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Zasedání městského 
zastupitelstva
V pondělí 11. září ve 14 hodin se ve 
velké zasedací síni radnice uskuteční 
zasedání zastupitelstva města. Zase-
dání je veřejné a vysílá jej v přímém 
přenosu TIK. Program jednání bohu-
mínských zastupitelů najdete na 
stránkách www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Úřední deska, nebo 
v městských vývěskách. (red)

Odstávka aquacentra
Pravidelná zářijová odstávka aqua-
centra, během níž se každoročně 
provádí servis a čistění bazénu, bude 
letos delší, třítýdenní. Současně totiž 
probíhá rekonstrukce vstupní haly, 
která po dvanácti letech provozu 
omlazovací kúru potřebovala. Práce 
už jsou v běhu. Aquacentrum se po 
odstávce a modernizaci návštěvní-
kům znovu otevře 25. září.  (red)

Zelená oáza pro budoucí generace 
Bohumíňáků
Akční plán rozvoje Bohumína počítá 
do pěti let s novými kruhovými objezdy, 
opravou autobusového nádraží, novým 
lesoparkem, zasíťovanými lokalitami 
pro rodinné domy i rozvojem rekreace 
na zdejších jezerech a také zajímavými 
cyklistickými okruhy. 

„V dlouhodobých plánech se zaměřujeme na pro-
jekty, které povedou především ke zvýšení bezpečnosti 
v dopravě. V plánu je výstavba asi šestnácti nových 
chodníků, některé z nich už jsou vzhledem k menší 
intenzitě dopravy opravdovými třešinkami na dortu. 
Nové chodníky plánujeme v Záblatí, Skřečoni i Sta-
rém Bohumíně. Řidiče potěší, že ve spolupráci s Mo-
ravskoslezským krajem pracujeme na přípravách 
hned dvou kruhových objezdů v Bezručově ulici. První 
na křižovatce s Revoluční ulicí, druhý s Lidickou ulicí. 

Ten v Revoluční u »Špice« bychom rádi uskutečnili už 
příští rok,“ uvedl místostarosta Lumír Macura.

Také úpravy pro zvýšení bezpečnosti v Bezručově 
ulici začnou napřesrok. V plánu je výstavba nového 
chodníku od základní školy až k autobusové zastávce 
U Partyzána přibližně za tři miliony. Při té příleži-
tosti dojde i k opravě kanalizace. Zároveň na téže 
ulici zahájí město výstavbu cyklostezky do velkých 
bohumínských podniků. Povede od železárenského 
mostu kolem Viadrusu a bývalých železáren až 
k Bonatransu.

Pro příští generace hodlá město založit druhou 
zelenou plíci – lesopark Na Panském (první zelená 
plíce – stoletý park Petra Bezruče). Ten by měl 
vzniknout v místech současné orné půdy za dálnič-
ním přivaděčem a železnicí. Náklady na jeho vznik 
se odhadují v řádech desítek milionů. Projekt je na-
plánován do tří etap a mohl by začít už za tři roky.

(Pokračování na str. 2) 

Druhá zelená plíce – lesopark Na Panském

Zabíjačkový, mexický, maďarský a nebo také klokaní. 
Kulinářské fantazii se meze nekladly. Pouze 
zadání bylo pevně dané – uvařit deset litrů 
poctivého kotlíkového guláše. Do tohoto úkolu 
se pustilo třináct kuchařských družstev. 
O zlatou vařečku a sudy piva bojovaly 2. září 
na druhém ročníku Gulášfestu v Šunychlu.

Hogo Fogo Exploze, Huba, Deda, hasiči, rybáři a další 
týmy rozbily v sobotu ráno svůj gastronomický stánek 
v šunychelské hasičské zahradě. Družstva musela být mini-
málně tříčlenná a do vaření se mohli pustit amatéři i pro-
fesionálové. Někteří vsadili na tradiční kotlík na trojnožce, 
další party si přivezly hrnce různých velikostí vyhřívané ply-
novými hořáky a nechyběla ani udělátka typu lavor v barelu.

„Dva dny jsem namáčel becoky,“ svěřil se typický zá-
lesák v klobouku a přihodil polínko pod kotlík s me-
xickým gulášem. Kromě něj připravil se svým týmem 
pro návštěvníky také chleba s domácím sádlem a hro-
madu rajčat z vlastní zahrádky. Ani další týmy nepodceni-
ly vícechodové menu nebo výzdobu stánku, protože i ta 

hrála při hodnocení roli. „U posuzování samotných gulášů po-
rota sledovala barvu, hustotu, chuť nebo tuhost masa,“ prozradil 
Zbygniew Porwolik, starosta pořádajícího SDH Šunychl.

O vítězích rozhodovali i sami kuchtíci, protože v porotě 
zasedli také členové týmů. Jejich chuťovým pohárkům na-
konec nejvíce lahodil klasický hovězí guláš z kližky, který 
uvařilo ryze dívčí družstvo Mlsné kočky. „Po loňském roč-
níku, na kterém jsem ještě nesoutěžila, jsem prohlásila, že 
kdybych vařila, určitě vyhraju. Bylo to samozřejmě z hecu, ale 

přítel toho využil a letos mě sám přihlásil,“ prozradila hlavní 
kuchtička Lucie, která společně s Danou a Terezkou působí ve 
sboru šunychelských hasičů. „Vůbec jsem nečekala, že to takhle 
dopadne,“ žasla Lucie, když se naplnila její prorocká slova o ví-
 tězství. Druhé místo v soutěži hodnocené odbornou porotou 

obsadil Budka tým, třetí byli Borci z Pudlova. V divácké 
anketě pak dostali nejvíce hlasů domácí Hasiči Šunychl, 

následovaní Borci z Pudlova a Mlsnými kočkami.
Guláši provoněná zahrada přilákala davy strávní-

ků. Kromě pochutin si mohli užít i večerní 
zábavu nebo se zapojit do netradičních soutěží.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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(Pokračování ze str. 1) 

Bohumíňákům by měl park sloužit k pro-
cházkám, odpočinku a klidnějším aktivitám. 
Do lesoparku bude možné vstoupit z několika 
stran, včetně napojení na centrum města. Pro 
pěší a cyklisty vzniknou chodníčky i cyklo-
stezky. V plánu je výsadba stromů a keřů 
a také založení mokřadů a tůněk. V lokalitě 
by měla vyrůst i umělá návrší, mezi nimiž 
se počítá s otevřeným prostorem – loukou. 

Zelená oáza pro budoucí generace Bohumíňáků

Nová krytina vyžaduje 
laťování. Střecha radnice 

je tak nyní o zhruba 
deset centimetrů vyšší.

Pod přivaděčem ze skřečoňského mostu k dálnici 
je ukrytý tunel. Val hlíny dosud zakrývá vjezd na 
budoucí cyklostezku, na který  odkazuje pouze 
nenápadné zábradlí. Foto: Pavel Čempěl 

Radnice už je pod střechou
A je to v suchu! Střecha je jednou z nejdůležitějších konstrukcí stavby a památ-
kově chráněný radniční komplex bude mít v tomto směru na delší dobu klid. 
Několikaletá rekonstrukce jeho střechy letos končí.

Výměnou střešní krytiny 
prošla radnice relativně 
nedávno, v 90. letech. Teh-
dejší »novinka«, tabulky na bázi bezazbesto-
vého eternitu, které požadovali památkáři, ale 
ještě neměly lety ověřenou kvalitu. Navíc se 
výrobci doporučovaná pokládka rovnou na 
bednění vůbec neosvědčila. Tabulky začaly 
praskat a bylo nutné problém řešit. Kompletní 
rekonstrukce střechy proto začala v roce 2012 
a vzhledem k rozsahu prací a nákladům pro-
bíhala po částech.

Dnešní sídlo městského úřadu, původně 
komplex školních budov, vznikalo postupně 
v průběhu let 1894 až 1914. Střechu tak tvoří 

sedm částí, které je možné 
rekonstruovat po etapách. 
Tuto možnost, také vzhle-

dem k finanční náročnosti, město zvolilo. 
„Oprava střechy trvala pět let. Každoročně 
jsme vyměnili krytinu na jedné či dvou částech. 
Výjimkou byl pouze rok 2015, kdy práce nepro-
bíhaly,“ potvrdila Lenka Jochimová z odboru 
rozvoje a investic.

Letošní práce začaly v srpnu a s dokončením 
se počítá v říjnu. Pokrytí se dočkají poslední 
dvě části, což bude stát 2,1 milionu. Novou 
krytinu tak bude mít po letech celá střecha 
radnice, jejíž celková plocha představuje úcty-
hodných 3500 metrů čtverečních.  (tch)

AKTUÁLNĚ

„Nemáme v úmyslu vytvářet další Hobbypark, 
jaký se nachází v sousedství, proto neplánujeme 
okázalé stavby a atrakce. Naopak chceme, aby si 
park zachoval přírodní ráz,“ nastínil starosta Petr 
Vícha. Proto by podle něj i úpravy a stavby měly 
být citlivé. Chodníky z mlata, posezení napří-

klad z pařezů. V úvahu přichází i menší forma 
arboreta, tedy výsadba atraktivních dřevin.

K proměně území Na Panském zatím exis-
tuje jen prvotní studie. Jednotlivé detaily 
a finální podobu dá návrhům až následná 
projektová fáze.

První vlaštovkou budoucí proměny lokality 
bude cyklostezka. Stavební úřad už vydal 
územní rozhodnutí pro její výstavbu. Jen za-
svěcení vědí, že se s cyklostezkou počítalo už 
před budováním ulice Za Věží, tedy obchvatu 
mezi skřečoňským mostem a dálnicí. Proto je 
pod tímto obchvatem tunel, který je dosud 
umně skrytý a vstupy do něj záměrně zahr-
nuty zeminou. 

Lucie KOLKOVÁ

Vizualizace zamýšlené podoby lesoparku Na Panském.
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ale z bezpečnostních důvodů 
zamřížovaná okna potřebuje,“ 
vysvětlila Hana Kaspřáková 
z odboru rozvoru a investic. 

Práce v horním patře probí-
haly v srpnu, dolní přijde na 
řadu v půlce září. Celkem se 
mění padesát oken, která jsou 

kastlová a mají stejnou zelenou 
barvu jako původní. Obnova 
bude dále pokračovat spárová-
ním vyčištěné fasády a opravami 
chybějících či poškozených cihel. 
Práce na zadní fasádě spolu s vý-
měnou oken přijdou na čtyři mi-
liony. Pavel ČEMPĚL

V roce 2014 čelní strana, loni boční od Seifertovy ulice, 
nyní zadní trakt od Husovy. Neogotická budova s adresou 
Masarykova 158, tedy současná bohumínská radnice, 
dostává postupně nová okna. Jsou po dohodě s památkáři 
věrnými replikami těch původních.

Současná výměna oken nava-
zuje na čištění fasády, které pro-
bíhalo počátkem prázdnin. Ale 
zatímco očista neměla na chod 
úřadu žádný vliv, navazující práce 
už ano. Zaměstnanci museli své 
kanceláře opustit a přenechat 
místo zedníkům. Sami pak našli 
útočiště ve velké zasedačce. V jed-
nu chvíli tak v této jediné míst-
nosti úřadovali pracovníci hned 
čtyř radničních odborů. „Museli 
jsme tady vybudovat malou lo-
kální síť, abychom dokázali 
všechny napojit do počítačové 
sítě. Řešili jsme také pevné tele-
fonní linky. Ty jsme dočasně 
přesměrovali na mobily úřední-
ků,“ vysvětlil technickou strán-
ku informatik Jiří Rozsypal. 
Pro referenty nebylo toto pro-
vizorium zrovna komfortní, 
zato občané mohli vyřídit 
hned několik záležitostí na 
»jednom místě«.

Samotná výměna probíhala 
po patrech, začínalo se hor-
ním. Během týdne bylo hoto-
vo i s drobnými vyzdívkami 
a částečnou výmalbou. Nyní 
je na řadě dolní, kde budou 
práce o něco složitější. Na-

chází se zde serverovna, počíta-
čové »srdce« radnice a měst-
ských organizací, která musí 
fungovat nepřetržitě. Dále je 
třeba demontovat a ošetřit mříže 
na oknech městské policie. „Zva-
žovali jsme jejich úplné odstranění 
a náhradu v podobě speciálních 
ochranných skel do oken. Strážnice 

Důstojné nádvoří radnici dosud chybělo
Očím kolemjdoucích je skrytý, ale jakmile návštěvníci vstoupí dovnitř, spatří 
dvůr městského úřadu v plné »kráse«. Ty uvozovky jsou na místě, protože 
radniční nádvoří mělo k reprezentativní vizitce daleko. To se ale změní, 
i dvůr dostane během dvou měsíců novou podobu.

Bohumínská radnice je kulturní památkou, 
proto se i k tomuto projektu museli vyjadřo-
vat památkáři. Souhlasili například s tím, že 

dosavadní hrbolatý a záplatovaný asfaltový 
povrch nahradí betonová dlažba. Ne v podobě 
klasické zámkové, ale formou obdélníkových 

dlaždic. Z nádvoří zmizí nevkusné oplecho-
vané schodiště u služebny městské policie. 
Dveře, které k němu vedly a kdosi je v uplynu-
lých desetiletích necitlivě vysekal v cihlové zdi, 
nahradí původní oko. „Samotná rekonstrukce 
se týká plochy dvora, takže neplánujeme větší 
úpravy zdiva. Jen nějaké vysprávky poškozených 
částí nebo dozdívku v místě, kde okno nahradí 
dveře,“ osvětlila Hana Kaspřáková z odboru 
rozvoje a investic.

Na dvoře zůstane zachován přístřešek pro 
kola zaměstnanců, jen bude nový a na jiném 
místě. Vedle něj vznikne prostor, který zde 
dosud nebyl – přírodní zelený »ostrůvek«. 
Nádvoří dostane také nové osvětlení v podobě 
čtyř sloupů s led lampami. „Nyní tam byly jen 
dvě vysloužilé lampy na zdi a večer tam byla 
celkem tma,“ dodala Kaspřáková.

Do areálu mohou zajíždět pouze auta městské 
policie a služební vozy úřadu, ty zaměstnanců 
nikoli. Bude zde proto pouze dvanáct parko-
vacích míst a servisní plocha. Původní návrh 
zvažoval také přemístění pojízdné brány u slu- 
žebny strážníků, ale nakonec zůstane na svém 
místě, pouze se dočká ošetření a nového ná-
těru.

Vnitřní plocha úřadu sice není veřejnosti 
běžně přístupná, ale ze všech radničních cho-
deb je na ni vidět. Proto si i dvůr kulturní 
památky zaslouží důstojnou podobu. Obnova 
bude stát 2,7 milionu a má být hotova do kon-
ce října. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚLZ radničního dvora zmizí nevkusný plechový přístřešek a fl ikovaný asfalt nahradí betonová dlažba. 

Po vyčištění zadní fasády došlo také na výměnu oken. Ta jsou věrnými re-
plikami původních, pouze mají navíc izolační dvojskla. Foto: Pavel Čempěl

Úředníky v kancelářích vystřídali zedníci
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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. 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. 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 
13.9. v 15.15–15.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 18.9. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt s kuchyňskou linkou 
je po celkové rekonstrukci, má plas-
tová okna a velkou lodžii. U domu 
je zrenovovaný park, v blízkosti 
domu je školka, nákupní centra 
Kaufl and a Albert. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Prohlídka 
18.9. v 15.00–15.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 18.9. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 52, I. kategorie, 11. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům včetně střechy. V domě 
je zajištěn úklid společných pro-
stor úklidovou firmou. Sklepní 
boxy jsou umístěny na patře. Byt 
s plastovými okny. Plocha pro vý-

počet nájemného 37,27 m2, celková 
plocha bytu 38,61 m2. Prohlídka 
13.9. ve 14.30–14.45 hodin a 14.9. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 26, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, škola a vla-
kové nádraží. Byt s ústředním vy-
tápěním, zrekonstruovanou kou-
pelnou, novými podlahovými 
krytinami a pokojovými dveřmi. 
V bytě byla provedena generální 
oprava elektroinstalace. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,72 m2, celková plocha 
bytu 70,14 m2. Prohlídka 13.9. 
v 15.00–15.15 hodin a 14.9. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
18.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 52, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Byt se sprchovým koutem 
a kuchyňskou linkou je po celko-
vé rekonstrukci. Dům se nachází 
blízko centra města, odpočinková 
zóna je u domu, v blízkosti jsou 
obchody, školky a škola. Plocha 
pro výpočet nájemného 35,93 m2, 
celková plocha bytu 35,93 m2. Pro-
hlídka 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 zajíma-
vě řešený. Dům s pěti byty a dvo-
rem se nachází mezi rodinnými 
domky, v blízkosti je autobusová 
zastávka a Albert. Plocha pro vý-
počet 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.

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 209, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se 
zahradou a domovní kotelnou na 
plyn. Plocha pro výpočet nájem-
ného 66,94 m2, celková plocha 
bytu 77,42 m2. Prohlídka 18.9. 
v 16.45–17.00 hodin a 19.9. v 9.15 
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
20.9. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1158, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům po rekonstrukci. V blízkosti 
domu jsou školy, školky, zdravot-
ní a nákupní střediska. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem je po rekonstrukci koupelny. 
V bytě jsou nové bytové i vstupní 
dveře a PVC. Plocha pro výpočet 
nájemného 68,04 m2, celková plo-
cha bytu 70,80 m2. Prohlídka 18.9. 

v 15.00–15.15 hodin a 19.9. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
20.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 166, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu, zděné bytové jádro. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,66 m2, celková plocha bytu 
62,91 m2. Prohlídka 18.9. v 15.30
–15.45 hodin a 19.9. v 10.30–
10.45 hodin. Licitace bytu se koná 
20.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1049, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Panelový dům 
naproti základní školy ČSA. Mož-
nost parkování u domu, byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,33 m2, celková plocha 
bytu 59,75 m2. Prohlídka 13.9. ve 
14.45–15.00 hodin a 14.9. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
20.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, v koupelně je sprchový 
kout. Dům se nachází blízko centra 
města, odpočinková zóna je u do- 
mu, v blízkosti jsou obchody, 
školky a škola. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,85 m2, celková 
plocha bytu 50,75 m2. Prohlídka 
13.9. v 15.30–15.45 hodin a 14.9. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 20.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 32, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po částečné rekonstrukci. 
V blízkosti domu je škola, školka, 
zdravotní a nákupní středisko. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
je nová koupelna se sprchovým 
koutem. Součástí bytu jsou dva 
balkony. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,51 m2, celková plocha 
bytu 53,01 m2. Prohlídka 18.9. 
v 15.30–15.45 hodin a 19.9. v 9.30 
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
20.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Věžový dům s funk-
cí domovníka se nachází v blíz-
kosti supermarketu Penny. Mož-
nost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,20 m2, celková plocha bytu 
29,87 m2. Prohlídka 20.9. ve 14.30 
–14.45 hodin a 21.9. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 25.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 53, I. kategorie, 11. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-

žový dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt po celkové 
rekonstrukci. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 20.9. 
v 15.30–15.45 hodin a 21.9. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 60, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 43,74 m2, celková plo-
cha bytu 45,08 m2. Prohlídka 20.9. 
v 15.45–16.00 hodin a 21.9. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu nákupní možnosti, škola, 
vlakové nádraží. Byt s ústředním 
topením. V bytě je nově zrekon-
struovaná koupelna, nové podla-
hové krytiny a pokojové dveře. 
Naproti domu je dětský koutek. 
Plocha pro výpočet nájemného 
61,41 m2, celková plocha bytu 
63,15 m2. Prohlídka 20.9. ve 14.45 
–15.00 hodin a 21.9. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 25.9. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 927, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu nákupní možnosti, školka, 
vlakové nádraží. Byt s ústředním 
topením. V bytě je zrekonstruo-
vaná koupelna, nové podlahové 
krytiny a pokojové dveře. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,73 m2, 
celková plocha bytu 52,92 m2. 
Prohlídka 20.9. v 15.15–15.30 hodin 
a 21.9. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Slezská 363, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům ved-
le městské nemocnice, možnost 
parkování u domu. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor. 
V blízkosti domu je školka, zá-
kladní škola a dětský koutek. Plo-
cha pro výpočet nájemného 39,83 
m2, celková plocha bytu 42,40 m2. 
Prohlídka 20.9. v 15.00–15.15 
hodin a 21.9. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 27.9. v 16.15 
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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Více aut, větší kravál. Provoz na 
dálničním úseku v Bohumíně, 
zejména po jeho napojení na polskou 
autostrádu, rok od roku houstne. 
A s tím pochopitelně roste i hluk, 
který obtěžuje obyvatele v sousedství. 
Jeho měření, které v okolí magistrály 
proběhlo letos v květnu, jasně 
prokázalo, že protihluková opatření 
brzy nebudou dostačující. Na podzim 
proto proběhne měření znovu.

Hluk se na šesti místech u dálnice měřil po-
prvé v roce 2014. Už tehdy byly hlavně noční 
limity na hraně, někde i za ní. Letošní měření je 
ještě průkaznější. Noční limit činí 50 decibelů, 
a přitom v určitých hodinách zaznamenaly 
přístroje 52, 55 i 57 decibelů. Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD), které potřebuje normy splňují-
cí výsledky měření, aby mohlo po letech koneč-
ně dálnici zkolaudovat, se přitom tváří, že je vše 
v pořádku. Opírá se totiž o nařízení vlády, 
které operuje s hlukovou korekcí s tolerancí. 
Takže když se podle něj výsledky zprůměrují 
a upraví, na papíře vypadají, že normy splňují. 
To se však obyvatelům ani bohumínské rad-
nici vůbec nelíbí. „Posuzujte zátěž z dálnice ne 
z pohledu »vyhovujícího« měření, ale z pohledu 
hlukem obtěžovaného občana. Čísla v tabulkách 
s evidentním překročením limitů v určitých ho-
dinách jsou toho důkazem,“ apeloval starosta 
Petr Vícha v dopise adresovaném ŘSD. Dodal, 
že město opakovaně nabízí pomoc a spo-
luúčast na případných projektech, které hluk 
z dálnice sníží na únosnou míru. Ani o tuto 
nabídku ale ŘSD nemá zájem.

Energetici inovují vedení, město osvětlení
Společnost ČEZ mění v Záblatí rozvody a sloupy vedení 
nízkého napětí. Město souběžně s touto akcí inovuje 
lampy veřejného osvětlení, které jsou na sloupech 
umístěny. S rozsáhlou rekonstrukcí distribuční soustavy 
souvisí odstávky dodávek elektřiny, je jich celkem 
jedenáct.

Betonové sloupy začal ČEZ vy-
měňovat v dolní částí Záblatí, 
převážně v Budovatelské ulici a nej-
bližším okolí. „Obnovujeme více 
než dva tisíce metrů vedení. To 
pochází z roku 1972 a důvodem 
rekonstrukce je jeho nevyhovující 
mechanický stav,“ uvedla mluvčí 
Skupiny ČEZ Marie Pásková.

Součástí projektu je i rekon-
strukce trafostanice u »Pětiletek«, 
kde se mění rozvaděč nízkého 
napětí. „Jde o velkou rekonstrukci, 
kterou nelze provést bez odstávek 
elektřiny. Snažili jsme se vše napláno- 
vat tak, aby jich bylo co nejméně. 
Omlouváme se za vniklé problémy 
a žádáme o pochopení. Všechny 
práce mají zajistit obyvatelům 
spolehlivé a kvalitní dodávky elek-
třiny,“ dodala Pásková.

Přestože jde v Záblatí o projekt 
energetiků, podílí se na něm také 
bohumínská radnice. Na betono-
vých sloupech jsou totiž zavěšeny 
městské lampy veřejného osvětle-
ní. Vracet na nové sloupy »retro« 

sodíkové lampy ze 70. let by bylo 
nešťastné, a tak město souběžně 
s energetiky světla vyměňuje. 
„Nové lampy jsou ledkové a mění-
me jich sedmačtyřicet. Město do 
této inovace vloží 900 tisíc,“ sdělil 
Roman Pak z odboru životního 
prostředí a služeb. Dodal, že práce 
v Záblatí zdaleka nekončí. ČEZ 

se operativně rozhodl, že ještě 
letos vymění sloupy také v horní 
části městské části, v okolí Rych-
valdské a Hraniční ulice. I tady 
chce město ruku v ruce vyměnit 
lampy veřejného osvětlení. Ob-
nova se má týkat sedmadvaceti 
světel za 600 tisíc.

Lukáš KANIA, Pavel ČEMPĚL

Provoz na všech silnicích je stále intenzivnější. 
Výsledky sčítání dopravy na bohumínské dálnici 
nejsou k dispozici, ale ze skřečoňské ulice 1. máje, 
která se na ni obchvatem napojuje, ano. Sčítání 
tady proběhlo v letech 2010 a 2016. Porovnání 
údajů za 24 hodin dokazuje značný nárůst. 
U těžké dopravy činí až 55 procent.
 2010 2016

Těžká vozidla  1 091 1 690
Osobáky a dodávky  6 139 8 939
Všechna vozidla  7 300 10 703

ČEZ v Záblatí obnovuje 45 let staré vedení nízkého napětí. Město současně 
vymění sodíkové lampy za moderní ledkové.  Foto: Lukáš Kania

Uši versus normy. Je hluk na hraně, nebo za ní?

Svou roli v kauze však hraje i Krajská hygi-
enická stanice Ostrava (KHS), která protokoly 
z měření posuzovala. I když pracovala už s těmi 
upravenými a okleštěnými, přesto konstato-
vala, že na dvou stanovištích schází k překro-
čení hygienických limitů pouhé desetinky 
decibelů. Požaduje proto dodatečná měření. 
ŘSD musí stanovisko hygieniků akceptovat. 
Městu proto dopisem sdělilo, že ještě letos na 
podzim nechá hladinu hluku v Dlouhé 
a Šunychelské ulici proměřit znovu.

Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl
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Místo rovných silnic harmoniky
Řada komunikací, které vznikaly v uplynulé dekádě, trpí 
jedním nešvarem. Vozovky se vlní jako harmoniky. 
Zfušovaná ostravská dálnice, to je případ sám o sobě, 
ovšem stejné problémy se vyskytují i na dalších cestách. 
V Bohumíně například u nájezdů na mosty nad magistrálou. 

Značné nerovnosti začala vy-
kazovat Slezská ulice, jejíž podo-
ba se v souvislosti se stavbou 
dálnice hodně změnila. Při ná-
jezdu na most u bunkru dostáva-
la auta na hrbech pořádně zabrat. 
Potíže s největší pravděpodob-
ností způsobuje špatně uložené 
odvodnění, protože se vlny tvoří 
právě v těchto místech. Stavební 
firma ale neuznala reklamaci 
a oprava zůstala na bedrech Správy 
silnic Moravskoslezského kraje 
(SSMSK).

„Opravu jsme opakovaně urgova-
li, protože stav vozovky byl v tomto 
úseku opravdu velmi špatný. Správa 
chtěla s odstraněním závady ještě 
počkat, až se podloží usadí a »uzra-
je«. Na naše naléhání ale část ne-
rovností v srpnu odstranila,“ po-
psal situaci vedoucí městského 
odboru dopravy Pavel Vavrečka.

Silničáři hrby odfrézovali a no-
vým asfaltem vozovku srovnali. 
Stav po opravě sice stále není 
ideální, při jízdě to pořád trochu 
drncá, ale silničáři přislíbili, že 

budou vozovku dále sledovat. 
Důležité je, jak se bude chovat 

v zimním období, proto na jaře 
stav znovu prověří.

Obdobná situace je rovněž 
u sjezdu z mostu v Šunychelské 
ulici. I tam je na relativně nové 
vozovce velký hrb. Do odstranění 
této závady se ale silničáři zatím 
nepustili.  (tch)

»Nová« Slezská ulice je v provozu pouze sedm let a už je záplatovaná. Silničáři museli odstranit zvlnění vozovky. 

Pro vyšší bezpečnost chodců a cyklistů
Bohumín připravuje projekty, které mají zvýšit bez-

pečnost v dopravě. Cílí především na chodce a cyklisty. 

V dlouhodobém plánu do roku 2022 je především 

výstavba chodníků a cyklostezek. K návrhům se nyní 

může vyjádřit i veřejnost.

Zmíněné projekty zastřešuje »Akční plán v oblasti zvy-
šování bezpečnosti chodců a cyklistů do roku 2022«. Plán 
v oblasti pěší dopravy zahrnuje šestnáct aktivit, převážně 
nových chodníků kolem místních komunikací, silnic druhé 
a třetí třídy nebo k zastávkám veřejné dopravy. V měst-
ských částech by mohlo vzniknout až osm kilometrů 

nových chodníků. V oblasti cyklodopravy je v plánu tři-
náct staveb. Vyrůst může až dvanáct kilometrů nových 
stezek či vyhrazených pruhů a počítá se i s modernizací 
infrastruktury pro cyklisty.   

Nyní nastal čas seznámit s akčním plánem veřejnost. Ta 
se také k zamýšleným projektům může vyjádřit. Akční 
plány 2018–2022 jsou k dispozici na webu www.bohumin.cz, 
v sekci Samospráva, rubrice Strategický plán. Připomínky 
a náměty k akčnímu plánu mohou lidé zasílat e-mailem 
na adresu cykloskupina@mubo.cz.

Lumír MACURA, místostarosta 

Aut stále přibývá, po parkovacích místech roste hlad. 
A za této situace ke všemu volné fl eky zabírají vraky nebo 
šunky, které se roky nepohnuly z místa. Správci silnic 
nemají moc pák, jak tyto překážky odstranit. Město se 
u svých komunikací alespoň snaží přijít s novým řešením.

Důležitý je už sám pojem vraku. 
Podle zákona je to trvale zjevně 
nepojízdné vozidlo, které může 
vlastník komunikace za splnění 
určitých podmínek odtáhnout 
a nechat sešrotovat. Většina starých 
pleček, na nichž se vrství prach 
a zarůstají plevelem, ovšem zá-
konnou defi nici »vraku« nespl-
ňuje. A je proto třeba hledat jiné 
řešení. 

„Rozhodující je, zda vůz má po-
jištění odpovědnosti, tedy takzvané 
povinné ručení. Pokud ano, může 
na komunikaci stát bez hnutí klid-
ně roky. Když ale pojištěný není, 
můžeme se do věci vložit,“ sdělil 
vedoucí městského odboru dopravy 

Pavel Vavrečka 
s tím, že dál 
lze postupo- 
vat dvěma 
z p ů s o b y. 
Po k u d  j e 
možné zjistit 
majitele dlou-
hodobě odsta-
veného auta, 
právní od-
bor ho může 
potrestat za 
přestupek. 
Druhý pří-
pad nastane, 
když auto nemá 
espézetky ani 
identifi kační 
kód za ok-
nem a vlast-
níka tak ne-
lze vypátrat. 
A  p r áv ě  n a 
tyto dlouhodobě 
odstavené křápy se nově bohu-
mínská dopravka zaměřuje. „Na 
úřední desku i na samotná vozidla 
jsme vyvěsili výzvy k jejich od-
stranění. Pokud tak majitelé do 
dvou měsíců neučiní, odtáhneme 
je na záchytné parkoviště BM ser-
visu,“ dodal Vavrečka s tím, že 
tento postup už zafungoval. Z ma-
lého parkoviště na točně u pošty 
v Záblatí zmizela po úředním 
varování stará felicie, která tam blo-
kovala jedno z pouhých pěti míst. 

Šoféři si často neuvědomují, že 
na cestě ani parkovišti nemá vo-
zidlo bez pojištění co pohledá-
vat. A je lhostejné, jestli jezdí 
nebo stojí. Platí to i pro sváteční 
řidiče, kteří dávají značky do 
depozitu a určitou dobu v roce 
neplatí pojištění. Taková vozidla 
pak mohou stát jen v garážích 
nebo na soukromých pozemcích, 
tedy na zahradách a dvorech 
motoristů. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Nepojízdné šunky blokují parkovací místa
čka 
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Na několika dlouhodobě odstave-
ných autech bez značek se objevily 
výzvy k jejich odstranění.
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Pro obyvatele jsou jednou z priorit a město k nim 
přistupuje stejně. Na komunikace vynakládá 
každoročně miliony. A pokud to rozpočet umožní 
a stav cest a chodníků vyžaduje, fi nance se ještě 
během roku průběžně navyšují. Jen u chodníků 
se letos náklady vyšplhaly na 9,5 milionu.

Stavbaři na sklonku srpna do-
končili chodník včetně přechodu 
pro chodce ve Slezské ulici poblíž 
starobohumínské hasičské zbroj-
nice. Bezmála stometrový úsek 
využívají například děti při cestě 
do místní školy. Po dokončení si 
radnice mohla odškrtnout další 
splněný bod. Aktuálně je z vytýče-
ných úkolů pro tento rok splněná 
drtivá většina. Přehled zrekonstru-
ovaných chodníků nabízí samo-
statná tabulka s tím, že dokončit je 
letos třeba ještě tři úseky.

Ještě na podzim se stavbaři pustí 
do obnovy dvou chodníků v Pud-

lově. První se nachází 
v Drátovenské ulici a vede kolem 
místní noclehárny pro bezdo-
movce. Druhý leží vedle restau-
race U Studny. „Jde o nejdelší 
z letos rekonstruovaných chodníků. 
Práce se budou týkat 250 metrů 
dlouhého úseku. Začíná v Ostrav-
ské ulici u bývalé samoobsluhy. 
Pokračuje kolem kaple, restaurace 
a za zatáčkou až k autobusové 
zastávce poblíž benzinky,“ ozřej-
mil Roman Pak z odboru život-
ního prostředí a služeb.

Poslední v letošním balíku 
oprav komunikací pro pěší bude 

Lidická ulice. Začátek od železá-
renského mostu už nový povrch 
má, nyní na něj naváže další kus 
chodníku až k autobusové za-
stávce. Ta bude rovněž součástí 
obnovy. Ošklivou plechovou bou- 
du nahradí moderní prosklená 
čekárna. A stejná proměna čeká 
i zastávku v ulici Čs. armády u bý-
valé Rybeny. Jde o poslední dva 
zastaralé plechové autobusové 
přístřešky v Bohumíně. Jejich 
výměnou si bude možné »od-
fajfknout« i tento dlouhodobý 
úkol. (tch)

Koncem srpna proběhla oprava téměř stometrového chodníku 
poblíž zbrojnice ve Starém Bohumíně.  Foto: Pavel Čempěl

Opravy chodníků 
v roce 2017
 NOVÝ BOHUMÍN

Čs. armády (u hasičské zbrojnice)
Šunychelská (u řadovek)
Palackého (kolem kasáren)
Vrchlického (u Jeskyňky, mezi 
knihovnou a školou)
Bezručova (naproti železářství)
Bezručova, Revoluční (vnitroblok)
Lidická (k autobusové zastávce) *

 STARÝ BOHUMÍN

Slezská (k hasičské zbrojnici)
Dlouhá (u rodinné zástavby)

 VRBICE

Ostravská (od benzinky k zastávce)

 PUDLOV

Drátovenská (u noclehárny) *
Ostravská (od Partyzánské po 
Drátovenskou) *

 SKŘEČOŇ

Mládežnická (poslední etapa)

* oprava proběhne na podzim

Stovky metrů chodníků mají nový povrch

Setkání s občany
V září proběhnou pravidelná 

setkání vedení Bohumína s oby-
vateli městských částí. Jejich 
smyslem je předat lidem novin-
ky z dění ve městě a vyslechnout 
si jejich připomínky a náměty. 
Tato forma setkání funguje v Bo-
humíně už od roku 1995. Stejně 
jako v uplynulých letech se za 
občany vypraví starosta Petr 
Vícha, místostarostové Lumír 
Macura a Igor Bruzl, zástupci 
městské policie a radnice. Schůzky 
se většinou uskuteční v místech, 
která občané znají z minulých 
let. Pouze v Záblatí se letos se-
tkání nebude konat v sokolovně, 
ale v budově základní školy.
Termíny a místa setkání

19. září

16 hodin  Starý Bohumín
 (ZŠ)
17.30 hodin  Šunychl (restaurace
 Zlatý Jelen) 
20. září

16 hodin  Vrbice (restaurace
 U Zvonu)
17.30 hodin  Pudlov (restaurace
 U Studny) 
 21. září

16 hodin  Záblatí (ZŠ)
17.30 hodin  Skřečoň (ZŠ) 

POZVÁNKA

Bohumínskou dopravku si oblíbili přespolní
Přepážkám dopravky v některých městech se ulevilo, jiné zažívají nával. Čtvrt roku platí 
novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podle ní už 
majitelé aut nemusí potřebné papírování provádět v místě bydliště. Vyřídí jej ve kterékoli 
obci s rozšířenou působností.

Registrace nového auta, přepis 
vozidla při prodeji či jeho úplné 
vyřazení, dovozy z ciziny, pře-
stavby na plyn a podobně. Dříve bylo nutné při pro-
vádění změn v registru vozidel chodit na úřad 
v místě bydliště či sídle fi rmy. Od června už to ne-
platí. „Chceme, aby byl pro motoristy kontakt s úřady 
co nejjednodušší. Registr vozidel tak bude moci řidič 
navštívit v místě, které mu nejvíce vyhovuje,“ vysvět-
loval novelu ministr dopravy Dan Ťok.

Změna se u přepážek projevila takřka okamžitě. 
Například bohumínský odbor dopravy zaznamenal 
až třicetiprocentní nárůst počtu mimobohumín-
ských klientů. Většinou jde o motoristy z Ostravy, 
kterým se na tamních úřadech nechce čekat v dlou-
hých frontách, dále z Opavy, Brna, ale i z Prahy. Do 

Bohumína chodí také lidé z měst, 
jejichž dopravky nejsou při vyři-
zování tak pružné. „Se zvýšeným 

zájmem jsme počítali a zatím vše zvládáme,“ uvedl 
vedoucí bohumínského odboru dopravy Pavel 
Vavrečka. Dodal, že důvody k návštěvě referátu 
v jiném městě mohou být různé. Třeba Havířov 
zaznamenal nárůst klientů z okrajových částí Pet-
řvaldu, kteří to tam mají blíže než do Orlové, kam 
chodili dříve.

Přestože díky novele si nyní mohou majitelé vozů 
»svůj« úřad vybrat a při každém úkonu jej měnit, 
stále existují jisté výjimky. Například když šofér uloží 
espézetky vozidla do depozitu, musí si je posléze 
vyzvednout pouze tam, kde je předtím zanechal.

 (tch)

K VĚCI

Radniční odbor 
dopravy uzavřen

Ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. září 
bude z provozních důvodů uzavřen 
bohumínský odbor dopravy. Potřeb-
né záležitosti si budou moci občané 
vyřídit nejpozději ve středu 13. září 
nebo až následující pondělí 18. září.
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Přestože házenkářský klub 1. SC Bohumín '98 existuje 
pouhé tři roky, může se pyšnit prvními velkými úspěchy. 
Některé bohumínské hráčky se díky své píli a tvrdému 
tréninku probojovaly do krajské reprezentace starších 
žaček na hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže. Staly 
se oporou týmu, který vznikl na základě několika výběrů 
a kempů z jedenácti moravskoslezských oddílů. 

Na Olympiádu dětí a mládeže, 
která se konala v červnu v Brně, se 
do házenkářského klání přihlásilo 
třináct krajů. Jejich zástupci nej-
prve bojovali ve dvou základních 
skupinách. Hráčky Moravskoslez-
ského kraje si postupně poradily 
se všemi soupeři a skupinu vyhrály, 
čímž si zajistily přímý postup do 
semifi nále. Ani v bojích o medaile 
nakonec nenašly přemožitele a do-
mů si odvážely zlaté medaile. Sou-
časně se staly jediným neporaže-
ným týmem celého turnaje.

Bohumín měl ve zlatém celku 
hned tři hráčky. Anežku Farářo-
vou, Natálii Hořčicovou a jedinou 
čistokrevnou odchovankyni bohu- 
mínské házené Karolínu Vachtar-
číkovou, která je pro mladé hráčky 
vzorem, motivací a jakýmsi hna-
cím motorem. 

Podmínky bohumínské házené 
jsou díky podpoře města jedny 
z nejlepších na severní Moravě.  
Házená není jen dřina, ale i zába-
va, což místní oddíl propaguje 
i svým mottem »Házenou se baví-
me«. Snaží se tak přivést hráčky 
k pozitivnímu přístupu nejen 
k zápasům, ale i tréninkům, a tím 

Bohumínské opory pomohly kraji ke zlatu

Poděkování trenérům
Velmi děkuji svým trenérům Jardovi Kalousovi a Radimovi Vrtělovi za skvě-

lou přípravu a vedení bohumínské házené. Díky nim se můžu pyšnit nejen 
zlatou medailí z Olympiády dětí a mládeže, ale i oceněním nejlepšího pravého 
křídla česko–slovensko–polské ligy. Holky, které máte rády sport, pojďte se 
s námi bavit házenou. Karolína VACHTARČÍKOVÁ

Bohumíňačka Karolína Vachtarčíková 
byla jednou ze stěžejních opor krajského 
celku, který vybojoval zlato na Olympi-
ádě dětí a mládeže. Foto: Pavel Čempěl

je naučit novému házenkářskému 
umění. Aktuálně klub 1. SC Bo-
humín '98 přijímá do týmu dívky 
od šesti do osmnácti let. Mladé 

zájemkyně o házenou se mohou 
obracet na číslo  775 931 119.

Jaroslav KALOUS, 
šéftrenér bohumínské házené

Čtvrtletní oprava skončila, lávka opět slouží
Lidem, kteří musí za prací nebo k bydlišti přecházet železnici, skončilo tříměsíční 
obcházení po železárenském nebo skřečoňském mostě. Nyní mohou opět 
středem, po lávce pro pěší. Ta začala koncem srpna po rekonstrukci bočních 
ramen znovu sloužit veřejnosti.

Ocelová lávka nad kolejištěm je ojedinělou 
technickou památkou, jejíž nejstarší část u bu-
dovy nádraží pochází z roku 1870. V letech 
1901 a 1902 byla prodloužena až k Lidické ulici. 
Po letech se na ní ale podepsal zub času, a tak 
bylo nutné některé její části opravit. Firma obě 
boční schodiště demontovala a v hale zrestau-
rovala. Zrezivělé prvky nahradila replikami 

a celá konstrukce dostala nový antikorozní ná-
těr. Renovací prošly i pevně ukotvené betonové 
patky a stojky.

Všechny historické části mají opět původní 
vzhled, pouze nášlapy schodů doznaly změn. 
Správce lávky, Správa železniční dopravní cesty, 
zvolil místo prken ocelové rošty. Na ty si nyní 
musí pěší chvíli zvykat, protože mají protisklu-

zové vroubky a poměrně velká oka. Dámy 
v kramflíčkách proto musí opatrně, aby na 
schodišti nepřišly v lepším případě o střevíček.

Dílčí práce probíhaly také na samotné 170 
metrů dlouhé lávce. Přibyla tady bezpečnostní 
síta kvůli trolejím, ale především bylo třeba od-
šroubovat a ošetřit všechna prkna z podlahy. Ta 
vysloužilá fi rma nahradila novými. „Jde o nej-
častější servis, který během roku řešíme – výměnu 
vyhnilých prken,“ potvrdil Roman Pak z radnič-
ního odboru životního prostředí a služeb. Město 
není správcem lávky, ani se na právě dokončené 
opravě nepodílelo. Pouze se na základě smlouvy 
stará o její údržbu.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Čtyřicítka dětí sjížděla v rámci 
adrenalinového tábora Odru. 

Foto: Pavel Čempěl

dospěláci působili jako dozor 
i jako »pohon«. Malé děti by 
totiž celou trasu samy upádlo-
vat nezvládly. „Děti tak dojely do 
cíle svěží a plné zážitků, zato někteří 
rodiče takříkajíc s jazykem na vestě,“ 
komentoval s úsměvem zdařilou plavbu 
Jaroslav Kalous.  (tch)

Zdravověda byla hlavním tématem 
Dopravního odpoledne, jehož 
dějištěm je pravidelně hřiště 
u pódia v Hobbyparku. V sobotu 
2. září tady na děti čekalo divadlo 
Kejkle z Brna, které pro ty 
nejmenší připravilo pohádkový 
příběh a soutěže s dopravní 
tématikou.

Oblastní spolek Českého červené- 
ho kříže Karviná a místní skupina 
ČČK Šunychl se pro změnu zamě-

řily na osvětu, ovšem podanou zábavnou 
formou. Zraněného fi guranta při přenášení 
na nosítkách tak třeba hrál velký plyšový 
medvěd. Ve stanu si zase školáci i děti z ma-
teřinek mohli na fi gurínách vyzkoušet zá-
klady první pomoci. Někteří návštěvníci 
dorazili na akci na svých strojích, bicyklech 

a koloběžkách, takže se mohli do sytosti 
vyřádit na dopravním hřišti se semafo-

ry, retardéry, železničním přejezdem 
či rondelem. Odpoledne tradičně 
pořádala agentura K3 Bohumín 
s městským odborem dopravy 

a dalšími partnery.  (tch)

Ani nerudný šofér děti o zábavu nepřipravil

i 

-
do 
kteří
vestě,“ 
ou plavbu 

(tch)

Zabavit děti o prázdninách, věčné to 
dilema rodičů. Vstříc jim vychází Dům 
dětí a mládeže Fontána pořádáním 
letních táborů. Populární pobytové 
tráví děti na základně DDM v Návsí 
u Jablunkova. Ovšem i v Bohumíně 
a okolí lze prožít prázdniny atraktivně. 
Svědčí o tom enormní zájem o tábory 
příměstské.

Velká poptávka byla tradičně o sportovní tábor. 
Měl kapacitu pětadvaceti dětí, ovšem zájemců 
bylo daleko více. Ještě větší popularitě se těší 
tábor adrenalinový. Po čtyřiceti volných místech 
se jen zaprášilo, dalších deset dětí čekalo na příle-
žitost v rolích náhradníků. Není divu, účastníci 
vyráželi na bazén, hráli golf, laser game nebo 
zdolávali horolezeckou stěnu. A mohli toho ab-
solvovat ještě více, nebýt nepříjemné zkušenosti 
s dopravci. „Měli jsme namířeno veřejnou dopra-
vou do Ostravy na trampolíny. Ovšem řidič nás
v takovém počtu odmítl vzít do autobusu. Další 
cesty jsme pak museli podnikat vlakem, ale ten zase 
všude nezajíždí,“ posteskl si Jaroslav Kalous z DDM. 
Příští rok by chtěl děti vzít třeba na motokáry, 
a tak už nyní přemýšlí, jak naplánovat přesuny.

Zkušenost s nerudným šoférem však vzápětí 
napravil další skvělý zážitek. Parta z tábora sjíž-
děla 24. srpna Odru. A protože v každém pla-
vidle byla nutná přítomnost dospěláka, jízdu si 
kromě školáků, dvou stálých vedoucích a exter-
nistů užili i někteří rodiče a dobrovolníci. „Dě-
kujeme všem a zejména pracovníkům místní dm 
drogerie markt, kteří kvůli akci zorganizovali 
dobrovolnický den,“ dodal Kalous s tím, že 

Klauni na jevišti, méďa na nosítkách

Foto: Pavel Čempěl



  Ž I VO T  V  B O H U M Í N Ě10 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Rodinná zástavba i parčík s rybníkem
Až čtyřicet zasíťovaných parcel by do pěti let mohlo 
vzniknout v lokalitě Petra Cingra nedaleko centra Bohu-
mína. A to na zelené louce i v prostoru po zdemolovaných 
zchátralých městských domech. Z dříve problémových 
obytných cihláků tady zůstal jediný. I jej ale v nejbližších 
letech čeká demolice.

Město si na proměnu lokality 
nechalo vypracovat studii. Ta po-
čítá se zasíťovanými parcelami 
o velikosti maximálně tisíc metrů 
čtverečních. Mezi budoucími 
rodinnými domy hodlá město 
ponechat i nezastavěnou plochu, 
kde vznikne malý parčík pro re-
laxaci s různými atrakcemi, který 
propojí stávající zástavbu rodin-
ných domků s těmi novými. Zá-

roveň město pro parčík využije 
i zdejší vodní plochu, Suchého 
stav u zahrádkářské osady.

Lokalitu je nejprve nutné odvod- 
nit, připravit k zasíťování a roz-
parcelování. Proto zde v roce 2012 
proběhl hydrologický průzkum. 
„Sázet budeme v území i novou 
zeleň. Až bude vše připraveno, na-
bídneme pozemky k prodeji v lici-
taci podobně jako v Záblatí ve Slu-

nečné ulici. O tento druh bydlení 
mají totiž lidé stále větší zájem. 
Proto usilovně hledáme a pracuje-
me na přípravě dalších lokalit, kte-
ré by byly pro výstavbu rodinných 
domků vhodné,“ prozradil mís-
tostarosta Lumír Macura.

Zastavěná část ulice Petra Cin-
gra měla v minulosti pověst 
ghetta. V rámci projektu »nulové 
tolerance« jej ale radnice této ne-
lichotivé nálepky zbavila. V letech 
2010 a 2011 nechala zdemolovat 
šestici vybydlených a zdevastova-
ných domů. O dva z nich měl pů-
vodně zájem soukromý investor, 
který je chtěl zrekonstruovat 

a dát jim moderní podobu. 
Zůstalo ale jen u slibů, a tak 
šly nakonec i tyto domy 
k zemi. Na jejich místě to 
dnes už zase žije. Parcely 

po demolici město v licitaci 
nabídlo ke stavbě rodinných 

domů a dva menší bungalovy 
tady už nyní stojí.  (balu, tch)

Studie k plánované revitalizaci lokality Petra Cingra. Modře jsou vyznačeny 
plochy, kde se počítá s rodinnou výstavbou.

Volnou plochu o rozloze asi pěti hektarů čeká nejprve odvod-
nění. Část má následně sloužit k výstavbě, druhá bude patřit 
upravené zeleni. Do proměny celého území chce město zakompo-
novat i rybníček Suchého stav.  Foto: Pavel Čempěl

Práce v dalším z městských dvorů finišují
Už se pomalu rýsuje. Za dvojicí věžáků v Alešově ulici 
panuje několik měsíců čilý stavební ruch. Dříve zanedbaný 
dvůr dostává zcela novou tvář. Pokračuje tím trend revitali-
zací městských vnitrobloků. Ten, který se nachází v těsném 
sousedství hlavní třídy, má být hotov do konce října.

Na veřejné ploše za věžáky už 
se dokončují dvě nové parkovací 
plochy. Na jeden parking se bude 
najíždět z Alešovy ulice a nachází 
se v místech bývalého kruhového 
pískoviště. Stavba druhého par-
koviště finišuje za prodejnou 
Hruška s nájezdem z ulice Spojova-
cí. Díky těmto plochám vznikne 
čtyřicet míst ke stání.

Svůj budoucí koutek her už 
mohou okukovat, zatím sice jen 
z dálky, i děti. Moderní ohraniče-
né hřiště nahradilo škvárový plá-
cek, na kterém si beztak nikdo 
nehrál. Dostalo umělý povrch 
a nainstalovány jsou zde i atrakce, 
skluzavky či houpadla. Ve dvoře 
se dokončují také chodníky ze 
zámkové dlažby, a to i v úsecích 
dříve vyšlapaných cestiček. 

Dvojice věžáků v Alešově ulici 
dostala nový zateplený kabát v ro-
ce 2015. Už v té době projektanti 
pracovali také na přípravě úprav 
jejich okolí. Vypořádat se museli 
například s velkým množstvím 
inženýrských sítí, jimiž je území 
doslova prošpikované, a bylo 

proto nutné řešit řadu přeložek. 
V průběhu projektové fáze muse-
lo také dojít k dílčím úpravám. 
U věžáků například nebudou za-

mýšlené bezbariérové příjezdové 
rampy. Nebyly estetické a narušily 
by soukromí obyvatel v přízem-
ních bytech. Místo nich vzniknou 
pro vozíčkáře zvedací plošiny na 
klíč. V projektu naopak zůstalo 
zajímavé řešení míst pro sídlištní 
kontejnery. Ta budou zastřešená. 
Město také řešilo, co s omšelými 
garážemi u Spojovací ulice. V lici-

taci o ně nikdo neměl zájem, a tak 
přijdou nejspíš zbourat. V celé 
lokalitě pak ještě přibudou lavič-
ky, stromy a stávající lampy už 
nahradilo nové veřejné osvětlení 
s úspornými ledkovými světly. 

Pavel ČEMPĚL

REKONSTRUKCE

Nová parkoviště, chodníky, dětské hřiště. Moderní podoba dvora už se rýsuje.  Foto: Pavel Čempěl
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CO – KDY – KDE

Přijďte si zaběhat 
se svým psem
Běh člověka se psem aneb Bohumínský 
canicross se už počtvrté poběží v sobotu 
9. září v 10 hodin v areálu Gliňoč ve Skře-
čoni. Děti, mládež i dospělí se mohou 
se svými psy zapojit do závodu, který se 
běží na tratích v délce 100, 200, 500 
a 2 800 metrů.   (red)

S turisty za krásami 
podzimu
Odbor Klubu českých turistů Tramp 
Bohumín pořádá v sobotu 16. září 41. 
ročník cyklojízdy a turistického pochodu 
»Za krásami podzimu«. Trasy 40 km 
(start v 7 až 8 hodin), 20 km (8 až 9.30 
hodin), cyklisté (7.30 až 9.30 hodin). 
Start před bohumínskám nádražím, cíl 
u dolnolutyňské restaurace U Rybníka. 
Tady čekají účastníky diplomy, občerst-
vení, opékání buřtů, soutěže a hry pro 
děti i dospělé. Pochod se koná za každé-
ho počasí.  (okčt)

Tři turnaje ve 
Sportcentru Bohumín
SCB Sport Klub a Sportcentrum Bohu-
mín pořádají

 ● 16. září v 16 hodin turnaj v badmin-

tonu (dvouhra můžu a žen). Prezentace 
od 15.30 hodin, startovné 250 korun za 
osobu.

 ● 30. září v 17 hodin turnaj ve fl orbalu 
pro tří až čtyřčlenná družstva. Prezenta-
ce od 16.30 hodin, startovné 500 korun 
za tým.

 ● 6. října SportcentRUN, druhý ročník 
běžeckého závodu v parku. Děti do 15 
let startují v 16 hodin, hlavní závod na 
pět kilometrů v 17 hodin. Po závodě 
bude afterparty ve Sportcentru.
Zájemci se na všechny akce mohou re-
gistrovat online na sportnect.com. Další 
informace na čísle  724 556 557 nebo 
www.sportcentrum-bohumin.cz. 

Veslování a trénink 
na náměstí Svobody
Náměstí Svobody ve Starém Bohumíně 
bude v neděli 17. září žít sportem. Oddíl 
SK CWG Bohumín zde opět připraví 
trenažéry a další náčiní v rámci akce 
»Veslujeme do středu Země«. Třetí kolo 
projektu startuje v 10 hodin. Každý 
účastník bude veslovat půl kilometru 
a započítává se mu výsledný čas. Nejlepší 
tři účastníci v kategoriích obdrží věcné 
ceny. Na programu jsou také ukázky 
crossfitového tréninku, který si může 
kdokoli vyzkoušet. 

Zacvičte si jógu 
s Václavem Krejčíkem
Do Bohumína coby jediného města 
v kraji zavítá v rámci svého celorepubli-
kového turné proslulý lektor jógy Václav 
Krejčík. Předcvičovat bude 24. září od 17 
do 19 hodin ve velké tělocvičně DDM. 
Akce, kterou pořádá Aerobic club Bohu-
mín, je určena začátečníkům i pokroči-
lým. Vstupenky už jsou v předprodeji. 
Další informace najdete na stránkách 
klubu www.aerobikbohumin.net.

  Fyzika atraktivní 
i vědecká
Od roku 2010 proběhly na Střední 

škole Bohumín v rámci spolupráce 

s vysokoškolskými pedagogy a lektory 

čtyři desítky přednášek, interaktiv-

ních programů a besed s fyzikální 

tématikou. Aktivity jsou nedílnou 

součástí výuky fyziky a vhodně ji do-

plňují. 

Největší oblibě se těší přednášky 
a pořady Ivany Markové, vedoucí Pla-
netária Ostrava, netradiční fyzikální 
experimenty Libora Koníčka z Přírodo-
vědecké fakulty Ostravské univerzity. 
Populární jsou také přednášky Lucie 
Kolářové z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého na téma nanotech-
nologie a interaktivní programy Věry 
Koudelkové z Matematicko–fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Úroveň výuky fyziky a zvýšený zájem 
žáků o její studium se dočkaly uznání 
i v mezinárodním měřítku. Letos byl pu-
blikován další článek Věry Kerlínové, 
vyučující fyziky na Střední škole Bo-
humín, tentokrát v americkém AIP 
Publishing. Jde o dceřinou společnost 
Amerického fyzikálního institutu a zahr-
nuje devatenáct vysoce hodnocených 
časopisů.  (sš)

Potřebná kvalifikace 
pro živnostníky
Národní soustava kvalifi kací (NSK) je projektem Národního 
ústavu pro vzdělávání, nad nímž má záštitu Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o průběžně budovaný, 
občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních 
kvalifi kací existujících na českém pracovním trhu. 

NSK umož-
ňuje zájemcům 
získat celostát-
ně uznávané osvědčení o jejich 
profesní kvalifi kaci, aniž by mu-
seli zasednout do školních lavic. 
Pomůže těm, kteří z nějakého 
důvodu nedokončili školu a chtějí 
si doplnit vzdělání. Využít jej mo-
hou také zájemci, kteří pracují 
v jiném oboru, než který vystudo- 
vali, a potřebují mít doklad o svých 
znalostech a dovednostech.

Pro podnikatele může být NSK 
cestou k získání živnostenského 
oprávnění. V souladu se záko-
nem o ověřování a uznávání vý-
sledků dalšího vzdělávání nabízí 
cestu k získání řemeslné, vázané 

nebo konceso-
vané živnosti. 
Není přitom 

nutné skládat závěrečnou zkoušku, 
mít výuční list nebo dosáhnout 
určité délky praxe. Tento projekt 
nabízí jiné řešení prostřednic-
tvím získávání stanovené skladby 
profesních kvalifi kací.

Veškeré informace o projektu, 
přehledy kvalifi kací i autorizova-
ných osob (vzdělávacích zařízení) 
jsou k dispozici na stránkách 
www.narodnikvalif ikace.cz. 
Zájemci se mohou také osobně 
informovat na bohumínském 
živnostenském úřadu.

Dalibor DUDA, 
živnostenský odbor

PORADNA

Svaly siláky ani v dešti nezradily

Žádné čutání do balonu, žádná ekvilibristika na trávníku. Fotbalový areál v Dolní Lutyni 
patřil 1. září sportovcům jiné kategorie. Sešlo se tady dvaadvacet účastníků soutěže, v níž 
se »laškuje« s jiným náčiním než s míčem. Na hřišti se konala »Silácká soutěž«, propagační 
klání ve stylu strongman.

Akci pořádal TJ Sokol Dolní Lutyně a Oddíl silo-
vého trojboje TV Viktorie Bohumín. „Sice nám ne-
přálo počasí, ale nejsme přece z cukru. Takže respekt 
a uznání všem, kteří se této soutěže zúčastnili,“ pro-
hlásil s nadhledem Martin Turek z bohumínské 
Viktorky. Nakonec se do bojů zapojilo šestnáct 
mužů a šest žen. Čekalo je zvedání klády či osobní-
ho auta, chůze s těžkým břemenem, obracení obří 
pneumatiky a další silácké vychytávky. „Jen poslední 
disciplínu jsme museli kvůli hustému dešti zrušit. Pře-
hazovat mokré atlasové kameny by asi moc velká 
legrace nebyla,“ poznamenal Turek.

S nevlídným počasím i obtížnými úkoly se nako-
nec mezi muži vypořádal nejlépe vítěz Honza Trefný. 
Druhé místo obsadil Marek Michalský, třetí David 
Janák. Silácký titul mezi ženami vybojovala Karolína 
Děrglová, stříbro patří Pavlíně Bazalové a bronz 
Lauře Lozové.  (tch)

Foto: Rostislav Šuta
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VZPOMÍNKY

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

10. září vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

pana Ivo LENOCHA
z Bohumína.


Vzpomínají manželka Maruška, 

dcera Jana s rodinou, syn Jan s rodinou 
a kolegové z radnice.

Kdyby tisíc očí zaplakalo, už nevstanu.

4. září jsme si připomněli 
nedožité 43. narozeniny našeho syna, 

manžela a bratra, 

pana Petra LUKAŠTÍKA.
Zároveň 23. září vzpomeneme 
1. smutné výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomínají rodiče, bratr Aleš,
manželka Marie, dcery Vanda a Martina, 

zeť Roman, vnuk Mareček a tety Alena a Soňa.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

15. září si připomínáme 
10. smutné výročí, kdy zemřel 

pan Oldřich URBANIEC.


S láskou vzpomíná manželka Jarmila, 

syn Michal s manželkou Helenkou 
a syn Martin.

Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 

ale vzpomínka na tebe dál žije v nás.

4. září jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí 

pana Engelberta MITKA.


S láskou vzpomínáme a nezapomeneme.

Manželka Kristina, syn Lubomír s manželkou, 
dcera Lenka s manželem, 

vnoučata Marek, Marian, Martina a Patrik.

15. září vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, 

pradědečka a tchána, 

pana Aloise ŠTVERÁKA.


Zároveň jsme si 2. června připomněli 

jeho nedožité 85. narozeniny.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

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

6. září si připomeneme 23. výročí úmrtí 
paní Hildegardy SIEKIEROVÉ 

ze Skřečoně.
18. září by se dožila 90 let.

20. září před 36 lety nás opustil její manžel 

pan František SIEKIERA
a 9. října vzpomeneme jeho nedožitých 96 let.

Za celou rodinu dcera Anna.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

9. září vzpomeneme nedožité 80. narozeniny

pana Františka KAČMÁŘE
a 11. října uplyne 16 let od jeho úmrtí.


S láskou stále vzpomíná manželka Helga 

a syn Dalibor

19. září si připomeneme 20. výročí úmrtí 

pana Ladislava MACURY.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena, 

syn Lumír s rodinou, 

bratr Karel s rodinou, příbuzní a přátelé.

Dobrý a laskavý člověk dělá život krásným. 

Když odejde, část této dobroty a lásky odejde s ním. 

Pak zůstanou jen ty nejkrásnější vzpomínky.

17. září by se dožil 85 let 

pan Karel SCHODLY.
Zároveň jsme si 18. března připomněli 

2. smutné výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou synové s rodinami 
a rodina Bogoczova.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

8. září uplyne šest let od úmrtí 

pana Jozefa KOLLÁRA.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Helena.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nezapomene.

9. září vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Jana ŠALAGY.


S úctou a láskou vzpomínají manželka

a děti s rodinami.

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

1. září jsme vzpomněli 12. smutné výročí úmrtí 
paní Marie KROUTILOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Jaroslav, 

synové Aleš a Vladimír 
a sestra Anička s rodinami.
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 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také on-line na internetových strán-
kách www.bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webových stránkách měs-
ta www.bohumin.cz v sekci inzerce.

Naše nejmilejší maminka, 
babička a prababička 

Marie PROKOPOVÁ 
oslavila 6. září své krásné 90. narozeniny.


Přejeme pevné zdraví a mnoho dalších 

krásných let. Ze srdíčka přejí 
dcera Helena s manželem Pavlem, vnuci Tomáš s Ivou, 

Libor s Kateřinou a pravnouček Honzík.

BLAHOPŘÁNÍ

KURZY TERMÍNY CENA

POČÍTAČOVÉ KURZY

Základy práce na PC 13. 9., 20. 9., 27. 9. a 4. 10. 250 Kč
Základy práce s internetem 11. 10. a 18. 10. 150 Kč
MS Word 5. 10., 12. 10., 26. 10., 2. 11. 250 Kč
MS Excel 9. 11., 16. 11., 23. 11. 200 Kč
MS PowerPoint 30. 11. a 7. 12. 150 Kč
Tvorba webových stránek  3. 11. a 4. 11.  400 Kč

PSYCHOLOGIE

Sociální psychologie září–červen (10 lekcí) 650 Kč
Trénování paměti I. 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10. 200 Kč
Trénování paměti II. 20. 9., 27. 9., 4. 10., a 11. 10. 200 Kč

JAZYKOVÉ KURZY

Konverzace v angličtině 15 x úterý od 3. 10. 2.400 Kč
Ruština pro začátečníky 15 x středa od 4. 10. 1.800 Kč

RUKODĚLNÉ KURZY

Papírová krajka 30. 9., 21. 10., 25. 11., 9. 12. 200 Kč/jeden termín
Korálkování (začátečníci) 23. 9. a 14. 10. 300 Kč
Korálkování (pokročilí) 18. 11. a 16. 12. 300 Kč

JINÉ KURZY

Fotokurz září–červen (19 lekcí, 9 workshopů)  3.200 Kč
Práce s chytrým telefonem 24. 10. a 25. 10.  200 Kč
Svět fi lmu září–červen (10 lekcí) 650 Kč

Pestrá nabídka kurzů v knihovně
Bohumínská knihovna připravila nový balík kurzů. 

Zájemci mezi nimi najdou trvalky, mezi které se 
řadí například základy práce s počítačem a interne-
tem, zvládnutím programů pro tvorbu textů, tabu-
lek nebo prezentací. Nechybí kurzy cizojazyčné či 
rukodělné, psychologie, fotografie a letošními 

novinkami jsou zajímavosti ze světa kinematografi e 
nebo práce s chytrým telefonem.

Výuka probíhá v přednáškové místnosti, přihlášky 
a platba ve studovně knihovny. Více informací 
o kurzech na www.k3bohumin.cz, sekce Knihovna, 
rubrika Kurzy v K3.  (red) 

REALITY

 ● Prodám byt 3+1 a garsonku 
v ulici Svat. Čecha 1075. Cena do-
hodou.  704 142 631, e-mail: 
300883@seznam.cz.

 ● Prodám byt 2+1.  602 162 
899.

 ● Prodám stav pozemek – Rych-
vald. 3 300 m2, 800 Kč/m, RK ne-
volat.  723 343 102.

 ● 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.

 ● Koupím garáž.  732 639 733.
 ● Pronájem bytu 2+1.  603 

844 693.
 ● Pronajmu byt 2+1 v nízké zá-

stavbě, 1. patro, ul. Mírová, Bohu-
mín.  604 228 384.

 ● Hledám pronájem garáže 
v Bohumíně.  777 035 363

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, 
dřeva a uhlí nákl. vozem, nosnost 
max. 3 tuny.  604 831 981.

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

INZERCE
 ● Prodám čistokrevná štěňátka 

německého ovčáka, černá bez PP. 
Matka PP, otec PP, cena 4.000 Kč. 
Při rychlém odběru sleva.  603 
316 413.

PRÁCE

 ● Restaurace na nám. TGM při-
jme na plný pracovní úvazek 
vyučenou kuchařku. Nabízíme 
25 pracovních dnů dovolené 
o prázdninách, stravování na pra-
covišti 20 Kč.  732 475 790.

LUMÍR LUMÍR 

TWARDZIKTWARDZIK

NÁTĚRY PLECHOVÝCH NÁTĚRY PLECHOVÝCH 
STŘECHSTŘECH

Mobil: 606 205 469Mobil: 606 205 469
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MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

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

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

Městský facebook pokořil další tisícovku sledujících
Hranici čtyř tisíc fanoušků překonala na sklonku prázdnin 
facebooková stránka města Bohumína. Na nejpopulárnější 
sociální síti je Bohumín už sedmým rokem, každoročně 
jeho profi l sleduje o několik set lidí více. Jen za poslední 
rok mu přibylo přes 800 příznivců.

Bohumínská stránka nezajímá 
jen místní, sledují ji také lidé 
z Ostravy, Orlové, ze sousedního 
Polska a  více než stovka je z Pra-
hy. Zajímavostí je vyšší poměr 
žen, těch je mezi fanoušky 60 
procent. Nejvíce všech sledují-
cích, přes 30 procent, je ve věkové 
kategorii od 25 do 34 let.

„S facebookem jsme začínali 
v roce 2010. Ze statistik vyplývá, 
že naši fanoušci mají největší zá-
jem o fotogalerie a videa. Proto 

jsme se rozhod-
li naše portfolio 
sociálních sítí 
letos rozšířit ještě o instagram, 
který se specializuje právě jen na 
obrazové materiály,“ uvedl mís-
tostarosta Igor Bruzl.

Na facebookovém profi lu Bohu-
mína najdou sledující pozvánky 
na akce, aktuality, plánované 
i uskutečněné investice, odkazy 
na televizní zpravodajství i měst-
ské noviny a nechybí ani ankety. 

„Být aktivní na sociálních sítích je 
pro města dnes v podstatě povin-
nost. Obrovskou výhodou oproti 
tradičním médiím je rychlost. 
Vložený příspěvek se okamžitě 
zobrazí a lidé na něj dostanou na 

své facebooko-
vé zdi upozor-
nění,“ vysvětlil 

Bruzl s tím, že město chce faceboo-
kový i instagramový profi l ještě 
více zatraktivnit, aby šlo o plno-
hodnotný informační kanál. 

Podle právě ukončené ankety 
využívají lidé z Bohumína a oko-
lí ke zjišťování novinek o městě 
nejčastěji právě web a facebook, 
v hlasování jich bylo téměř šedesát 
procent. Přes pětadvacet procent 

preferuje noviny a televizi. Zhru-
ba patnáct procent spoléhá na 
službu E-info, tedy informace 
zasílané zdarma prostřednictvím 
e-mailu a sms zpráv. Této mož-
nosti každodenně využívá přes 
2 500 občanů.

Město i přes stále větší popula-
ritu internetu a jeho možností 
nepřestává podporovat i klasic-
kou formu propagace, tedy měst-
ské noviny Oko, televizní vysílání 
TIK a spolupráci s komerčními 
médii. „Čím více informačních 
kanálů využíváme, tím větší je 
pravděpodobnost, že se o našich 
akcích a aktivitách dozví všichni 
Bohumíňáci bez rozdílu věku,“ 
uzavřel Igor Bruzl.  (balu)

Charita už 20 let 
pomáhá potřebným

Charita Bohumín je církevní organizací, jednou 
ze složek Diecézní charity ostravsko-opavské. 
Jejím posláním je pomáhat sociálně potřebným, 
starým a nemocným, podílet se na zajišťování 
humanitární pomoci u nás i v zahraničí. Charita 

Bohumín letos slaví dvacet let své existence a při této 
příležitosti připravila 21. září program pro veřejnost.

Charita Bohumín má dvacet 
zaměstnanců, se zajišťováním 
humanitární pomoci a veřejných 
sbírek jí pomáhají dobrovolníci. 
Provozuje sociální služby, mezi 
které patří domov důchodců, od-
lehčovací služby, nízkoprahové 
denní centrum, noclehárna, od-
borné sociální poradenství. Or-
ganizuje také Tříkrálovou sbírku, 
charitní šatník či půjčovnu ošet-
řovatelských pomůcek.

Oslavy 20. výročí 
Charity Bohumín 

21. září
MŠE 
10.30 – 12.00 kostel Narození 
Panny Marie (Starý Bohumín)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9.00 – 10.15 Denní centrum 

pro osoby bez přístřeší (Pudlov, 
Drátovenská 197)
9.00 – 10.15 Noclehárna 
sv. Martina (Pudlov, 
Drátovenská 198)
9.00 – 10.15 Občanská poradna 
(Nový Bohumín, Štefánikova 
957)
14.00 – 15.00 Dům pokojného 
stáří (Starý Bohumín, 
Farská 300) 
BESEDA
15.00 – 16.30 Jak pečovat 
o nepohyblivého blízkého 
v domácím prostředí (Salon 
Maryška, Nový Bohumín) 
KONCERT
17.00 – 19.00 Schola Nový 
Bohumín, Keep Smiling Gospel 
Orlová, bluegrassová kapela BG 
Styl Ostrava (Kostel Božského 
srdce Páně, Nový Bohumín)

Netradiční zážitky z Jadranu
Konec léta už posedmé trávily členky a příznivkyně spolku Alma 

mater u Jadranu. Celkem pětatřicet účastníků od dvou do sedmdesáti 

let prožilo osm dnů v Tučepi u Makarské. 

Účastníky čekaly tradiční zážitky – moře, slunce a výlety za památkami. 
S bohumínským spolkem se za dobrodružstvím opět vypravil Štěpán, který 
je po úrazu před šesti lety odkázán na invalidní vozík. Štěpán na Jadranu 
pookřál a skamarádil se s blahodárnou slanou vodou.

Některá děvčata si z Chorvatska odvezla svůj první vodácký zážitek, 
a to hned z neklidné řeky Cetiny. ,,Když kapitán zakřičel a poprvé jsme podle 
tříminutového nácviku, který předcházel, vklouzli do raftu a projeli skalní 
průrvou, křičela jsem strachy. Další vodní nástrahy už jsem absolvovala s velkým 
smíchem,“ zhodnotila nevšední zážitek Dagmar Knýblová.  (am)

Oddlužení neboli 
osobní bankrot 

Od července platí novela insol-
venčního zákona. Mimo jiné stanoví, 
že pokud sám dlužník nemá právnic-
ké nebo ekonomické vzdělání, může 
návrh na oddlužení podat k soudu 
jen prostřednictvím akreditované 
osoby. Tou může být advokát, notář, 
soudní exekutor či insolvenční správ-

ce. Jejich služby jsou pochopitelně 
placené. Návrh lze ovšem podat také 
zdarma, a to prostřednictvím Charity 
Bohumín. Její občanská poradna po-
máhá dlužníkům bezplatně, diskrét-
ně, anonymně a nestranně. 

Charitu mohou klienti kontaktovat 
osobně ve Štefánikově ulici číslo 957 
každý všední den, telefonicky na 
číslech  593 035 047, 739 002 717 
nebo elektronickou poštou na adrese 
opbohumin@seznam.cz. Další infor-
mace na webu bohumin.charita.cz/
obcanska-poradna.  (red)

PORADNA

Foto: Alma mater

INZERCE

 ●Řádkovou inzerci (koupě/prodej/výměna) lze podat prostřednictvím online formulá-
ře na www.bohumin.cz, sekce Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo osobně v infocentru 
radnice. Zájemci o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou či logem) volejte  731 130 672.

AKTUÁLNĚ
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POMŮCKA:
BIT

MAKE, PUT

NABÍD-
NOUT

STŘEŠNÍ
ŽLAB

ODBORNÉ
PĚSTO-

VÁNÍ

OTRAVNÉ
LÁTKY
(ZKR.)

SEZNÁ-
MITI SE � DOBYTČÍ

NÁPOJ
ANGLICKY
„POLOŽIT”

ZMENŠITI
SE

TVOŘIT
SOCHY

BIŘIC HUDEBNÍ
DÍLO

KOLEM
HRANATÝ
DOUTNÍK

SEVERSKÝ
PAROHÁČ

SHLUK
LIDÍ

DOSNA

KONEC
TAJENKY
STEPNÍ
PTÁK

� POTŘÍT
ČLENSKÝ

STÁT
USA

KULHAT �
MYS

ZNAČKA
PASCALU

ORGANIC.
SLOUČEN.
ST. ZNAČKA
POČÍTAČŮ

TATO
DOBŘE
(ZAST.)

OROČ
MATŮV

SOUSED
ANGLICKY

„DĚLAT”

ZNAČKA
DOUTNÍKŮ
OBVAZ VE

SPREJI

DVOJKOVÁ
ČÍSLICE
RUSKÁ
ŘEKA

STARO-
GERMÁN

TRUMF
V BRIDŽI

FORMACE
LETADEL

PŘED-
LOŽKA

MOŘSKÝ
PTÁK

JMÉNO
ZPĚVAČKY

BARTO-
ŠOVÉ

ČINIT

DÍLO
KARTO-
GRAFA

SEVERSKÝ
PTÁK

2X SNÍŽ.
TÓN A

SARKASTA
PCHÁČ

MANILSKÉ
KONOPÍ

EVROPSKÁ
MĚNA

DOMÁCKY
ELIŠKA

KTERÝ
(ZAST.)

SLOVEN.
„IROVÉ”

SLOVEN.
„V”

ZÁZRAK

ZAČÁTEK
TAJENKY

24
HODIN
MOJE

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ
PERLO-
RODEK

ALKO-
HOLICKÝ
(HOVOR.)

POUS-
TEVNÍK

KÓD
LETIŠTĚ
TATRY

POPRAD

VNĚJŠÍ
ČÁST

ZEMSKÉ
KŮRY

ČASTO
TIKAT

Polská hraběnka Marie Rudnická prodala stavitelům železnice bažinaté pozemky v oblasti tehdejšího Šunychlu... ...za deset tisíc zlatých. 

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 13.9. v 9–15.30 hodin SLEZ-

SKÝ RYNEK. Potraviny a produk-
ty regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit, 
prezentace lidové tvořivosti, hu- 
dební vystoupení. V 15.30 hodin 
losování tomboly. Nám.T. G. M.

 ● 16.9. ve 14 hodin VINOBRANÍ. 
Kvalitní jihomoravská vína, 
několik druhů burčáku, sudová 
vína. Vystoupí folklórní a cimbá-
lové soubory Tolar Ostrava, FS 
Morava, Cimballica. Nám. T. G. M.

 ● 23.9.  od 10 hodin DEN 
ŽELEZNICE. Parní lokomotivy, 
historické vlakové soupravy, 
noční světelná show, koncert 
skupiny Buty. Areál ČD, kino, 
náměstí T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

DO 21.9. Z TECHNICKÝCH 

DŮVODŮ ZRUŠENO 

PROMÍTÁNÍ.

 ● 22.9. v 19 hodin KINGSMAN: 
ZLATÝ KRUH. Film Velká Británie, 
USA (Akční / Komedie) 2017, ti-
tulky, od 15 let, 141 min., 130 Kč.

 ● 23.9. v 9 hodin OSTŘE SLE-
DOVANÉ VLAKY. Film Českoslo-
vensko (drama) 1966, přístupný, 
92 minut, zdarma.

 ● 23.9. v 11 hodin ANDĚL NA 
HORÁCH. Film Československo 
(Komedie), 1955, přístupný, 84 
minut, zdarma.

 ● 23.9. ve 13 hodin DÍVKA VE 
VLAKU. Film USA (Thriller), 
2016, titulky, od 15 let, 112 mi-
nut, zdarma.

 ● 23.9. ve 20 hodin PO STRNIŠ-
TI BOS. Film Česko (Rodinný), 
2017, přístupný, 111 minut, 130 
Kč.
PRO DĚTI

 ● 22.9. v 16 hodin LEGO: NIN-
JAGO. Animovaný fi lm USA (Ro-
dinný), 2017, 3D, dabing, pří-
stupný, 97 minut, 130 Kč.

 ● 24.9. v 10 hodin MATYLDA 
ZASAHUJE. Divadlo pro děti od 
4 do 10 let, pohádka o zvířát-
kách. Sál kina,  58 minut, 80 Kč.

 ● 25.9. v 16 hodin HURVÍNEK A 
KOUZELNÉ MUZEUM. Animova-
ný fi lm Česko (Rodinný), 2017, 
3D, přístupný, 85 minut, 140 
Kč, děti 120 Kč.

LETNÍ KINO

Za každého počasí; všechny 

fi lmy s dabingem.

 ● 8.9. ve 20.30 hodin DÍTĚ 
BRIDGET JONESOVÉ. Velká Bri-
tánie, USA, 2016, od 15 let, 123 
minut, 100 Kč.

 ● 15.9. ve 20.30 hodin VŠECH-
NO NEBO NIC. Česko, Slovensko, 
2017, od 12 let, 107 min., 100 Kč.

 ● 16.9. ve 20.30 hodin ŠPUNTI 
NA VODĚ. Česko, 2017, přístup-
ný, 83 minut, 100 Kč.
DIVADLO

 ● 9.9. v 19 hodin BOBAN SLAVÍ 
DESÁTÉ NAROZENINY. Show 
plná písniček a scének z uplynu-
lé  dek ády bohumínsk ých 
ochotníků. Sál kina, 100 Kč.

 ● 24.9. v 19 hodin JEŠTĚRKA 
NA SLUNCI. Komorní komediál-
ní hra, hrají Hana Maciuchová, 
Jaroslav Satoranský. Sál kina, 
390 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

 ● 7.9. a 8.9. ve 13–17 hodin 
BYLO NEBYLO. Čítárna, herna, 
výtvarná dílna pro děti a jejich 
rodiče. Dětské oddělení.

 ● 8.9., 15.9. a 22.9. v 15–17 ho-
din DESKOVKY S TERKOU. Krou-
žek hráčů deskových her s vyprá-
věním příběhů, dětské oddělení.

 ● 11.9. až 15.9. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ. Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. Dětské odd. 
Nový Bohumín.

 ● 18.9. až 22.9. (mimo středu) 
ve 13-17 hodin SLUNÍČKOVÉ 
VYRÁBĚNÍ. Výtvarná dílna. Dět-
ské odd. Nový Bohumín.

 ● Do 8.12. LOVCI PEREL. Celo-
roční čtenářská soutěž o  ceny. 
Vybrané dětské knížky jsou 
označeny nálepkou a za jejich 
přečtení přinášejí soutěžícím 
zisk v podobě perel. 
VÝSTAVY

Do 29.9. MICHAELA. Výstava fo-
tografií  Miroslava Pawelka. 
Městská knihovna - galerie na 
schodech.

OSTATNÍ AKCE

 ● Od 4.9. ALMA MATER. Začíná 
sezona v solné jeskyni.

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

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

SPORT

 ● 9. 9. v 10 hodin CANICROSS. 
Běh se psem na tratích od 100 
do 2 800 metrů. Gliňoč ve Skře-
čoni.

 ● 17.9. od 10 hodin VESLUJEME 
DO STŘEDU ZEMĚ. Jízda na ves-
lařských trenažérech pro veřej-
nost. Náměstí Svobody, Starý 
Bohumín , bezplatně.

 ● 24.9. v 17 hodin JÓGA S VÁC-
LAVEM KREJČÍKEM. Známý lek-
tor v rámci republikového turné 
poprvé v Bohumíně.  Velká tělo-
cvična DDM. 

FOTBAL

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

 ● 17.9 .  v  15.30 hodin FK 
BOSPOR – SLEZSKÝ FC OPAVA B. 
Divize, za parkem.

 ● 16.9. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– FK ČESKÝ TĚŠÍN. Dorost, za 
parkem.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

DO 24.9. ZAVŘENO, 

ODSTÁVKA AQUACENTRA

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info
denně 9–19 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

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

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 
530, 777 707 782, 
www.bospor.info

 ● Od 15.9. tréninky a zápasy HC, 
amatérské hokejové pronájmy.

 ● Od 1.10. Bruslení veřejnosti 
a škola bruslení pro děti. 

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 7.9. do 24.9.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

P

M
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Bohumínští senioři ve Švýcarsku
Dvaadvacet členů Klubu seniorů Bohumín vyrazilo na 
zahraniční zájezd. Od 5. do 13. srpna se věnovali 
vysokohorské turistice a poznávali krásy Švýcarských Alp.

Bohumínští senioři se ubyto-
vali v Savogninu, odkud vyráželi 
do okolí. Absolvovali vycházku 
k ledovci, prošli tématickou květi-
novou cestu, projeli se hřebenov-
kou a po svých nebo lanovkou 
zdolávali četné alpské velikány. 
Během svého pobytu účastníci na-

vštívili také muzeum, kostelíček 
z 12. století nebo se kochali pohle-
dem na horská jezírka a slatiny.

Někteří toho zvládli více, jiní 
méně. Nicméně všichni se vrátili 
domů naplněni zajímavými a ne-
zapomenutelnými zážitky.

Text a foto: Hana PRÁGLOVÁ

SPORTCENTRUM BOHUMÍN

Nerudova 1037,  724 556 557, 
www.sportcentrum-bohumin.cz; 

Registrace online na sportnect.com
 ● 16.9. v 16 hodin TURNAJ V BADMIN-

TONU. Dvouhry můžu a žen, prezentace 
od 15.30, startovné 250 Kč za osobu.

 ● 30.9. v 17 hodin TURNAJ VE FLORBA-
LU. V každém týmu 3 až 4 hráči (bez 
brankáře), prezentace od 16.30, startov-
né 500 Kč za tým.

 ● 6.10. SPORTCENTRUM 2. ročník běžec- 
kého závodu v parku; děti startují v 16 
hodin, hlavní závod na 5 km v 17 hodin.

CVIČENÍ

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu, 19 hodin, 
 731 905 040; 

 ● PILATES. Od 12.9. každé úterý v 18 
hodin, tělocvična malé ZŠ Beneše 
u Bastien café. Na tel. objednávku  604 
999 147. slunerc.webnode.cz

MARYŠKA 

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

 776 577 722
 ● 8.9. v 17 hodin F15860 – V DUŠI 

STUDENTKY. Vernisáž výstavy Nikol 
Rechtorisové, která se věnuje abstrakcím 
i malbě pomocí otisků prstů. Výstava 
potrvá do 26. října, k vidění vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

 ● 20.9. v 17 hodin PŘÍBĚHY MALÉ 
MAGDY. Křest česko-polské ilustrované 
knížky pro děti. Sál Pod Zeleným 
dubem.

 ● Každou středu v 15 hodin KROJE 
V MARYŠCE. Vlastivědně-etnografický 
klub, který se věnuje tradici bohumín-
ského kroje.

CO – KDY – KDE

STALO SE

Noví občánci 
našeho města
Dominik Poštulka  Adéla Poty-
szová  David Skoblej  Ondřej 
Kuldánek  Kristýna Hessová  
Štěpán Herman.  (mat)

Poutě ve Starém 
Bohumíně a Skřečoni

Dvě zářijové neděle patří tradičně 
poutím. Ta starobohumínská se koná 
10. září od 10 hodin u náměstí Svobo-
dy. Ve Skřečoni je odpust o týden 
později, 17. září před kostelem.

Kradená kola
Karvinští kriminalisté vyšetřují 
rozsáhlou sérii krádeží jízdních kol. 
Během domovní prohlídky zajistili 
velké množství různých komponen-
tů z bicyklů. Policie se nyní obrací na 
poškozené, kterým bylo v poslední 
době jízdní kolo ukradeno. Kontak-
tovat mohou vyšetřovatele kriminál-
ní služby na čísle  974 734 463. Při 
vyšetřování pomůže, pokud budou 
mít fotku kola, uvedou zvláštní znaky 
součástek a místo a dobu krádeže.

F15860 – V duši studentky
Kulturní Salon Maryška 
uvede tvorbu mladé 
malířky Nikol Rechtorisové 
z Bohumína, která se 
věnuje abstrakcím i malbě 
pomocí otisků prstů. 
Vernisáž její výstavy 
»F15860 - V duši studentky« 
proběhne v pátek 8. září 
od 17 hodin.

Nikol Rechtorisová absolvovala 
místní Gymnázium Františka 
Živného. Dnes studuje čínskou 
fi lologii na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Malba je jejím vel-
kým koníčkem. „Dříve jsem se 
věnovala kresbě portrétů, ale před 
pár lety mě zaujala abstraktní mal-
ba. Na ní mě nejvíce baví volnost, 
se kterou můžu vyjadřovat své myš-
lenky a nálady. Postupem času 
jsem od malby štětcem přešla k mé-

ně tradičním způsobům, jakým je 
například malba pomocí otisků 
prstů,“ říká Nikol Rechtorisová.

Výstava »F15860 – V duši stu-
dentky« bude v Salonu Maryška 
na náměstí T. G. Masaryka k vidě-
ní do 26. října vždy v úterý a čtvr-
tek od 15 do 18 hodin.  (luk)

Městské noviny OKO najdete 
celkem na 35 distribučních mís-
tech buď ve volně přístupných 
stojanech nebo na pultech pro-
dejen. Distribuce novin probíhá 
v sudých týdnech ve čtvrtek 
mezi 9. a 14. hodinou. 
NOVÝ BOHUMÍN

 ●  infocentrum radniční budovy A
 ● chodba radniční budovy B
 ●  prodejna Těšínské jatky, nám. 

Mickiewicze (před nádražím ČD)
 ● trafi ka Ondák, 9. května
 ● trafi ka Horák, tř. Dr. E. Beneše
 ● trafi ka Christu, Štefánikova ul.
 ● potraviny Christu, Štefánikova
 ●  prodejna Hruška, Okružní ul. 

(u Slunečnice)
 ●  prodejna Hruška, nám. 

Budoucnosti (bývalé Tesco)
 ●  poliklinika BMN – vestibul, 

Čáslavská ul.
 ● bistro U Smažáka, Nerudova ul. 
 ● knihovna K3, Vrchlického ul.
 ● Albert, ul. Čs. armády
 ●  Kaufl and – uvnitř prodejny, 

vedle bankomatu
 ● VKUS pekárna, Studentská ul.
 ● aquacentrum, Koperníkova ul.
 ●  potraviny ESO, Bezručova ul. 

(u „Špice“)

PUDLOV

 ●  večerka Pawlita, Na Chalupách 
(za malometrážkami)

 ●  potraviny Jana, Ostravská ul. 
(u pudlovské pošty)

VRBICE

 ●  potraviny Salmex, Ostravská ul.

STARÝ BOHUMÍN

 ●  Bohumínská městská 
nemocnice – vstupní vrátnice

 ●  Infocentrum Pod Zeleným 
dubem

 ●  potraviny Čeřenský, náměstí  
Svobody

SKŘEČOŇ + NOVÁ VES

 ●  obchůdek U Luďky, Opletalova 
ul., Nová Ves

 ●  potraviny Hanusek, ul. 1. máje
 ● potraviny Benda, Mládežnická
 ● pošta Skřečoň, ul. 1. máje

ŠUNYCHL

 ● restaurace Zlatý jelen

ZÁBLATÍ

 ● potraviny Hruška, Tovární
 ●  potraviny Smíšenka, Sokolská ul.

RYCHVALD

 ● prodejna Hruška, Náměstí Míru

DOLNÍ LUTYNĚ 

 ●  u papírnictví pod knihovnou, 
ul. K Výšině

 ● potraviny Bubík, u vodárny
 ● potraviny Kasalovi, Nerad

Kde najdete 
OKO zdarma

Fatální srážka 
chodce s cyklistou

K neobvyklé nehodě, ovšem s vel-
mi vážnými následky, došlo v podve-
čer 30. srpna v Dolní Lutyni. Cyklista 
(46) se při jízdě kolem hasičské zbroj-
nice v části Nerad zadíval na zahrád-
ku místní restaurace a nezaregistro-

val na krajnici chodkyni, kterou srazil. 
Žena (63) se při pádu uhodila silně 
hlavou o vozovku. Zasahující lékař 
posléze konstatoval zranění hlavy 
a vyslovil také podezření na poranění 
mozku. Zraněnou pak vrtulník trans-
portoval na urgentní příjem Fakultní 
nemocnice Ostrava. Nepozorného 
cyklistu vyšetřuje policie. Přitíží mu 
i dechová zkouška. Krátce po nehodě 
nafoukal 0,4 promile.   (tch)


