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Poslední jednání zastupitelstva, Bohumíňáci si zvolí nové
V pondělí 10. září se konalo poslední zasedání městského zastupitelstva, které v Bohumíně 
působilo ve volebním období 2014–2018. Složení nového si občané zvolí v blížících 
se komunálních volbách. Konají se v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října 
od 8 do 14 hodin. 

Volební okrsky jsou stejné jako 
při minulých volbách. Každá 
domácnost navíc obdrží spolu 
s hlasovacími lístky i konkrétní 
informaci, kde svou volební míst-
nost najde. Distribuce hlasovacích 
lístků už probíhá a voliči by je měli 
obdržet nejpozději do 2. října.

V Bohumíně proběhnou sou-
časně s volbami do městského 
zastupitelstva ve stejném termínu 
také  volby do Senátu Parlamentu 
ČR. V jedné obálce proto bude 
jeden hlasovací lístek pro volby 
komunální a sada lístků do Sená-
tu. Chybět nebudou ani instrukce 
ke způsobu hlasování. 

Hlasovací lístky budou k dis-
pozici i přímo ve volebních míst-
nostech. Zde předá okrsková 
komise každému voliči dvě ba-
revně odlišené obálky – pro volbu 
zastupitelstva a pro Senát. Hlaso-
vací lístky se vkládají do obálky 
se stejnou barevností.   (red)

Poslední zasedání stávajících zastupitelů proběhlo 10. září. Bohumín má zastupitelů třiadvacet (na snímku chybí Marie 
Neudertová a Vilma Valentová).  Foto: Pavel Čempěl

Už to v něm zase žije. Pochopitelně 
pohybem. Veřejnosti začalo po 
bezmála roční pauze opět sloužit 
bývalé Sportcentrum v Nerudově 
ulici. Ovšem pod novým názvem 
i provozovatelem. Budovu koupilo 
město a chod centra svěřilo své společ-
nosti Bospor, která už zastřešuje 
sportovně-rekreační areál za parkem. 
Podle provozovatele proto dostal 
objekt i nové jméno Bosporka.

V průběhu prázdnin bylo v objektu potřeba 
zrekonstruovat šatny, sprchy, toalety a přizpů-
sobit je současným standardům. „V létě se sta-
vební firmy nezastaví, a tak bylo největším 
problémem sehnat řemeslníky, abychom vše 

Kam se vydat za sportem? Do Bosporky!

stihli v šibeničním termínu připravit na zářijové 
otevření,“ uvedl Jaromír Voráč z Bosporu. Do-
dal, že obnovou prošlo také topení či osvětlení 
a nejzásadnější proměna se dotkla vestibulu. 
Ten má zcela nové uspořádání a jeho vizuální 
styl ladí se vstupní halou aquacentra.

Obnovená hřiště už od půlky září využívají 
individuální sportovci i oddíly k tréninku. 
V provozu je squashový i dva badmintonové 
kurty. Velkým tahounem jsou také cvičení 
s fi tness trenérkami. „Odpoledne máme v rezer-
vačním systému nabito. Také se nám osvědčila 

myšlenka přetvořit bývalou posilovnu vedle cvi-
čebního sálu na herničku pro děti. Maminky, 
které chodí na cvičení s malými potomky, si ji 
pochvalují,“ dodal Voráč s tím, že hlavní nápor 
ještě přijde v zimních měsících, kdy sportovci 
přecházejí z venkovních aktivit pod »střechu«.

V příštích měsících vyroste v Bosporce za 
provozu ještě lezecká stěna s různou obtíž-
ností. Počítá se i s výukou slaňování a lezení 
nejmenších dětí. V budoucnu dojde ještě 
k opravě střechy, zateplení objektu a jeho 
napojení na teplovod.  (tch)

  Vizuální styl vestibulu ladí se vstupní halou aquacentra.  Podle očekávání je v Bosporce hitem hlavně 
cvičení s fi tness trenérkami. Ani squashový kurt či badmintonová hřiště ale nezahálejí.  Foto: Pavel Čempěl
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S ministryní o doplatcích a sociálním bydlení
Už několik let brojí Bohumín proti byznysu s chudobou. Před necelým rokem proto radní 
využili zákonné možnosti a jako první v Česku vyhlásili ve třech nejproblémovějších loka-
litách bezdoplatkové zóny. Nově příchozí nájemníci v nich nemají nárok na doplatek na 
bydlení. Díky tomu se v centru snížil počet sociálně slabších v místních ubytovnách. To se 
ale nelíbí jejich provozovatelům. Jeden z nich podal na město žalobu, ovšem krajský 
soud řízení zastavil. Čeká, jak v podobných případech rozhodne Ústavní soud.

Pomoc Bohumínu přislíbila 
nová ministryně práce a sociál-
ních věcí Jana Maláčová, která 
město v minulých dnech navštívi-
la. S radními mimo jiné vyrazila 
na obhlídku sociálních bytů, které 
radnice provozuje v Drátovenské 
a Trnkové ulici v Pudlově. „Bohu-
mínský model sociálního bydlení 
se mi moc líbí a udělal na mě dojem. 
Zdá se, že funguje. Měl by být pří-
kladem ostatním městům, takže 
o něm budu mluvit a budu jej pro-
pagovat,“ uvedla ministryně.

„Ministrů, náměstků i premiérů 
už jsme tady měli dost, ovšem boj 
s ubytovacím byznysem a nešvary, 
které s ním souvisí a obtěžují 
všechny slušné Bohumíňáky, stále 
prohráváme. Nehodláme to však 
vzdát. Zdá se, že nová ministryně 
problematice rozumí. Nastínila 
několik návrhů zlepšení a ocenila 
u sociálního bydlení náš model spo-
lupráce a Armádou spásy,“ sdělil 
starosta Petr Vícha.

Hlavním tématem ministerské 
návštěvy v Bohumíně bylo systé-
mové řešení sociálně vyloučených 
lokalit a s ním související obchod 

s chudobou a adresnost sociál-
ních dávek. Debatovalo se také 
o využití cenových map pro sta-
novení obvyklého nájemného 

v daném městě, o stanovení počtu 
osob na danou plochu nebo o slou- 
čení dvou dávek na bydlení do 
jedné. „Dokud vláda nepřijme 

ucelené systémové řešení problému 
s ubytovnami a bude tolerovat vy-
plácení nehorázně vysokých částek 
za doplatky na bydlení, problému 
se nezbavíme. Stát by se měl za-
měřit na to, aby nedocházelo ke 
zneužívání dávek a aby se vyplá-
cely doplatky jen v obvyklé výši 
u všech bytů stejně. Jedině tak za-
točíme s podnikateli s chudobou. 
Za obvyklé nájemné se jim už byz-
nys nebude vyplácet. Teď proplácí 
úřad práce u soukromých bytů vět- 
ší částku za nájemné než u měst-
ských, kterých je v Bohumíně vět-
šina,“ konstatoval Petr Vícha.

Bohumín se zajímal také o mož-
nosti zaměstnání sociálně slab-
ších prostřednictvím veřejně pro- 
spěšných prací (VPP). Pro příští 
rok totiž hrozí, že stát chce pří-
spěvky na jejich zaměstnávání 
snížit. Ministryně ujistila, že na 
řešení se pracuje. „V plánu je sta-
bilnější a dlouhodobější systém 
zaměstnávání dlouhodobě neza-
městnaných prostřednictvím ve-
řejně prospěšných prací. V tuto 
chvíli končí evropské projekty, přes 
které jsme VPP financovali. Ve 
spolupráci s Ministerstvem fi nan-
cí proto chceme na VPP vyčlenit 
státní prostředky a celý systém 
stabilizovat tak, aby s ním staros-
tové měst mohli více počítat a lépe 
plánovat,“ dodala Maláčová.

Lucie BALCAROVÁ
Ministryně Jana Maláčová v doprovodu starosty Petra Vícha a místostarosty 
Igora Bruzla navštívila sociální bydlení v Pudlově.  Foto: Lucie Balcarová

Prestižní ceny pro starostu a naučnou stezku
Jméno Bohumín se v uplynulých dnech neslo v Praze Španělským sálem 
i Valdštejnským palácem. Město a jeho představitelé totiž získali v krátkém 
sledu dvě velmi prestižní ocenění. Petr Vícha uspěl v celostátní soutěži starostů, 
letos zpřístupněná Červená stezka zase bodovala v projektu Komunální 
projekt roku.

Za účasti prezidenta, čelních zástupců vlády, 
parlamentu i samosprávy proběhlo 7. září ve 
Španělském sále Pražského hradu slavnostní 
vyhlášení druhého ročníku soutěže Nejlepší sta-
rosta 2014–2018. V Moravskoslezském kraji se 
jím stal právě první muž Bohumína Petr Vícha.

Ocenění v celostátní soutěži Svazu měst 
a obcí (SMO) ČR se dočkalo čtrnáct nejlep-
ších starostů z jednotlivých krajů, které vy-
brala odborná porota. Další tři pak ocenila 
veřejnost a tři předseda SMO. U Petra Víchy, 
který stojí v čele Bohumína nepřetržitě už 
čtyřiadvacet let, odborníci vyzvedli vymýcení 
hazardu a snížení kriminality ve městě.

„Když přečetli na Hradě mé jméno a sálem se 
nesl název Bohumín, neubránil jsem se cestou 
k pódiu dojetí. Promítlo se mi v hlavě vše, co 

jsem za dobu starostování zažil. Jaké překážky 
jsme s Bohumíňáky museli překonat a čeho 
všeho jsme společně dosáhli. A když si toho 
všimne a ocení to i odborná porota, jsem na náš 
Bohumín, radniční tým i občany, kteří s námi 
úzce spolupracují, moc pyšný. Ocenění patří 
především jim. Bez jejich pomoci by Bohumín 
nikdy nedošel tak daleko,“ svěřil se Petr Vícha.

Cílem soutěže Nejlepší starosta 2014–2018 
bylo vybrat starosty a primátory, kteří se nej-
více zasloužili o rozvoj svého města či obce, 
zlepšili jejich zázemí, infrastrukturu, životní 
prostředí, podmínky pro podnikání či infor-
movanost občanů. 

O pár dnů později, 18. září, se Bohumín 
dočkal dalšího zviditelnění. Naučná stezka po 
stavbách z červených cihel, která od července 
slouží místním i turistům, získala celostátní 
titul Komunální projekt roku. „Myslím, že po-
rotu nadchla naše stezka dvěma zvláštnostmi. 
Propojením kultury a vzdělávání se zábavou, 
kdy lidé nejen poznávají historické stavby, ale 
aktivně hledají v terénu skryté indicie a luští 
tajenku. Druhou neobvyklostí je zapojení veřej-
nosti do přípravy. Na vzniku stezky se podílel 
spolek Maryška, amatérští historici, zástupci 
církví a dalších institucí,“ uvedl autor projektu, 
místostarosta Bohumína Lumír Macura, který 
cenu převzal ve Valdštejnském paláci. 

Soutěž pořádá časopis Moderní obec a vy-
davatelství Profi  Press. Spolupořadateli jsou 
SMO a Sdružení místních samospráv ČR. 
Čtvrtého ročníku soutěže se zúčastnily desítky 
projektů z celé republiky v devíti kategoriích. 
Bohumín bodoval v kategorii Kulturní a vzdělá-
vací činnost. „Cena patří všem, kteří během pěti 
měsíců stezku tvořili, vymýšleli, hledali informace 
a podíleli se na tom, aby byla ve výsledku oprav-
du výjimečná,“ uzavřel Lumír Macura.  (balu)

Vyhlašování soutěže Komunální projekt roku, v níž 
zvítězila bohumínská naučná stezka. 

Foto: Jana Končítková

Cena pro Nejlepšího starostu 2014–2018 Petra Víchu.
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V minulosti byla pouť, po našymu odpust, 
jednou z mála atrakcí, na kterou se obyvatelé 
obcí a měst celý rok těšili. V dnešní době 
digitálních udělátek už takovou euforii nevy-
volává, ale lákadlem je stále. Důkazem jsou 
davy lidí, kteří přišli slunečnou neděli strávit 
na starobohumínský rynek a jeho okolí. Vítalo 
je tady vše, co pouti patří. Lochneska, řetíz-
kové kolotoče nebo rotující lavice, na kterou 
není vhodné chodit s plným žaludkem. A sa-
mozřejmě také řada stánků s pamlsky, 
upomínkami, hračkami či jen kýčovitými cet-
kami. Na své si tak přišli ti nejmenší, ale i do-

spěláci, kteří 
se mohli vrátit 
do dětských let. 
Třeba za volantem 
elektrického autíčka. 

Na sociálních sítích pak sice občas někdo 
zaremcá, že bylo kolotočů málo, turecký med 
upatlal zuby, ale chuť měl nevalnou, zkrátka 
že pouť už není jako bývala dřív. Možná ano, 
všechno se mění, kolotočářům vyrostla atrak-
tivnější konkurence. Ale pokud přijedou i za 
rok, určitě si za nimi spousta milovníků 
»archaické« zábavy cestu najde.  (tch)

Na autodromu zavzpomínali na dětství

í 
it
let. 

antem 
autíčka.

Do koruny stromu vyšplhá bosý 
klučina v bekovce, zahledí se do 
dálky a křičí: „Už jedou!“ Houf  dětí 
se rozeběhne po prašné cestě ke 
karavaně koňmi tažených maringo-
tek, nadšeně je vítá a doprovází. 
Do města právě dorazili kolotočáři 
neboli »světští«. Výjev z počátků 
minulého století už dnes sice nespat-
říme, ale to není důvod, proč znovu 
nezvolat „Přijela pouť!“. Do Starého 
Bohumína 9. září.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Fyzická úřední deska, na které 
se zveřejňují právní předpisy, 
rozhodnutí a další dokumenty, 
musí být nepřetržitě přístupná 
a ve dne v noci čitelná. Vše stáva-
jící otočná kostka před radnicí 
splňovala, ovšem zveřejňované 
listiny jsou často mnohostránko-
vé, musí se zmenšovat, aby se do 
vitrín vůbec vešly, a pochopitelně 
ručně měnit. Moc praktické to tedy 
není, a proto se město rozhodlo 
vstoupit i v této oblasti do digi-
tálního věku.

Nový dotykový panel neplní 
jen povinnou funkci úřední desky, 
ale jde o multifunkční infokiosek. 
Kromě plného přístupu na měst-
ský web tady lidé najdou mapu 
Bohumína, jízdní řády, tipy na 
výlet, kulturní program, seznam 
fi rem, zpravodajství a dokonce si na 
obrazovce mohou přečíst i měst-
ské noviny Oko. „Nabídku lze 
průběžně upravovat a doplňovat. 
Panel je navíc praktický i v době 
nečinnosti, spořič obrazovky zobra-
zuje plakáty městských kulturních 
akcí,“ popsala vedoucí organizač-
ního odboru Miroslava Šmídová.

Protože je »obří tablet« trvale 
pod širým nebem, disponuje 

NOVINKY

Před radnici technici nainstalovali novou multifunkční úřední 
desku. Ani ta stávající ve šrotu neskočí. Přesune se před kino, 
kde ji agentura K3 využije k propagaci svých akcí. Vpravo 
úvodní rozcestník digitální úřední desky. Foto: Pavel Čempěl

Nejen úřední lejstra v digitální podobě
Klasické úřední desce s tištěnými lejstry v Bohumíně 
odzvonilo. Před radnicí začíná fungovat zcela nová, digitální 
a interaktivní. Kromě povinného zveřejňování dokumentů, 
které stanoví zákon, si budou moci lidé na dotykové 
obrazovce vyhledat nepřeberné množství informací.

zdroj energie a je připojený na 
náš diesel agregát, který se oka-
mžitě spouští při výpadku prou-
du,“ ozřejmil informační technik 
radnice Jiří Rozsy-
pal. Na displeji 
nechybí tvrzená 
»antivandalská« 
ochrana a zajíma-
vou vychytávkou 
je t lačítko pro 

chlazením a vytápěním, aby zvlá-
dal extrémní teploty v zimě 
i v létě. „Má také vlastní záložní 

dní 
no,
vo 

pěl

zsy-
leji
ená
ká« 
ma-
kou 
pro 

imobilní. Obraz se po jeho spuš-
tění přesune do dolní části pane-
lu, aby si vše mohli pohodlně 
přečíst i lidé na vozíčku.  (tch)
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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 15, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový dům na-
proti základní školy Čs. armády, 
poblíž náměstí Budoucnosti. V do- 
mě je správce a fi rmou prováděný 
úklid společných prostor. Mož-
nost parkování u domu. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,33 m2, cel-
ková plocha bytu 60,67 m2. Pro-
hlídka 2.10. v 8.30–8.45 hodin 
a 3.10. ve 14.30–14.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 8.10. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 283, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v Pudlově. Velký prostorný byt 
s velkou koupelnou, zděným 
bytovým jádrem a ústředním 
topením. Plocha pro výpočet ná-
jemného 83,08 m2, celková plocha 
bytu 86,88 m2. Prohlídka 2.10. 
v 10.00–10.15 hodin a 3.10. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 8.10. 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 nájem-
ného 51,23 m2, 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. nad-
zemní podlaží. Byt v nízké zá-
stavbě v blízkosti parku, super-
marketu 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 se koná 8.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Dům se nachází 
v blízkosti centra města, obchodů, 
školy a školky. Možnost parko-
vání u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci, koupelna s vanou. 
Plocha pro výpočet nájemného 
36,47 m2, celková plocha bytu 
37,01 m2. Prohlídka 1.10. v 15.15
–15.30 hodin a 2.10. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 
10.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 229, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti centra města. V bytě 
byla provedena generální oprava 
elektroinstalace, výměna pod-
lahových krytin a pokojových 

dveří. Byt s ústředním topením. 
Plocha pro výpočet nájemného 
54,87 m2, celková plocha bytu 
58,97 m2. Prohlídka 8.10. v 15.00
–15.15 hodin a 9.10. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 
10.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 44, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci, 
plastová okna, balkon, možnost 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,90 m2, cel-
ková plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 8.10. ve 14.30–14.45 hodin 
a 9.10. v 8.00–8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 10.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+4, tř. Dr. E. Beneše 
1064, číslo bytu 3, I. kategorie, 
1. nadzemní podlaží. Nízkopod-
lažní dům v blízkosti zdravotního 
střediska, mateřské a základní 
školy. Dům s funkcí domovníka. 
U domu se nachází autobusová 
zastávka (směr Ostrava a Starý 
Bohumín). Plocha pro výpočet 
nájemného 96,65 m2, celková plo-
cha bytu 96,65 m2. Prohlídka 8.10. 
v 15.15–15.30 hodin a 9.10. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 10.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 179, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-
ky a supermarketu. Možnost 
parkování u domu, zděné bytové 
jádro. Plocha pro výpočet nájem-
ného 52,51 m2, celková plocha 
bytu 52,51 m2. Prohlídka 3.10. 
v 15.30–15.45 hodin a 4.10. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 10.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 107, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití, vlakové nádraží 
a dětské koutky. Možnosti parko-
vání poblíž domu. V bytě byla 
provedena výměna podlahových 

krytin a bytových dveří. Byt 
s ústředním topením. Plocha pro 
výpočet nájemného 100,43 m2, 
celková plocha bytu 100,43 m2. 
Prohlídka 10.10. ve 14.45–15.00 
hodin a 11.10. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 15.10. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 930, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti centra města, 
nákupních možností, kulturního 
vyžití a vlakového nádraží. Mož-
nost parkování poblíž domu. 
V bytě je provedena rekonstrukce 
koupelny, byly vyměněny bytové 
dveře a podlahové krytiny v roce 
2017. Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,99 m2, celková plocha 
bytu 51,32 m2. Prohlídka 10.10. 
v 15.15–15.30 hodin a 11.10. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 15.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 922, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti centra města, nákup-
ních možností, kulturního vyžití, 
vlakového nádraží a dětských 
koutků. Možnost parkování po-
blíž domu. V bytě byla provedena 
generální oprava elektro, byly vy-
měněny podlahové krytiny a by-
tové dveře. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,42 m2, celková plo-
cha bytu 52,82 m2. Prohlídka 15.10. 
v 15.00–15.15 hodin a 16.10. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 42, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům 
v klidné lokalitě v blízkosti zdra-
votního střediska, školky a parku. 
Možnost parkování u domu. Byt 
je po celkové rekonstrukci se zdě-
ným bytovým jádrem a sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 26,51 m2, celková plo-
cha bytu 26,51 m2. Prohlídka 
15.10.  v 15.15–15.30 hodin 
a 16.10. v 9.15–9.30 hodin. Lici-
tace bytu se koná 17.10. v 16.15 
hodin.

Bližší informace na majetkovém 
odboru, č. dv. B207 (vedlejší budo-
va MěÚ),  596 092 199, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

 Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

V tomto domě v Bezručově ulici 
1145 se 10. října licituje byt 1+3.  

Platnost dokladů 
před volbami
Volby se blíží, a proto je vhodné 

zkontrolovat platnost dokladů 

totožnosti. Pro vyřízení nových 

je na bohumínské radnici mož-

né kromě »úředních« pondělků 

a střed využít na objednávku 

také úterky. Návštěvu v kon-

krétní hodinu je možné rezervo-

vat na městském webu.

Od července se vydávají už jen 
občanské průkazy se strojově či-
telnými údaji a čipem. Standardní 
lhůta pro jejich vydání je třicet 
dnů, což do voleb stihnout nelze. 
O občanku je ovšem možné zažá-
dat také ve zkrácených lhůtách, 
a to do pěti pracovních dnů (po-
platek 500 korun) nebo do jed-
noho dne (poplatek 1 000 korun 
s vyzvednutím hotového průkazu 
pouze na Ministerstvu vnitra). 
Pro účel voleb lze zdarma vystavit 
také takzvanou rychloobčanku 
bez strojově čitelných údajů, která 
platí jeden měsíc. Pro vystavení je 
potřeba vyplnit tiskopis, dodat 
dvě průkazové fotografie, rodný 
list nebo řidičský průkaz a zároveň 
předložit stávající občanský prů-
kaz.  (len)

Masarykova základní 

škola v Seifertově ulici 

v právě zahájeném škol-

ním roce slaví své pěta-

devadesáté narozeniny. 

S touto významnou udá-

lostí v životě školy se pojí řada akcí. 

V uplynulých prázdninových dnech 
se mohli stávající žáci a zaměstnanci 
zapojit do akce »Pozdrav škole«, kdy 
zasílali dopisy a pohlednice ze zajíma-
vých míst nejen naší vlasti. K účasti 
v další aktivitě s názvem »Absolvent-
ský pozdrav« se mohou připojit všich-
ni bývalí žáci a absolventi bez ohledu 
na rok, kdy opustili školní budovu. 

Zasílejte nám klasickou i elektronic-
kou poštou informace o tom, kde ve 
světě jsou žáci naší oslavenkyně, »slu-
níčkové školy«. Uvítáme informace 
o místě vašeho současného pobytu, 
profesi, ve které jste dosáhli životních 
úspěchů, o svých tehdejších učitelích, 
roku absolvování či jiných zajímavých 
podnětech. 

Organizační štáb zaslané zprávy 
statisticky zpracuje a využije do při-
pravovaného almanachu. Současně 
jste srdečně zváni i na další akce 
připravované ve spojitosti s tímto 
výročím. Zprávy je možné posílat 
elektronicky na oslavy95@seznam.cz, 
nebo klasicky na adresu Masarykova 
ZŠ a MŠ, Seifertova 601, 735 81 Bohu-
mín.

Miroslav ROSÍK, 
ředitel školy

Absolventský 
pozdrav 

Masarykově ZŠ
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Táborák a špekáčky ze stylového ohniště
Kdysi nevyužitý a zanedbaný pozemek naproti sokolovně v Záblatí se začal před čtyřmi 
lety měnit. Postupně z něj vznikl sympatický parčík, na němž každým rokem přibude 
nějaký nový prvek. Letos to byly další mlatové chodníčky, infotabule doplněná poučným 
kvízem a nejčerstvěji ohniště s dřevěnými křesly a originální rozcestník.

Pětici křesel z dubového a aká-
tového dřeva zhotovili v létě dva 
řezbářští mistři. Okamžitě upou-
tají svými opěradly, která před-
stavují místa se zajímavou nad-
mořskou výškou – Sněžku, 
Praděd, Lysou horu, Záblatský 
kopec a nejnižší místo Morav-
skoslezského kraje, soutok Odry 
s Olší. V uplynulých dnech došlo 
k instalaci masivních seslí v par-
číku, kde utvořily kruh kolem 
kamenného ohniště. Na svém 
místě už je také rozcestník, jehož 
vrcholu do-
minuje dře-
vořezba sva-
tého Floriána. 
Rozcestníku 
už chybí jen 
poslední de-
tail, a to smě-
rovky. Ty ne-

chá připravit město, ale jejich 
popisu a grafi ckého provedení se 
zhostí místní děti. Fantazii se 
meze klást nebudou.

Parčík vznikl před lety z inici-
ativy Záblaťanů. Přáli si vytvořit 
místo odpočinku, setkávání i spo- 
lečných akcí. Nejednou tady také 

v rámci brigád místní přiložili 
ruku k dílu. Upravili chodníky, 
vysázeli stromy a keře. Díky řez- 
bářských plenérům a tvůrčím díl-
nám, které probíhají v sokolském 
areálu, zdobí parčík z minulých 
let například keramické dlaždice 
nebo stylové lavičky.  (tch)

Pětice ručně zho-
tovených křesel 
po instalaci. Nyní 
už je v jejich stře-
du také kamenné 
ohniště a úprav se 
dočkala i plocha. 
Foto: Pavel Čempěl
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Očista, servis a kontrola těsnosti bazénu

Specializovaná fi rma prověřila všechny spoje bazénových van, dva spoje pro 
jistotu znovu svařila.  Foto: Pavel Čempěl

Začátek září je v aquacentru každoročně dobou velkého úklidu. 

Milovníci vodních radovánek a saunění si museli své 
potěšení počátkem září odříct. Aquacentrum čekala 
každoroční poprázdninová odstávka. Tentokrát 
dvoutýdenní, protože kromě standardní údržby a očisty 
došlo i na kontrolu svárů bazénových van. 

Provozovatel bazénu k ní přistou-
pil po závadě z počátku roku, kdy 
praskl spoj v rekreačním bazénu. 
Závadu se na jaře podařilo opra-
vit během jediného dne, aby 
mohl bazén zase sloužit. V tak 
krátké době ale nebylo možné 
zkontrolovat stav dalších spojů. 
Ideální k této prověrce byla až 
nyní delší odstávka. Kondici ba-
zénových van, které jsou v pro-

vozu už čtrnáct let, prověřili pra-
covníci specializované firmy. 
„Velký plavecký bazén byl zcela 
bez závad, v rekreačním firma 
preventivě dva sváry převařila,“ 
tlumočil vedoucí aquacentra 
Jaromír Voráč z městské společ-
nosti Bospor. Dodal, že v průběhu 
odstávky proběhla také klasická 
údržba, kontrola všech systémů, 
promazání čerpadel a velké grun- 

tování. Během výluky došlo na díl-
čí zásahy také v saunovém světě. 
Týkaly se srubové i sudové sauny, 
v nichž pracovníci přebrousili 
lavice, stěny, případně upravili 
podlahy. 

Aquacentrum má za sebou dal- 
ší úspěšnou letní sezonu. V červen-
ci do něj zavítalo 29 tisíc návštěv-
níků. „To je největší měsíční ná-
vštěvnost od otevření aquacentra 
v roce 2005. Dvanáctkrát jsme 
v červenci pokořili hranici jednoho 
tisíce návštěvníků za den,“ shrnul 
Jaromír Voráč.  (red)

KRÁTCE

Sezona na zimáku
Zimní stadion se po letní přestávce opět 
otevírá veřejnosti. Od půlky září už nový 
led testuje místní hokejový klub, bruslení 
veřejnosti startuje 6. října a bude probí-
hat každý víkend od 15 do 16.30 hodin. 
Stejný den začíná také další ročník školy 
bruslení, do které se mohou přihlásit děti 
i dospělí. Škola bude probíhat každou 
neděli, a to od 13.30 do 14.30 hodin.

Přednáška
V cukrárně Katja v Čáslavské ulici pro-
běhne 7. října od 16 hodin přednáška 
Symbolika zad a páteře. Marek Ščotka 
vysvětlí, jak se zevnitř změnit a jak se 
přitom zbavit nadobro bolesti zad a pá-
teře. Přednášková místnost má kapacitu 
30 míst, rezervace na čísle  608 333 771.

Senior bez nehod
Do kina zavítá 10. října ve 14.30 hodin 
projekt, který se věnuje zvýšení bezpeč-
nosti 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 na-
učná videa a herecké scénky.  (red)
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Investice do ekologie i zklidnění dopravy
Bohumín už ví, jak bude příští rok hospodařit. Návrh první verze rozpočtu na 
rok 2019 projednali městští zastupitelé na svém posledním zasedání. Počítá 
s příjmy i výdaji ve výši téměř 750 milionů. 

„První verzi rozpočtu připravujeme už po 
letních prázdninách proto, abychom mohli po-
kračovat v rozjetých projektech a dát konkrétní 
podobu těm plánovaným. Zkušenosti z minu-
lých let ukazují, že musíme zakázky na stavební 
a další práce soutěžit hned na začátku roku. Čím 
později je zadáváme, tím více se nám kompliku-
jí a prodražují,“ vysvětluje starosta Petr Vícha.

Město má podle návrhu rozpočtu v plánu 
posílit opatření na zlepšení životního prostře-
dí. Jde například o pokračování projektu Gli-
ňočských tůní ve Skřečoni, díky němuž bude 
celá oblast schopná přirozeně zadržovat vodu. 
Zároveň chce zahájit budování lesoparku Na 

Panském, který má v budoucnu sloužit jako 
druhá zelená plíce Bohumína. Vzhledem ke 
stále chybějícímu obchvatu Skřečoně se zde 
připravují opatření ke zklidnění dopravy, na-
příklad zpomalující semafor či nový přechod. 

Rozpočet myslí také na sociální oblast, pře-
devším na dokončení zázemí pro centrum 
sociálních služeb. Modernizací bývalé školní 
budovy v Masarykově ulici budou mít Bohu-
mínští všechny sociální služby na jediném 
místě. Centrum by se mohlo otevřít už v příš-

tím roce. Město investuje také do chráněného 
bydlení v Husově ulici. 

Budovat se v příštím roce budou i parkovací 
místa. „Stále častěji se na nás obracejí lidé s po-
žadavkem na vytvoření dalších parkovacích 
míst. Nechceme likvidovat zatravněné plochy 
ve městě, proto jsme vytipovali místa, kde lze 
parkování rozšířit bez výrazných zásahů do 
zeleně, a v příštím roce vybudujeme nová stání 
u nádraží, v Mírové ulici a u sportovního centra 
Bosporka,“ doplňuje Vícha.

Lepších podmínek se dočkají obyvatelé v lo- 
kalitě Česká osada mezi Mírovou a Okrajní 
ulicí. Zhruba patnáct milionů si podle návrhu 
rozpočtu vyžádá její komplexní modernizace. 
Vznikne tady nová kanalizace, chodníky 
i osvětlení. 

Lucie BALCAROVÁ

NÁVRH ROZPOČTU

Jubilanti zasvětili život bohumínskému školství
Žáci mají za sebou první týdny výuky, začátek nového 
školního roku je ovšem v Bohumíně tradičně zasvěcen 
také pracovníkům ve školství. Přesněji těm, kteří už 
katedru či jiná pracoviště vyměnili za zasloužený 
odpočinek, nebo se na něj v dohledné době chystají.

V důstojném prostředí sálu Pod Zeleným dubem se 17. září sešli 
pozvaní jubilanti. Učitelé, ekonomky, kuchařky, uklízečky, školníci, 
správní zaměstnanci, kteří letos odcházeli do důchodu nebo slaví 

kulaté či půlkulaté narozeniny od 65 let výše. Město, které přítom-
ným pravidelně děkuje za celoživotní práci a gratuluje jubilantům, 
letos pozvalo čtyřiačtyřicet školských osobností. Nejstarší oslaven-
kyni bylo pětaosmdesát.

O kulturní úvod se postarala hudecká muzika Základní umělecké 
školy Bohumín. Bývalá ředitelka ZUŠ Miluše Tomášková následně 
předala symbolicky žezlo své nástupkyni Barboře Kachlové. Pak už 
přišlo na řadu oceňování jubilantů a společenská část.  (red)

Foto: Pavel Čempěl)

AKTUÁLNĚ

V Šunychlu se chystá 
recesní večer
Komise pro městskou část Šunychl 
a Kopytov pořádá v sobotu 3. listopadu 
v 18 hodin recesní večer »Halloween 
v Šunychlu«. V Gastrocentru Migo se 
mohu účastníci těšit na dobrou partu, 
zábavu, tanec, soutěže, občerstvení, 
zajímavou tombolu. Hosty očekávají 
pořadatelé ve stylovém oblečení. 
Vstupné stojí 210 korun a lístky už 
jsou k mání v pokladně kina.  (red)

Rekordní účast kuželkářů
Oddíl kuželek TJ Sokol Bohumín pořádal od 5. do 19. srpna Bohumínský 

pohár v kuželkách, Memoriál Ericha Kicy. Turnaj se mohl pyšnit rekordním 

počtem přihlášených, zúčastnilo se jej 204 hráčů. 

Bohumínský pohár byl zařazen jako kvalifi kační turnaj na mistrovství Česka dvo-
jic. Na republikový šampionát z něj postoupil smíšený pár Martina Honlová 
a Roman Honl a ženská dvojice Lada Péli a Marcela Jurníčková (Přemyslovice). 
Oddíl kuželek se v létě podílel na organizaci Prázdninového kolotoče, volnočaso-
vého projektu pro školáky. V rámci programu proběhl i nábor dětí, které o kuželky 
projevily zájem, a po prázdninách skutečně sedm mladých kuželkářů dorazilo. 
Snahou oddílu je dostat hru kuželek do podvědomí Bohumíňáků. Hrát je mohou 
nadšenci každého věku, všichni jsou vítaní v sokolském areálu Na Kuželně.
Oddíl kuželek děkuje městu Bohumínu za dotaci na pořádání Memoriálu Ericha 
Kicy, dále Dádě Bajnarové a Oli Šaterové za výpomoc při sportovních akcích 
a Prázdninovém kolotoči.  

Janka SLIWKOVÁ, předsedkyně oddílu kuželek

Rockwool zprovozní 
briketárnu
Rockwool staví linku na výrobu suro-
vinových briket. Ta zajistí závodu sto-
procentní recyklaci výrobního odpa-
du z kamenné vlny, přinese snížení 
kamionové zátěže v okolí a výrazně 
sníží prašnost v areálu. Ve skřečoň-
ském závodě navíc vzniknou i nová 
pracovní místa. Díky vlastní briketár-
ně zvládne Rockwool přeměnit zpět 
do produktů veškerý výrobní odpad 
z kamenné vlny. Nově si vstupní suro-
viny (brikety) vyrobí sám a nebude je 

muset do Bohumína dovážet. V rámci 
čtyřiceti výrobních závodů, které má 
skupina Rockwool po celém světě, to 
bude nejmodernější linka na recykla-
ci materiálu. (kla)
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Brilantní ukázky i psí taškařice
V sobotu 8. září pořádala Základní kynologická organizace Rychvald počtvrté 
Rychvaldský závod. Letos změřilo své síly dvacet závodníků, kteří se svými psy 
soutěžili v disciplínách »poslušnost« a »obrana«.

Závod krajského významu je velmi popu-
lární, takže se na něj i přes nepřízeň počasí 
sjeli psovodi ze širokého okolí. Už při zaháje-
ní byla znát na soutěžících mírná tréma i oba-
vy, protože všichni své psí parťáky známe 
a víme, že můžeme očekávat nejen výborné 
výkony, ale i ledajaké psí taškařice. A také 
jsme se jich dočkali. Pejsci totiž často vymyslí 
a udělají něco, co bychom nikdy nečekali. 

Viděli jsme pochopitelně také krásné ukáz-
ky. Když se pejskům nebo psovodům něco 
nezdařilo, nebylo to žádné neštěstí, protože 
všichni si přijeli nejen zazávodit, ale také si 
popovídat a strávit příjemně den. 

Na závěr obdrželi vítězové s gratulací pohá-
ry a další ceny, nechyběla ani tradičně bohatá 
tombola. Závod se zdařil a největší odměnou 
pro organizátory byla spokojenost, příjemná 
atmosféra, dobrá nálada závodníků i diváků.

Velký dík patří za podporu činnosti kyno-
logů městům Rychvaldu a Bohumínu a za 
krásné a hodnotné ceny sponzorům závodu. 
Byli jimi Chovatelské potřeby Rychvald - Lenka 
Skulinová, Happypet, bohumínské sportovní 
a relaxační centrum Bospor, Sokol Falco, 

Chovatelské potřeby Orlová – Mini Canis, 
Varroc Lighting Systéms Rychvald, Psí škola 
Amigo, Pavla Repčíková, Ivana Krygelová, 
Lucie Matulová, manželé Goňcovi.

Marcela BOTOŠOVÁ, ZKO Rychvald

Foto: ZKO RychvaldFoto: ZKO Rychvald

Podzimní 
cyklistické novinky
Cyklisté v Bohumíně budou mít ještě 
letos zase o něco lepší podmínky. 
Mezi Skřečoní a Záblatím například 
vzniká nová zpevněná cyklostezka. 
Třísetmetrový úsek má být hotov 
počátkem října. 

Další novinky se týkají bezpečného odstavení 
bicyklů. V nejbližších dnech se u bohumín-
ských jezer objeví nové cykloboxy. U Vrbické-
ho dvanáct, u Kališova dokonce osmnáct. Na 
přání občanů, kteří cestují do zaměstnání 
z rozcestí Záblatí, Dolní Lutyně a Rychvaldu, 
město umístí u tamní autobusové zastávky 
deset uzamykatelných stojanů. Stejný typ, který 
umožňuje zamknutí rámu kola pomocí FAB 
vložky, se objeví i u nově zprovozněného spor-
tovního centra Bosporka v Nerudově ulici. 
Tady jich bude k dispozici sedm. 

Poslední novinkou jsou dva stojany s cyk-
lopumpičkami. Budou sloužit k dohuštění 
duší nejen bicyklů, ale využít je mohou také 
rodiče s kočárky či vozíčkáři. Lidé je už brzy 
najdou před aquacentrem a vedle cykloboxů 
u náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.

(balu)

Amatérští starožitníci se sešli na hranici
Když milovníci starožitností i obyčejných předmětů denní 
potřeby našich předků vezou odpad do sběrného dvora, 
obvykle se vrátí s ještě větším nákladem. Ve dvorech se 
totiž dají často najít velmi originální kousky. Proto se tito 
nadšenci musí mít dvakrát do roka na pozoru, aby se 
domů nevrátili s vlečňákem z bývalého hraničního 
přechodu Bohumín-Chałupki. 

Bývalý přechod a jeho okolí 
patřilo 16. září opět vyhledáva-
nému Jarmarku na hranici. Akci 
organizují Krzyżanowice, ovšem 
prodejci i kupující přicházejí v zá- 
stupech z obou stran hranice. 
Historický nábytek, obrazy, kera-
mika, elektronika, knihy, hudeb-

ní nosiče, foťáky a dokonce mo-
tocykloví veteráni. To a ještě 
mnohem více zaplnilo stánky, 
chodníky i trávníky. Prodávalo 
se, kde to jen šlo. Jarmark má 
mnohaletou tradici a jeho popu-
larita rok od roku stoupá. Letos 
obsadili stánkaři kromě hlavního 

prostoru i parkoviště za bývalou 
celnicí a prostranství za zámec-
kým parčíkem. Díky nabídce 
a ideálnímu počasí se tak letošní 
podzimní ročník zařadil k těm 
účastnicky nejpočetnějším.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Ve čtvrtek 4. října se na atletic-

kém hřišti u školy ČSA uskuteční 

Otevřený přebor AK Bohumín. Na 

programu jsou běžecké disciplíny 

a skok o tyči. Sportovci, kteří se 

chtějí zúčastnit, se mohou do 3. 

října přihlásit na zves.kronika@

centrum.cz nebo  737 962 499. 

Online registrace závodníků pro-

bíhá na www.ak-bohumin.cz.

ČASOVÝ HARMONOGRAM  

14:45 prezentace
15:30  zahájení skoku o tyči 
 mužů a žen
Běhy na 60 metrů

16:00 rodiče s dětmi 
 (ročník 2014 a mladší)
16:15  rozběhy žen
16:30  rozběhy mužů
16:45  žáci a žákyně (2008–2007)
17:00  žáci a žákyně (2006–2005)
17:15  žáci a žákyně (2004–2003)
17:30  fi nále žen a fi nále mužů
17:45  žáci a žákyně (2013–2012)
18:00  žáci a žákyně (2011–2009)
Běhy na 300 metrů

18:15 dívky a ženy (2004 a starší)
18:30 chlapci a muži (2004 a starší) 

Olympionička trénovala bohumínské plavce
Třicítka nadějí Plaveckého klubu Bohumín byla 19. září v sedmém sportovním nebi. 
Komu se poštěstí, aby ho trénoval obdivovaný idol? Mladé plavce totiž v bohumínském 
aquacentru navštívila čtyřnásobná nejlepší plavkyně republiky, držitelka sedmi českých 
rekordů a olympionička Barbora Závadová.

Ostravská rodačka, která dlou-
hodobě žije a trénuje v Austrálii, 
vyhlásila soutěž. Oslovila mladé 
české plavce, aby jí k protinož-
cům posílali pohlednice. Jedním 
dechem slíbila, že tři vylosované 
navštíví v jejich domovských klu-
bech a zatrénuje si s nimi. Po-
hlednici Báře poslal také Karel 
Babicz z PK Bohumín a, světe, 
div se, štěstěna se na něj usmála. 
Díky němu a Bářině vstřícnosti 
tak měli nejtalentovanější bohu-
mínští plavci jedinečnou příleži-
tost prožít tréninkové odpoledne 
se svým vzorem. 

Když se Bára zjevila v aqua-
centru, ihned začala rozdávat 
radost. Běžně rozcvička, rozpla-
vání a tréninková dřina plavcům 
úsměv na tvářích nevykouzlí, 
tentokrát to však bylo jiné. Každý 
okamžik tréninku bavil více než 
návštěva lunaparku. Každé slovo, 
pochvala i připomínka se mla-
dým plavcům zarývaly pod kůži. 
A v bazénu se doslova překoná-
vali. Aby ne. Bára Závadová, kte-
ré dosud drželi palce u televize, 
najednou závodila s nimi ve spo-
lečné štafetě. Nakonec si se všemi 
plácla a pak už obklopena hlou-
čkem obdivovatelů rozdávala 
sladké odměny, autogramy i ne-
zbytná selfíčka.  (kud, tch)

Olympionička a držitelka bronzové medaile z mistrovství Evropy Barbora Závadová (25) vedla trénink mladých bohu-
mínských plavců.  Foto: Pavel Čempěl

Nadoraz veslovali i na suchu
Kdo si chtěl slunečné nedělní odpoledne zpříjemnit pohybem a zavítal 16. září na staro-
bohumínské náměstí, nemohl trefi t lépe. Sportovní klub CWG Bohumín tady nainstaloval 
čtyři veslařské trenažéry. Kdo chtěl a cítil se na to, mohl se zapojit do akce »Veslujeme do 
středu Země«.

Cílem originálního a dlouholetého projektu je 
»urazit« na trenažérech 6 378 kilometrů, tedy vzdá-
lenost ke středu Země. Počátkem roku odveslovali 
žáci bohumínských základních škol 116 kilometrů, 
nyní k nim dobrovolníci přidali 26,5. Zájemců se 
našlo pětapadesát a jejich úkolem bylo zvládnout 
co nejrychleji pět set metrů. Nejlepší čas z akce na 
rynku má hodnotu 1,33 minuty.

„Nejvzdálenější účastníci byli z Opavy. Do Starého 
Bohumína dojeli na kole a zřejmě si dali do těla málo, 
tak si vyzkoušeli i veslařský trenažér,“ glosoval výkon 
autor projektu Jaroslav Th ér. Doplnil, že drobnou 
odměnu letos dostal každý veslař bez ohledu na vý-
kon. I přesto se někteří vážně snažili a jeli nadoraz. 
Po dojezdu pak ale museli ještě asi minutu na trenažé-
ru sedět, než se dokázali postavit zpět na nohy.(tch)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Otevřený 
atletický 
přebor
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Na hřišti a v plném nasazení oslavili bohumínští 
fl orbalisté dvacet let své existence. U příležitosti 
výročí nastoupil klub 1. SC Bohumín '98 k exhibič-
ním zápasům 8. září ve sportovní hale za parkem.

Sportovní část oslav kulatin obstarali dorostenci a juni-
oři domácího B98, kteří vyzvali Z.F.K. AQM Petrovice. 
Mužské áčko se postavilo polskému extraligovému týmu 
TKKF Jadberg Pionier Tychy. Šlágrem pak bylo bezesporu 
vystoupení veteránů nad 35 let, za které nastoupili i zakla-
datelé oddílu a bývalí hráči, z nichž mnozí nestáli na palu-
bovce drahně let. V utkání s klubem SK P.E.M.A. Opava 
předvedli, že jim to stále ještě běhá a střílí.

Součástí oslav byla také dražba hole špičkového švédské-
ho hráče Jonase Adrianssona, jejíž výtěžek šel na činnost 
mladých florbalistů. Hůl zajistil a do Bohumína přivezl 
Václav Buček, místní rodák, hráč a později trenér klubu 
B98. Po účinkování v Bohumíně se pak přemístil do Prahy, 
kde už v roli manažéra spojil svou činnost s klubem Start98 
či mužskou reprezentací. V rodném Bohumíně ovšem 
zavzpomínal na hráčské časy a vyběhl na hřiště s týmem 
veteránů.  (red)

Vážení a milí Bohumíňáci,
vážíme si Vaší dvacetileté podpory a spolupráce. Díky ní jsme společně překonali nejednu 
výzvu a Bohumín se změnil, zkrásněl. Stále jsou před námi bitvy, které neskončily. 
Nejvíce nás teď všechny trápí soukromé ubytovny a rozjetý byznys s chudobou. Uděláme 
všechno proto, abychom i tento dlouhý boj vyhráli, podobně jako ten s hernami.
K tomu ale potřebujeme Vás a Vaši 
podporu! Nabízíme Vám opět své 
zkušenosti. Z praxe víte, že netlachá-
me, ale fakt makáme. 
Problémy řešíme 

Nečekáme na ministry, kteří si větši-
nou jenom přijedou vyslechnout 

naše strasti a na zpáteční cestě do 
Prahy už ani nevědí, ve kterém městě 

vlastně byli. Existují složité pro-
blémy, které se samy

na ten správný mobil. Je daleko důle-
žitější, že Vy, Bohumíňáci, máte číslo 
telefonu na nás. 
Nejsme populisté! Nehodláme si Vaše 
hlasy kupovat nesplnitelnými sliby! 
Proto Vám měsíc před volbami neslí-
bíme hory doly (např. tisícikorunu na 
cokoliv ročně), nemožné nesmysly ani 
zázraky do čtyř let (MHD zdarma). 
Jsme realisté! Známe možnosti města 
a jeho rozpočtu. Jeden takový popu-
listický slib by nás všechny stál 20 
milionů ročně. A to na úkor něčeho, 
co funguje a je potřebné. Tak třeba 
rok bychom vůbec nemohli opravo-
vat silnice a chodníky. Bylo by nutné 
snížit počet strážníků. Koše by se vy-
sypávaly a město uklízelo jen dvakrát 
za měsíc. Zavřeli bychom nemocnici. 
A o půlnoci by se kvůli úsporám vy-
pnulo veřejné osvětlení… Vždyť to 
přece nechce nikdo z nás!
Často se ptáte, proč ještě kandiduje-
me za ČSSD, když nás tato na oblibě 
ztrácející strana může obrat o hlasy. 
Upřímně? Neměníme kabáty jen pro-
to, že naše vedení v Praze dělá chyby 
a my v Bohumíně máme na řadu věcí 
jiné názory. Komunální politika není 
o stranách, ale o konkrétních lidech, 
proto za ČSSD kandidujeme i dnes. 
Netrestejte nás proto za chyby, 
kterých se dopouštějí v Praze. My 
v Bohumíně jsme jiná sociální demo-
kracie – BOHUMÍNSKÁ. 
Nelžeme Vám a už víc než dvacet let 
se na nás můžete spolehnout.
Děkuji Vám za podporu celému naše-
mu týmu!

Petr Vícha, 
starosta

Přijďte 5. a 6. října k volbám. Fandit doma nestačí, každý hlas rozhodne!

PODPOŘTE NÁŠ TÝM! PODPOŘTE 
JEŠTĚ LEPŠÍ BOHUMÍN!

Česká stranasociálně demokratická1. Petr VÍCHA,54 let, starosta Bohumína2. Lumír MACURA,57 let, místostarosta Bohumína3. Igor BRUZL, 42 let, místostarosta Bohumína4. Věra PALKOVÁ,68 let, pedagožka
5. Vojtěch BALCÁREK,46 let, lékař

6. Yvona PLACZKOVÁ,54 let, ekonomka

hned a přímo 
na místě
s Vámi.

nevyřeší, ani 
když znáte 

číslo

KOMERČNÍ PREZENTACE
OLTE CELÝ TÝM 4

Dvacetiny slavili bohumínští florbalisté na hřišti

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Volební program KSČM
pro komunální volby 2018 v Bohumíně
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás seznámili s našimi hlavními tezemi a záměry, o co budeme 
usilovat a co podpoříme v příštím volebním období 2018-2022. 

BYDLENÍ:
Chceme zvýšit počet bytů za dostupné ceny 

platícím nájemníkům, abychom neustále zvy-
šovali tlak na snižování „byznysu s chudo-
bou“ a tím bojovali proti spekulantům se so-
ciálním bydlením. Zachovat také v plném 
rozsahu městské byty a nebytové prostory 
v majetku města nabídnout zájemcům za při-
jatelné ceny jako prostory k podnikání, aby 
nechátraly. 

PRO DĚTI:
Budeme podporovat i nadále opravy a vy-

bavenost mateřských i základních škol a dal-
ších zařízení pro aktivity našich dětí. Děti 
a mládež je potřebné nadchnout širokou šká-
lou nabízených aktivit pro volný čas a tím 
zabránit požívání alkoholu a drog.

SENIORŮM:
Plně podporovat dobudování a vybavení 

nového Domu sociálních služeb na Masary-
kově ulici, aby vzniklo důstojné zázemí pro 
široké spektrum zájmové činnosti. Navíc po-
třebným seniorům zajišťovat důstojné stáří 
nejen na LDN v městské nemocnici.

INVESTICE / ÚDRŽBA:
Podpoříme rozumné investice do oprav 

domů, komunikací a ostatních ploch v majetku 
města. Vytvoříme  kritéria pro výběr zakázek 

tak, aby byly pro město co nejlepší a nestala 
se určujícím faktorem pouze nejlevnější na-
bídka. Budeme klást vysoké nároky na údržbu 
již opravených ploch a důsledně uplatňovat 
odstraňování reklamačních závad.

BEZPEČNOST:
Proč se mnoho našich občanů bojí po se-

tmění chodit po ulicích a z nádraží, a třeba že 
to mají domů blízko raději jedou taxíkem? 
Každý strážník by měl mít svůj obchůzkový 
okrsek,a tím by se vytvořil jejich bližší vztah 
s občany. Když  budou více vidět v ulicích, 
situace se zlepší a občané se budou cítit bez-
pečněji. 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE:
Je nám známa současná realita ve zdravot-

nictví – nedostatek lékařů, sester a snahy 
o mnohdy zmatečné a neuvážené restruktu-
ralizace i rušení nemocnic. Proto každopádně 
podpoříme zachování naší městské nemocnice, 
protože dojíždět za ambulantními službami 
do okolí by bylo náročné zvláště pro seniory 
a rodiče s dětmi. Je zapotřebí stabilizovat 
všechna stávající oddělení a vrátit naší ne-
mocnici ztracenou prestiž. Budeme usilovat 
o opětné zřízení porodnického a dětského 
oddělení a tím i dětské pohotovosti, které byly 
po roce 1989 nesmyslně zrušeny, přestože 
byly tyto na špičkové úrovni. Tehdy pouze 
komunisté v zastupitelstvu byli zásadně proti 
zrušení těchto oddělení.

PŘÍRODA A EKOLOGIE:
Nebudovat nové plochy pro podnikání na 

„zelené louce“, ale v brownfi eldech. Podpoří-
me výsadbu stromů a keřů nejen v centru 
města, ale také v městských částech. Nadále 
pečovat o Meandry řeky Odry a další lokality 
určené k relaxaci, dobudovat cyklostezky, zve-
lebovat je, aby i příští generace poznaly jejich 
krásu.

DOPRAVA:
Zvýšit dopravní spojení mezi městskými 

částmi tzv. místní dopravou. Stačí jedna linka, 
která bude v pravidelném intervalu projíždět 
okruhem město,jízdné by mělo být levné, nej-
lépe bezplatné. Vzhledem k neúměrné do-
pravní vytíženosti průjezdu Skřečoní usilovat 
o projektování a realizaci jeho obchvatu.
Budeme požadovat po poslancích za KSČM 
v parlamentu ČR, aby apelovali na minister-
stvo dopravy o urychlené řešení dlouhodobě 
katastrofální situace dálnice D1 z Bohumína 
do Ostravy (autodrom). Budeme vyhledávat 
vhodné plochy k dalšímu vybudování parko-
višť ve městě.

SPORT A KULTURA:
Řádně se starat o stávající sportoviště a prů-

běžně je renovovat. Budeme podporovat pří-
spěvky na činnost sportovních klubů, kultur-
ních a ostatních subjektů. Z tzv.“Bedrunky“
v parku P. Bezruče opět zřídit  altán pro pří-
ležitostné koncerty dechové hudby i jiných 
hudebních žánrů. Do Hobbyparku vrátit 
všechny prodejní stánky vybudované v akci 
Z, které byly po r. 1989 nesmyslně odstraněny. 
V každém z nich byla zavedena elektřina, pit-
ná voda i kanalizace.  Rozvíjet kulturu a sport 
prostřednictvím agentury K3 a DDM Fontána 
ve spolupráci se školami. Sledovat hospodár-
nost a využití provozu bývalého Sportcentra, 
které město zakoupilo.

Ing. Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM.

Jménem MěV KSČM děkuji našim zastupitelům Mgr.Antonii Walterové a Mgr. Zdeňku 
Veselému, i členům komisí a výborů rady za práci v uplynulém volebním období. Věřím, že 
svým hlasem opět podpoříte naše kandidáty pro letošní komunální volby, abychom mohli 
náš volební program realizovat a přispět tak ke zlepšení života v našem městě.

4. Bc. Jitka Kociánová, 63 let
sociální pracovnice v důchodu
5. Ing. Michal Boček, 42 let
technik
6. Jana Nanková, 65 let
důchodkyně
7. Tomáš Cedivoda, 22 let
režisér
8. RNDr. Marta Bočková, 71 let
důchodkyně

9. Dominik Stanek, 21 let
student VŠ
10. Blanka Škutová, 50 let
vedoucí provozovny
11. Filip Kunetek, 19 let
student VŠ
12. Mgr. Martina Holaschke, 
47 let, státní úřednice
13. PhDr. Petr Filák, Ph.D., 
MBA, 46 let, krizový manažer

14. Ing. Marie Rothkögelová, 
63 let, ekonom
15. Roman Škuta, 50 let
manažer údržby
16. Jana Števanková, 57 let
laborantka
17. Ing. Pavel Walica, 64 let
skladník
18. Ing. Marcela Šafránková, 
61 let, OSVČ

19. RNDr. Jaroslav Boček, 
71 let, důchodce
20. Ivo Chobot, 24 let
vlakvedoucí
21. Luďka Celnerová, 50 let
OSVČ
22. Bc. Jakub Zágora, 22 let
student VŠ
23. Ing. Kamil Drobek, 59 let
důchodce

KDO CHCE LEPŠÍ RADNICI VOLÍ č. 6

1. Mgr. David Maryška, 
47 let, advokát

2. Ing. Karin Klusová, 
52 let, manažerka

3. Adam Filák, 
20 let, student VŠ

Kandidátní 
listina pro 
komunální 
volby 2018

KOMERČNÍ PREZENTACE
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Není nač čekat. Nastal čas.
Město je na tom dobře. Vyrovnaný rozpočet, zkrášlování okolí, rozvoj sportu – to vše se 
dá připsat k dobru současnému vedení. Pak jsou tady ale věci, ve kterých město uvadá, 
jako by mu došel dech. Bohumín se vylidňuje, kulturní akce už se nepořádají s takovým 
srdíčkem, staré způsoby boje s problémy již léta nikam nevedou a někteří občané se 
svými stížnostmi na radnici zkrátka nepochodí. 

PŘIJĎTE 5. a 6. ŘÍJNA VYJÁDŘIT SVŮJ HLAS K VOLBÁM!

VOLTE MLÁDÍ, VOLTE PIRÁTY – č. 1
Upřímně, nejčastěji vytýkaný 

handicap, se kterým se my Piráti 
setkáváme, je nízký věk a nedo-
statek zkušeností. Naši kandidáti 
mají v průměru 27 let - a to není 
málo na to, aby si člověk dokázal 
udělat nějaký názor a rozhodl se 
podle svého nejčistšího vědomí 
a svědomí. Tuto “nevýhodu” be-
reme právě jako naši “divokou 
kartu”. Co víc by vedení města 
potřebovalo než omladit? Přijít 
s čerstvými nápady, s energií 
a zápalem hledat řešení, a znova 
naslouchat všem občanům bez 
výjimky? 

Připravili jsme plán na podpo-
ru podnikání, kdy chceme po-
moci vizionářům s nedostatkem 
sebevědomí a informací. Prosa-
díme třídění plastů na městských 
akcích. Postaráme se o to, abyste 
si mohli přečíst názory i opozič-
ních stran. Budeme bojovat za 
zachování cihlové architektury. 
To jsou výseky z našeho záměru, 

co se dá v Bohumíně zlepšit. 
Máme kvalitní program. Máme 

kvalitní kandidáty. Lidé nám 
svou důvěru prokázali už ve vol-
bách do Poslanecké sněmovny, 
kam jsme se dostali jako 3. nejsil-
nější strana (podle některých 
průzkumů už 2.). Sami na sebe 
pak uplatňujeme tvrdší pravidla 
než na své politické konkurenty. 

Nestojí za námi bohaté firmy, 
kmotři ani zájmové lobby. Jsme 
mladí, jsme autentičtí a jsme při-
praveni skládat účty. Rozhod-
něte, zdali bude vedení města 
i nadále jednobarevné, anebo 
vznikne vícenázorová koalice 
otevřená novým výzvám! Přijďte 
5. a 6. října vyjádřit svůj hlas 
k volbám!

Celý program si můžete přečíst 
na: http://www.tik.tvmarko.cz/
volby2018.htm 

Daniel GALUSZKA, 
lídr České pirátské strany 

do komunálních voleb v Bohumíně
Tajemník resortního týmu 

Vnitro a bezpečnost 
poslaneckého klubu Pirátů

PO
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Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

9. září by se dožila 85 let naše milovaná 
maminka, babička, prababička a tchyně, 

paní Mária MARIKOVSKÁ
ze Skřečoně.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKY

Jenom my víme, čím jsi pro nás byl.

23. září si připomeneme 2. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Alois LISZTWAN.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, 

syn Kamil, vnučka Sára.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

5. října vzpomeneme 5. výročí úmrtí 

pana Bedřicha SIKORY
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Zdenka, 
dcera Jarmila a syn Karel s rodinami.

28. září uplyne 10 let od smrti 

pana Mariana RÚBERA, 
který prohrál boj se zákeřnou nemocí.


Vzpomíná celá rodina, 

přátelé a známí.

Tak, jak ti z očí zářila láska a dobrota, 

tak nám budeš chybět do konce života.

6. října vzpomeneme nedožitých 72 let
a 24. října 3. smutné výročí úmrtí 

paní Heleny STÁŇOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
dcery Eliška a Maruška s rodinami.

Naše vzpomínky tě stále doprovázejí...

3. října si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, 

paní Hildegard RICHTEROVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

dcera Jana s rodinou, syn Lubomír s rodinou 
a dcera Lenka s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

13. září by oslavil 95. narozeniny 

pan Bedřich POPEK
a zároveň jsme si 21. března připomněli 

3. výročí jeho úmrtí.


Stále vzpomínají dcera Emilka a syn Jan 

s rodinami.

Jak červené plamínky byla láska naší maminky. 

Jen pro nás maminka žila, už srdíčko znavené jí přestalo bít. 

Jenom my víme, čím pro nás byla, v našich vzpomínkách dál bude žít.

12. září jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 
naší maminky, babičky, manželky, tchyně, 

sestry a tety, 

paní Jolany BAUDYŠOVÉ.
S úctou a láskou vzpomínají manžel, 

dcery s rodinami, sestra s neteří.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí. 

Neúprosná smrt pohladila tvou tvář a ty jsi opustil mě i nás. 

Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.

29. září si připomeneme 2. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček, 

pan Pavel MALIŠ.


S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinou.

Osud nevrátí, co již vzal, nechal jen vzpomínky, bolest a žal.

7. října vzpomeneme nedožité 25. narozeniny

Lukáše KASTLA.


S láskou vzpomínají maminka Pavla, 

sestry Kateřina, Jana, Nikol a Veronika, 
bratr Martin a babička Eva.

Jenom my víme, čím jsi pro nás byl, a děkujeme 
za každý den, který jsi s námi žil.

Naposledy jsme se rozloučili
Adamčík Rudolf *1944 ze Skře-
čoně  Babišová Marie *1923 ze 
Skřečoně  Bernatík Aleš *1979 
z Nového Bohumína  Czerná 
Františka *1926 ze Skřečoně  
Fedorčák Michal *1945 ze Skře-
čoně  Galiová Marie *1943 ze 
Skřečoně  Chovanec Jaroslav 
*1936 z Nového Bohumína  
Juřík Josef *1960 ze Záblatí  
Kastl Lukáš *1993 z Nového Bo-
humína  Kropko Ján *1955 
z Bohumína  Kruk Ludmila 
*1942 z Nového Bohumína  

Kupczyn Heinz *1940 
ze Starého Bohumína 
 Kuruštová Božena *1955 z Bo-
humína  Pluskalová Alžběta 
*1933 ze Záblatí  Punčevová 
Radmila *1959 z Pudlova  Tep-
ličková Stanislava *1940 z No-
vého Bohumína  Tesařík Pavel 
*1934 z Nového Bohumína  
Trynka Leopold *1926 ze Starého 
Bohumína  Urbánek Jiří *1963 
z Nového Bohumína  Wodecki 
František *1939 z Nového Bohu-
mína (mat)

Tragická nehoda se stala 12. září v Lidické 
ulici u lávky přes kolejiště. Šestiletá dívenka 

se na chodníku vysmekla matce z ruky a vběhla na vyznačený přechod. Na situaci 
nestihl zareagovat řidič (44) felicie a děvčátko srazil. Vrtulník jej následně v kritickém 
stavu transportoval do ostravské fakultní nemocnice. Tam však i přes veškerou snahu 
lékařů dítě zraněním podlehlo.  (red)

Neštěstí na přechodu
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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

REALITY

 ● Pronajmu bývalou Trafi kávu 
u náměstí v St. Bohumíně. 603 
750 560.

 ● Prodáme nebo vykoupíme 
vaši nemovitost – Reality Koval-
sky. 602 505 717, p. Zachar.

 ● Prodám byt 3+1 v Tovární po 
cel. rekonstrukci. Cena 899 000 
Kč. 608 572 790.

INZERCE  ● Prodám pozemek na stavbu 
RD v Záblatí. 1 000 m2, 550 Kč/
m2. 734 615 566.

 ● Pronajmu byt 1+1. 773 477 
476.
SLUŽBY

 ● Čištění sedaček, židlí, kober-
ců, interiéru aut, Kärcher. 724 
088 643, www.cistyautointerier.cz.

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

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

BLAHOPŘÁNÍ

28. září oslaví své 90. narozeniny 

pan Václav JENÍČEK.


Zdraví, štěstí a plno elánu do dalších let 
přejí dcery Marie a Kateřina, syn Václav 

s rodinami.
Děkujeme ti za to, že tady pro nás stále jsi.

28. září oslaví zlatou svatbu 

manželé Renáta a Stanislav KOLKOVI 
ze Záblatí.

Vše nejlepší do dalších společných let, hodně štěstí a pevné zdraví 
přejí dcery Jana a Terezie a syn Martin s rodinami.

V sobotu 8. září manželé Ladislav a Vlasta Pieklovi z Vrbice 
zavzpomínali v obřadní síni městského úřadu na chvíle, kdy 

si před padesáti lety řekli své ano. Společně s rodinou a přáteli tak oslavili zlatou 
svatbu. Komise pro občanské záležitosti jim přeje ještě spoustu krásných, společně 
strávených chvil, hodně zdraví a radosti.  Foto: Ivona Zlattnerová

Zlatá svatba

9. října vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího KOCHA.


Syn Michal a Radomíra.

VZPOMÍNKY

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

Poděkování za péči
Děkuji pracovníkům celého gy-
nekologického oddělení Bohu-
mínské městské nemocnice za 
jejich obětavou a odbornou péči 
po dobu mé hospitalizace. Také 
děkuji kuchařkám za chutnou 
stravu. Jana NEMTUDOVÁ
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 29.9. od 9.30 hodin DEN ŽE-

LEZNICE. Prohlídka historických 
lokomotiv a souprav, projížďky 
parními vlaky, kulturní program. 
Areál ČD.

 ● 6.10. od 14 hodin O...BEER-
FEST. Pivní slavnost – desítky 
druhů piv, občerstvení, atrakce 
pro děti, hudební vystoupení. 
Hobbypark, 50 Kč.

14.30   ORCHIDEA
16.00   KAPRIOLA
17.30   GLAYZY
19.00   AHARD
20.30   AC/CZ

 ● 10.10. v 8–16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. V 
15.30 hodin losování tomboly. 
Náměstí T. G. Masaryka.

 ● 12.10. v 9–16 hodin DEN 
ZDRAVÍ. Měření cholesterolu, 
tlaku, cukru a dalších hodnot ve 
foyer kina. Vstup volný. 

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 27.9. a 28.9. v 19 hodin ALFA. 
USA (Dobrodružný), 2018, titul-
ky, 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 CHA-
TA NA PRODEJ. Česko (Komedie 
/ Drama), 2018, přístupný, 77 
minut,110 Kč.

 ● 1.10. v 19 hodin PO ČEM MUŽI 
TOUŽÍ. Česko (Komedie), 2018, 
přístupný, 95 minut, 130 Kč.

 ● 3.10. v 19 hodin EARTH: DEN 
NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ. Velká 
Británie (Přírodopisný), 2017, 
dabing, přístupný, 95 min., 60 Kč.

 ● 4.10. a 5.10. v 19 hodin VE-
NOM. USA (Komiks / Akční), 
2018, od 12 let, dabing, 105 mi-
nut. 4.10. ve 3D za 150 Kč, děti 

130 Kč; 5.10. ve 2D za 130 Kč, 
děti 110 Kč.

 ● 6.10. a 7.10. v 19 hodin TO-
MAN. Česko (Historický), 2018, 
od 12 let, 145 minut, 120 Kč.

 ● 8.10. v 19 hodin HELL FEST: 
PARK HRŮZY. USA (Horor), 2018, 
titulky, od 15 let, 89 min.,120 Kč.

 ● 10.10. v 9 hodin TÁTOVA 
VOLHA. Česko (Drama / Kome-
die), 2018, přístupný, 90 minut, 
50 Kč (FK pro seniory).

 ● 10.10. v 19 hodin BLADE RU-
NNER 2049. USA, Kanada (Sci-fi ), 
2017, titulky, 3D, od 15 let, 163 
minut, 80 Kč.

 ● 11.10. v 19 hodin PRVNÍ ČLO-
VĚK. USA (Životopisný), 2018, 
titulky, od 12 let, 135 min., 130 Kč.

 ● 13.10. v 19 hodin ZLÝ ČASY 
V EL ROYALE. USA (Mysteriózní 
/ Thriller), 2018, titulky, od 15 
let, 140 minut, 120 Kč.
PRO DĚTI

 ● 29.9. v 16 hodin O KŮZLÁT-
KÁCH. Divadelní pohádka, hraje 
divadlo Kejkle z Brna. Sál kina, 
80 Kč.

 ● 30.9. a 14.10. v 10 hodin YETI: 
LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Ani-
movaný rodinný fi lm, USA, 2018, 
dabing, 109 minut, 110 Kč.

 ● 7.10. v 10 hodin ČERT A KÁČA. 
Divadlo pro děti, Hraje Divadelní 
agentura Praha. Sál kina, 80 Kč.
DIVADLO

 ● 12.10. v 19 hodin MIKULÁŠO-
VY PATÁLIE. Komedie, hrají  Mi-
lena Steinmasslová, Matouš 
Ruml a další. Sál kina, 490 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

DĚTSKÁ ODDĚLENÍ

 ● 27. 9. ve 13–17 hodin GEO-
METRICKÉ VYRÁBĚNÍ. Výtvarná 
dílna. N. Bohumín a Skřečoň. 

 ● 27.9., 4.10. a 30.10. v 15–16 
hodin TURNAJ V DŘEVĚNÉM 
HOKEJI.  N. Bohumín.

 ● 1.10. až 5.10. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin HVĚZDNÉ VÁL-
KY. Výtvarná dílna, N. Bohumín 
a Skřečoň; 1.10. Záblatí; 2. 10. 
a 5.10. St. Bohumín.

TEEN ZÓNA 

 ● 2.10. v 15 hodin KOMIKSOVÝ 
WORKSHOP. Historie, teorie 
a praktická příprava komiksů.

 ● 9.10., 23.10. a 29.10. v 15 
hodin TURNAJ V DŘEVĚNÉM 
HOKEJI.

 ● 16.10. v 15 hodin TRIKY A EX-
PERIMENTY. Série pokusů, expe-
rimentů a různých triků.

BESEDY

Přednášková místnost knihovny
 ● 4.10. v 17 hodin BANÁT. Před-

náška cestovatele a fotografa 
Petra Nazarova s videoprojekcí 
o Češích žijících v Rumunsku 
a Srbsku. 50 Kč.

 ● 11.10. v 17 hodin MÝTY ZDRA-
VÉ STRAVY. Přednáška Stanislava 
Skřičky, autora knižního bestsel-
leru o vlastní cestě ke zdravému 
životnímu stylu.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.
 ● 12.10. v 19 hodin SLEZSKÉ 

BLUES. Vystoupí Petr "Džetro" 
Ritzka, jehož repertoár tvoří 
akustické blues s vlastními tex-
ty. Vstupné dobrovolné.

 ● Každé úterý od 15 hodin 
SPOLEČNÁ PAMĚŤ BOHUMÍNA. 
Dokumentování vzpomínek na 
život na Bohumínsku v letech 
dávno minulých. 

OSTATNÍ AKCE

 ● 7.10. v 16 hodin SYMBOLIKA 
ZAD A PÁTEŘE. Přednáška Mar-
ka Ščotky, jak se zbavit bolesti 
zad a páteře. Cukrárna Katja 
v Čáslavské ul., rezervace na  
608 333 771.
VÝSTAVY

 ● Každou sobotu ve 14–17 ho-
din VOJENSKÁ EXPOZICE. Vý-
stroj a výzbroj od ČSLA po AČR, 
komentované prohlídky. Unifor-
my, zbraně, technika. Dům slu-
žeb na nám. Budoucnosti.

SPORT

FOTBAL hraje se na hřišti za 
parkem, není-li uvedeno jinak

 ● 29.9. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– FK SLAVIA ORLOVÁ. Dorost, 
kraj. soutěž. sk B.

 ● 29.9. v 15.30 hodin FK SLO-
VAN ZÁBLATÍ – TJ VENDRYNĚ. 
Muži, 1. B třída, hřiště v Záblatí.

 ● 30.9. v 15.30 hodin FK BOS- 
POR – 1. HFK OLOMOUC. Muži, 
divize. 

 ● 6.10.v 15 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ SOKOL VĚŘŇOVICE. 
Muži, 1. B třída, hřiště v Záblatí.

 ● 13.10. ve 14 hodin FK BOS- 
POR – FK PRIMUS PŘÍBOR. Do-
rost, kraj. soutěž. sk B.

 ● 14.10. v 15 hodin FK BOSPOR 
– FC VSETÍN. Muži, divize. 

HOKEJ Krajská liga mužů.
 ● 29.9. v 17.30 hodin HC BOS- 

POR – HK NOVÝ JIČÍN.
 ● 13.10. v 17.30 hodin HC 

BOSPOR – HC FRÝDEK-MÍSTEK.

CVIČENÍ

 ● 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 BENE-
ŠE (u Bastien Café): PILATES: 
V úterý v 18 hodin, na tel. ob-
jednávku   604 999 147. 
slunerc.webnode.cz. 

BOSPORKA

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 befi t step (K); 18.00  body-
styling (L)

 ● Čtvrtek: 17.30 hiit (K); 19.00 
funkční trénink (R) 

 ● Pátek: 16.00 kruhový trénink 
(K) 

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  
 6–7.45 a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin 
FITKO

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin
pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, 
www.bospor.info

Září  9–19 hodin
Říjen (pouze víkendy) 
 10–18 hodin 
Sezona končí 31. října.

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info
pondělí-pátek:  15–18 hodin

 ● ŠKOLA BRUSLENÍ od 6.10. 
každou neděli ve 13.30–14.30 
hodin

 ● BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI od 
6.10. každý víkend v 15–16.30 
hodin. Možnost zapůjčení brus-
lí za 50 Kč.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 27.9. do 14.10.

Haně Fialové tleskali diváci vestoje
V krásném secesním sále starobo-

humínského hotelu Pod Zeleným 

dubem vystoupila 19. září držitelka 

ceny Thálie a sólistka Národního 

divadla moravskoslezského Hana 

Fialová, kterou bravurně doprová-

zel pianista Jakub Žídek. 

Výběr písní ze světových muzikálů 
a zejména šansony Edith Piaf zvedly 
diváky na konci představení ze židlí 
a nadšený potlesk vestoje nebral kon-
ce. Pořádající spolek Oderberg v čele 
s hudebníkem Martinem Kachlem 
přivezl do našeho města kvalitní na-
bídku a nezbývá než se těšit na další 
koncerty, které se chystá tento kultur-
ní stánek přivítat.  (fi )Foto: Libuše Zabralová

Plavecká soutěž 
měst

Ve středu 3. října se koná další 
ročník Plavecké soutěže měst. 
Každý má možnost vyzkoušet si 
svoji aktuální formu na stomet-
rové trati a stát se na chvíli repre-
zentantem svého města. V bar-
vách Bohumína mohou soutěžit 
všichni plavci, kteří od šesti do 
dvaceti hodin zavítají do místní-
ho aquacentra a libovolným sty-
lem zdolají délku čtyř bazénů.

V den konání akce mají soutě-
žící vstup zdarma. 

POZVÁNKA


