HAVÍŘOV. 
Okresní přebor. Záblatí.

 ● 2.9. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– PRVNÍ SC STARÉ MĚSTO. 
Dorost. Za parkem. 

 ● 3. 9. v 16 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN - FK KOZLOVICE. 
Divize. Za parkem.

 ● 6.9. v 16.30 hodin FK BOSPOR 
– MFK HAVÍŘOV B. Dorost. 
Za parkem.

 ● 9.9. v 16 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – FUČÍK ORLOVÁ. 
Okresní přebor.  Záblatí.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

Do 3.9.

pondělí až čtvrtek: 
 6–21 hodin

pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin
O prázdninách akce Tři za 

cenu jedné – ve všední dny 

vstup na bazén na 3 hodiny za 

cenu jedné.

Od 4.9. do 24.9. ODSTÁVKA 

AQUACENTRA Z DŮVODU 

ČIŠTĚNÍ BAZÉNU A REKON-

STRUKCE VESTIBULU.

FITKO

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

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info
srpen:  denně 9–21 hodin
září:  denně 9–19 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

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

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 24.8. do 10.9.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

P170. výročí vzniku Nového Bohumína170. výročí vzniku Nového Bohumína

Pávi se pohybují  
volně po celém 

Hobbyparku.
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Největší výletní loď s izolací z Rockwoolu
Izolační materiály Rockwool zanechaly významnou stopu na největší výletní lodi světa 
Harmony of the Seas. Na plavidle je použito celkem osmnáct set tun technické izolace 
Rockwool. 

Na palubě lodního velikána je 
celkem 320 tisíc metrů čtvereč-
ních technických izolací Rock- 
wool. To odpovídá rozloze přibliž-
ně čtyřiačtyřiceti fotbalových hřišť. 
Kamenná vlna byla použita nejen 
na základní struktury plavidla, ale 
i na palubní stěny, podlahy, pře-
pážky a stropy. Má vynikající pro-
tipožární a akustické vlastnosti 
a zajistí tak bezpečné a komfortní 
prostředí pro cestující i posádku.

Loď Harmony of the Seas, pat-
řící společnosti Royal Caribbean 
Cruises, je dlouhá 362 metrů 
a výškou 70 metrů předčí i Pet-

řínskou rozhlednu. Plavidlo se 
šestnácti patry pojme pět a půl 
tisíce pasažérů a dvoutisícovou 
posádku. Na největší výletní lodi 
světa za 27 miliard korun je k dis-
pozici ledové kluziště, golfové 
hřiště, vodní park, divadlo, lázně 
nebo bar s obsluhujícími roboty. 

Společnost Rockwool je lídrem 
na trhu stavebních a průmyslo-
vých izolací a také izolací pro 
námořní průmysl. Bohumínský 
závod předloni investoval miliardu 
korun do modernizace výroby, 
revitalizace areálu a stal se výrob-
ním a logistickým centrem tech-
nických izolací celé skupiny Rock- 
wool pro střední a východní Evropu.

Lukáš KLAPIL, 
mluvčí společnosti Rockwool

Děti byly v nejnižším bodě kraje i na jeho vrcholu
Dvaadvacet dětí se od 
16. do 23. července skvěle 
bavilo na letním táboře 
mladých hasičů SDH 
Kopytov. Jeho podtitul 
zněl »Nejníže a nejvýše«. 
Děti totiž zavítaly do 
nejnižšího místa Moravsko-
slezského kraje, který se 
nachází u soutoku Odry 
s Olší, a zdolaly také ten 
nejvyšší bod. Absolvovaly 
výšlap na Lysou horu.

Letní hasičský tábor probíhal 
v Kopytově a Čeladné. Letního 
počasí si mladí hasiči užili při 
společenských hrách, letním 
koupání, tvůrčích dílničkách, na 
lanové dráze nebo během růz-
ných výletů, například při ná-
vštěvě dinoparku. 

Největším zpestřením byla pro- 
jížďka na motorovém člunu, sjíž-
dění Olše na raftech, jízda na 
konících či hledání opravdového 
pokladu. Celotáborovou hrou byl 
vědomostní kvíz a získávání odzna-
ků táborníka, střelce, plavce, zdra-
votníka, kutila a průzkumníka.

Děkujeme tímto členům SDH 
Kopytov, partnerům a sponzorům 
za dobrou spolupráci při organi-
zaci letního hasičského tábora. 
Tábor podpořili město Bohumín, 

Jan Hefner - Progres, Vanesta re-
klama, restaurace Zlatý jelen, Po-
vodí Odry, sportovní stáj EquiRex 
v Šunychlu, Gastrocentrum Migo, 
Bospor Bohumín, SDH Rychvald, 

OSP Gorzyce, SDH Čeladná, obec 
Čeladná, ČČK Karviná, ČČK Šu-
nychl, ZŠ Beneše, Andrea Babišová, 
Kristína Tofl ová - farma Čeladná. 

Michal MLYNKEC, SDH Kopytov

Foto: SDH Kopytov

Noční prohlídka a vůně špekáčků
Členové Klubu vojenské historie Bohumín (KVH) připravili pro své návštěvníky ne-
tradiční rozloučení s prázdninami. Po loňském úspěšném prvním ročníku nočního 
provázení bude památkově chráněný objekt MO-S5 Na Trati zpřístupněn v netradiční 
dobu i letos. Stane se tak v sobotu 26. srpna, kdy budou moci lidé objekt navštívit 
až do 22 hodin. Návštěvnici se mohou těšit na promítání dokumentu o rekonstrukci 
objektu, komentované prohlídky interiéru a mnoho dalšího. Členové klubu připraví 
také ohniště s možností opékání vlastních špekáčků. I pro tuto netradiční prohlídku 
platí vstupné 50 korun pro návštěvníky nad patnáct let, děti vstupné neplatí a focení 
je zdarma. Bližší informace na www.bunkr-bohumin.cz či na facebooku KVH. Neza-
pomeňte 26. srpna navštívit objekt MO-S5 Na Trati. A špekáčky s sebou. 

Michal HEJDA
Foto: Martin Cieslar

Loď Harmony of the Seas. 
Foto: Rockwool


