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Dobroty z Gulášfestu by nakrmily regiment

Foto: Pavel Čempěl

Rodiny, kamarádi, kolegové z práce utvořili týmy, které se umí otáčet kolem plotny.
Vlastně kolem kotlíku, protože ten hraje hlavní roli. A také jeho obsah, pravý kotlíkový
guláš. Vůně masa, papriky a dalších ingrediencí opět po roce provoněly hasičskou zahradu
v Šunychlu. Ta patřila 1. září třetímu ročníku Gulášfestu.
Zájem o kulinářskou akci každým rokem stoupá a letos museli
organizátoři, šunychelští hasiči,
kotlíkářské týmy dokonce odmítat. Všichni vaření chtiví by se do
zahrady ani nevešli. Do bojů s vařečkou se tak zapojilo prvních patnáct přihlášených družstev. Ale
ještě než zatopila pod kotli, absolvovala důkladnou přípravu. „S ce-

lým týmem jsme se sešli týden před
akcí a ujasnili jsme si, co budeme
vařit a kdo bude co dělat. Den před
Gulášfestem jsme bourali maso,
krájeli cibuli, brambory a další přísady. Poučili jsme se z loňska, kdy
jsme tyto přípravy dělali za pochodu
až na akci,“ popsal Petr Lakomý
z pětičlenného týmu Hogo fogo Svijany. V den »D« se družstvo pus-

tilo do vaření dvou druhů gulášů.
Dvacet litrů trampského bylo hotovo za dvě a půl hodiny, padesátilitrová várka zabíjačkového zabrala čtyři hodiny. „Toho nakonec
trochu zbylo. Na Gulášfestu totiž
platí, že lidé přicházejí hladoví,
a kdo dříve navaří, ten dříve prodá,“
dodal Lakomý s tím, že přebytek
zabíjačkového si družstvo ve skle-

nicích odneslo domů. I tam přišel
k chuti.
Návštěvníci si na výběr dobrot
nemohli stěžovat. Patnáct kuchařských kolektivů navařilo třiadvacet
druhů gulášů v objemu bezmála
tisícovky litrů. Hodnotili je sami
strávníci i porota. Ta udělila první
cenu guláši z mladé šunychelské
kravičky, který připravilo domácí
SDH. Druhá příčka patřila kančí
pochutině Dafo Teamu a třetí pravému hovězímu guláši Borců z Pudlova. Ti zabodovali i u veřejnosti
a získali cenu návštěvníků. (tch)

Garanční oprava omezí provoz na obchvatu
Obyvatelé Nové Vsi, kteří museli během stavby nového skřečoňského mostu
a přivaděče pod svými okny strpět kamionovou dopravu, zažijí »déjà vu«.
Bude naštěstí jen krátké, několikahodinové. Odklon rozměrných souprav na
Opletalovu ulici si vyžádá oprava obchvatu. Tam pro změnu musí řidiči počítat
s kyvadlovým provozem řízeným semafory.
Práce na komunikaci, pojmenované ulice
Za Věží, se budou týkat protihlukových zdí.
Část soklových desek totiž popraskala a Ředitelství silnic a dálnic je v rámci záruky nechá
vyměnit. To si vyžádá uzavření jednoho pruhu, svedení dopravy v obou směrech do druhého a řízení semafory. Do práce se chtějí
stavbaři pustit 17. září s termínem dokončení
do 15. října.
Během měsíční opravy nastanou dva výjimečné dny, kdy nebudou moci kamiony zúženou
část silnice ve směru na Skřečoň použít. „U odbočky z kruhového objezdu bude operovat jeřáb, který bude skládat, případně nakládat
materiál. Kamiony se kolem něj v ostrém úhlu
na obchvat nedostanou a bude je nutné odklonit
na Novou Ves,“ ozřejmil vedoucí bohumínského odboru dopravy Pavel Vavrečka. Podle
informací stavební firmy potrvá tato mimo-

řádná situace pouze pár hodin a obyvatelé
Opletalovy ulice se nemusí obávat dlouhodobého projíždění nákladních souprav. Stavební
firma původně zvažovala zřízení objížďky

přes centrum po ulicích Šunychelské a Jana
Palacha. Tuto variantu ale odbor dopravy zavrhl,
protože by kamiony mohly ucpat křižovatku
zmíněných ulic a způsobit dopravní kolaps.
Ulice Za Věží, která plní funkci obchvatu
a dálničního přivaděče, je v provozu od července 2012. Včetně skřečoňského mostu měří
1 632 metrů, na obchvatu je 20 359 m2 vozovek, 88 stavebních objektů a sedm větších či
(tch)
menších mostů.

Během měsíční opravy bude provoz v ulici Za Věží sveden do levého pruhu. Na pravé straně proběhne
výměna popraskaných soklů.
Foto: Pavel Čempěl
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Chovejme se jako
zvířata
Každý jistě slyšel úsloví »Nechovej
se jako zvíře«. Dodnes to nechápu.
Zvířata se chovají klidně a nenápadně, nepožívají nadměrně alkohol,
neodhazují odpadky, nerozdělávají
ohně a sprostě nemluví.
Když ve Vrbici probíhala příprava výstavby lávky přes Orlovskou stružku,
s místními myslivci jsme se dohodli,
že budeme upozorňovat lidi, aby se
v přírodě chovali právě jako zvířata.
Tedy užívali si jí, ale neškodili.
Kališovo jezero si v letošním horkém
létě užívala spousta Bohumíňáků, ale
také lidí ze širokého okolí. K nelibosti
našinců zaznívala u jezera taky zvučná polština, která nám jinak na tržnici
za hranicí nevadí. Grilovalo se všude
a dobré české pivo hlučnost některých skupin ještě zvyšovalo. Na přání
Šunychelských jsme proto u vstupu
na pláže umístili návštěvní řád, jenž
stanovuje pravidla, kterých by se měli
všichni návštěvníci Kališoku držet.
Uvádí se v něm i formou piktogramů,
aby všichni rozuměli, kde se mohou
koupat psi, že grilovat se může jen na
vyhrazených místech a že odpadky
patří do koše. Nenabádám nikoho,
aby šel do konfliktu s partou opilých
výrostků. Ale někdy slušné upozornění na existenci nastavených pravidel
může stačit. A kde to nepomůže, lze
zavolat na pomoc městské strážníky.
A pokud ani toto nepomůže, bude
třeba v budoucnu zajistit u Kališova
jezera dohled či správcovství. Ale
hlavně apelujme na ty, kteří pravidla
odmítají dodržovat: »Chovejte se jako
zvířata!«

Když je ve škole všechno poprvé
Dva měsíce prázdninového lelkování utekly jako voda a dětem opět začaly školní
povinnosti. Pro více než dvě stovky bohumínských školáčků to byla 3. září první zkušenost.
Rodiče je pro tento slavnostní okamžik vyfešákovali, vybavili kytičkami i pamlsky.
A většinou si také sami nenechali první školní den svých ratolestí ujít.
S redakčním objektivem jsme
letos navštívili ZŠ ČSA, která pro
šestačtyřicet prvňáčků otevřela
dvě třídy. Uvítali je zástupci
města i vedení školy a nepřišli
s prázdnou. Škola věnovala každé
třídě svůj symbol, plyšovou sovičku, Bohumín vybavil prvňáčky stylovými tričky a školními
pomůckami.
Po krátkých oficialitách se malí
školáci poprvé ocitli ve třídě sami
s učitelkami. Rodiče se odebrali
na organizační schůzku s občerstvením a děti čekal první úkol.
Nečekaný, ale praktický – ukázat
si, kde jsou ve škole záchodky...

Lumír MACURA, místostarosta

První školní den má punc výjimečnosti, ale je také předzvěstí
dnů a roků následujících. Rodí se
první kamarádství, ručičky už
zvedají budoucí třídní premianti
a růžky také pomalu vystrkují
nezbední šibalové. Ti všichni si
jistě na svůj první velký den v příštích letech nejednou vzpomenou.
A kdyby náhodou ne, nahrávky
ze všudypřítomných mobilů hrdých rodičů jim ho připomenou.
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Rozvoj rekreace u bohumínských jezer
Milovníkům plavání a rekreace u vody letošní tropické prázdniny mimořádně
přály. A možná se o slovo ještě přihlásí babí léto. Každopádně už nyní začaly
přípravy pro sezonu příští. U Kališova i Vrbického jezera město v uplynulých
dnech instalovalo dřevěná posezení se zabudovanými grily. Další novinky budou
následovat.
U vyhledávané vodní plochy v Šunychlu
v dohledné době přibude osmnáct nových
cykloboxů. Bohumín také zahájí projektovou
přípravu pro výstavbu sociálního zařízení
a zázemí pro poskytování občerstvení u Kališoku. Nadějně to do budoucna vypadá i s parkováním. „Po dohodě s Povodím Odry by
mohla další odstavná plocha vzniknout na jeho
pozemku, louce naproti slepému ramenu a odbočce ke stávajícímu soukromému parkovišti,“
nastínil místostarosta Lumír Macura.
Novinky se postupně objevují také u Vrbického jezera. Vznikly tam dvoje schůdky přes
protipovodňovou hráz pro lepší přístup rybářů,
pejskařů a lidí na procházce. V jejich blízkosti
je rovněž posezení s grilem a informační tabule. Zázemí doplní také tucet cykloboxů.
Pláž u Vrbického jezera vlastní obvod Slezská
Ostrava. Bohumín s ní jedná o pronájmu pozemku s tím, že bude sám zajišťovat úpravu
a údržbu pláže. Počítá se zde i s umístěním
stánku s občerstvením.
Jezera skýtají především možnost koupání
a plavání. Město už dokončilo projektovou
dokumentaci k plovoucím pontonům v obou
lokalitách. „U Kališova jezera preferujeme

plavání, u Vrbického chceme vybudovat navíc
zázemí pro půjčovnu loděk. Na vodních plochách nebudou chybět distanční mola pro plavce určená k odpočinku,“ dodal Macura s tím,
že molo u Vrbického jezera bude mít zároveň
»eko« funkci a poslouží také ptákům. (erh)

U Vrbického jezera už na dvou místech slouží schůdky přes protipovodňový val. Jedny jsou za benzinkou,
druhé u ulice K Vodě.
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Žáci už testují prázdninová vylepšení škol
V bohumínských školách je opět
slyšet dětské švitoření. Vystřídalo
zvuk vrtaček, pil a kladiv, který se
v učebnách, tělocvičnách nebo
toaletách ozýval o prázdninách.
Město jako každoročně v létě školní
budovy a jejich zázemí rekonstruovalo
a vylepšovalo. Největší investici
za 1,3 milionu si vyžádala instalace
výměníků vzduchu v Bezručově škole.
„Rekuperační jednotky se nám maximálně
osvědčily. Devět jsme jich už dříve nainstalovali
v Benešově škole a ukázalo se, že mají jednoznačně pozitivní vliv na zdraví a výuku dětí.
Žáky ZŠ ČSA uvítala po prázdninách nová čelní fasáda s velkým a nasvětleným logem. Původní světelný
neon strhla počátkem roku vichřice a pro nové řešení malované sovičky se rozhodla sama škola.

A protože jsme loni ušetřili poměrně dost peněz, zastupitelé schválili navýšení rozpočtu na
instalaci těchto přístrojů do všech šesti tříd Bezručovy školy,“ sdělil místostarosta Igor Bruzl.
Novou podlahu v tělocvičně se speciálním
odpružením už pro změnu testují žáci Benešovy školy. A nejen oni. Slouží i tanečníkům
souborů Radost & Impuls, kteří zde trénují.
„Z původní podlahy nezůstalo zhola nic. Zvolili
jsme netradiční řešení, má speciální odpružení
s trojitým roštem. Takové nemají široko daleko.
Pro tuto variantu jsme se rozhodli kvůli velkému
vytížení tělocvičny. Dopoledne ji využívají školáRekuperační jednotky, laicky výměníky vzduchu,
nově fungují ve všech šesti třídách Bezručovy školy.
U rušné ulice a v blízkosti železáren rozhodně účel
splní.
Foto: Pavel Čempěl

Autem pohodlně až ke škole
Devadesátimetrový chodník před Masarykovou školou prošel zásadní proměnou.
Nové řešení umožní rodičům vozícím své ratolesti do výuky krátkodobé
zastavení přímo u školy. K tomuto účelu slouží barevně odlišená část chodníku,
na které je možné zastavit, aniž by auta komplikovala provoz v ulici. Město za
inovaci a předláždění chodníku zaplatilo 850 tisíc.
Masarykova škola je druhou nejnavštěvovanější v Bohumíně, dochází do ní téměř pět set
dětí. Mnoho z nich vozí do školy rodiče autem
a odpoledne je opět vyzvedávají. Ráno i po obědě se proto v okolí školy museli mít na pozoru
jak chodci, tak šoféři. „Dopravní situace před
výukou a po jejím skončení tu nebývala ideální.
Na základě podnětů vedení školy i samotných
rodičů jsme se rozhodli zvýšit před školou bezpečnost přestavbou chodníku, který je nyní bez-

bariérový a umožňuje krátkodobé přistavení
aut,“ vysvětlil místostarosta Lumír Macura.
„Upravený chodník je čtyři metry široký,
z toho metr a půl slouží k přistavení vozidel.
Zóna pro krátkodobé zastavení auta a klasická
pro chodce jsou od sebe viditelně oddělené,“
přiblížil podobu nové komunikace Roman
Pak z bohumínského odboru životního prostřední a služeb. Novou variantu vítá i vedení
Masaryčky.
Jana KONČÍTKOVÁ

ci, odpoledne tanečníci. Podlaha je teď šetrnější
nejen ke kloubům sportujících,“ doplnil Bruzl
s tím, že výměna přišla město na 900 tisíc.
Ve dvou školách mohou děti využívat nové
toalety. Dočkala se jich malotřídka v Záblatí
i velká škola ČSA. Do rekonstrukcí sociálních
zařízení šly dva miliony. Mají teď novou dlažbu, obklady, topení, dveře a pochopitelně
i záchodky a umyvadla.
Už před prázdninami stihlo město nainstalovat do zahrad svých mateřinek nové atrakce,
obnovit povrch atletického oválu u ZŠ ČSA,
opravit fasádu domu dětí a mládeže za parkem a také další část turistické základny
v Jablunkově-Návsí, kde tráví desítky dětí léto
na táborech a kterou DDM provozuje.
Lucie BALCAROVÁ

Pro pěší chodník,
pro auta výhybny
Ze sídliště v Tovární ulici bezpečně
k Lidické a dále do centra. Město se
v lokalitě pustilo do opravy stávajícího
chodníku podél areálu Bochemie
a nechalo vybudovat další zcela nový
úsek u sídliště, který měří přes půl
kilometru.

Foto: Jana Končítková

Foto: Pavel Čempěl

V minulosti vznikl podél Bochemie chodník pouze z recyklátu. Osvědčil se, ale u úzké
komunikace bylo nutné vyřešit ještě další část,
kde chodník zcela chyběl a pěším nezbývalo,
než jít po silnici a míjet se s projíždějícími auty.
Nová komunikace ze zámkové dlažby vyšla
radnici na necelých 1,8 milionu. Součástí bylo
i zřízení dvou výhyben vozidel pro snazší míjení na úzké vozovce. Jedna vyrostla kousek
za vrátnicí Bochemie, další za mostkem přes
Bohumínskou stružku. Příští rok město u chodníku ještě posílí veřejné osvětlení.
(balu)
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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 55 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 1052,
číslo bytu 26, I. kategorie, 6. nadzemní podlaží. Věžový dům
poblíž základní školy a náměstí
Budoucnosti. Úklid společných
prostor v domě provádí úklidový
služba. Možnost parkování u domu. Byt je po rekonstrukci. Plocha pro výpočet nájemného 59,33
m2, celková plocha bytu 60,67 m2.
Prohlídka 17.9. ve 14.30–14.45
hodin a 18.9. v 8.30–8.45 hodin.
Licitace bytu se koná 19.9. v 16.00
hodin.
● Byt 1+2, ul. Studentská 933,
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní
dům v centru města. Poblíž domu
jsou nákupní možnosti, kulturní
vyžití a vlakové nádraží. V bytě
bude provedena rekonstrukce
koupelny a WC, vyměněny pokojové dveře a podlahové krytiny.
Byt s balkonem a ústředním topením. Plocha pro výpočet nájemného 52,30 m 2, celková plocha
bytu 54,50 m 2. Prohlídka 17.9.
v 15.00–15.15 hodin a 18.9. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná
19.9. v 16.15 hodin.
● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka
935, číslo bytu 1, I. kategorie, 1.
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní
dům v centru města. Poblíž domu
jsou nákupní možnosti, kulturní
vyžití a vlakové nádraží. V bytě byla
v roce 2014 provedena rekonstrukce koupelny a WC. Dále budou vyměněny podlahové krytiny.
Byt s ústředním topením. Plocha
pro výpočet nájemného 50,30 m2,
celková plocha bytu 50,30 m 2.
Prohlídka 17.9. v 15.15–15.30
hodin a 18.9. v 9.15–9.30 hodin.
Licitace bytu se koná 19.9. v 16.30
hodin.
● Byt 1+4, ul. Čs. armády 1036,
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží. Panelový dům vedle náměstí Budoucnosti. V domě
je správce a firmou prováděný
úklid společných prostor. Možnost parkování za domem. Byt je
po celkové rekonstrukci. Plocha
pro výpočet nájemného 75,39 m2,

celková plocha bytu 76,92 m 2.
Prohlídka 17.9. ve 14.45–15.00
hodin a 18.9. v 8.45–9.00 hodin.
Licitace bytu se koná 19.9. v 16.45
hodin.
● Byt 1+2, ul. Komenského 535,
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní
dům v centru města. Poblíž domu
jsou nákupní možnosti, kulturní
vyžití a vlakové nádraží. Dům s uzavřeným dvorem. Byt se sprchovým koutem, kuchyňskou linkou,
ústředním topením a balkonem.
Plocha pro výpočet nájemného
79,91 m 2, celková plocha bytu
83,71 m2. Prohlídka 19.9. v 15.00
–15.15 hodin a 20.9. v 9.30–9.45
hodin. Licitace bytu se koná 24.9.
v 16.00 hodin.
● Byt 1+4, tř. Dr. E. Beneše 1064,
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní
dům v blízkosti základní a mateřské školy, zdravotnických služeb
a autobusové zastávky. V domě je
zajištěn úklid společných prostor.
Plocha pro výpočet nájemného
84,79 m 2, celková plocha bytu
88,24 m2. Prohlídka 19.9. v 15.30
–15.45 hodin a 20.9. v 10.30–
10.45 hodin. Licitace bytu se koná
24.9. v 16.15 hodin.
● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo
bytu 61, I. kategorie, 11. nadzemní podlaží. Věžový zateplený dům
v centru města. V blízkosti domu
jsou nákupní možnosti, kulturní
vyžití a vlakové nádraží. V bytě
byla provedena rekonstrukce koupelny se sprchovým koutem a WC.
Byt s balkonem a ústředním topením. Plocha pro výpočet nájemného 28,13 m 2, celková plocha
bytu 29,80 m 2. Prohlídka 19.9.
ve 14.30–14.45 hodin a 20.9.
v 10.00–10.15 hodin. Licitace
bytu se koná 24.9. v 16.30 hodin.
● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Zateplený věžový dům
v blízkosti školy, školky, zdravotního střediska a supermarketu.
Byt s balkonem. Plocha pro výpočet nájemného 55,13 m2, celková

KRÁTCE

Poděkování strážníkům
Děkuji strážníkům Městské policie Bohumín, kteří se
starali o doprovod na akce a velmi odpovědně a profesionálně zajišťovali bezpečnost dětských účastníků
Prázdninového kolotoče. Díky patří všem strážníkům,
kteří se těchto akcí také aktivně účastnili.
Rostislav PETŘÍK

Díky profesionálům
Děkuji firmě Pavla Starońe z Horní Suché za profesionální, rychlou a zároveň pečlivou práci při výměně oken

plocha bytu 56,13 m2. Prohlídka
17.9. v 15.30–15.45 hodin a 18.9.
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu
se koná 24.9. v 16.45 hodin.
● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144,
číslo bytu 64, I. kategorie, 11. nadzemní podlaží. Zateplený věžový
dům, po rekonstrukci společných
prostor, nová plastová okna, balkon, možnost parkování u domu.
Plocha pro výpočet nájemného
66,86 m 2, celková plocha bytu
68,43 m2. Prohlídka 24.9. ve 14.30
–14.45 hodin a 25.9. v 8.00–8.15
hodin. Licitace bytu se koná 26.9.
v 16.00 hodin.
● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144,
číslo bytu 7, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Zateplený věžový
dům, po rekonstrukci společných
prostor, plastová okna, balkon,
parkoviště u domu. Plocha pro
výpočet nájemného 28,13 m2, celková plocha bytu 29,70 m2. Prohlídka 24.9. ve 14.45–15.00 hodin
a 25.9. v 8.15–8.30 hodin. Licitace
bytu se koná 26.9. v 16.15 hodin.
● Byt 1+1, ul. Bezručova 1145,
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží. Zateplený věžový
dům. Možnost parkování u domu.
Byt s plastovými okny a balkonem. Plocha pro výpočet nájemného 63,17 m 2, celková plocha
bytu 65,79 m 2. Prohlídka 24.9.
v 15.15–15.30 hodin a 25.9. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná
26.9. v 16.30 hodin.
● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba v centru
města, v blízkosti domu je tržiště,
Penny market, vlakové a autobusové nádraží. Byt s centrálním
vytápěním a plastovými okny.
Plocha pro výpočet nájemného
115,76 m2, celková plocha bytu
123,73 m2. Prohlídka 24.9. v 16.00
–16.15 hodin. Opakovaná licitace
bytu se koná 26.9. v 16.45 hodin.
● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109,
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní
dům v centru města. V blízkosti
domu jsou nákupní možnosti,

v bytě na náměstí T. G. Masaryka. Děkuji rovněž pracovníkům firmy Stavby Orlová za profesionální a obětavou
práci při demontáži skleníků na balkóně a jeho vyklizení ve stejném bytě.
Lydie KLUZOVÁ

Senior bez nehod
Do bohumínského kina zavítá 10. října ve 14.30 hodin
projekt, který se věnuje zvýšení bezpečnosti seniorů
v dopravě. Účastníci se dozvědí, jak mohou být i v důchodovém věku stále aktivními řidiči. Akce se koná pod
dohledem odborného garanta Besipu. Součástí přednášek
budou i naučná videa a herecké scénky, které zajímavou
a zábavnou formou ilustrují reálné situace s dopravní
tématikou.
(red)

kulturní vyžití, vlakové nádraží
a dětské koutky. Možnost parkování poblíž domu. V bytě je kuchyňská linka včetně spotřebiče,
krb v obývacím pokoji. Koupelna
s vanou i sprchovým koutem. Byt
s ústředním topením a balkonem.
Plocha pro výpočet nájemného
133,00 m2, celková plocha bytu
134,50 m2. Prohlídka 26.9. v 15.00
–15.15 hodin a 27.9. v 9.15–9.30
hodin. Licitace bytu se koná 1.10.
v 16.00 hodin.
● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo
bytu 45, I. kategorie, 12. nadzemní podlaží. Zateplený věžový dům
v blízkosti školy, školky, zdravotního střediska a supermarketu.
Byt s balkonem. Plocha pro výpočet nájemného 56,44 m2, celková
plocha bytu 58,75 m2. Prohlídka
24.9. v 15.00–15.15 hodin a 25.9.
v 9.00–9.15 hodin. Opakovaná
licitace bytu se koná 1.10. v 16.15
hodin.
● Byt 1+2, ul. Jateční 965, číslo
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Cihlový dům v klidné
části města v blízkosti školy, školky
a supermarketu. Možnost parkování u domu, zděné bytové jádro.
Plocha pro výpočet nájemného
51,23 m 2, celková plocha bytu
51,98 m2. Prohlídka 1.10. v 15.30
–15.45 hodin a 2.10. v 10.30
–10.45 hodin. Licitace bytu se
koná 8.10. v 16.30 hodin.
● Byt 1+3, ul. Šunychelská 951,
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží. Byt v nízké zástavbě
v blízkosti parku, supermarketu
a autobusové zastávky. Byt s balkonem, zděným bytovým jádrem
a neprůchozími pokoji. Plocha pro
výpočet nájemného 66,61 m2, celková plocha bytu 68,11 m2. Prohlídka 1.10. v 15.00–15.15 hodin a
2.10. v 9.00–9.15 hodin. Licitace
bytu se koná 8.10. v 16.45 hodin.
Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Práce v aquacentru
Společnost Bospor vypisuje výběrové řízení na místo strojníka–plavčíka. Náplní práce je zajišťování
provozuschopnosti jednotlivých bazénů, jejich
vybavení a technologií, dohlížení na bezpečnost
a dodržování návštěvního řádu. Zájemci se mohou
hlásit nejpozději do 17. září. Bližší informace k výběrovému řízení zjistíte na www.bospor.info v sekci
Aquacentrum, na telefonním čísle 596 016 532,
e-mailu dziadziova.jana@bospor.info.
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Jedno »oko« nové, druhé opravené

Výběrové řízení

Na Bohumín už dohlíží
osmadvacet digitálních
očí. Nový přírůstek kamerového systému městské
policie střeží zrenovovaný
dvůr mezi Alešovou ulicí
a hlavní třídou. Strážníkům
s instalací pomohli profesionální hasiči, kteří kameru
umístili počátkem září na
jeden z věžáků.
Technika hasičů se téhož dne
osvědčila také při výměně porouchané kamery, která monitoruje
areál Bosporu. Shlíží na něj z vrcholu Penzionu ve věži. Hasiči
tady nefunkční snímací přístroj

PRÁCE
Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje výběrové řízení
na místo referenta oddělení rozvoje a územního plánování – odboru
rozvoje a investic. Jde o pracovní
poměr na dobu neurčitou. Termín
dodání přihlášek je do 17. září. Nabízíme zajímavou práci u stabilního
zaměstnavatele. Staňte se členem
týmu naší radnice. Bližší informace,
zejména požadavky na vzdělání,
na stránkách www.bohumin.cz,
sekce Radnice, rubrika Nabídka
práce, nebo ve vývěskách. (red)

Výměna porouchané kamery na vrcholu Penzionu ve věži. Foto: Pavel Čempěl

nahradili novým z plošiny autojeřábu.
Kamerový systém bohumínští
strážníci provozují už jednadvacet
let. Pomohl jim při řešení řady
mimořádných událostí. Díky kamerám a záznamům se podařilo
vypátrat a dopadnout pachatele
trestných činů, viníky dopravních

nehod, ale také zachraňovat životy, když někdo zkolaboval na ulici.
V uplynulých letech se rozšiřování kamerového systému týkalo
především problémových lokalit,
například pudlovských drátoven.
Loni se digitální oči zaměřily na
dopravu a přibyly na frekventovaných příjezdech do města. (tch)

Šoféra vytáhl policista,
auto hasiči
To byla drahá »opička«. Hříšník (53)
z Rychvaldu si sedl 25. srpna silně
podroušený za volant a havaroval.
Skončil na střeše v rybníce. Zničil auto,
policie ho obvinila z ohrožení pod
vlivem návykové látky a jen díky duchapřítomnosti svědků nepřišel o život.
Obviněný, který měl v krvi přes tři promile, nezvládl v Rychvaldu řízení a sjel
z cesty až do rybníku, takzvaného Škuťoku. V havarovaném voze pak zůstal
bezvládně ležet. „Chvíli na to kolem projížděl policista po noční směně, který si
všiml převrácené a napůl zatopené fabie
v rybníce. Prostřednictvím obsluhy blízké
čerpací stanice zalarmoval záchranáře
a jednoho zákazníka požádal o pomoc,“ líčil
událost mluvčí policie Miroslav Kolátek.
Prohlídkou vozidla zachránci zjistili, že
v něm leží bezvládný řidič. Vyprostili jej
a na břehu předali přijíždějící záchrance.
Šofér tak díky včasnému zásahu vyvázl
bez vážnější újmy na zdraví. Bez újmy,
přesněji bez zápisu však nejspíš nezůstane jeho trestní rejstřík. Za opilecké eskapády mu hrozí až tři roky nepodmíněně.
(red)

NeBezpečný bohumínský cyklista (3)
Pro každé vozidlo v silničního provozu vymezuje zákon
prostor, ve kterém se může to či ono pohybovat. Zatímco
třeba dálnice slouží výhradně motorovým vozidlům
a cyklisté na ni nesmí, pro jezdce na kolech vznikají jízdní
prostory, které jsou často oddělené od motorové dopravy.
Nejznámějšími dopravními
prostory jsou stezka pro cyklisty
(obr. 1) a vyhrazený jízdní pruh
(obr. 2). Bývají odlišené barevně
či jiným typem povrchu než silnice a cyklisté, osoby na segwayi
nebo jiném osobním přepravníku je mají povinnost využívat.
Smí se na nich pohybovat také
osoby vedoucí jízdní kolo, ovšem
pro jiné účastníky provozu, kterým pruh nebo stezka určen
není, tady platí zákaz.

 Obr. 1


Obr. 2

Stezky pro cyklisty mohou být
samostatné, jednosměrné nebo
obousměrné či společné s chodci. S jednosměrnou cyklostezkou
se setkáme například v ulici 1.
máje ve Skřečoni. Směr jízdy
tady vyznačuje nejen svislé dopravní značení, ale i piktogramy.
Společná stezka pro cyklisty
a chodce se nachází na skřečoňském mostě nebo v Rafinérském
lesíku, vyhrazený jízdní pruh pro
cyklisty pak ve Štefánikově ulici
v centru Bohumína nebo v Ostravské ulici v Pudlově. Na zvýšený pohybu cyklistů po pozemní
komunikaci upozorňuje řidiče
vodorovná dopravní značka piktogramový koridor pro cyklisty
(obr. 3).
Cyklistům, kteří potřebují přejet
vozovku, slouží takzvané přejezdy pro cyklisty. Ty mohou být



 Obr. 3

 Obr. 4

samostatné, ale častěji se setkáme
s přimknutým přejezdem k přechodu pro chodce (obr. 4). Cyklista nesmí jet nikdy přes přechod pro chodce, ale může použít pouze přejezd. A zároveň se
přesvědčit, zda může vozovku
přejet, aniž by ohrozil sebe nebo
ostatní účastníky provozu. Cyklista smí přejíždět vozovku, jen
pokud s ohledem na vzdálenost
a rychlost jízdy nedonutí řidiče
vozidel k náhlé změně směru
nebo rychlosti. Takovýto přejezd
se nachází v křižovatce ulic Šunychelské a Jana Palacha.
Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

U nehody v Rybničné ulici zasahovali profesionální hasiči z Bohumína
a Karviné. Potopenou fabii vyprostili ze
Škuťoku jeřábem. Foto: HZS MS kraje
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POZVÁNKA

Hudební bonbonky
a originální spojení
Kulturní spolek Oderberg si
loňským koncertem v sále Pod
Zeleným dubem otestoval zájem publika a nyní na podzim
na něj naváže šňůrou šesti vystoupení. Už 19. září od 19 hodin
se na pódiu představí ostravská
herečka a zpěvačka Hana Fialová,
držitelka ceny Thálie a sólistka
Národního divadla moravskoslezského. Nabídne písně světových muzikálů i nejslavnější
šansony Edith Piaf.
„Pojítkem plánovaných koncertů
je kvalita interpretů. Chceme, aby
si přišli na své muziky milovní fajnšmekři z Bohumína i okolí,“ nastínil Martin Kachel z pořádajícího
spolku Oderberg. Dodal, že následovat bude 26. září v 18 hodin
koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů,
který doprovodí nejlepší dětské
zpěváčky z Moravy a Slezska.
Vystoupení zaznamená a ze
záznamu pak odvysílá Český rozhlas Ostrava.
Do konce roku se posluchači
mohou těšit na další hudební
bonbonky, často originální.
V říjnu Pod Zeleným vystoupí
Petr Bende s hudeckou muzikou
ZUŠ Bohumín, v listopadu by
měl dorazit světoznámý jazzman
Laco Déczi a prosincovou třešničkou bude vánoční Vivaldi po
našymu aneb Čtvero ročních
období se sonety v místním dia(tch)
lektu.

Veslování na rynku
Klub SK CWG Bohumín pořádá 16.
září od 9.15 do 15 hodin na náměstí
ve Starém Bohumíně další pokračování sportovní akce »Veslujeme do
středu země«. K dispozici bude pět
veslařských trenažérů, na nichž by
měl každý dobrovolník urazit pět set
metrů. Na nejlepší veslaře čekají ceny.

Zdolala sladkovodního obra
Sumce dlouhého 185
centimetrů vylovila
z Kališova jezera rybářka
Markéta Jochcová z FrýdkuMístku. S kapitálním
úlovkem se stala během
posledního srpnového
víkendu vítězkou závodu
v lovu sumců pořádaného
bohumínským Českým
rybářským svazem.
Bylo půl třetí ráno, když kolegové Markétu Jochcovou vzbudili. „Zrovna jsem si zdřímla, když
slyším, jak kolegové volají: Markéto, vstávej, máš na vlasci obra!
Zatímco jsem sumce tahala z vody,
dělali si ze mě legraci, zda nepotřebuji vodní lyže, protože to byl macek vážící půl metráku a měl pořádnou sílu,“ popsala zápas rybářka.

Foto: Český rybářský svaz MO Bohumín

Výlov sumce nakonec zabral
půl hodiny. Markéta Jochcová
byla jedinou ženou, která se do
závodu zapojila a jednoznačně
ho ovládla. „Obvykle takto velké
ryby pouštíme zpět do vody, ale
tohle byly závody zaměřené na

výlov, takže úlovek skončil na
talíři. Guláš z něj byl vynikající
a porcí nepočítaně,“ dodala Markéta Jochcová. Celkem vytáhli
závodníci z jezera šest vousáčů,
kteří by v řadě za sebou vytvořili
špalír dlouhý 8,6 metru.
(luk)

Obtěžující doprava? Někde se řeší, jinde ne
V únoru proběhla v bohumínských sdělovacích prostředcích zpráva o plánované výstavbě
logistického střediska dopravní společnosti v areálu u křižovatky Ostravské a Dlouhé
ulice ve Starém Bohumíně. Obavy místních obyvatel ze zvýšeného zatížení prostředí
tímto provozem vyústily v několik dotazů do internetové rubriky „Ptejte se“ a světe,
div se! Město ihned zorganizovalo schůzku místních občanů s podnikateli, kde se řešily
otázky spojené se zatížením životního prostředí uvedené lokality.
nou z podmínek firmy spolufiA bylo až dojemné sledovat
DOPISY ČTENÁŘŮ
nancování takové komunikace,
účast a zájem vrcholných předmohlo město tento požadavek
stavitelů města na takovém řešení
akceptovat. Vždyť spolufinancuje i jiné soukromé
problematiky, které by uspokojilo místní občany.
aktivity.
Sám jim to přeji, vím, o čem je řeč. Bydlím naproti
ulici, po které probíhá výjezd těžké nákladní dopravy
Vzhledem k tomu, že se blíží volby do místních
z překladiště sypkých hmot v Lounech. Po ulici
zastupitelstev, zajímalo by mne, zda existuje nějaká
mezi rodinnými domky!
z kandidujících stran, jež by byla ochotná tento proA tak konstatuji, že asi máme v Bohumíně občany
blém řešit s odpovídajícím výsledkem a které bych
dvou kategorií. Jednu, pro jejíž uspokojení se může
mohl dát svůj hlas. A věřím, že společně se mnou
město přetrhnout, a druhou, na kterou se vyloženě
i mnoho obyvatel Lounské ulice.
kašle.V případě Lounské ulice už více než 10 let! PožaStanovisko takové strany si rád přečtu v reakci na
dujeme, aby město, které je vlastníkem ulice, tento
tento příspěvek.
těžký provoz odklonilo na náhradní technologickou
Zdeněk VOJÁČEK, Pudlov, Louny
komunikaci mimo rodinnou zástavbu, ale město v této
Pozn. redakce: Před volbami mohou strany využít
záležitosti zajistilo, jak se říká, »dvě věci«. Přitom dává
vyčleněný prostor pouze pro svou volební kampaň.
na jiné aktivity řádově statisíce. A pokud snad bylo jed-

(red)

STALO SE

Skládka v potoce
Velkého množství domovního
odpadu se barbarským způsobem
zbavoval muž (51) z Pudlova. Pytle se
smetím vysypal přímo do Orlovské
stružky poblíž svého domu. Předpokládal, že je voda odnese a bude
z obliga. Pet lahve, igelitové tašky
a další svinčík se ale kvůli malému
průtoku zachytil o větve a nepořádku
si všimli kolemjdoucí, kteří přivolali
strážníky. Ti mezi smetím objevili
i písemnosti, které je dovedly přímo
k domu provinilého bordeláře. K založení černé skládky se přiznal s tím,
že měl přeplněné popelnice a do
sběrného dvora se mu nechtělo. Za
jeho počínání ho trest neminul. Odpad z potoka musel uklidit a ještě
(red)
vyfasoval pokutu.

Z černého pasažéra ozdobou náměstí
Zahradníci, kteří pečují o městské záhonky, vysadí ročně tisíce letniček a okrasných
rostlin, které zkrášlují veřejná prostranství. Tu a tam se stane, že někdo jejich práci
a květinovou výzdobu nedopatřením či úmyslně pošlape nebo jinak zničí. Tentokrát
ovšem došlo na náměstí T. G. Masaryka v centru města ke zcela opačné situaci.
Neznámý pěstitel zahradníkům »fušoval« do řemesla a do
záhonů jednu rostlinku přidal.
A ne tak ledajakou. Když se začala klubat ze země, profesionální
zahradníci v ní ihned rozpoznali
slunečnici. A protože letošní léto
bylo teplotně extrémní, věnovali
se jí stejně jako ostatním kytkám
a pravidelně ji zalévali. Slunečnice vyrostla a v uplynulých dnech
šla krásně do květu. Stala se tak
originálním a obdivovaným solitérem na bohumínském rynku.
(tch)

Foto: Pavel Čempěl
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V řece vody málo, nad hlavami moc
Do poslední chvíle visela ve vzduchu otázka, zda se letošní
sedmý ročník Závodu dračích lodí vůbec uskuteční. Kvůli
suchu a nízké hladině Odry. Nakonec se čtrnáct přihlášených
posádek 25. srpna do bojů přece jen vydalo. A zatímco se
předtím dešťových srážek nedostávalo, během akce si jich
týmy, organizátoři i diváci »užili« vrchovatě.
Na břehu u hraničního mostu
voněly grilované klobásy, teklo
pivo a vyhrávala muzika. I přes
nepřízeň počasí přilákala oblíbená
akce spolku Přátel bohumínské
historie zástupy příznivců. Ti přišli fandit dvacetičlenným družstvům s bubeníkem, která tradičně
postavily pracovní či kamarádské
kolektivy. Do jedinečných plavidel s dračí hlavou na přídi usedli
například železničáři, chemici,
dobrovolní hasiči, reprezentanti
měst nebo party nadšenců. Nejprve je čekaly souboje ve dvou
skupinách, v nichž se utkal každý
s každým. Dva nejlepší týmy
z každé skupiny pak postoupily
do vyřazovacích bojů o ceny.
Loňské prvenství ve vyrovnaném finále obhájila Loděnice
Karviná, která o pár centimetrů
předstihla druhé Vodáky Odry

a Olše. Třetí příčku obsadilo
SDH Nová Ves a »bramborová«
medaile zůstala na dolnolutyňský

Nerad, který si ovšem v jedné
z rozjížděk připsal absolutně nejrychlejší čas letošního ročníku
1:19,21. Nekorunovanými krárálovnami akce pak byly jako
každoročně »Růžovky« alias
Kamila tým. Ryze ženská
posádka sice nemohla na
vodě silnějším sestavám
konkurovat, ale stylovými

Foto: Pavel Čempěl

Slezský slavíček v bohumínském hrdle
V neděli 3. září se v rámci mezinárodního
folklorního festivalu Slezské dny v Dolní
Lomné na Frýdecko-Místecku uskutečnila
soutěž zpěváčků Slavíček ze Slezska.
Zúčastnila se jí také ZUŠ Bohumín,
kterou zastupovaly Anežka Gernerová,
Anna Giecková, Eliška Giecková a bývalá
žačka zušky Anna Opartyová.
Pozvání na prestižní soutěž dostali mladí vokalisté, kteří už letos bodovali v jiné folklorní soutěži
nebo jinak významně zaujali organizátory. Sjely se
zde děti z Těšínského i Opavského Slezska. Kromě
soutěžících v programu zazpívala jako host i loňská
vítězka soutěže Veronika Kachlová a její maminka
Barbora Kachlová, ředitelka bohumínské zušky,
měla tu čest zasednout v porotě.
I přesto, že akci stihla strašlivá nepřízeň počasí,
která jí bohužel ubrala na kráse, všechna děvčata se
prezentovala ve skvělém světle. A dočkala se významného ocenění. Anežka Gernerová si vyzpívala
první cenu - Zlatého zpěváčka ze Slezska, stříbrného
zpěváčka si z pódia odnesla Anička Opartyová. (red)

kostýmy, dobrou náladou a až
nakažlivým entuziasmem strčila
všechny do kapsy.
(tch)

Letošní vítězky Anežka Gernerová (vlevo) a Anička Opartyová (vpravo) s vítězkou loňského ročníku Veronikou
Kachlovou (uprostřed).

Skřečoňské dny
u hasičů
Návštěvníci hasičské zahrady ve
Skřečoni v sobotu 1. září symbolicky pokřtili nový altán. V hasičském areálu se konala letní
slavnost aneb Skřečoňské dny,
na které dorazila více než stovka
hostů.
Malí hasiči předvedli ukázky výcviku, děti si pak mohly zastřílet
ze vzduchovky, vyřádit se ve skákacím hradu nebo si zasoutěžit.
Zábavná klání »o štamprli« připravili hasiči také pro dospěláky. Na
akci pochopitelně nechybělo občerstvení a živá hudba.
Organizátoři slavností děkují sponzorům. Byli to město Bohumín,
Bekaert Bohumín, Bonatrans
Group, Rockwool, Kovo Vesuv,
Dřevotrust, Železářství a půjčovna
nářadí - Barbara Kolebacz, Trafika
Skřečoň, Potraviny Hanusek, Bar
Mersi, instalatérství Astra – Milan
Bužek, Tomáš Schmeja – voda,
plyn, topení, Skřečoňský žabák,
Libor Jurák – rybářské a chovatelské potřeby, Luto Gas – čerpací
(red)
stanice, Dafo-koření.

POZVÁNKA

Den řemesel
na náměstí T.G.M

Eliška Giecková na podiu. Stihla zazpívat ještě předtím, než se přihnala bouřka.

Foto: Barbora Kachlová

Střední škola v Bohumíně pořádá Den
řemesel 2018. Proběhne 27. září od 9 do
14 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Škola
tady poutavou formou a praktickými
ukázkami představí jednotlivé obory.
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Kandidátní listina pro komunální volby 2018 v Bohumíně za KSČM

1. René Jakus (stavbyvedoucí)

2. Mgr. Antonie Walterová (učitelka)

3. Marie Lenochová (skladnice)

Vrátíme prestiž naší nemocnici, musíme stabilizovat všechna stávající oddělení. Zlepšíme
péči o pacienty a vytvoříme kvalitní prostředí
pro zdravotnický personál. Budeme usilovat
o navrácení již dříve zaniklých oddělení, jako
je porodnice nebo dětské oddělení, včetně dětské lékařské pohotovosti.

Budu se věnovat hlavně oblasti vzdělávání,
dále rozšiřování možností smysluplného trávení volného času zejména dětí a mladých
lidí a tím zabránit požívání alkoholu a drog.

Budu pokračovat v řešení bytové politiky
města a podílet se na zlepšení kulturního
a sociálního zázemí pro rodiny s dětmi
i osamělé seniory.

VOLTE KANDIDÁTY KSČM, VOLTE č. 2

4. Marek Ganitta
(technický kontrolor)

9. Sandra Bugdolová
(studentka VŠ)

14. Jiří Kaštíl
(technický kontrolor)

19. Ludmila Uhrová
(admin. pracovnice)

5. Bc. Miloslav Mutina
(chemik laborant)

10. Jana Pavelková
(zdravotní sestra)

15. Naděžda Gašpárová
(admin. pracovnice)

20. Zdeňka Mutinová
(prodavačka)

6. Andrea Čimborová
(studentka VŠ)

11. Ing. Daniel Vondrák
(technik)

16. Jaroslav Kijonka
(elektrikář)

21. Eva Šmídková
(fotografka)

7. Ing. Blanka Ryšavá
(ekolog)

12. Petra Jakusová
(prodavačka)

17. Jiří Walter
(stavební zámečník)

22. Ivan Ryšavý
(frézař)

8. Michal Gabaľ
(kontrolor kvality)

13. František Walter
(trenér juda)

18. Jarmila Szostoková
(servírka)

23. Marcela Littnerová
(elektromechanička)

Nezadržitelně se blíží konec volebního období 2014-2018. V zastupitelstvu města
jsme za KSČM obětavě pracovali a společně s námi desítky našich spolustraníků
a sympatizantů ve výborech a komisích rady. Městu se daří, jenže setrvačnost je
fyzikální zákon a v řízení města přináší stojaté vody a sebeuspokojení. Stále je
co zlepšovat a přinášet nové podněty, abyste vy, občané byli ještě spokojenější.
Proto přijďte ve dnech 5. a 6. října 2018 ke komunálním volbám a dejte svůj hlas kandidátům za KSČM, kteří budou na
hlasovacím lístku č. 2. Děkujeme Vám.
Antonie Walterová a Zdeněk Veselý, zastupitelé za KSČM

Den železnice
v Bohumíně
Milovníci mašinek a modrých uniforem se mohou
opět těšit na Den železnice.
V Bohumíně a Ostravě proběhne v sobotu 29. září.
Jeho součástí bude den otevřených dveří v bohumínském depu kolejových vozidel, prodej železničních
modelů a literatury a pochopitelně i lákavé projížďky historickou soupravou
taženou parní lokomotivou
nebo jízdy zvláštních vlaků
po nákladových vlečkách.
Součástí bohumínských
oslav bude také kulturní
program. Děti čeká zábava
s mašinkami nebo divadelní
pohádka. K poslechu budou
hrát country kapely a dechovka.
(red)

Ještě nosí školní brašny, ale válí s činkou
Tělocvična na Faji byla 1. září dějištěm už 53. ročníku mezinárodní Velké ceny Bohumína ve vzpírání mládeže. K činkám se
postavilo pětačtyřicet mladých závodníků ze třinácti českých,
slovenských, polských a maďarských oddílů.
Vzpírání má v Bohumíně mnohaletou tradici a pyšní se mnoha

Foto: Pavel Čempěl

cennými trofejemi v individuálních i oddílových soutěžích. Vzpěrači zvučných jmen mají ve městě
stále své následovníky. Potvrdili to
zejména ti nejmladší účastníci velké ceny, kteří bojovali ve skupině
chlapců a děvčat od 10 do 12 let.
První místa v jednotlivých váhových kategoriích vybojovali Sabina
Thérová (11) z CWG Bohumín
a trojice závodníků SKV Bonatrans
Bohumín Martin Šimek (12), David Teplíček a Daniel Revák (10).
Na první místo ve skupině děvčat
od 15 do 17 let vystoupala také
Pavlína Jadrníčková (16) z Bonatransu. Mezi staršími chlapci se
dařilo především zahraničním zá-

vodníkům. Zlato ze skupin 13 až
15 let a 16 a 17 let putuje do Maďarska, z 18 až 20 let na Slovensko.
Obdobně skončilo také celkové
hodnocení oddílů. Z vítězství se
radoval maďarský Ireg, stříbro
připadlo MKVaSŠ Košice a třetí
příčku obsadilo áčko SKV Bonatrans Bohumín.
(tch)
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40 CÍLŮ BOHUMÍNSKÉ ČSSD PRO OBDOBÍ 2018 – 2020
Vážení Bohumíňáci,
uplynuly čtyři roky a my si Vás opět dovolujeme požádat o podporu v komunálních volbách. Měníme
Bohumín k lepšímu už víc než 20 let. I náš minulý program jsme splnili a přidali i něco navíc. Dobře
jsme hospodařili, a proto jsme mohli investovat každý rok stovky milionů korun do zkrášlení
našeho milovaného města. Máme připraveny další projekty, o nichž jste v anketě rozhodli právě
Vy. A zavazujeme se je postupně všechny proměnit ve skutečnost. Naši práci znáte. Naši kandidáti pracují pro město v různých oborech už dlouho. Nezklameme Vás ani v dalším období.
Budeme spolupracovat i s ostatními stranami, kterým dáte důvěru. V Bohumíně není pro politikaření místo. Společně dokážeme víc. Spolu s Vámi a Vašimi nápady.
Víte, že nezadlužujeme město, bojujeme
proti hernám a ubytovnám a potřebujeme
k tomu Vaši podporu.
Usilujeme o kvalitní
bydlení a místa pro
bohaté využití volného času. O lepší životní prostředí a více
zeleně a květů. Podporujeme spolky, sportovní jednoty a kulturu. Vylepšujeme školy
a školky, protože víme,
že děti jsou naší budoucností. Bojujeme za naši nemocnici...
Slibovat mohou mnozí. My však neslibujeme nemožné. Své sliby plníme,
což jste si už mnohokrát vyzkoušeli.
Nabízíme Vám i tentokrát 40 konkrétních závazků.
Petr VÍCHA, lídr kandidátky

Bezpečné ulice
stop ubytovnám a nepřizpůsobivým
více kamer
 žádný hazard

strážníci, asistenti i policisté
v ulicích
 boj proti drogám


Bohumín bez bariér
vlakový a autobusový terminál
opravená veřejná prostranství
(vnitrobloky, sídliště)
 nové chodníky, kruhové objezdy,
parkoviště
 moderní a úsporné veřejné
osvětlení
 další cyklostezky a cykloboxy



Moderní a dostupné
bydlení


nejlevnější nájemní bydlení
v regionu

další opravené byty a domy pro
slušné nájemníky
 proměna cihlových domků
v Okružní ulici
 stavební parcely pro rodinné domy
 relaxační parčík s umělým
jezírkem v lokalitě Petra Cingra


Lepší životní prostředí
boj za obchvat Skřečoně
protipovodňové hráze
 příspěvek 15 tisíc Kč na nový kotel
při výměně za starý plynový
 zvýhodněný svoz bioodpadu
 boj za přemístění kompostárny
u Vrbice
 příspěvek na individuální řešení
připojení na kanalizaci






Služby a péče na dosah
investice do městské nemocnice
modernizace škol i volnočasových
areálů
 nové centrum pro seniory a spolky
v Okružní ulici
 dotace kulturním a sportovním
spolkům, hasičům
 další rekuperační jednotky
do školních tříd
 obchodní centrum u Kauflandu
 sjednocení sociálních služeb
na jedno místo
 rozšiřování volných výběhů pro psy



Zelené a zábavné město
výsadba lesoparku Na Panském
nová lezecká stěna ve Sportcentru
 vylepšování rekreace u Kališoku
 zázemí pro rodiče s malými dětmi
v zimních měsících
 rozšiřování přírodní rekreace
u Vrbického jezera včetně in-line
okruhu
 rozkvět sportovně-rekreačního
areálu Bospor (bludiště, hokejové
šatny)
 kultura na dosah
 další rozvoj adrenalinového areálu
Faja
 lávka pro pěší a cyklisty přes Olši



PODPOŘTE NÁŠ TÝM! PODPOŘTE JEŠTĚ LEPŠÍ BOHUMÍN.

Zápolení s metrákovými břemeny

Lutyňská soutěž proběhla druhým rokem a ujít si ji nenechalo
šest mužů a tři smíšené dvojice.
Závodníci se museli popasovat se
zvedáním auta (deadlift), ve kterém dominoval Radek Pacoň.
Vůz se mu podařilo odlepit od
země jedenáctkrát. Následovalo
zvedání osmdesátikilové klády
(loglift), přenášení dvěstěkilového
jařma (super youk) a stejně vážící
pneumatiky s úchopy (farm walk).

POZVÁNKA

Opět je tu
plavecká
soutěž měst

Oddíl silového trojboje TJ Viktorie Bohumín pravidelně
pořádá pro fyzicky zdatné nadšence soutěž Bohumínský
silák. Její čtvrtý ročník se v zahradě starobohumínské
Viktorky konal v červnu. Nyní trojbojaři atraktivní klání
zorganizovali také v Dolní Lutyni. Silácká soutěž se na
sokolském hřišti konala 1. září.

Foto: Pavel Čempěl

svoz tříděného odpadu
od rodinných domků
 kanalizace v dalších částech města


Soutěžící i diváci si užili také poslední disciplínu, siláci si museli
poradit s osmdesátikilovou betonovou koulí neboli atlasem.
Se záludnostmi všech disciplín
si v kategorii do 90 kilo poradil
nejlépe Radek Pacoň, druhý byl
Martin Turek a třetí Václav Franz.
V hmotnostní kategorii nad 105
kilo bojoval Jakub Kubica pouze
sám se sebou, přesto šel do všech
výzev naplno. V soutěži smíšených
dvojic vybojovali první místo
Martin Štoppl a Pavlína Bazalová,
druhé patřilo Martinu Turkovi
a Tereze Herrmannové a třetí
manželům Jaroslavu a Petře
(tch)
Thérovým.

Bohumíňáci, do plavek! Ve
středu 3. října se koná už
27. ročník Plavecké soutěže
měst, která nabízí příležitost ke startu vodomilům
všech věkových kategorií.
Každý má možnost vyzkoušet si svoji aktuální formu na
stometrové trati a stát se na
chvíli reprezentantem svého
města. V barvách Bohumína
mohou soutěžit nejen rodáci, ale všichni plavci, kteří od
šesti do dvaceti hodin zavítají do místního aquacentra
a libovolným stylem zdolají
délku čtyř bazénů.
V den konání akce mají soutěžící vstup zdarma a jejich
plavecký výkon bude bodově
vyhodnocen podle jednotlivých kategorií.
Podpořte dobrou myšlenku
propagující kondiční plavání
a dokažte si, že na to máte.
Podrobnější informace o soutěži na www.caspv.cz. (red)
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Vážení voliči,
je mi ctí představit vám 23 kandidátů, 10 žen a 13 mužů, 10 členů ODS a 13 nestraníků – jsou mezi nimi
studenti, zaměstnanci, podnikatelé i senioři, kteří nejsou lhostejní k dění ve městě a proto se uchází o vaši
důvěru. Svou kandidaturu do zastupitelstva města berou jako výzvu přispět ke zlepšení života ve městě
a žádají vás s úctou o důvěru k potřebným změnám. Využijte jejich energii a nápady!
Dáte-li nám šanci, prosíme, abyste svůj hlas odevzdali jako HLAS
PRO CELOU VOLEBNÍ STRANU v takovém případě má hlas každého
z vás sílu 23 hlasů. Hlas odevzdaný
pouze jednotlivci z naší kandidátky
má sílu jen jednoho hlasu a zbývajících 22 vašich hlasů zbytečně
propadne.

CHCEME:
 uzdravit

těžce zkoušenou
městskou nemocnici
 zajistit dostatek lékařských
ordinací ve městě

POLITIKA

ladem ležící pozemky
u dálnice k moderním nerušivým
podnikatelským aktivitám
 dostavět starobohumínské
náměstí
 aby starosta i místostarostové
pracovali na 100 % pro město –
žádné poslanecké či senátorské
trafiky
 při parkování v centru města
zvýhodnit občany Bohumína,
preferovat veřejnou zeleň před
dalšími parkovišti pro cizí

zóny se zázemím kolem
vrbického i pudlovského jezera
a Kališoku
 vybudovat reprezentativní
městský domov pro naše seniory
se zdravotnickým a kulturním
zázemím
 nabídnout startovací byty
pro mladé rodiny
 nabídnout městským částem více
peněz pro jejich rozvoj
 dále podporovat sport a kulturu
ve městě, školky a školy,
 podpořit dotacemi využívání
dešťových a odpadních vod u RD,
výstavbu kanalizačních řadů
A HLAVNĚ – PŘIJĎTE K VOLBÁM,
BEZ VÁS TO NEPŮJDE!

Kdo chce lepší radnici – volí č. 6

Mgr. David MARYŠKA,
volební lídr za ODS

bezplatnou městskou hromadnou dopravu s krátkými intervaly
mezi centrem a všemi městskými
částmi s ekologickými minibusy,
nový dopravní terminál u nádraží
 městskou wi-fi síť, odpovídající
21. století
 donutit stát a Povodí Odry
ke splnění mnohaletých slibů
o úplné protipovodňové ochraně
města výstavbou hrází v Pudlově
 dosáhnout odklonu tranzitní
dopravy od Karviné mimo Skřečoň


 využít

 rekreační
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SPOLEČENSK Á KRONIK A

BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

VZPOMÍNKY

8. září uplynulo sedm let od úmrtí

pana Jozefa KOLLÁRA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Helena
a syn Stanislav.
Čas plyne, vzpomínky zůstanou.

3. srpna jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí

pana Josefa LENOCHA
z Bohumína.
10. srpna jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí

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

8. září jsme si připomněli nedožité
37. narozeniny naší dcery, maminky,
sestřenice a tety,

paní Jarmily LENOCHOVÉ

paní Hanky AGELOVÉ.

z Bohumína.



Vzpomínají snacha Maruška Lenochová,
vnuci Jana a Jan s rodinami a příbuzní.

S úctou a láskou vzpomínají syn Daniel,
maminka, otec, přátelé a kamarádi.

21. srpna uplynulo dlouhých 15 let od úmrtí

Kdo žije v srdcích těch, které měl rád, ten neodešel.

Ing. Leszka POCZĄTKA,

10. září vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí

kdy pohrál boj se zákeřnou nemocí,
i když měl život tak rád.

pana Ivo LENOCHA
z Bohumína.


V našich srdcích a vzpomínkách
však žije stále dál.
Vzpomínají manželka Danuše,
dcery Soňa a Hanka a syn Leszek s rodinami.


Vzpomínají manželka Maruška Lenochová,
dcera Jana a syn Jan s rodinami,
příbuzní a spolupracovníci z MěÚ.

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

27. srpna nás nečekaně opustil

pan František WODECKI.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstanou.
Kdo v srdci žije, neumírá...

11. září jsme si připomněli 13. výročí úmrtí naší maminky,

28. srpna jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí

paní Zdenky MALECOVÉ

paní Marie CZERNÉ

17. září si připomeneme 30. výročí, kdy nás opustil náš tatínek,

ze Skřečoně - Nové Vsi.


S úctou a láskou vzpomínají dcera Alena
a syn Mirek s rodinami.

a

pan Antonín MALEC.


Vzpomínají dcery Marie, Eva a syn Petr s rodinami
a sestry Anna a Frida.

Kdyby tisíc očí zaplakalo, už nevstanu.

17. září uplyne 5 let,

4. září jsme si připomněli nedožité
44. narozeniny naše syna, manžela a bratra,

kdy nás navždy opustila maminka,

pana Petra LUKAŠTÍKA.
Zároveň 23. září vzpomeneme
2. 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.

babička a tchyně,

paní Ilona ISAIÁŠOVÁ.


Vzpomínají syn Ladislav s manželkou Ivetou
a synem Honzou.

ČÍSLO 16 / 2018
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VZPOMÍNKY

BLAHOPŘÁNÍ

17. září by se dožil 65 let náš drahý bratr a strýc,

pan Radomír GOLA.
S láskou vzpomíná sestra Jana a synovec Pavel.



7. září oslavili zlatou svatbu manželé

28. července jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky,

Ludmila a Lubomír ŠLACHTOVI.

paní Jiřiny GOLOVÉ.
S úctou a láskou vzpomíná dcera Jana a vnuk Pavel.
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

18. září vzpomeneme 25. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka,

pana Steriose VLACHOPULOSE.


S velikou láskou vzpomínají manželka Dimitra
a děti s rodinami.
22. září to budou dva roky,
kdy nás navždy opustil

pan Bohumír ŠPIDLEN.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Irena,
dcery Irena a Mirka s rodinami.
25. září vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky, tchyně, babičky,
prababičky, tety,

paní Emilie GRYMOVÉ
a 3. října jejích nedožitých 100 let.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Vlasta s Edou, vnuk Martin s Martinkou,
vnučka Marcela s Lumírem
a pravnuci Davídek a Radimek.
27. září si připomeneme
6. výročí úmrtí

pana Jozefa HLADÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila
a synové Lumír a Rostislav s rodinou.

Vše nejlepší, hodně zdraví a pevné nervy do dalších společných let
přeje dcera Karin s manželem Jirkou, syn Radek s manželkou Ivou
a vnoučata Jakub, Katka, Terezka a Kristýnka.
8. września obchodziła swój zacny jubileusz,
85. urodziny, nasza ukochana mama,
teściowa, babcia i prababcia,

pani Helena GRABOWSKA
ze Skrzeczonia.
Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia, dużo
zdrowia, szczęścia, Błogosławienstwa Bożego
oraz niesłabnącej energii do dalszych lat
życzą córka Jana z rodziną, synowie Władek i Rudek z rodzinami
oraz prawnucy Filipek i Anetka.

Své »ano« si řekly tyto páry
Petr Cviner a Barbora Bezděková, oba z Bohumína
Vladimír Hažlinský a Eva Šertlerová, oba z Bohumína
Bohumil Přibyl a Táňa Sarganková, oba z Bohumína
Marek Putnoky a Andrea Kačicová, oba z Bohumína
Jakub Siuda a Monika Olejníková, oba z Bohumína
Stanislav Holub a Markéta Wronková, oba z Bohumína
Martin Jakeš z Bohumína a Anna Šeligová z Karviné
Martin Měšťan a Michaela Magurová, oba z Bohumína
Petr Kupka a Renáta Šupolíková, oba z Bohumína
Tomáš Cina ze Slovenska a Monika Cicková z Bohumína
Jiří Lukáč a Nikola Temelová, oba z Bohumína
Petr Osvald a Hana Kusáková, oba z Bohumína
Mohamed Cherchali z Alžírska a Martina Kropková z Bohumína
(mat)
Lukáš Skokan z Orlové a Nela Ševčíková z Bohumína

Naposledy jsme se rozloučili
Bacíková Cecilie *1937 z Nového Bohumína  Bača Robert
*1964 z Bohumína  Bijoková
Anna *1948 z Nového Bohumína
 Bodisová Terézia *1956 z Nového Bohumína  Dřenzla Josef
*1930 z Pudlova  Hujo Michal
*1998 ze Záblatí  Chroboczková
Jarmila *1930 z Nového Bohumína  Klenková Alena *1951 z Nového Bohumína  Kotala Karel
*1950 z Nového Bohumína 
Lakatoš Július *1946 z Nového

Bohumína  Pawiński
Ondřej *1945 z Bohumína  Pištěk Libor *1967 z Nového Bohumína  Pollák Vladimír *1966 z Bohumína  Slaninová Drahomíra *1947 z Nového
Bohumína  Strýček Jan *1936
z Nového Bohumína  Škrobánek
Karel *1937 z Nového Bohumína
 Vašek Petr *1952 ze Šunychlu
 Vavříček Karel *1954 ze Starého Bohumína.
(mat)

BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
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Vyslanci bohumínského umění v Polsku
Slezsko bez hranic. Místní spolky Bart, Maryška a Oderberg prezentovaly bohumínskou
kulturu a umění u našich severních sousedů. Jejich zástupci se 31. srpna a 1. září zúčastnili
Přeshraničního festivalu kultury a nevládních organizací ve Wodzisławiu Śląskim.

Foto: Spolek Maryška

Pozvánka polských hostitelů
bohumínské spolky velmi potěšila. Šlo o jedinečnou příležitost
ukázat, že i Bohumín žije kulturou. Výtvarníci z atelieru Bart
přivezli na festival výstavu svých
obrazů, Maryšku zase reprezentoval řezbář Šimon Pohl, který
přímo na místě předvedl, jak
pracuje se dřevem. Starobohumínské pivní lázně pro změnu
představil spolek Oderberg, pod
jehož hlavičkou vystoupil také
smyčcový Oderberg Quartett
s programem Od Mozarta po
Led Zeppelin.
Spolu s umělci navštívila festival také třicítka členů Senior klubu Bohumín. Dříve narození si
v rolích diváků vychutnali atmosféru akce a užili si program slav(red)
ností.

KRÁTCE

Skvělá péče v naší
nemocnici
Nedávno jsem strávila čtyři měsíce
v centru následné péče bohumínské
nemocnice, konkrétně v LDN II. Velmi
děkuji primáři tohoto oddělení Václavu
Sosnovi za veškerou péči, kterou mi věnoval, a také všem zdravotním sestřičkám za jejich příjemné a vlídné jednání,
trpělivost, obětavost a ochotu. Byla jsem
tam velmi spokojena.
Hilda HOLČÁKOVÁ

Poděkování
za finanční pomoc
V srpnu dostal mladý hřebec mé dcery
střevní koliku. Veterinář na místě vyřkl
nemilosrdný ortel. Buď koně utratí, nebo
musí okamžitě na operaci. Jeden z přihlížejících nás oslovil, ať koně k operaci
převezeme, že zajistí potřebné finance.
Hned druhý den jsme peníze obdrželi
a dozvěděli se, že největší částkou přispěla poslankyně Andrea Babišová. Moc
jí děkuji, velmi si toho vážíme.
Alice WASNIOWSKÁ

Bunkr u transformátoru se mimořádně otevírá
V září si připomínáme 80 let od všeobecné mobilizace československé branné
moci. Při této příležitosti Klub vojenské historie Bohumín 22. a 23. září mimořádně
zpřístupní pěchotní srub MO-S4 Šedá vila, lidově bunkr u transformátoru.
Jakou mělo Československo armádu ve 30.
letech? Jaké využití našly objekty na Bohumínsku
po válce? Odpovědi nejen na tyto otázky poskytne
návštěva pěchotního srubu MO-S4. Kromě prohlídky
interiéru bunkru, který je jedním ze dvou samostatných objektů československého opevnění se čtyřmi
pancéřovými prvky, čeká návštěvníky i výstava »Od

INZERCE
REALITY
● Prodám řadovou garáž 26 m2
za žel. přejezdem na Chałupki
u Kauflandu. Cena 75 000 Kč. 
607 577 083 po 19 hod.
● Pronájmu bývalou Trafikávu
u náměstí v St. Bohumíně. 603
750 560.
● Prodáme nebo vykoupíme
vaši nemovitost – Reality Kovalsky. 602 505 717, p. Zachar.

SLUŽBY
● Firma Ivo Skotnica, čištění čalounění, sedacích souprav a koberců. Objednávky po 16 hod. 
776 611 888.

mobilizace k železničnímu vojsku«. Jejím prostřednictvím se zájemci seznámí s předválečnou armádou, získají povědomí o zářijové mobilizaci 1938
a připomenou si železniční vojsko, které v Bohumíně
působilo dlouhých jednatřicet let.
Bunkr MO-S4 bude přístupný v sobotu i v neděli
od 12 do 19 hodin. U objektu bude sloužit provi-

● Čištění sedaček, židlí, koberců, interiéru aut, Kärcher. 724
088 643, www.cistyautointerier.cz.

RŮZNÉ
● Reality Kovalský – hledáme
schopné lidi pro posílení našeho
týmu. 602 505 717, p. Zachar.
● Brazilská fila - hledám majitele brazilské fily (pes) na pokrytí
feny. „Papíry“ nejsou podmínkou. Ozvěte se na 720 756
867, 603 842 189, 720 072 077,
e-mail: miroslava.roskova@o2.cz.
● Prodej krmiva pro zvířata,
osiv, hnojiv a postřiků, medu
z Jeseníků, včelařských a rybářských potřeb v obchůdku U Luďky v Nové Vsi. 776 684 719.

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií
nodenzitometrií
kostí je zákeřná nemoc
ZDARMA!! Řídnutí
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!
V neurologické ambulanci
b l
i Bohumín,
B h
í
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

zdravá nemocná
kost
kost

Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

M U D r. B o r i s M i l b e r g e r, tel./fax: 596 013 544
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w. n e u ro l o g i c k a - a m b u l a n ce - b o h u m i n . c z

zorní nehlídané parkoviště s příjezdem z Okrajní
ulice.
Vstupné je dvacet korun pro návštěvníky nad
patnáct let, děti v doprovodu dospělých mají vstup
zdarma. Bezplatně mohou objekt navštívit také
lidé, kteří předloží vstupenku ze sousedního objektu
MO-S5 Na Trati.
Přijďte se podívat a svou návštěvou vzdejte čest
československým vojákům, kteří byli v roce 1938
odhodláni bránit svou vlast.
Michal HEJDA, KVH Bohumín

Dárce přivítají v příjemném
prostředí Alma mater děkuje za pomoc
Spolek Alma Mater od ledna spolupracuje s Českým
národním registrem dárců kostní dřeně (ČNRDD) v rámci
projektu »Šance na život«. Za tu dobu se už členkám
spolku podařilo do registru přivést více než 250 nových
potenciálních dárců.
Aby mohl projekt lépe a efektivněji fungovat, bylo zapotřebí
vytvořit zázemí pro tým dobrovolníků. Tato možnost se naskytla v prostorách sídla Alma Mater
v centru Bohumína. Vzniklo zde
odběrové a administrativní místo
pro registraci nových dobrovolných dárců. Zadaptované prostory
si mohou zájemci prohlédnout
během dne otevřených dveří 18.
října od 9 do 18 hodin.
Současně se zřízením registračního místa ČNRDD prošly
obnovou i prostory zdejší solné
jeskyně. Ta je v září přístupná
pouze po předchozí objednávce
na čísle  608 608 955, od října
ale jeskyně přechází na plný provoz se standardní otevírací dobou.
V plánu je opět cvičení jógy v soli,
muzikoterapie, relaxace a meditace a spousta dalších aktivit. Je-

jich přehled bude k dispozici na
www.almamater.cz.
Alma mater velmi děkuje za
podporu a pomoc všem, kteří
přispěli k uskutečnění smysluplného a prospěšného záměru –
městu Bohumínu, místní akční
skupině MAS Bohumínsko, spolku
Bart a řadě dobrovolníků, kteří
v dobrém záměru pomáhají.
V rámci Mezinárodního dne
dárců kostní dřeně 15. září bude
spolek dárcovství propagovat
a zapisovat do registru i na bohumínském Vinobraní na náměstí
T. G. Masaryka. Spolek uvítá také
nové dobrovolníky, kteří se chtějí
podílet na organizaci a zajišťování
akcí pro získávání nových dárců
kostní dřeně. Je přeci skvělé dělat
něco smysluplného pro druhé
i pro sebe.
Martina BIELANOVÁ, Alma Mater
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 13.9. do 30.9.
● 15.9. od 15 hodin VINOBRANÍ. Kvalitní sudová vína, několik
druhů burčáku, vystoupí cimbálové muziky a folklórní soubor.
Náměstí T. G. Masaryka, vstup
zdarma.
● 26.9. v 8–16 hodin SLEZSKÝ
RYNEK. Potraviny a produkty
regionálních výrobců, ochutnávka zabíjačkových specialit.
V 15.30 hodin losování tomboly.
Náměstí T. G. Masaryka.
● 29.9. od 9.30 hodin DEN
ŽELEZNICE. Prohlídka historických lokomotiv a souprav, projížďky parními vlaky, kulturní
program. Areál ČD.
AKCE V KINĚ K3
Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz
● 13.9., 14.9. a 15.9. v 19 hodin
PREDÁTOR: EVOLUCE. USA (Akční / Sci-fi), 2018, titulky, od 15
let, 101 minut. 13.9. ve 3D za
150 Kč; 14.9. a 15.9. ve 2D za
130 Kč.
● 16.9. v 19 hodin SWEET
COUNTRY. Austrálie (Western),
2017, titulky, od 12 let, 113 minut, 110 Kč.
● 20.9., 21.9. a 22.9. v 19 hodin
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. Česko
(Komedie), 2018, přístupný, 95
minut, 130 Kč.
● 23.9. v 19 hodin MISSION:
IMPOSSIBLE 6 – FALLOUT. USA
(Akční / Špionážní), 2018, titulky, od 12 let, 147 minut, 120 Kč.



OLITOVAT

● 26.9. v 9 a 19 hodin VĚČNĚ
TVÁ NEVĚRNÁ. Česko (Pokus
o komedii), 2018, od 12 let, 83
minut. Dopoledne FK pro seniory 50 Kč, večer za 80 Kč.
● 27.9. a 28.9. v 19 hodin ALFA.
USA (Dobrodružný), 2018, titulky, od 12 let, 90 minut. 27.9. ve
3D za 140 Kč; 28.9. ve 2D za
120 Kč.
● 29.9. a 30.9. v 19 hodin CHATA NA PRODEJ. Česko (Komedie
/ Drama), 2018, přístupný, 77
minut,110 Kč.
PRO DĚTI
● 16.9. v 10 hodin MALÁ ČARODĚJNICE. Filmová pohádka, Německo, 2018, dabing, 103 minut,110 Kč.
● 23.9. v 10 hodin PŘÍBĚH KOČEK. Animovaný film, Čína,
2018, dabing, 105 minut, 110 Kč.
● 29.9. v 16 hodin O KŮZLÁTKÁCH. Divadelní pohádka, hraje
divadlo Kejkle z Brna. Sál kina,
80 Kč.
● 30.9. v 10 hodin YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Animovaný rodinný film, USA, 2018, dabing, 109 minut, 110 Kč.
DIVADLO
● 18.9. v 19 hodin MORÁLKA
PANÍ DULSKÉ. Drama z počátku
Program i na www.bohumin.cz
a www.k3bohumin.cz

PLOCHÁ SABINOVY
STŘECHA INICIÁLY

CITOSLOVCE
POCHOPENÍ



DEJME
TOMU

20. století, hraje Těšínské divadlo. Sál kina, 290 Kč.
● 19.9. v 19 hodin PRINCEZNA
OD ŠKUŤOKU. Komedie na motivy pohádky Princezna ze mlejna,
hraje ochotnický divadelní soubor z Rychvaldu. Sál kina, 80 Kč.
AKCE V KNIHOVNĚ
Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz
PRO DĚTI
● 17. 9. až 21. 9. (mimo středu)
ve 13–17 hodin PRŤOLATA
ČTOU A VYRÁBÍ. Čítárna a výtvarná dílna pro předškoláky
a malé školáky. Dětské odd.
● 21.9. od 15 hodin DESKOHRÁTKY. Hraní deskových her
pod vedením studentek gymnázia. Dětské odd.
● 24.9. od 15 hodin JAK SE
DĚLÁ DIVADLO. Herec Petr Pěnkava zábavnou formou provede
vznikem divadelního představení. Dětské odd.
● 24.9. až 27. 9. (mimo středu)
ve 13–17 hodin GEOMETRICKÉ
VYRÁBĚNÍ. Výtvarná dílna. Dětské odd. a knihovna Skřečoň.
25.9. také v knihovně Starý Bohumín.
● 27.9. v 15-16 hodin TURNAJ
V DŘEVĚNÉM HOKEJI. Soutěž ve
stolní hře.
TEEN ZÓNA
● 14.9. v 17 hodin HIPHOP-

CHRÁNIT
(ZAST.)

ZNAČKA
HLINÍKU

CESTOVNÍ
DOKLAD

SPĚCH

POTŘEBA
ORÁČE

DOMÁCKY
ANETA

BOSPORKA

● 16.9. od 6 hodin JARMARK
NA HRANICI. Prodej sběratelských, rukodělných a uměleckých výrobků. Starý hraniční
přechod Bohumín-Chałupki.
Vstup i pronájem prodejních
míst zdarma.
● 16.9. od 10 hodin POUŤ VE
SKŘEČONI. Odpust u kostela.

Nerudova 1037; CVIČENÍ Katka
(K)  733 775 824, Renáta (R)
737 828 191, Iveta, Naďa,
Lucie (I, N, L)  608 333 771,
www.aerobikbohumin.net
Pondělí: 16.00 hodin kruhový
trénink (K); 17.30 aerobik step
(I); 18.00 kettlebell (N).
Úterý: 18.00 kruhový trénink
(K); 19.00 funkční trénink (R).
Středa: 9.00 over ball (K); 17.00
befit step (K); 18.00 bodystyling
(L).
Čtvrtek: 17.30 hiit (K); 19.00
funkční trénink (R);
Pátek: 16.00 kruhový trénink (K)

SPORT
FOTBAL hraje se na hřišti za
parkem, není-li uvedeno jinak
● 15.9. ve 14 hodin FK BOSPOR
– TJ INTERNACIONÁL PETROVICE. Dorost, kraj. soutěž. sk B.
● 15.9. v 16 hodin FK SLOVAN
ZÁBLATÍ – LOKOMOTIVA PETROVICE. Muži, 1. B třída, hřiště
v Záblatí.
● 16.9. v 15.30 hodin FK BOSPOR – SK HRANICE. Muži, divize.
● 29.9. ve 14 hodin FK BOSPOR
– FK SLAVIA ORLOVÁ. Dorost,
kraj. soutěž. sk B.
● 29.9. v 15.30 hodin FK SLOVAN ZÁBLATÍ – TJ VENDRYNĚ.
Muži, 1. B třída, hřiště v Záblatí.
● 30.9. v 15.30 hodin FK BOSPOR – 1. HFK OLOMOUC. Muži,
divize.

AQUACENTRUM
Koperníkova 1216,
 596 092 300, 777 707 786
pondělí až čtvrtek: 6–7,45 hodin
12–21 hodin
pátek:
12–21 hodin
víkendy a svátky: 8–21 hodin
Do 14.9. odstávka bazénu.
● 3.10. v 6-20 hodin PLAVECKÁ
SOUTĚŽ MĚST. 27. ročník celostátní akce, vstup účastníků
zdarma.
FITKO
pondělí až čtvrtek: 6–21 hodin
pátek:
10–21 hodin
víkendy a svátky: 8–21 hodin

HOKEJ Krajská liga mužů.
● 22.9. v 17.30 hodin HC BOS POR – SK KARVINÁ.



DOMÁCKY
SVATAVA

SOUHVĚZDÍ
ZVÍŘETNÍKU

(Pokračování na str. 16)

INICIÁLY
HERCE
LACKOVIČE

TITUL
MUŽE

STARŠÍ
ZNAČKA
POČÍTAČŮ

SÍŤ
K LOVU
PTÁKŮ

PODIVÍNI

BULBOVO
JMÉNO

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC

UNIE
POHODNÝ

PŘIKRÝVKA
ODVĚTVÍ
DVOŘÁKOVA
OPERA

HARMONIE

VÝŠE NEŽ
ANGLICKÉ
MĚSTO
RADNIČNÍ
BUDOVA

VYMŘELÝ
KOČOVNÍK
ŽENSKÉ
JMÉNO

LITERÁRNÍ
ÚVAHA

PODNIK
V
PEČKÁCH

ZNAČKA
RADIA
KRESLIT
JEDEN Z
MUŠKETÝRŮ
PROLETĚNÍ

NAŠE DŘ.
AUTOMOBILKA
NUŽE

PŘITAKÁVAT

POSTAVA

OSTATNÍ AKCE

TELEFONOVATI
PŘEDLOŽKA

NÁZEV
ZNAČKY
POLOMĚRU

TOTO

SPORTOVNÍ HALA
sportovni-hala@bospor.info, 
734 788 668

KOPÁNÍM
SNÍŽIT

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ZAČÁTEK
TAJENKY



● 29.9. v 17.30 hodin HC BOSPOR – HK NOVÝ JIČÍN.

ERACE. Promítání filmu.
● 20.9. a 27.9. v 15 hodin DESKOHRY. Oblíbené deskové hry.
● 25.9. v 15–16 hodin TURNAJ
V DŘEVĚNÉM HOKEJI.

NAŠE BÝV.
POL. STR.
UNITED
NATIONS

PAZNEHTNÍK
PRAŽSKÝ
ZÁVOD

POHYB
VZDUCHEM
STŘECHA
(NÁŘ.)

SORTA
ZNAČKA
AMERICIA
ZN. PRAC.
PRÁŠKU
TEN
I ONEN

CYKLOHEXANON
RUSKY
„TYTO”

ZNAČKA
HODINEK
KUS POLE

ZÁTOPKOVO JMÉNO
SNAD
(BÁS.)

PLECHOVÉ
UMYVADLO
POPĚVEK

ŘASIT
(LÁTKU)

KONEC
TAJENKY

JIŽNÍ
PLODY

PLYNNÝ
UHLOVODÍK

že shořela celá chata."

Mezi přítelkyněmi: „Včera mezi mnou a Karlem přeskočila taková jiskra, ...

JEHLIČNAN

POMŮCKA: ANON, ASAP, OSAN.

Ve svatební pohodě po kotníky ve vodě
Když pomineme sňatkové rekordmany, třeba osminásobnou nevěstu Elizabeth Taylor,
pro většinu novomanželů jde o událost, kterou zažijí jednou za život. No i dvakrát nebo
třikrát. Kromě kouzla samotného obřadu hraje velkou roli také prostředí, ve kterém si
snoubenci řeknou své ano. A v pátek 7. září se ona magická slůvka nesla nad hladinou
Kališova jezera.

(Dokončení ze str. 16)

ADVENTURE GOLF
 734 788 666,
www.bospor.info
V září od 9–19 hodin
CVIČENÍ

Kostely a obřadní síně sice stále vedou, ale v posledních letech
si snoubenci volí také originální
místa ceremoniálů. Často jsou to
zahrady rodinných domů, ale bohumínští oddávající už zažili
i sňatek na vojenském bunkru
nebo u soutoku Odry s Olší. Vodu
milují také Kateřina Kucharczyková s Kamilem Salamonem, kteří
si pro vstup do manželství zvolili Kališovo jezero. Po kotníky ve
vodě.
„K vodě mám blízko, čtyřiadvacet let jsem žil na Floridě a jsem
vášnivý rybář. Přivedl jsem k tomu
i svou přítelkyni, vlastně už manželku,“ svěřil se novomanžel Kamil.

● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (velká tělocvična): JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí
a středu od 19 hodin,  731 905 040,
e-mail. m.lalice@seznam.cz, www.
aerobikbohumin.net.
● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE (u Bastien Café): PILATES: V úterý v 18 hodin,
na tel. objednávku  604 999 147.
slunerc.webnode.cz.
MARYŠKA

„Chtěli jsme trochu větší show, další hosty s udicemi, ale to nevyšlo.
Nevadí, i tak to bylo krásné, počasí nám přálo,“ doplnila nevěsta
Kateřina.
Premiéru na pláži si odbyl také
oddávající. „Už jsem zažil obřad
na zimním stadionu nebo kurtu
plážového volejbalu. Na Kališoku
jsem oddával poprvé a byla to zajímavá zkušenost,“ uvedl Igor
Bruzl, který byl rád, že mohl zůstat na břehu a v obleku. „Děvčata
z naší matriky sní také o obřadu
v balónu. To by si ovšem museli najít někoho statečnějšího, raději zůstávám nohama na zemi,“ dodal.
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Unikátní podzemní svět v obrazech
Do konce září mohou návštěvníci ve foyer kina zhlédnout fotografie jedné z nejpřísněji
chráněných přírodních lokalit – jeskyně Emine Bojir Chasar na Krymském poloostrově.
Jen shodou přírodních jevů
a procesů tady miliony let vznikal křehký unikátní svět plný
sněhobílých krystalů aragonitu,
tenkých často jako vlas, kamenných květů kalcitu, aragonitových jehlic, pokrývajících vše
jako mráz zimní krajinu. Takové
krystalové formy nebyly dosud
objeveny na žádném jiném místě
na zemi. Za svůj vývoj a existenci
vděčí specifickému mikroklimatu
této jeskyně. Aby se nenarušilo,
jeskyně nebude nikdy zpřístupněna veřejnosti.
S tím, co Emine Bojir Chasar
ukrývá, se proto mohou zájemci
seznámit pouze prostřednictvím
fotografií a filmů, exkluzivně pořízených Josefem Wagnerem,
členem speleologického klubu
Orcus Bohumín. Bohumínští

KAM V BOHUMÍNĚ

nám. TGM 939, www.maryska.cz,
info@maryska.cz, 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek
od 15 do 18 hodin.
● 18.9. až 23.9. PATNÁCTKA. Výstava
obrazů a grafik Bohumíňáka Pavla Opartyho.
● 20.9. v 18 hodin HLEDÁNÍ LÁSKY.
Autorské čtení Heleny Červenkové s hudebním doprovodem kytaristy Oty
Maňáka.
● 24.9. v 17 hodin PŮL ROKU ŽIVOTA
V JAKARTĚ. Vtipná přednáška o životě
v Indonésii očima Zory Vašulínové
s ochutnávkou indonéské svačiny. 30 Kč.
● Každé úterý od 15 hodin SPOLEČNÁ
PAMĚŤ BOHUMÍNA. Dokumentování
vzpomínek na život na Bohumínsku
v letech dávno minulých.
● Každou středu v 15 hodin KROJE
V MARYŠCE. Vlastivědně–etnografický
klub, který se věnuje tradici bohumínského kroje.

CO – KDY – KDE

Tvůrčí dílny
Spolek Rodinný obzor, který zastřešuje
rodiny s postiženými dětmi, pořádá
tvůrčí dílny v bezbariérové herně Harmonie v prostorách rodinného centra
Slůně v Nerudově ulici. Konají se každý
druhý a čtvrtý pátek v měsíci, vždy od 16
hodin. Tématy příštích akcí budou decoupage – ubrousková technika, šperky
z korálku a košíčky z pedigu. Informace
na  605 783 958, 739 142 746, program
a rezervace na www.rodinnyobzor.cz.

Jarmark na hranici
Cenné starožitnosti i historické kuriozity,
sbírky rozličných artefaktů nebo jen zaprášená veteš, která vyvolává nostalgii.
Starý hraniční přechod Bohumín-Cha łupki bude 16. září patřit Jarmarku na
hranici. Vstup i pronájem prodejních
míst je zdarma.

Beseda
speleologové jsou také jediní,
kteří mohou v této jeskyni prová(red)
dět výzkumné práce.

Bohumínští speleologové zvou
na výstavu unikátních fotografií
Josefa Wagnera, pořízených
v jeskyni Emine Bojir Chasar.

Ve velké zasedačce v prvním patře
radnice proběhne 19. září v 16 hodin
beseda Výživná síla semen ze Singapuru.
Hosty budou Tibor a Jitka Grego. Vstup
je zdarma a beseda není prodejní. Informace na čísle  604 315 945.
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