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Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání už přináší konkrétní výsledky. Díky tomu, že školy a vzdě-
lávací zařízení v Bohumíně, Rychvaldu a Dolní Lutyni si v rámci projektu Lepší klima pro Bohumínsko 
určily své potřeby a poté je zahrnuly do hlavního Strategického rámce MAP, bylo možné usilovat 
o peníze na opravy i investice do stávajících budov i učeben v řádech několika milionů.

Dlouhý proces vzniku všech dokumentů, nut-
ných k pořízení Strategického rámce MAP, byl ad-
ministrativně náročný a možná pro laika nezáživ-
ný, ale praxe ukazuje, že spousta práce přinesla 
ovoce. „Projekt položil základ k tomu, aby bylo mož-
né získat dva miliony na rekonstrukci dílen v ZŠ ČSA, 
za stejnou částku vznikla také nová polytechnická 
učebna v Masarykově škole. Odborné třídy za další 
dva miliony má také základka v Rychvaldu,“ uvedla 
manažerka projektu Radana Vozňáková.

Zdaleka to ale není vše. V Rychvaldu už vzniká 
za skoro 6,5 milionu nové zázemí domu dětí 
a mládeže. Během prázdnin mají být dokončeny 
také interaktivní učebna v bohumínské Benešově 

škole za 2,6 milionu, multifunkční třída za 4,2 mi-
lilonu ve skřečoňské škole a jazyková učebna za 
2,5 milionu v ZŠ v Dolní Lutyni. „Financování pro-
běhlo v rámci Integrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP) prostřednictvím výzev Místní 
akční skupiny (MAS) Bohumínsko a Integrovaných 
územních investic (ITI),“ dodala Vozňáková. Zjedno-
dušeně řečeno, pokud by řada odborníků i laické 

veřejnosti společnými silami nezpracovala složitý 
stoh dokumentů v rámci místního akčního plánu, 
těžko by si školy na Bohumínsku na tyto finanční 
prostředky sáhly. „I proto jsme se rozhodli, že na 
první fázi navážeme projektem Lepší klima pro Bo-
humínsko II,“ konstatovala Radana Vozňáková. 
Projekt MAP II odstartoval v červenci a poběží do 
poloviny roku 2022. Výsledkem má být získání 
dalších významných financí na podporu školního 
i mimoškolního vzdělávání v Bohumíně, Rychval-
du a Dolní Lutyni. 

 Igor BRUZL, místostarosta, 
 manažer komunikačního plánu

Od roku 2005 už se v Česku povinně nerukuje, základní vojenská služba byla zrušená 
a armáda je čistě profesionální. A možná i proto, že už vojna není povinnou prudou, 
lákají některé kluky zbraně, technika, strategie více a upřímně. A nejen kluky. Vyřádit 
se všichni mohli na akci »Hrajeme si na vojáky«, kterou připravil Klub vojenské 
historie Bohumín (KVH) společně s městskou agenturou K3.

Loni slavila republika sté výročí a při té příleži-
tosti se KVH rozhodl veřejnosti ukázat »Šedou 
vilu«, pěchotní srub MO-S4. Takzvaný bunkr 
u transformátoru běžně přístupný není, minimálně 
deset let do něj nikdo nenahlédl, a tak akce přilá-
kala stovky návštěvníků. Bunkrologové letos na 
úspěšný počin navázali a díky organizační pomoci 
K3 pojali 20. července návštěvní den ve větším.

Hlavní roli hrál opět bunkr, jehož betonáž pro-
běhla v roce 1936 a v systému československého 
opevnění patřil k unikátům. Jde o jediný samostat-
ný pěchotní srub se čtyřmi pancéřovými prvky 
a zároveň jediný, který byl roku 1938 zkušebně 

připojený k elektrické síti. 
V září téhož roku byl plně 
vyzbrojený a připravený 
k obraně republiky. Ná-
vštěvníci si ho mohli 
celý prošmejdit, pro-
hlédnout si nainsta-
lované modely vo-
jenského opevnění, 
nebo si užít »kon-
cert« dieselového 
agregátu. „Agregát jsme 
na nic nepřipojili,  vyráběl 

pouze kravál. Chtěli jsme tím příchozím demonstro-
vat, v jakých podmínkách musely osádky bunkrů 
pracovat,“ uvedl Michal Hejda z KVH.

Další část programu situovali pořadatelé na lou-
ku u bunkru. Návštěvníci, zejména děti, obdrželi 
»odvodový list« a plnili úkoly na staveništích. Ne-
chyběla mezi nimi »opičí dráha«, tady plazení 
a zdolávání různých překážek, střelba ze vzdu-
chovky, šifrování, práce s mapou, různé kvízy a vě-
domostní úlohy.

Akce Hrajeme si na vojáky zabavila celé rodiny. 
Pro ty nejmenší tady bylo malování na obličej, his-
torický kiosek s cukrovou vatou a dalšími pamlsky, 
rodiče si zase mohli užít slunný den a posedět 
u čepovaného pěnivého moku. (tch)

Vojna už není pruda, může s ní být zábava

Modernizace škol za miliony, další dorazí

Bagry vymazaly poslední 
»skvrnu« Cingrovky   Str. 2

Kdo si (na kolotoči) hraje,  
nezlobí   Str. 5

Mistři vařečky nadchli  
a nasytili strávníky   Str. 7

Program pro celou rodinu  
a zápas hvězd   Str. 8

Foto: Pavel Čempěl
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Osud posledního zchátralého cihlového domu v ulici Petra cingra je zpečetěn. 
Do ulice vjela demoliční technika a srovnala jej se zemí. Radnice za odstranění 
domu zaplatila necelý milion. Do dvou let by na jeho místě mohly začít vyrůstat 
nové rodinné domy. 

Ještě před devíti lety stálo v lokalitě sedm 
cihlových domů se stovkou bytů čtvrté kate-
gorie. Kolonii však postupně vybydleli a zde-
vastovali problémoví nájemníci. Šest cihláků 

proto radnice postupně zbourala, a to v rámci 
svého programu Nulové tolerance. Jejich re-
konstrukce by byla příliš nákladná. Ten po-
slední přišel na řadu letos. Mezitím město 

dokončilo projekt na proměnu celé oblasti. 
„Chceme, aby se z ulice Petra Cingra stala 

opět dobrá adresa. Po zdemolovaných domech 
a také na zelené louce by mělo vzniknout devě-
tatřicet nových zasíťovaných stavebních parcel. 
Už příští rok se pustíme do výstavby dešťové 
kanalizace. Spolu s ní musí vzniknout i retenč-
ní nádrž a čerpací stanice. Budoucí stavební 
pozemky tak odvodníme, pak je rozparcelujeme 
a zasíťujeme. Pro stavby rodinných domků by 
tak mohly být k dispozici už za dva roky. Až 
bude vše připraveno, nabídneme pozemky 
k prodeji v licitaci,“ uvedl starosta Petr Vícha.

Město si na proměnu lokality nechalo vy-
pracovat studii. Počítá s parcelami o velikosti 
maximálně tisíc metrů čtverečních. Mezi bu-
doucími rodinnými domy zůstane prostor pro 
malý parčík s atrakcemi, který propojí stáva-
jící zástavbu rodinných domků s těmi nový-
mi. Součástí klidové, relaxační zóny bude 
i stávající vodní plocha. 

Bohumín se v minulosti potýkal s »dědic-
tvím« v podobě problémových lokalit. Město 
však postupovalo podle dlouhodobého plánu, 
volné městské byty v nich už neobsazovalo, 
a jakmile byl dům prázdný, pustilo se buď do 
rekonstrukce, nebo demolice. Od roku 2006 
tak Bohumín v pěti problémových lokalitách 
odstranil devatenáct vybydlených domů a tři 
zrekonstruoval. Boj s tímto vleklým problé-
mem však bohužel nekončí. Situaci městu 
komplikují soukromé ubytovny.

 Lucie BALcAROVÁ

návštěvníci polikliniky v Čáslavské ulici mají nově možnost 
bezpečného uschování kol. Před budovou stojí sestava 
schránek pro dvanáct bicyklů. Přestěhovaly se sem od vla-
kového nádraží, kde se v příštích letech počítá s moderními 
cykloboxy.

Současné boxy mají mincovní 
zámek na dvacetikorunu, která 
uživateli po vyjmutí kola »vy-
padne« zpět. Pokud klíč od kóje 
ztratí, musí kontaktovat strážní-
ky. Ti mu za poplatek 200 korun 
cyklobox otevřou. K jejich pře-
místění od nádraží k poliklinice 
došlo kvůli zneužívání služby. 

Vychytralí jedinci si přivlastňo-
vali klíče a blokovali boxy, které 
tak nemohl využívat nikdo jiný. 
Při opakované kontrole se v kó-
jích našly tašky nebo šatstvo. 
Další byly zamčené, ale žádný 
bicykl v nich nebyl. Slušní cyk-
listé je tak kvůli sobectví jiných 
nemohli používat. Obdobnou 

negativní zkušenost přitom z ji-
ných míst, kde cykloboxy v Bo-
humíně slouží, město nemá.

Cykloboxy, do jejichž pořízení 
město investovalo zhruba 400 
tisíc, se na doporučení komise 
pro rozvoj cyklodopravy přestě-
hovaly ke středisku zdravotnic-
kých služeb. „Tady by ke zneuží-
vání docházet nemělo, protože je 
budou využívat především klienti 
polikliniky. Prostor navíc moni-
toruje kamera. U vlakového ná-
draží má v budoucnu stát 72 mo-
derních cykloboxů. Budou mít 
elektronické zámky, které po pře-
kročení povolené doby využití 
box zablokují, takže už nebude 
docházet k jejich přivlastňování,“ 
ozřejmil místostarosta Lumír 
Macura s odkazem na plány 
proměny přednádražního pro-
storu, kde má už za dva roky za-
čít vznikat moderní přestupní 
terminál. Odhadované náklady 
na jeho vybudování jsou 65 mi-
lionů. Do doby, než bude hotov, 
slouží cyklistům u vlakového 
nádraží třicet stání v nových 
stojanech. 

Oblíbená cyklodoprava má 
v Bohumíně výraznou podporu 
města. Kromě boxů u poliklini-
ky mohou majitelé kol využívat 
také kóje ve Starém Bohumíně, 
u Bosporu, u Kališova i Vrbické-
ho jezera. K tomu ještě radnice 
instaluje na frekventovaná místa 

stojany s FAB vložkou. Lidé je 
najdou v centru, u významných 
památek či na rozcestí v Záblatí, 
kde si jejich instalaci vyžádali 
sami obyvatelé. 

 Lucie BALcAROVÁ 

Demolice posledního zchátralého domu v ulici Petra Cingra.

Bagry vymazaly poslední »skvrnu« cingrovky

Stěhování cykloboxů kvůli sobcům

Foto: Lucie Balcarová

Foto: Pavel Čempěl

Do každého z dvanácti boxů se vejdou kola i s brašnami. Uvnitř schránek nechybí háč-
ky na zavěšení batohů nebo přileb. Původní standardní stojany, které sloužily u poli-
kliniky, našly využití u Antošovické lávky.

Maják 
městské 
policie

 ● Před půlnocí 1. července došlo 
ke krádeži alkoholu v hladovém 
okně v Čáslavské ulici. Pachatel 
s kořistí daleko neutekl, strážníci 
ho zajistili ve Štefánikově ulici.

 ● Večer 3. července hlídka v Podě-
bradově ulici podle popisu pozna-
la a zadržela dvě mladé ženy, které 
předtím v Lidlu odcizily několik 
lahví slivovice. 

 ● Osmičlenná skupina násilníků 
tropila večer 12. července výtrž-
nosti v Rychvaldu. Banda mimo 
jiné bezdůvodně fyzicky napadla 
dva muže. Po útocích se rváči vy-
dali směrem na Petřvald. Tři nich 
přivolaní strážníci zajistili, celý 
případ si pak převzala republiková 
policie. (kav)

MĚSTSKÁ POLICIE: & 156, 
596 092 156, 731 130 666 
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Odemykání Hraničních meandrů Odry a zahájení vodácké sezony bylo letos 29. června 
výjimečné. Svou roli sehrálo dvousté výročí Bohumínského protokolu, prvního záměru 
splavnění Odry, a Mezinárodní rok Odry ve Slezském vojvodství. celodenní program 
tak probíhal na vodě, na březích Odry i na obloze.

Tradičního sjezdu Odry, který pravidelně 
startuje vodáckou sezonu, se zúčastnilo na dvě 
stě vodáků z obou stran hranice. Nechyběly 
klasické rituály, odemykání řeky ozdobným 
klíčem a křest noviců. Hladina Odry se posléze 
proměnila také v jeviště, odehrála se na ní re-
konstrukce podpisu Bohumínského protokolu. 
Představení se v historických kostýmech 
zhostili členové vodáckých spolků Bonaventu-
ra a Posejdon. Pochopitelně v lodích. Další 

dobově oděná skupina pak přihlížejícím před-
vedla, jak před dvěma stoletími probíhaly prá-
ce při zpevňování břehů Odry.

Na přípravě akce se podílely Regionalny in-
stytut kultury w Katowicích, gmina Krzyża-
nowice a město Bohumín. A ani na pevnině 
nebyla o zábavu nouze. Děti zabavili organizá-
toři tvůrčími dílnami a hodně živo bylo na 
starém hraničním přechodu. Na pódiu zahrál 
Grzegorz Płonka a kapela MuzykaKajaka. 

A skupina Dejcie pozór pak rozjela klasickou 
tancovačku.

Když se slunce skrylo za obzor, k odchodu 
se ještě nikdo neměl, protože se blížilo origi-
nální finále. K nebi se vznesla dvacítka osvět-
lených dronů a předváděla obdivuhodné »ta-
neční« kreace. Každou z nich zakončil obrazec 
na potemnělé obloze. Tím poslední a symbo-
lickým byl nápis »Odra«. (tch)

Kolo za třicet, power banka nebo spacák za padesát, invalidní vozík za stovku. to jsou 
částky, za které vydražili Bohumíňáci věci, které lidé zapomněli převážně v rychlících 
končících v Bohumíně. Radnice je proto pravidelně nabízí v aukcích. 

„Na dražbu ztrát a nálezů chodím pravidelně 
už několik let. Loni jsem tady koupil kolo za tři-
cet korun, letos jsem si přišel pro hliníkový žeb-
řík, který v obchodě stojí přes tři tisíce korun, ale 
vydražil jsem ho za sedm stovek,“ uvedl Lukáš 

Vaňatka. Největší bitva se v letošní aukci strhla 
o kytaru. Dva zájemci přihazovali tak dlouho, 
až se z původních dvou stovek vyšplhala finál-
ní cena na tisícovku. To byla nakonec i nejvyšší 
částka celé dražby. 

Udala se i největší perlička – mechanický 
invalidní vozík. Pro ten si v dražbě přišla paní 
Barbora. „Mám ho pro desetiletého syna. Chce 
být doktorem a už má doma zařízenou celou 
ordinaci. A strašně chtěl i vozík, nový ale stojí 
spoustu peněz, a proto jsem využila dražby. 
Koupila jsem ho za stovku,“ prozradila.

Dražba, která se konala ve dvoře bohumín-
ské radnice, vynesla městu 7 690 korun.  Pro-
daly se nalezené bicykly, batohy, peněženky, 
knihy, hodinky, deštníky, kufr, reprobedny 
i elektronická čtečka knih. Až na pár kousků 
oblečení si noví majitelé odnesli na 70 naleze-
ných věcí. Další dražba je v plánu zase za rok.

Loni evidovala radnice na 300 ztracených 
věcí, letos už jde o 125 nálezů. Do dražby však 
ty letošní půjdou až za tři roky. Tak dlouho teď 
musí radnice ztráty a nálezy skladovat. „Když 
někdo něco ztratí, pátrá po tom okamžitě, pří-
padně měsíc, dva. Ještě se nestalo, aby se majitel 
ztracené věci ozval po roce, natož po dvou či 
třech. Mnoho nálezů tak bohužel za tři roky 
ztratí hodnotu a nedá se s nimi už nic jiného 
dělat, než je vyhodit. Nedají se využít ani v draž-
bě,“ uvedla Markéta Kvíčalová z organizačního 
odboru bohumínské radnice. Lhůtu z jednoho 
na tři roky prodloužila novela občanského zá-
koníku. Nalezené věci se tak zbytečně kupí, 
stárnou a ztrácejí na své hodnotě.

 Lucie BALcAROVÁ

Atrakce na vodě, souši i ve vzduchu

Ze skladu ztrát k novým majitelům

Největší souboj svedli dražitelé o akustickou kytaru.

Foto: Regionalny instytut 
kultury w Katowicích

Foto: Lucie Balcarová
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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 60 korun za m2. 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 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,70 m2. Prohlídka 29.7. v 14.00-
14.15 hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 29.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Osvoboditelů 1019, 
číslo bytu 48, I. kategorie, 12. nadzem-
ní podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotního 
střediska a supermarketu. Byt s balko-
nem a zděným bytovým jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 54,32 m2, 
celková plocha bytu 55,32 m2. Prohlíd-
ka 29.7. v 15.00-15.15 hodin a 30.7. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 31.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 282, číslo bytu 
3, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Prostorný byt s velkou koupelnou 
a zděným bytovým jádrem. Plocha pro 
výpočet nájemného 89,08 m2, celková 
plocha bytu 98,88 m2. Prohlídka 29.7. 
v 14.15-14.30 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 31.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 66, I. kategorie, 12. nadzem-
ní podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu jsou 
nákupní možnosti, vlakové nádraží 
a kulturní vyžití. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem a sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,78 m2, celková plocha bytu 31,10 
m2. Prohlídka 31.7. v 14.45-15.00 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se koná 
31.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 1022, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v nízké zástav-
bě v blízkosti školy, školky a supermar-
ketu. Byt s výklenkem a neprůchozími 
pokoji. V celém bytě je nové PVC. 
Plocha pro výpočet nájemného 56,55 
m2, celková plocha bytu 57,59 m2. Pro-
hlídka 31.7. v 15.00-15.15 hodin a 1.8. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 63, I. kategorie, 8. nadzemní pod-
laží. Zateplený dům se správcovskou 
a úklidovou službou je po celkové re-
konstrukci v r. 2007. V blízkosti domu 
je lesopark, Kaufland, škola a školka. 
V bytě je koupelna s vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,53 m2, celková 
plocha bytu 69,28 m2. Prohlídka 29.7. 
v 14.30-14.45 hodin a 30.7. v 8.15-8.30 
hodin. Licitace bytu se koná 5.8. 
v 16.15 hodin. Podání přihlášky do 
31.7.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 56, I. kategorie, 7. nadzemní pod-
laží. Zateplený dům se správcovskou 
a úklidovou službou je po celkové re-
konstrukci v r. 2007. V blízkosti domu 
je lesopark, Kaufland, škola a školka. 

V bytě je koupelna s vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 65,00 m2, celková 
plocha bytu 71,54 m2. Prohlídka 29.7. 
v 14.45-15.00 hodin a 30.7. v 8.30-8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 5.8. 
v 16.30 hodin. Podání přihlášky do 
31.7.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, číslo 
bytu 21, I. kategorie, 5. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům s plastový-
mi okny. Byt s balkonem je po celkové 
rekonstrukci, včetně generální opravy 
elektroinstalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,15 m2, celková plocha 
bytu 69,02 m2. Prohlídka 5.8. v 14.45-
15.00 hodin a 6.8. v 8.45-9.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 12.8. v 15.45 ho-
din.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 90, I. kategorie, 8. nadzemní pod-
laží. Byt je po celkové rekonstrukci, má 
prostornou koupelnu se sprchovým 
koutem. Dům je zateplený a je prove-
dena rekonstrukce prostorných lodžií. 
V blízkosti je zrenovovaný park, škol-
ka, nákupní centra Kaufland a Albert. 
Plocha pro výpočet nájemného 50,26 
m2, celková plocha bytu 54,08 m2. Pro-
hlídka 5.8. v 14.30-14.45 hodin a 6.8. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 12.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, číslo 
bytu 72, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Dům je po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateplení). 
V blízkosti je dětské hřiště, autobusové 
stanoviště, Kaufland, Penny, mateřská 
a základní škola. Dům s funkcí do-
movníka. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,55 m2, celková plocha bytu 
30,10 m2. Prohlídka 6.8. v 9.00-9.15 
hodin a 7.8. v 14.30-14.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 12.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 927, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v centru měs-
ta. V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, kulturní vyžití, školské zaří-
zení, vlakové nádraží. Plocha pro vý-
počet nájemného 50,76 m2, celková 
plocha bytu 52,95 m2. Prohlídka 7.8. 
v 15.00-15.15 hodin a 8.8. v 9.30-9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 12.8. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 38, I. kategorie, 7. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům s plastový-
mi okny. Byt s balkonem je po celkové 
rekonstrukci, včetně generální opravy 
elektroinstalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,88 m2, celková plocha 
bytu 31,20 m2. Prohlídka 5.8. v 14.15-
14.30 hodin a 6.8. v 8.15-8.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 12.8. v 16.45 ho-
din.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, číslo 
bytu 68, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Dům je po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateplení). 
V blízkosti je dětské hřiště, autobusové 

stanoviště, Kaufland, Penny, mateřská 
a základní škola. Dům s funkcí do-
movníka. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,55 m2, celková plocha bytu 
30,10 m2. Prohlídka 13.8. v 8.30-8.45 
hodin a 14.8. v 14.30-14.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 14.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Svat. Čecha 1093, číslo 
bytu 27, I. kategorie, 5. nadzemní pod-
laží. Dům je po celkové rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateplení). 
V blízkosti domu se nachází dětské 
hřiště, autobusové stanoviště, Penny 
market, Kaufland, mateřská a základní 
škola. Plocha pro výpočet nájemného 
66,55 m2, celková plocha bytu 68,20 
m2. Prohlídka 13.8. v 8.45-9.00 hodin 
a 14.8. v 14.45-15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 111, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v blízkosti 
centra města, nákupních možností, 
školského zařízení, autobusového ná-
draží. Byt se sprchovým koutem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 52,60 m2, 
celková plocha bytu 52,60 m2. Prohlíd-
ka 12.8. v 15.00-15.15 hodin a 13.8. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 14.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Cihlová zástavba v centru města. 
V blízkosti domu je Penny market, 
Kaufland, vlakové a autobusové nádra-
ží. Plocha pro výpočet nájemného 
31,94 m2, celková plocha bytu 32,98 
m2. Prohlídka 5.8. v 15.30-15.45 hodin 
a 6.8. v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Osvoboditelů 1019, 
číslo bytu 50, I. kategorie, 13. nadzem-
ní podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Byt s balkonem a zdě-
ným bytovým jádrem. Byt je po celko-
vé rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 63,75 m2, celková plocha 
bytu 64,75 m2. Prohlídka 19.8. v 15.00-
15.15 hodin a 20.8. v 9.00-9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 21.8. v 16.00 ho-
din.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 4. nadzemní pod-
laží. Byt je po celkové rekonstrukci, má 
prostornou koupelnu se sprchovým 
koutem. Dům je zateplený, s provede-
nou rekonstrukcí prostorných lodžií. 
V blízkosti domu je zrenovovaný park, 
Kaufland, Albert a školka. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,26 m2, celková 
plocha bytu 54,08 m2. Prohlídka 19.8. 
v 14.30-14.45 hodin a 20.8. v 8.30-8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 21.8. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 226, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v centru 
města, v blízkosti nákupních možnos-
tí, školského zařízení, vlakového ná-

draží a kulturního vyžití. V bytě byla 
provedena rekonstrukce koupelny, 
generální oprava elektroinstalace a po-
loženy nové podlahové krytiny. Plocha 
pro výpočet nájemného 48,06 m2, cel-
ková plocha bytu 48,06 m2. Prohlídka 
21.8. v 15.00-15.15 hodin a 22.8. 
v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 26.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1047, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v blízkosti 
školy, školky, dětského koutku. 
V domě je zajištěn úklid společných 
prostor. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 37,47 m2, celková plocha bytu 38,97 
m2. Prohlídka 21.8. v 14.30-14.45 ho-
din a 22.8. v 10.00-10.15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 26.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům s plas-
tovými okny. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,15 m2, cel-
ková plocha bytu 69,02 m2. Prohlídka 
26.8. v 14.15-14.30 hodin a 27.8. 
v 8.15-8.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 28.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. 9. května 100, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Nízká cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti vlakového nádraží 
a autobusové zastávky. Byt s plastový-
mi okny. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 41,60 m2, celková plocha bytu 41,60 
m2. Prohlídka 26.8. v 15.00-15.15 ho-
din a 27.8. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 28.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 51, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekonstruk-
ci v r. 2018. V kuchyni je kuchyňská 
linka a spížní skříň. Dům se nachází 
v blízkosti centra města, obchodů, ško-
ly a školky. Plocha pro výpočet nájem-
ného 59,39 m2, celková plocha bytu 
60,73 m2. Prohlídka 26.8. v 14.30-14.45 
hodin a 27.8. v 8.30-8.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 28.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 68, I. kategorie, 8. nadzemní pod-
laží. Zateplený dům se správcovskou 
a úklidovou službou je po celkové re-
konstrukci v roce 2007. V blízkosti 
domu je lesopark, Kaufland, škola 
a školka. V bytě je koupelna se sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 64,11 m2, celková plocha 
bytu 70,66 m2. Prohlídka 27.8. v 8.00-
8.15 hodin a 28.8. v 14.30-14.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 9.9. v 16.00 ho-
din. Podání přihlášky do 4.9.

Lenka VAcHtARČÍKOVÁ,  
majetkový odbor
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Každoroční starost rodičů, jak zajistit dětem hezké prázdniny, zatímco oni musí pra-
covat, v Bohumíně opět vyřešily místní spolky. Společně připravily pro děti od šesti 
do patnácti let zábavný program, který se letos nesl v duchu komiksových hrdinů. 
celý červenec děti trávily na atraktivních místech ve městě, v přírodě, u vody a vyjely 
si i na výlet. Prázdninový kolotoč má za sebou úspěšný, jubilejní desátý ročník.

Projekt odstartoval 30. června zábavnou 
show na náměstí T. G. Masaryka. Pak už se ko-
lotoč rozjel na plné obrátky. Každý všední den 
v červenci připravily místní spolky, organizace 
a instituce pro děti program na dopolední ho-
diny. Co den, to jiné místo, jiná aktivita. 
Stereotyp a nuda tedy rozhodně nehrozily. 
„Prázdninový kolotoč funguje už od roku 2010 

a je unikátní v tom, že je pro děti zcela zdarma. 
Je založený na spolupráci města a dvacítky orga-
nizací, které v Bohumíně působí,“ uvedl Karel 
Balcar, ředitel městské kulturní agentury K3 
Bohumín, která projekt coby hlavní organizátor 
zastřešuje.

V letošním programu nechybělo několik cy-
klovýjezdů, dovádění u Kališova jezera či 

v Gliňoči, zdolávání nové lezecké stěny ve spor-
tovním centru Bosporka, chůze po laně s jes-
kyňáři, vodní radovánky v aquacentru nebo 
výlet na Pustevny. Kromě »velkého« kolotoče se 
děti mohly zabavit i v městské knihovně. Ta po-
skytla zázemí kolotoči »malému«, který se rov-
něž nesl v komiksovém duchu a měl podobu 
tvůrčích dílen.

Volnočasový prázdninový program pro bo-
humínské děti vyvrcholí 2. srpna závěrečnou 
akcí v knihovnické teen zóně. Razítka, která 
malí kolotočáři průběžně dostávali na navštíve-
ných akcích, tady smění za losy do velké tom-
boly. Čím více razítek, tím větší šance na výhru. 
A ceny v tombole jsou více než lákavé.

 Lucie BALcAROVÁ

Kuželkáři tJ Sokol Bohumín nezahálejí. Postoupili na mist-
rovství republiky ve všech kategoriích dvojic a také v indi-
viduální kategorii seniorek. Bohumínští hráči se tak probo-
jovali mezi dvacet nejlepších kuželkářů v Česku.

Z jednotlivců postoupila na 
šampionát Miroslava Ševčíková, 
dále smíšené dvojice Fridrich 
a Lada Peli, Martina a Roman 
Honlovi. V kategorii mužských 
párů Stanislav Sliwka a Jaroslav 
Klus,  v  ženských Lada Peli 
a Marcela Jurníčková. 

Sokolové připravili 15. června 
také zábavnou hru, soutěž dvojic, 
pro neregistrované kuželkáře. 
Akci pro začínající hráče podpo-
řilo dotací město Bohumín. 
Turnaj vyhrála dvojice Jiří Bielko 
a Radim Wanke. Došlo i na vy-
hlášení nejlepších individuálních 
hráčů, kterými se stali Brigita 
Motlitbová a Radim Wanke. 

Kuželkáři TJ Sokol Bohumín 
se letos znovu organizačně 

zapojili do Prázdninového kolo-
toče a připravili dětem 1. červen-
ce dopoledne plné her. Zábavu 
zajistily nejen kuželky, ale také 
šipky, netradiční vybíjená, kris-
-kros nebo malování obrázků. 
Poděkování za organizaci her 
a zvládnutí asi padesáti dětí si 
zaslouží Drahomíra Bajnarová, 
Olga Šaterová, Hana Záškolná 
a Martina Honlová. 

Od září budou moci děti cho-
dit hrát kuželky pravidelně. 
Každé pondělí budou mít jednu 
hodinu na dráze zdarma. 

 Janka SLIWKOVÁ,
 předsedkyně oddílu kuželek 
 tJ Sokol Bohumín 

Bohumín prodává dvoupodlažní dům ve Slezské ulici ve Starém 
Bohumíně. Prostorná vila je vhodná pro rodinné bydlení i jako 
sídlo firmy. Kupní cena pro veřejné licitační řízení je 3,6 milionu.

Zastavěná plocha (jejíž součástí 
je stavba) a nádvoří má výměru 
425 m2, zahrada dalších 1 060 
m2. „Budova s poměrně velkou 
zahradou stojí v pěkné lokalitě ne-
daleko centra města. Objekt je za-
teplený a udržovaný. V blízkosti se 
nachází napojení na dálnici i au-
tobusová zastávka. Veškerá občan-
ská vybavenost je v dosahu,“ po-
psala vedoucí majetkového 
odboru bohumínské radnice Eva 
Drdová.

Dům roky sloužil centru sociál-
ních služeb, které v něm provozo-
valo sociálně-terapeutické dílny. 
Letos je město přestěhovalo do 
nového zázemí v centru města 
a pro budovu ve Slezské ulici dal-
ší využití nemá. 

Veřejná licitace proběhne ve 
středu 14. srpna v 15 hodin v rad-
niční budově B, kancelář 101. Li-
citační jistota je 360 tisíc. Podrob-
nosti k licitaci jsou k dispozici na 
www.bohumin.cz. (red)

Kdo si (na kolotoči) hraje, nezlobí

Kuželkami se baví 
děti i senioři

Prostorná vila na prodej

Každý spolek pojal program po svém, a tak se děti mohly každý den těšit na něco nového. Například v ateliéru Bart 
kolotočáři uplatnili umělecké sklony a kreativitu, v novém zázemí centra sociálních služeb se pro změnu soutěžilo.

Foto: Pavel Čempěl
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Ze zápisků expedice speleologického klubu Orcus Bohumín, píše Josef Wagner.
Vietnam a jeho krasové oblasti jsme chtěli poznat už dávno. A v zimě 2018 jsme 
se tam konečně vydali. Prozkoumali jsme zemi od Saigonu až po Hanoj, tedy více 
než 2 000 kilometrů.

Ze Saigonu, ve kterém stojí za návštěvu řada 
pagod, přejíždíme autobusem do města Mui 
Ne, kde se nachází kaňon. U jeho vstupu si ka-
ždý sundává boty a dále pokračuje pískovým 
dnem říčky bosky. Cestu lemují vápencové 
a křídové stěny, břehy potoka jsou porostlé bo-
hatou vegetací. 

Do dalšího města Nha Trang jedeme vlakem. 
Prvním cílem je chrám postavený mezi 8. a 11. 
stoletím národem Cham. Původně jsme chtěli 
navštívit i ostrov Hòn Tre, ale ten se změnil 
v místní Disneyland. Nic pro nás. Proto vyrá-
žíme na jiný ostrůvek. Na Hon Mieu nás přivá-
ží malý kutr a procházka tropickou přírodou na 
ostrově je velmi zajímavá. 

Z Nha Trang jedeme vlakem 600 kilometrů 
do města Da Nang. Začínáme svatyní, od kte-
ré vedou schody na vrcholek ke 20 metrů vy-
soké soše Buddhy. Za návštěvu stojí malé měs-
to Hoi An. Jeho historické jádro se dochovalo 
v autentické podobě a od roku 1999 je součás-
tí Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Nemůžeme minout největší sochu Buddhy 
ve Vietnamu. Stojí na Opičí hoře a je vysoká 35 

metrů. Nachází se zde i úžasné pagody. Velmi 
zajímavá je i návštěva Mramorových hor. Je 
zde i řada jeskyní a v některých vznikly chrá-
my a svatyně.

Příští den nás čeká dalších 600 kilometrů 
vlakem do Ninh Binh, jednoho z nejkouzelněj-
ších míst Vietnamu. Celou oblast tvoří vápen-
cové kuželové skalní věže – mogoty. Jejich 
okolí doplňují rýžová políčka, jeskyně a proté-
kající řeka, po které se můžeme projet v lodič-
kách.

Cestou po řece Ngo Dong proplouváme i tři 
jeskyně, z nichž první měří 127 metrů. Dále 
pokračujeme autobusem do městečka Cat Ba 
na stejnojmenném ostrově. Ostrov je velmi 
členitý se spoustou vápencových homolí a věží, 
plný jeskyní, v nichž se za války ukrývali oby-
vatelé. V jedné z největších jeskyní Hang 
Trung Trang pak fungovala vojenská nemoc-
nice. 

Půjčenými skútry zajíždíme do údolí mezi 
skalní stěny, dále pokračujeme pěšky. Touláme 
se mezi banánovníky a mandarinkovníky, až 
nás zastavuje neproniknutelná džungle. Stále 

se v ní nacházejí nastražené miny, 150 tisíc tun 
nevybuchlé munice z války. Proto není při 
toulkách Vietnamem radno vstupovat nikde, 
kde nejsou vyšlapané či vyjeté cesty nebo ob-
dělaná políčka.

Na prohlídku národního parku Cat Ba si 
pronajímáme člun. Míjíme desítky krásných 
skalních věží a homolí. V jedné z lagun přese-
dáme do kajaků a vydáváme se mezi vápenco-
vá skaliska. Proplováme jeskynními chodbami 
s vjíždíme do kouzelné laguny. Pohádkový 
svět. Není divu, že se zde natáčí tolik filmů.
Plavba zpět vede okolo plovoucích rybářských 
vesnic.

 (Pokračování příště)

Křížem krážem Vietnamem (1)

Už šest let se Benešova škola účastní největšího školního spor-
tovního projektu v republice Sazka Olympijského víceboje. 
Jeho hlavním cílem je všestranný sportovní rozvoj žáků zá-
kladních škol. Do projektu se mohou zapojit děti, které spor-
tují pravidelně, i školáci, kteří se s pohybovými aktivitami do-
sud míjeli.

Součástí projektu je odznak 
všestrannosti, který  založili dva 
zlatí olympijští desetibojaři Robert 
Změlík a Roman Šebrle. V průbě-
hu školního roku žáci v hodinách 
tělesné výchovy i ve volném čase 
absolvují deset sportovních disci-
plín a výsledky zapisují do osobní 
výkonnostní knížky. Na konci 
roku všichni obdrží odznak určité 
hodnoty, sportovní vysvědčení 
a doporučení, na jaký sport se za-
měřit  a  hlavně,  kde mohou 
sportovat. 

Letos získala Benešova škola 
největší sbírku odznaků a mezi 
nimi i dva s nejvyšší hodnotou, 
diamantové. V dubnu a květnu se 
pak vybraní žáci Benešovky zú-
častnili školního a okresního kola 

soutěže. Dva nejlepší, Vojtěch  
Böhm a Samuel Drobňak, násled-
ně závodili v krajském kole v Opa-
vě, kde se v konkurenci čtyř desí-
tek účastníků umístili na druhém 
a čtvrtém místě. 

Republikové finále Sazka Olym-
pijského víceboje proběhne 4. až 6. 

září v Brně, kde bude školu i město 
reprezentovat Vojtěch Böhm. Bě-
hem dvou náročných dní na něj 
kromě deseti disciplín olympijské-
ho víceboje čekají také hezké zážit-
ky z osobního setkání s českými 
olympijskými legendami. 

 text a foto: Vjačeslav KOStIK

Školáci vzhlížejí k olympionikům

Členové bohumínského klubu seniorů a další dobrovolníci se 
pustili do pletení ponožek. Věnují je babičkám a dědečkům 
v domovech důchodců. nápad lze podpořit taky darováním 
vlněné příze.

Šikovné ruce byly, ale zprvu chy-
běl materiál. I ten se však díky 
osvětě nakonec našel a za každý 
další budou autoři nápadu rádi. 
„Děkujeme prodejně galanterie na 
hlavní třídě, která po dobu rekon-
strukce naší klubovny plnila roli 
sběrny pletacího materiálu. Také 
ředitelům Masarykovy školy a gym-
názia, kteří oslovili žáky. A samo-

zřejmě veřejnosti, našim spoluobča-
nům, kteř í  nám věnují  vlnu 
i pletené výrobky k párání,“ tlumo-
čila poděkování předsedkyně klu-
bu seniorů Hana Práglová. Dodala, 
že ruce členů klubu nezahálejí a už 
pletou. Kdo má chuť, může se při-
dat. Jak pletením, tak materiálem. 

 (red)

Zahřejí na těle i na duši

Plavba po moři mezi mogotami  u ostrova Cat Ba.

Pagoda Linh Ung na poloostrově Son Tra.

Vojtěch Böhm vybojoval v krajském 
kole stříbro.

Foto: Orcus
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V kamenném kině v centru probíhá rekonstrukce za více než 
1,5 milionu. téměř celé prázdniny budou řemeslníci pracovat 
na odhlučnění vzduchotechniky. Moderní projektor se proto 
na prázdniny přesunul do letního kina v parku. Promítání 
pod od širým nebem tak nabídne lepší obraz i aktuální filmo-
vé premiéry z online databáze. Do kamenného kina se tech-
nika vrátí na konci srpna. S promítáním se počítá zase od září.

„Díky rekonstrukci budeme moci 
klimatizaci v sále lépe využívat. 
Dosud jsme ji mohli pouštět při fil-
mových a divadelních představe-
ních pouze na poloviční výkon. Pak 
už způsobovala takový hluk, že 
rušila diváky i herce. Poloviční vý-
kon ovšem nestačil na vyvětrání 
sálu a udržení tepelné pohody. Při 
velkém počtu diváků, vystupujících 
a spolu se zapnutými divadelními 
světly bylo v sále horko. Problémy 
by mělo odstranit právě odhlučnění 
vzduchotechniky,“ uvedl ředitel 
městské kulturní agentury K3 Bo-
humín Karel Balcar.

Počátkem července se plátno 
i moderní projektor stěhovaly do 
letního kina a v klasickém biogra-
fu začala rekonstrukce. Nejprve 
probíhaly práce v prostoru mezi 
střechou a stropem, kam bylo nut-
né vměstnat nové rozvody. „Nejví-
ce se odborníci potrápili s vedením 
vzduchotechniky. Museli vymyslet 
řešení, které zajistí odhlučnění, vy-
loučí rezonanci a ozvěny z potrubí 
a současně vyhoví protipožárním 
předpisům,“ doplnil Balcar s tím, 
že kvůli instalaci nové klimatizace 
se v sále sníží podhledy. 

Stavební práce budou v biogra-

fu probíhat do srpna, kdy se sem 
vrátí také moderní promítací 
technika. Další představení v let-
ňáku pak zajistí klasický projektor. 
Kamenný biograf díky plnohod-

notné a tiché vzduchotechnice 
nabídne od září divákům větší 
komfort.

 Lucie BALcAROVÁ

Bospor organizuje od 26. do 30. srpna pří-
městský dobrodružný tábor pro děti od 6 do 
12 let. Tábor povedou zkušení instruktoři, 

horolezec Petr »Pepe« Piechowicz a jeskyňář 
Jan Fedorowicz. Náplní tábora bude horole-
zectví, vyžití na nové lezecké stěně v Bospor-
ce, cyklistika, výlety do přírody, plavání 
v aquacentru, adventure golf. Cena příměst-

ského tábora je 2 500 korun včetně stravová-
ní, kapacita je omezená. Zájemci se mohou 
informovat a přihlásit na čísle 730 521 457 
nebo e-mailu bosporka@bospor.info.

chládek a komfort bez kraválu

Dobrodružný tábor

Z kuchařů jsou celebrity, televizní pořady o vaření lámou rekordy sledovanosti. Gas-
tronomie je zkrátka v kurzu. na tento trend zareagoval i Bohumín. na starobohu-
mínském náměstí vyrostlo 14. července pódium s improvizovanou kuchyní. Desítky 
dalších kulinářských stánků našli příchozí na rynku. Konal se zde první festival dob-
rého jídla.

Na pódiu se představili mistři vařečky devíti 
restaurací z Bohumína i okolí a před zraky ná-
vštěvníků předvedli nějaký kuchařský maj-
strštyk. Fortel kuchtíků mohli diváci sledovat 
v detailech, protože dění »od plotny« přenášela 
kamera na velkoplošnou obrazovku. Krom in-
dividuálních výkonů se na jevišti odehrál také 
česko-polský »souboj«. Kulinářské týmy měly 
k dispozici stejné suroviny, ale každý z nich při-

pravil jiný pokrm. Duel ravioly versus pirožky, 
o jehož výsledku rozhodovali degustátoři z řad 
diváků, nakonec dopadl nerozhodně.

Návštěvníci, kterých dorazily 3,5 tisíce, ale 
dobroty nezkoumali jen očima. Ve stáncích si 
mohli nakoupit chilli, med, koření, limonády, 
ale také si pochutnat na specialitách. A poptáv-
ka po nich byla enormní, takže někteří restau-
ratéři pendlovali mezi stánky a svou provozov-

nou a průběžně doplňovali zásoby. Kdo tu 
možnost neměl, tomu strávníci stánek vyjedli 
a doslova vylízali várnice. „Každý z vystavova-
telů udal stovky porcí. Například sesterské kom-
plexy Pod Zeleným dubem a Zámek Chałupki 
nasytily sedm set strávníků,“ potvrdil Jan Fedo-
rowicz z K3 Bohumín, která festival pořádala 
společně s hotelem Pod Zeleným dubem.

Zakoupené lahůdky si mohli návštěvníci vy-
chutnat na posezení ve stínu lip u sochy Jana 
Nepomuckého, ti nejmenší se pak vyřádili 
a spálili kalorie na zábavných atrakcích. Jedinou 
ingrediencí, která příchozím, zejména těm star-
ším příliš nešmakovala, byl anglický název 
»Food Festival«. Nicméně příští rok na festivalu 
dobrého jídla opět nashledanou. (tch)

Mistři vařečky nadchli a nasytili strávníky

Foto: Pavel Čempěl

Uvnitř kinosálu vyrostlo lešení, ze kterého technici umisťovali do stropu nové 
průduchy vzduchotechniky.

Foto: Pavel Čempěl
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Připomínky letošního 790. výročí Záblatí se prolínaly různými akcemi v městské části. 
Oslavy vyvrcholily 22. června celodenním programem, který společnými silami připra-
vili fotbalový Slovan, hasiči, sokolové a komise pro městskou část.

Jedním z dějišť oslav byl sokolský areál, kde 
na nejmenší čekaly pouťové atrakce a na dospě-
láky stánky s občerstvením. Také se zde několi-
ka ukázkami blýskli záblatští hasiči. Ti zkušení 
se vypořádali s požárem automobilu, hasičský 
potěr předvedl »reálný« zásah u dopravní neho-
dy. Děti se skvěle zhostily rolí raněných figuran-
tů, policistů, hasičů i zdravotníků.

Další program výročí se odehrál na zeleném 
pažitu. Omladina si zasoutěžila ve střílení poku-
tových kopů, staří páni sváděli líté boje na 

zmenšeném hřišti v turnaji veteránů. Zlatým 
hřebem na hřišti Slovanu byl »Zápas pro Maru-
šku«, který dal pojmenování celé akci. Proti do-
mácímu mančaftu se v něm postavil tým hvězd, 
především hokejových.

Nezvykle fotbalový dres navlékli reprezentant 
a útočník celku NHL Dallas Stars Radek Faksa, 
bronzový medailista z olympiády v Turíně Ros-
tislav Olesz, útočník hokejového Innsbrucku, 
původem Bohumíňák Ondrej Šedivý, bývalí či 
současní hráči extraligových Vítkovic Roman 

Szturc, Daniel Krenželok, bratři Matěj a Šimon 
Stránští, Ondřej Roman, Daniel Dolejš.

Úvodního výkopu se zhostila sama Maruška 
Kučerová, postižená dívenka, které byl charita-
tivní zápas určen. Na její rehabilitaci se následně 
vybralo 150 tisíc. „K této sumě přispěli i hokejis-
ta Ondřej Palát a fotbalový brankář Jiří Pavlenka, 
kteří věnovali své dresy. Ty se podařilo vydražit 
za 40 tisíc,“ prozradil předseda Slovanu Záblatí 
Dušan Socha. Jedním dechem poděkoval všem 
organizátorům a také lidem, kteří přišli a přispě-
li na dobrou věc. (tch)

Program pro celou rodinu a zápas hvězd

Staří páni z FK Slovan Záblatí před prázdninami nezaháleli. V rámci celodenních oslav 
790. výročí vzniku obce Záblatí se 22. června zúčastnili na domácím hřišti turnaje 
starých pánů nad 45 let. Bojovalo se o Pohár starosty města Bohumína a domácí 
obsadili druhé místo.

K dobrému výsledku patrně přispěla i přípra-
va na tento turnaj v Chorvatsku. Fotbalisté na-
vštívili počátkem června družební vesničku 
Zablaće u Šibeniku. Po porážce v zápase ode-
hraném na hřišti ve Skradinu proti veteránům 

ze 113. brigády Šibenik si spravili chuť vítěz-
stvím nad domácími v hlavním zápase v Zab-
laće. A to s vydatnou podporou fanoušků z čes-
kého Záblatí. Souběžně s výpravou »starých 
pánů« totiž cestovala do Chorvatska skupina 

dobrovolných hasičů ze Záblatí, aby se setkala 
s přáteli vatrogasči ze Zablaće. Koupání v moři 
si staří páni zpestřovali cyklistickými výlety po-
dél pobřeží a přidanou hodnotou byla návštěva 
národního parku Krka na pozvání chorvatských 
přátel. Obě akce se uskutečnily také díky pod-
poře města Bohumína. (lum)

Veteráni bojovali doma i na Jadranu

Oslavy záblatského výročí přilákaly na sedm set ná-
vštěvníků, které potěšil pestrý program.

Foto: FK Slovan Záblatí

Foto: Pavel Čempěl

Domácí zápasy FK Slovan Záblatí  

17.8. v 17.00  Slovan Záblatí  – Oldřichovice

31.8. v 16.30  Slovan Záblatí – Petřvald

14.9. v 15.00 Slovan Záblatí – Staříč

28.9. v 15.30 Slovan Záblatí – Nýdek

12.10. v 15.00  Slovan Záblatí – Horní Suchá

20.10. ve 14.00 Slovan Záblatí – Loko Petrovice B

2.11. ve 14.00 Slovan Záblatí – Sedliště

Spolek Soul pořádal 22. června každoroční 
akci Slunovrat. Děkujeme všem sponzorům, 
kteří přispěli svými dárky do tomboly. Ze-
jména prodejně Ježibabka, Sekáči pod lau-
bami a Veronice Pietraszkové a jejímu Mar-
kétka bazárku.

Děkujeme sponzorům
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Skončili šestí a rádi by minimálně stejné umístění zopakovali. Jenže fotbalisté 
Bosporu tuší, že příští fotbalová sezona bude hodně náročná. Po reorganizaci se 
na Moravě a ve Slezsku rozrostla čtvrtá nejvyšší soutěž z dvou šestnáctičlenných 
skupin na tři divize po čtrnácti klubech. A právě skupina F s bohumínským zástup-
cem je nejnabitější.

Hned šest soupeřů potká Bospor nově. Do 
skupiny F sestoupily ze třetí ligy družstva Rýma-
řova a Valašského Meziříčí. Po zrušení juniorské 
ligy byly k Bohumínu přiřazeny ještě rezervní 
celky Karviné i Třince (Opava B už v divizi pů-
sobila) a z krajského přeboru o soutěž výše po-
skočily ambiciózní Frenštát s Polankou. „V sou-
těži budou minimálně čtyři celky, které by chtěly 
do třetí ligy. Bude to hrozně obtížný rok,“ tuší 
předseda klubu Lukáš Fluxa.

Mužstvo přitom dost omládlo. Řady Bosporu 
opustil zkušený Martin Hanus a do německa Pa-
vel Moskal, do Dětmarovic pláchnul Adam Leibl, 
hostování skončilo také ostřílenému Leoši Švan-

cerovi a do Čech se po studiích vrátil druhý gól-
man František Moláček. „Chtěl jsem tým doplnit 
kvalitním hráčem střední generace, ale zřejmě 
budeme oživovat kádr hlavně mladíky. Měli by-
chom hrát svižnější a rychlejší fotbal,“ tvrdí kouč 
Martin Špička.

Klub připravil novinku i pro fanoušky. Na fot-
bal se nebude v Bohumíně chodit jako dosud 
v neděli, neboť Bospor přesunul domácí zápasy 
na sobotní termín. „Vyšli jsme tak vstříc hráčům 
a realizačnímu týmu, protože kluci chtěli v rámci 
udržení party občas po domácích utkáních posedět 
i s fanoušky. V neděli to však nešlo. Uvidíme, jak 
se to letos osvědčí,“ krčí rameny Fluxa.

První ostrou prověrkou bude předkolo poháru 
MOL Cup, které svěřenci Martina Špičky hrají 
v neděli 28. července v Dětmarovicích. Pokud by 
uspěli, dorazil by do Bohumína druholigový Tři-
nec. O týden později čeká Bospor generálka pro-
ti Baníku Albrechtice a v sobotu 10. srpna od 17 
hodin pak první duel mistrovské sezony proti 
rezervnímu týmu Opavy.  (bir)

   S P O R t  ·  ž I VO t  V e  M ě S t ě

Dvacítka svalovců a pět neméně odhodlaných žen a dívek si 5. července nenechaly 
ujít pátý ročník Bohumínského siláka. Klání, které je díky netradičním disciplínám 
atraktivní pro soutěžící i diváky, pořádal oddíl silového trojboje tJ Viktorie Bohumín.

Soutěž se letos nekonala v domovském záze-
mí starobohumínské Viktorky, ale v areálu pud-
lovské arestaurace u bývalého kina Apollo. „Pro-
vozovatelé restaurace nám vyšli vstříc. Je tady 
zpevněná plocha, která silovým disciplínám vy-
hovuje mnohem lépe než trávník nebo antuka,“ 
pochvaloval si předseda pořádajícího oddílu 

Martin Turek. Jeho snem je v  budoucnu 
pojmout soutěž ještě masověji a »dobýt« napří-
klad starobohumínské náměstí. „To samozřejmě 
vyžaduje větší organizační tým. Sám jen se svými 
nejbližšími, se kterými pořádáme siláka nyní, by 
to nešlo. Ale té myšlenky se nevzdávám,“ prohlá-
sil Turek.

Pátý ročník soutěže opět nabídl nevšední dis-
ciplíny. Vzpírání klády, zvedání auta, přemisťo-
vání konstrukce se závažím, přenášení břemen, 
zvedání betonových koulí nebo převracení ob-
řích pneumatik. Ženy soutěžily ve dvou katego-
riích podle obtížnosti disciplín, muži ve dvou 
váhových skupinách do a nad 90 kilogramů do-
plněnou soutěží veteránů. Z vítězství se v každé 
z nich radovali Natálie Plevová, Denisa Stehlíko-
vá, Matěj Veselý, Pavel Hachle a Mari Zvrtek. 
 (tch)

Bohumín čeká fotbalová lahůdka. 
V rámci turnaje Zlatý kahan hráčů do 
devatenácti let, který pořádá Baník Os-
trava, se v místním fotbalovém areálu 
Pavla Srnička za parkem uskuteční v so-
botu 27. července i dva atraktivní zápa-
sy. Od 9 hodin nastoupí devatenáctka 
Baníku proti stejně starým borcům bun-
desligového německého Eintrachtu 

Frankfurt, od 11.15 hodin je pak na 
trávníku vystřídají vrstevníci francouz-
ského Olympique Marseille, kteří změří 
síly s mladými Poláky z Górniku Zabr-
ze. Vstupné na dvojutkání je 40 korun, 
ženy a děti tradičně neplatí. Pro fanouš-
ky bude připraveno jako vždy kvalitní 
a bohaté občerstvení.

 (bir)

Bospor omládne a chce hrát svižněji

elitní fotbalové mládí

Soutěž v novém prostředí přilákala více závodníků 
i diváků než v uplynulých letech.

Siláci »laškovali« s těžkými břemeny

Domácí zápasy FK Bospor

10. 8. v 17.00 FK Bospor – SFC Opava B

24. 8. v 16.30 FK Bospor – Valašské Meziříčí

7. 9. v 16.00 FK Bospor – FK Nový Jičín

21. 9. v 15.30 FK Bospor – Jiskra Rýmařov

5. 10. v 15.00 FK Bospor – MFK Havířov

26. 10. ve 14.30 FK Bospor – Beskyd Frenštát

Foto: Pavel Čempěl

Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje 
výběrové řízení na místo referenta oddělení rozvoje 
a územního plánování na odboru rozvoje a investic. 
Jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín do-
dání přihlášek je do 14. srpna. Nabízíme zajímavou 
práci u stabilního zaměstnavatele. Staňte se členem 
týmu naší radnice. Bližší informace, zejména požadav-
ky na vzdělání, na stránkách www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Nabídka práce, nebo ve vývěskách.

 (red)

Výběrové řízení
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Hledáme

strojvedoucí
průměrná mzda strojvedoucích 47 000 Kč

každoroční navýšení mzdy

stabilní turnusy a dlouhé výkony

podmínky moderního dopravce 

         Hledáme i další

vlakový personál 
mechanik

elektromechanik

 www.regiojet.cz/nadrahu        539 000 804

S námi
na dráze!

 
 

 

Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. 
Skupina Rail Cargo Group patří s ročním obratem 2,2 miliard EUR a přibližně 8 700 zaměstnanců 
k předním logistickým společnostem na poli železniční nákladní dopravy v Evropě. 

 Zajímáte se o práci v oboru železniční nákladní dopravy a chcete pracovat v stabilní 
společnosti se silným nadnárodním zázemím? 

 Jste zkušený odborník s praxí v železničním provozu a hledáte nové uplatnění nebo uvažujete 
o změně zaměstnání? 

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT! 

Zašlete nám svůj životopis a my Vás budeme kontaktovat, jakmile se u naší společnosti objeví 
volné pracovní místo, které bude odpovídat Vašim schopnostem a dovednostem. 

Více informací:  career.cz@railcargo.com 
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Nabízíme:

  Přídavky na dovolenou 
a Vánoce.  

  Šest týdnů dovolené.

  Penzijní připojištění až 
do výše  9 600 Kč ročně.

  Svačiny a pitný režim 
zdarma. 

  Dva dny pracovního volna navíc.

  Příspěvek na dětské 
rekreace.

  Příspěvek na stravování. 

  Rehabilitační péči.

  Úhradu nákladů za vstupní 
lékařskou prohlídku.

  Řadu dalších benefitů.

STAŇ SE HORNÍKEM!

DÁLE HLEDÁME S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 40 TISÍC KORUN:  
DŮLNÍ ELEKTRIKÁŘE A DŮLNÍ ZÁMEČNÍKY

Podrobné informace získáte:

    osobně

třída Osvobození 1721/9, Karviná

      telefonicky  

+420 725 756 830

    na webu

www.pracevokd.cz

Získej:

   NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ  60 TISÍC KORUN.
   PO JEDNOM ROCE SI V RUBÁNÍ A PŘÍPRAVÁCH MŮŽEŠ VYDĚLAT AŽ  43 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ.   

(5. kvalifikační třída – činnost rubání a přípravy).

    V DALŠÍM ROCE SE TVOJE MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE ZVÝŠIT AŽ  NA   48 TISÍC KORUN!
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VZPOMÍNKY

Letos 14. června v 89 letech zemřela naše maminka, 
tchyně, kamarádka a sousedka, 

paní Libuše KOUDELOVÁ.


S úctou a láskou vzpomínají dcera Hanka 
s manželem Otakarem a Věra s Michalem.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.

15. července by se dožila 70 let 

paní Eva KLATOVÁ.



Vzpomínají manžel a syn.

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

3. července jsme si připomněli nedožitých 60 let 

pana Jana SLIACKÉHO


a zároveň 8.července 23 let od jeho úmrtí.
Zůstala jen vzpomínka, kterou věnují 
manželka Jana a synové Martin a Jiří.

21. července jsme vzpomněli 20. smutné výročí 

úmrtí našeho drahého manžela a tatínka, 

pana Pavla KOSCIELNIKA.
28. července vzpomeneme 16. výročí 

úmrtí naší milované maminky a babičky, 

paní Jiřiny GOLOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají Jana a Pavel Koscielnikovi.

15. července jsme si připomněli 

2. výročí úmrtí mého bratra, 

pana Stanislava TLAČBABY.



S láskou vzpomíná sestra Anna s rodinou.

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

18. července jsme vzpomněli 18. výročí úmrtí 
našeho laskavého tatínka a dědečka, 

pana Rudolfa ČEMPĚLA.


31. srpna by se dožil 100 let.

S láskou a úctou vzpomíná dcera Pavla s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

26. července jsme vzpomněli 2. smutné výročí, 

kdy nás opustila naše milovaná 

paní Mária BONČKOVÁ.


S láskou v srdci vzpomíná druh Zdeněk, 

děti a vnuci.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

25. července jsme vzpomněli nedožitých 79 let 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana Josefa VÍTKA. 
 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcery Lenka a Blanka, vnuk Lukáš s rodinou,  

vnuk Nikolas a vnučka Michaela. 

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

27. července si připomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Drahomíra SLANINOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Pavlína 

s manželem, vnuci Honzík a Ondra s rodinou.

Už nevrátíš se mezi nás, to dnes už všichni víme. Jen vzpomínky nám zůstaly 
na roky kdysi šťastné, jsou v našich srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné.

22. července jsme vzpomněli 
nedožité 75. narozeniny 

paní Františky JANDOVÉ.


S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manžel Josef, 

syn Roman s manželkou, dcera Lenka, 
vnučky Martina, Lucka a pravnučka Lilinka.

Kdo v srdci žije, neumírá.

23. července jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí 

paní Radmily MORICOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Ladislav, 

dcery Lucka a Lenka s rodinami.
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I po těch letech slzy kanou a bolest v srdci zůstane, 
ač neřekli jsme si na shledanou, stejně se jednou setkáme.

6. srpna vzpomeneme nedožitých 34 let 
našeho milovaného syna, bratra, vnuka, synovce, 

bratrance, přítele i kamaráda 

Honzíka PIETRA ze Záblatí.


Zapalte svíčku všichni, kteří na něj stále s láskou 

myslíte. Chybíš nám, Honzíčku. 
Vzpomíná rodina, přátelé a kamarádi.

Jak krásné by bylo ti přát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

5. srpna vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Rudolfa ADAMČÍKA ze Skřečoně.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcery Šárka, Renáta s rodinami, 

sestra Danuše s manželem a celá rodina.

9. srpna uplyne 30 let 
od úmrtí naší jediné dcery 

Andrejky KURKOVÉ.
Zemřela v 18 letech po dlouhé těžké nemoci 

a v roce 2020 by se dožila 50 let.


Stále vzpomínají otec Ondřej, matka Naděžda 

s rodinami a přátelé.

6. srpna si připomeneme 

10. smutné výročí úmrtí 

paní Jiřiny GAWLASOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Erich, 

syn Radek a dcera Katka s rodinou.

Kdo dobro a humor rozdával, ten neodešel, žije v srdcích dál.

29. července si připomínáme 
nedožité 80. narozeniny 

pana Eftimiose VLACHOPULOSE.


S láskou a úctou vzpomínají dcery Zorka 

a Janka s rodinou a Aretka.

Kdo v srdci žije, neumírá.

8. srpna vzpomeneme 

první výročí úmrtí naší milované maminky, 

babičky, prababičky, sestry, 

paní Štěpánky STUDENTOVÉ.


S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

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

2. srpna vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
naší milované maminky a babičky, 

paní Mgr. Mileny ZUFALÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera a syn s rodinami.

Už nevzbudí tě slunce ani krásný den. 
Na tichém hřbitově sníš svůj věčný sen.

8. srpna uplyne rok, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček, 

pan Heinz KUPCZYN.


S úctou vzpomínají manželka, synové, 
snachy a vnoučata.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

3. srpna si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

paní Radmily PUNČEVOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami a nejbližší přátelé.

Je to už 20 let, kdy dotlouklo tvé laskavé srdce, které zlaté bylo 
a každému jen lahodilo. Za vše dobré, co jsi vykonal, 

nechť tichý spánek je ti přán.

8. srpna si připomeneme smutné výročí úmrtí 

pana Josefa LYSKA.


S úctou a láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka, syn a celá rodina.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

10. srpna by se dožila 90 let naše maminka a babička, 

paní Jarmila NOSKOVÁ.
25. června uplynulo 30 let od jejího úmrtí.

15. září si připomeneme 20. výročí úmrtí 

našeho tatínka a dědečka, 

pana Josefa NOSKA.


Stále vzpomíná dcera Dagmar s rodinou.
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VZPOMÍNKY
Kdo v srdci žije, neumírá.

11. srpna si připomeneme 20. výročí úmrtí 
naší milované maminky, 

paní Marie SOCHOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají dcery Margita, 
Justína, synové Alojz, Marián, Dušan 

a ostatní příbuzní.

BLAHOPŘÁNÍ

3. srpna oslaví krásné životní jubileum 
70 let 

paní Emílie TRAUTMANNOVÁ.
Do dalších let všechno nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti přejí manžel Bernard, 
dcera Marcela a Daniela s rodinou, sestra 

Zita a celá rozvětvená rodina.

7. srpna oslaví své 70. narozeniny 

pan Jiří TROMBIK ze Záblatí.

K tomuto krásnému výročí 
přejeme vše nejlepší a do dalších let

 hodně zdraví a pohody 
v kruhu rodiny a přátel.

Manželka Mirka, dcera Pavla 
a syn Lukáš s rodinami.

Přivítali jsme nové občánky
Filip Vojáček * Beáta Bendová * Mikuláš Melichar * Teodor 
Bútora * David Petrák * Matteo Ziman * Rozálie Emílie Ko-
houtová *  Dominika Dobešová * Emily Varga * Nina Nosková * Štěpán-
ka Dadíková * Lukáš Vronka * Tomáš Vítkovský.  (mat)

Své »ano« si řekli
Petr Ščurek a Karolina Tejbusová, 
oba z Bohumína  Jan Mirga 
a Aneta Zsigová, oba z Bohumína 
 David Vavruška z Prahy a Eliška 
Dendisová z Bohumína  Karel 
Plonka z Bohumína a Eva War-
cholková z Havířova  Lukáš Dro-
bík a Lucie Radovská z Bohumína 
 Marek Nytra z Ostravy a Lenka 
Osičková z Bohumína  Lukáš 
Man a Šárka Broškovičová, oba 
z Bohumína  Pavel Malec a Petra 
Ambrožová, oba z Bohumína  
Kamil Vojtěch a Martina Mitková, 
oba z Bohumína  Jan Wzientek 
a Veronika Prokšová, oba z Bohu-
mína  Radek Klepacz a Veronika 
Mičíková, oba z Bohumína  Da-

niel Chlebec a Andrea 
Stávková, oba z Bohu-
mína  Jaromír Mikuláštík z Ost-
ravy a Pavlína Stanová z Bohumí-
n a    Pe t r  Ký b l  a   B l a n k a 
Fliegerová, oba z Bohumína  Jiří 
Rozsypal z Bohumína a Monika 
Kozmonová z Ostravy  Přemysl 
Špinka a Nikola Zapletalová, oba 
z Bohumína  Vojtěch Novák 
a Kateřina Hujová, oba z Bohumí-
na  Lukáš Klepek a Michaela 
Štolbová, oba z Bohumína  Jan 
Smichovič a Veronika Tomaszko-
vá, oba z Bohumína  Dominik 
Pavelka a Renáta Světlíková, oba 
z Bohumína (mat)

naposledy jsme se rozloučili
Brindžák Ján * 1932 ze Starého 

Bohumína  Houdek Robert * 
1943 z  Nového Bohumína  
Koudelová Libuše * 1930 z Nové-
ho Bohumína  Moláček Vladi-
mír * 1946 z Nového Bohumína 
 Ozóg Bronislav * 1938 z Nové-
ho Bohumína  Pompová Iveta * 
1967 z Bohumína  Sternadelová 
Božena * 1944 z Pudlova  Syro-
vátka Ivan * 1944 ze Skřečoně  

Šebesta Vlastimil * 
1969 z Bohumína  
Šimková Vlasta * 1939 ze Starého 
Bohumína  Šodková Marie * 
1934 z Nového Bohumína  Va-
štíková Eva * 1943 z Nového Bo-
humína  Vojtěch Břetislav * 
1950 ze Skřečoně  Zajacová 
Anna * 1947 ze Starého Bohumí-
na  Žiga Emil * 1964 z Nového 
Bohumína  (mat)

REALITY
 ● Koupím byt v Boh. Tel.: 736 228 

883.
 ● Prodám garáž 21 m2, Bohumín, 

el., pěkná. Cena 85 000 Kč. Tel.: 605 
758 452.

 ● Pronajmu byt 0+1, Boh. Tel.: 736 
228 883.

 ● Pronajmu byt 1+1 v centru Bohu-
mína. Tel.: 724 591 043, e-mail: 
vdamkova@seznam.cz.

 ● Koupím garáž v Záblatí. Tel.: 773 
924 635, e-mail: krumpholz.tomas@
gmail.com.

PRÁCE
 ● Společnost ČEMAT, s.r.o. hledá 

zaměstnance pro údržbu areálu spo-
lečnosti, stavební opravy budov a je-
jich příslušenství. Nabízíme: Příspě-
vek na stravování, příspěvek na 
penzijní pojištění. Požadujeme: Sa-
mostatnost, spolehlivost, praxi a zku-
šenost s údržbářskou prací, manuální 
zručnost, dobrý zdravotní stav, ŘP sk. 

B. Nástup dle dohody. Tel.: 737 240 
043. e-mail: stavby@cemat.cz, www.
arealcemat.cz.
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 
staré věci i poškozené, případně celé 
pozůstalosti. Platíme hotově, přijede-
me. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602 
796 422.

 ● Med z Jeseníků od Luďky přemís-
těn za park. Tel.: 776 684 719.

 ● Prodám nový parní čistič Kär-
cher. Nevhodný dárek, jednou použi-
tý. Pův. cena 3 000 Kč, sleva 1 000 Kč. 
Cena 2 000 Kč. Tel.: 608 363 622.

 ● Koupím staré filmové plakáty. 
Tel.: 704 404 825, e-mail: strapec1@
email.cz.

 ● Výrazné slevy cen kondičních 
a zeštíhlujících masáží pro seniory 
65+. Tel.: 724 340 942.
SLUŽBY

 ● Firma Ivo Skotnica, čištění čalouně-
ní, sedacích souprav a koberců. Objed-
návky po 16 hod. Tel.: 776 611 888.

 ● Čištění koberců, sedaček, interié-
ru aut, strojně Kärcher, Jurzica. Tel.: 
724 088 643, www.cistyautointerier.cz.

INZERCE

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.

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

Adresná pomoc Dobrých andělů
Už 144 rodin s těžce nemocnými dětmi z Karvinska dostalo 
finanční podporu nadace Dobrý anděl. Díky každoměsíčním 
příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těž-
kosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. 

Dárci pravidelně podporují ro-
diny s nezaopatřenými dětmi, 
v nichž trpí vážnou nemocí samo 
dítě nebo jeden z rodičů. Dobrým 
andělem se může stát každý, stačí 
se zaregistrovat na webu www.
dobryandel.cz. Každý dárce si 
může zvolit výši částky i frekven-
ci zasílání pomoci. Ve svém účtu 
pak vidí informace o konkrétní 
rodině, které přispívá. Nadace ga-

rantuje, že finanční pomoc rodi-
nám odešle do posledního haléře. 

Pokud mají lidé ve svém okolí 
rodinu s vážně nemocným dítě-
tem, mohou pomoci i tím, že ji 
nadaci doporučí. Rodiče totiž čas-
to neví, že mohou nadaci o pří-
spěvek požádat. Stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci 
zajistí vše potřebné. (red)

Ředitelka nadace Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé.

Foto: Andrea Sovova



  K A M   V  B O H U M Í n ě   ·   K ř Í ž O V K AČÍSLO 14 / 2019 15

KAM V BOHUMÍně?

LETNÍ KINO 
Za každého počasí.

Z AČ ÁT E K P R O M Í TÁ N Í  V E 
21.20 HODIN

 ● 26.7. UPGRADE. Austrálie 
(Akční/Sci-fi), 2018, titulky, od 15 
let, 100 minut, 90 Kč.

 ● 27.7. TEORIE TYGRA. Česko 
(Komedie/Drama), 2016, přístup-
ný, 101 minut,  80 Kč.

 ● 28.7. DĚTSKÁ HRA. USA (Ho-
ror), 2019, titulky, od 15 let, 120 
minut, 120 Kč.
Z AČ ÁT E K P R O M Í TÁ N Í  V E 
21.10 HODIN

 ● 29.7. WHITNEY. USA (Hudební/
Životopisný), 2018, titulky, 120 
minut, 100 Kč.

 ● 30.7. BLACK PANTHER. USA 
(Komiks/Fantasy), 2018, dabing, 
přístupný, 132 minut, 100 Kč.

 ● 31.7. AQUAMAN. USA (Ko-
miks/Fantasy), 2018, dabing, od 

12 let, 143 minut, 120 Kč.
 ● 1.8. RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 

A SHAW. USA (Akční), 2019, titul-
ky, od 12 let, 134 minut, 130 Kč.

 ● 2.8. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY. 
Velká Británie (Fantasy), 2018, 
dabing, od 12 let, 134 minut, 110 
Kč.

 ● 4.8. DĚTSKÁ HRA. USA (Horor), 
2019,  titulky, od 15 let, 88 minut, 
120 Kč.

 ● 5.8. ROCKETMAN. Velká Britá-
nie (Hudební), 2019, titulky, od 
12 let, 120 minut, 110 Kč.

 ● 6.8. GODZILLA 2: KRÁL MON-
STER. USA (Katastrofický/Sci-fi), 
2019, titulky, od 12 let, 132 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 7.8. ANT-MAN A WASP. USA 
(Komiks/Akční), 2018, dabing, od 
12 let, 126 minut, 100 Kč.

 ● 8.8. TOY STORY 4: PŘÍBĚH 
HRAČEK. USA (Animovaný/

Komedie), 2019, dabing, přístup-
ný, 99 minut, 130 Kč.

 ● 9.8. RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW. USA (Akční), 2019, titul-
ky, od 12 let, 134 minut, 130 Kč.

 ● 10.8. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. 
Česko (Komedie), 2018, přístup-
ný, 95 minut, 90 Kč.

 ● 11.8. SYN TEMNOTY. USA (Ho-
ror), 2019, titulky, od 15 let, 90 
minut, 100 Kč.

 ● 12.8. YESTERDAY.  Velká Britá-
nie (Hudební/Komedie), 2019, 
titulky, přístupný, 112 minut, 120 
Kč.

 ● 13.8. JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK 
ŘÍŠE. USA (Akční/Dobrodružný), 
2018, dabing, od 12 let, 130 mi-
nut, 90 Kč.

 ● 14.8. SPIDER-MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY. USA (Animovaný/Ko-
miks), 2018, dabing, přístupný, 
120 minut, 100 Kč.

 ● 15.8. NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT. 
USA (Horor), 2019, titulky, od 12 
let, 90 minut, 120 Kč.

 ● 16.8. TENKRÁT V HOLLYWOO-
DU. USA (Černá komedie), 2019, 
titulky, od 12 let, 159 minut, 130 
Kč.
Z AČ ÁT E K P R O M Í TÁ N Í  V E 
20.30 HODIN

 ● 18.8. ALITA: BOJOVÝ ANDĚL. 
USA (Akční/Sci-fi), 2019, dabing, 
od 12 let, 121 minut, 50 Kč.

 ● 19.8. PSÍ DOMOV. USA (Rodin-
ný), 2019, dabing, přístupný, 92 
minut, 50 Kč.

 ● 20.8. COCO. USA (Animovaný/
Rodinný), 2017, dabing, přístup-
ný, 105 minut, 50 Kč.

 ● 21.8. ČERTOVINY. Česko (Po-
hádka), 2018, přístupný, 101 mi-
nut, 50 Kč.

 ● 22.8. SHERLOCK KOUMES. 
USA (Animovaný/Komedie), 
2018, dabing, přístupný, 90 mi-
nut, 50 Kč.

 ● 23.8. PRAČLOVĚK. Velká Britá-
nie (Animovaný/Komedie), 2018, 
dabing, přístupný, 89 minut, 50 
Kč.

 ● 24.8. JAK VYCVIČIT DRAKA 3. 
USA (Animovaný/Dobrodružný), 
2019, dabing, přístupný, 104 mi-
nut, 50 Kč.

 ● 25.8. KOUZELNÝ PARK. USA 
(Animovaný/Pro děti), 2019, da-
bing, přístupný, 85 minut, 50 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ
Vrchlického 262, 596 012 203 

www.k3bohumin.cz
PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ
Výtvarné dílny, úkoly, pohybové 
aktivity, kvízy, křížovky, hry 
a soutěže. Děti budou za účast 
a splněné úkoly získávat body. 
Podle jejich počtu je na konci 
měsíce čeká odměna. 
Dětské oddělení knihovny.
Do 31.7. (ve všední dny) v 9-12 
a 13-17 hodin.
Skřečoň
Do 30.7. (ve všední dny kromě 
středy) ve 13-17 hodin. 
Starý Bohumín
26.7. a 30.7. ve 13-17 hodin. 
Záblatí
29.7. ve 13-17 hodin.  

LETEM SVĚTEM
P r á z d n i n o v ý  i n t e r a k t i v n í 
program.
5.8 až 23.8. dětské oddělení N. 
Bohumín
5.8., 12.8, 19.8. a 26.8. Skřečoň a  
Záblatí

6.8., 13.8,  20.8. a 27.8. Starý 
Bohumín

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
Všední dny v 8-12 a 13-17 hodin 
(středa pouze dopoledne).

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Všední dny v  9-12 a  13-17 
hodin. 

TEEN ZÓNA 
Všední dny v  9-12 a  13-17 
hodin. 

Od 19.8. do 23.8. ZAVŘENO (pro-
bíhá příměstský tábor).

2.8.  v  15 hodin UKONČENÍ 
PRÁZDNINOVÉHO KOLOTOČE. 
Tombola pro účastníky Prázdni-
nového kolotoče s desítkami 
dárečků. Výroba masek, škrabo-
šek, módní přehlídku komikso-
vých hrdinů. Teen zóna.
Provozní doba poboček se 
nemění.

SPORT
FOTBAL

10.8. v 17 hodin FK BOSPOR – 
SFC OPAVA B. Muži, divize, hřiště 
za parkem. 
17.8. v 17 hodin FK SLOVAN ZÁ-
BLATÍ  – OLDŘICHOVICE. Muži, 1. 
B třída, hřiště v Záblatí. 
24.8. v 16.30 hodin FK BOSPOR 
– VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Muži, divi-
ze, hřiště za parkem. 

BOSPORKA

Nerudova 1037 
bosporka@bospor.info,

 tel.: 730 521 457
Prázdninová provozní doba: 
Každý den ve 14-21 hodin.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 26.7. do 25.8.

z čínského mudrosloví: pomůcka: anol, arenol, kob, phot.

! domácky
aleš

jízdní
vojáci

praco-
vati s

pilníkem

elekt-
rárna

temelín
(zkr.)

sloven-
sky

„nač” ! fenol vypros-
tit

hmota
v rozta-
veném
stavu

aroma-
tická

slouče-
nina

! člověk
hubící
krysy

popěvek

meziná-
rodní
umělý
jazyk

mořské
vydry

biblická
hora v

turecku

lístek rusky
„auta”

symbol
štěstí

výkvět
společ-

nosti

cizí muŽ.
jméno
druh

antilopy

radio-
lokátor
prezent

začátek
tajenky

domácky
olga

německy
„odra”

inu
(nář.)

chaplino-
va Žena

tedy

potřeba
kovboje
neurazit

setina
hektaru
příjemce
zásilky

nelétavý
pták

německé
město

vůči

Ženské
jméno

vánoční
píseň

! Žena
popa

ovšem
pořídit

opis

sloven.
„lék”
jenŽ

(zast.)

zřeďovat
písmeno

řecké
abecedy

pohana
způsob
pohybu

koně
vozík

citosl.
drnčení

jednotka
osvětlení

cizí
délková

míra

obyvatel
aše

primáti
ribonu-
kleová

kyselina
dvojice

dravý
pták
říční

korýš

Ženské
jméno

zn. rumun-
ských aut

iniciály
herce

svojtky

konec
tajenky
značka
radia

jednotka
ryzosti

zlata

vojenský
nájezd

ústní
hláska

starší
značka

počítačů
spisy rostlina

krvavec

Šálečkem vody požár neuhasíš.

3.8. od 10 hodin HISTORICKÁ VO-
ZIDLA V HOBBYPARKU. Veterán 
show, Memoriál Jiřího Vaňka. 
Hobbypark, 30 
10.10, 11.00 a 13.00 kapela Lam trio
10.45 a 12.20 módní přehlídka do-
bových klobouků
11.35 jízda elegance
12.30 vyhlášení vítězů jízdy elegan-
ce
12.45 módní přehlídka dobových 
plavek
14.8. v 8-16 hodin SLEZSKÝ RYNEK. 
Potraviny a produkty regionálních 

výrobců, ochutnávka zabíjačkových 
specialit. V 15.30 hodin losování 
tomboly. Nám. TGM.
17.8. od 14 hodin PIVNÍ SLAVNOSTI. 
Desítky druhů piv, pivní soutěže, 
kolotoče, pouťové atrakce. Hobby-
park, 80 Kč, děti od 3 let 50 Kč.
Na hlavním podiu 
14.00 Nightwish revival
15.30 Limetal
17.00 Legendy se vrací
18.30 Grog
20.00 Alkehol
21.30 Inflagranti

(Pokračování na str. 16)
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SPORTOVNÍ HALA 
sportovni-hala@bospor.info,  

& 734 788 668 
Provozní doba 9-21 hodin.

AQUACENTRUM
Koperníkova 1216,  

& 596 092 300, 777 707 786 
www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6-21 hodin
pátek:  10- 21 hodin
víkendy a svátky:  8-21 hodin
4.7. zkrácená provozní doba 10-21 
hodin.
Prázdninová akce – ve všední dny vstup 
do bazénu na 3 hodiny za cenu 1 hodiny.

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
9-21 hodin.
ZVÍŘECÍ FARMA
(vstup do kontaktní zóny)
pondělí-pátek: 15-18 hodin
víkendy a svátky: 10-13 a 15-18 hodin.

Okrádají cyklisty
Bohumínem krouží podezřelé 

auto s vychytralými zloději. Lapkové 
se zaměřují na cyklisty s nákupními 
taškami a kabelkami. Nepříjemnou 
zkušenost s poberty měla cyklistka 
v podvečer 12. července v ulici Čs. 
armády. Za jízdy se k ní přiblížil au-
tomobil, z jehož zadního okénka se 
vyklonil neznámý muž a sebral ze 
zadního košíku na kole tašku. Žena 
tak přišla o  mobil, peněženku 

a osobní věci. K další krádeži se stej-
ným průběhem došlo také o dva dny 
později 14. července. Tentokrát zlo-
ději okradli cyklistku v Mírové ulici.

Krádež materiálu
Staveniště v Jateční ulici, kde právě 

probíhá zateplování městských 
domů, láká nenechavce. V půli čer-
vence se tady neznámý pachatel 
vloupal do příručního skladu. Odne-
sl si z něj třináct balení lepenky a de-
set pytlů stavebního lepidla. Způso-
bil tak škodu za více než třináct tisíc.

KRIMI

Perleťovec stříbropásek patří k našim nejhojnějším dru-
hům perleťovců. Obývá prosluněné okraje lesů, lesní lou-
ky a břehové porosty od nížin do hor. Je rozšířený v mír-
ném pásmu evropy a Asie od Španělska až do Japonska.

Jeho živnou rostlinou jsou 
různé druhy violek, poblíž jejich 
trsů kladou samice vajíčka. 
Housenky se líhnou na podzim, 
sežerou vaječnou schránku 
a okamžitě hibernují. Někdy zů-
stávají plně vyvinuté ve vajíčku 
až do jara. Dospělí motýli létají 
od června do poloviny září. Ob-
vykle se shromažďují na květech 
bodláků, sadce konopáče nebo 
miříkovitých rostlin, kde sají 
nektar. V posledních letech se 
stal perleťovec stříbropásek v in-
tenzivně obhospodařovaných 

nížinách vzácnějším. Na Bohu-
mínsku se vyskytuje nehojně 
v několika lokalitách. 
 text a foto: Jiří ŠUHAJ

Perleťovec stříbropásek  
(Argynnis paphia) Příroda Bohumínska – motýli (241)

Programy také na www.bohumin.cz  
a www.k3bohumin.cz

ceny pro šikovné 
ruce, píli a nadšení

Rodiče v rolích trenérů

Dvě ceny získali Bohumínští na letošním ročníku výstavy ruč-
ních prací seniorů z Karvinska, kterou tentokrát hostil právě 
Bohumín. Marta Kilnarová ze spolku Maryška uspěla s ručně 
ušitým krojem, je držitelkou ocenění za nejlepší výrobek 
z Bohumína. Hlavní cenu veřejnosti za papírovou krajku zís-
kala eva Lipovská z místního klubu seniorů. 

Spolu se seniory z Bohumína se 
do výstavy ručních prací zapojili 
členové klubů a spolků z Havířova, 
Orlové, Českého Těšína, Karviné 
a v rolích hostů i z Dolní Lutyně. 
K vidění byly výšivky, háčkované 
a pletené výrobky, nejrůznější ke-
ramika, dřevěné, pletené nebo šité 
hračky, výrobky z papíru, malová-
ní na skle či práce z drátu.

Marta Kilnarová, která u poroty 
bodovala vlastnoručně ušitým 
a vyzdobeným bohumínským kro-
jem, je členkou tvůrčí skupiny kro-
jovanek. Ta se pod hlavičkou spol-
ku Maryška věnuje obnově tradice 
místních krojů. „Mám z ocenění 
velkou radost, za sebe i celý náš 
tým. Jsem ráda, že poměrně pracné 
a zdlouhavé skládání střípků tradi-
ce, která de facto zanikla, má svůj 
smysl a lidé si krojů všímají. Snaží-
me se, aby byly vidět. Je to vlastně 
cena pro město, protože krojem vy-
jadřujeme souznění a vztah k mís-
tu, ve kterém žijeme,“ uvedla oce-
něná Marta Kilnarová. 

Bohumínské (Starobohumín-
ské) kroje, tradice, život obyvatel 
v proměnách času. To jsou jen ně-
které z oblastí, kterým se vlastivěd-
ně-etnografický klub Maryšky vě-
nuje. Skupina krojovanek vznikla 
před osmi lety a od té doby vyro-
bila několik desítek krojů ve ver-
zích pro ženy, muže i děti. 

 Lukáš KAnIA

Děkujeme manželům Renátě 
a Renému Wildeovým a Janu Bolko-
vi za to, že připravili super akci pro 
malé fotbalisty starší přípravky FK 
Bospor Bohumín. Děti si v napína-
vém zápase zahrály fotbal proti 
svým rodičům, a mohly tak ukázat, 
co se v uplynulém roce naučily. Malí 

fotbalisté totiž zůstali v závěru sezo-
ny bez trenéra a jejich tréninků se 
museli ujmout někteří tatínkové. Po 
skončení vydařené akce se všichni 
posilnili chutným občerstvením, pi-
zzou a  výtečným dortem Petry 
Jančaříkové.

 Děkují rodiče

Po roce do Hobbyparku 
opět zavítají historická vozi-

dla. Memoriál Jiřího Vaňka se zde uskuteční 3. srpna od 10 hodin. 
K vidění budou desítky nablýskaných veteránů s jízdou elegance 
a také stylový program na pódiu. Modelky na něm předvedou his-
torické klobouky a posléze i dobové plavky. O hudební kulisu se 
postará kapela Lam trio. Vstupné na akci je 30 korun.

V rámci festivalu Colours of 
Ostrava probíhal zápis dobro-

volných dárců kostní dřeně. Oslovit se podařilo neskutečných 643 
dárců, což může podle statistik zachránít až pět lidských životů. 
Akci společně s Českým národním registrem dárců dřeně organi-
zoval bohumínský spolek Alma mater. Partnerem zápisu byly zmr-
zliny Prima a každý zaevidovaný tak obdržel mraženou sladkost. 

Veteráni a manekýny

Dárci na fesťáku

 KAM V BOHUMÍNĚ?
(Pokračování ze str. 15)

Marta Kilnarová.  Foto: Maryška

Foto: FK Bospor Bohumín

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.bohumin.cz,  

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.


