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Rodinná centra jsou dnes v každém městě samozřejmostí a maminky mají kompletní servis jako na 
stříbrném podnosu. Začátky center ale byly trnité a jejich průkopníkem v našem regionu byl bohumínský 
Bobeš. Centrum, kterým v současnosti  za rok projde na šest set rodin, nyní oslavilo 20. narozeniny.

Většina firem a projektů vzniká díky osobním 
zkušenostem jejich zakladatelů. Bobeš není výjim-
kou. Petra Kalichová byla se svými malými dětmi 
devět let doma. V době, kdy v Bohumíně neexis-
toval Hobbypark, dětská hřiště a podobné aktivity. 
Dětem doma sama vymýšlela cvičení, říkanky, 
zábavu. A napadlo ji, že by bylo skvělé tyto činnos-
ti nějak »zastřešit«, aby se maminky nemusely 
scházet různě po bytech. „Internet a mobily byly 
ještě v plenkách a nebylo kde čerpat inspiraci, říct si 
o radu.  Dozvěděla jsem se pouze, že podobné zaří-
zení funguje v Praze, a tak jsem se tam vypravila,“ 
vzpomíná duchovní »maminka« Bobeše Petra 
Kalichová. Pražský projekt se sice lišil od jejích 

představ, ale aspoň si potvrdila, že projekt rodin-
ného centra vzniknout může. Začala jej proto při-
pravovat. Jenže na poli neoraném. „ Město nám 
dalo k dispozici prostory po uvolněné třídě mateřské 
školy. Ale s podmínkou. Měli jsme rok na to, aby-
chom dokázali, že je rodinné centrum životaschop-
né,“ dodává Kalichová, současná ředitelka Bobeše. 
Čas ukázal, že podobná centra fungovat mohou 
a že je o ně velký zájem. Bobeš je dnes zavedenou 
»značkou« a jeho pilíři jsou tři sekce. Původní ro-
dinné centrum, mikrojesle a náhradní rodinná 
péče, v rámci které centrum doprovází asi pětačty-
řicet pěstounských rodin. V jednotlivých sekcích 
pak poskytuje bezmála dvacet aktivit. (tch)

Bobeš poskytuje zázemí rodinám už 20 let

Poprvé do školy i do přípravné 
třídy   Str. 3

Jarda nezatopil soupeřům,  
ale pod kotlem   Str. 5

Asistenti pokračují, v ulicích se 
osvědčili   str. 5

Celoživotní láska ověnčená 
mistrovským titulem   Str. 7

Po dvouleté přestávce se do městských částí vrací schůzky s občany. Formát setkání vedení města 
s místními obyvateli v Bohumíně funguje už bezmála čtvrt století. Šestice letošních besed proběhne 
od 8. do 10. října.

Účelem setkání je předávání informací. Vedení 
Bohumína seznámí posluchače s novinkami, které 
se za uplynulý rok ve městě udály nebo se chystají, 
zpětnou vazbou jsou zase postřehy či problémy 
starousedlíků. 

Od roku 1995, kdy se besedy konaly poprvé, se 
ale v oblasti komunikace mnohé změnilo. K měst-
ským novinám postupně přibyla televize, radniční 
web, facebook a nejnověji i instagram. Vznikly také 
elektronické služby Hlášení závad nebo Ptejte se. 

Navíc velmi dobře pracují komise pro městské části 
a místní spolky, které městu předávají podněty 
k řešení průběžně. Přesto se vedení Bohumína sna-
ží tradici setkání zachovat, protože osobní kontakt 
žádná elektronická služba nenahradí.

Besedy se konají každoročně s výjimkou let, kdy 
probíhají komunální volby a někdo by je mohl vní-
mat jakou součást předvolební agitace. Loni se 
proto neuskutečnily a nyní se po dvou letech vrací. 
 (red)

Osobní kontakt nic nenahradí

  Jak šel čas s Bobešem
• 6. září 1999  - zahájení provozu 

centra mladé rodiny Bobeš  
• 1999 až 2002 - volné hraní, kroužky 

cvičení a tvoření
• 2001 - kurzy pro nastávající maminky, 

založení klubu dvojčat
• 2002 - kurzy plavání kojenců 
• 2003 - hlídání dětí v miniškolce
• 2004  - kurzy cvičení pro novorozence 

a kojence
• 2005 - »vaničkování«, kurzy plavání 

kojenců v aquacentru
• 2006 - vstup do Komunitního 

plánování města Bohumína
• 2008  - kurzy znakové řeči pro 

batolata 
• 2011 - rekonstrukce provozní budovy, 

vzniká tělocvična, kancelář pro 
poradenství, prostory pro výtvarnou 
činnost a miniškolku 

• 2012 - pověření pro výkon služeb 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

• 2013 - doprovázení pěstounských 
rodin, stálá poradna pro rodiny

• 2014  - Bobeš se stává členem Unie 
center 

• 2015 - nové prvky do tělocvičny 
• 2016  - přebudování kotelny na 

setkávací a relaxační místnost
• 2017 - otevření mikrojeslí, nová 

místnost pro osoby se zhoršenou 
mobilitou

• 2019  - zahradní dvorek s dětskými 
prvky

Setkání v městských částech
8. října

• 16.00 Šunychl, restaurace Zlatý jelen
• 17.30 Starý Bohumín, základní škola

9. října
• 16.00 Pudlov, restaurace U Studny
• 17.30 Vrbice, hasičská zbrojnice                                  

10. října
• 16.00 Skřečoň, základní škola
• 17.30 Záblatí, sokolovna

Foto: Pavel ČempělOslava 20. narozenin Bobeše.
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krátce po sobě se ve Starém Bohumíně podařilo opravit, vrátit život a smysl dvě-
ma roky opuštěným a chátrajícím objektům. Ve Slezské ulici nejprve soukromý 
investor vkusně zrekonstruoval bývalou »myslivnu«, nyní přímo v jejím soused-
ství finišuje přestavba domu z roku 1912, ve kterém v minulosti sídlila cizinecká 
policie. Objekt teď patří Charitě Bohumín a bude v něm provozovat sociální od-
lehčovací službu. 

Charitě před lety odkázal jistý dobrodinec 
dědictví. „Šlo o větší částku, které by byla ško-
da, kdy se »rozplynula« ve financování provo-
zu. Chtěli jsme za ni pořídit něco, co by sloužilo 
a bylo prospěšné. Aby po nás něco zůstalo,“ 
zavzpomínala vedoucí Charity Bohumín 
Zdeňka Kniezková Brňáková. Koupě domu, 
který dražilo Ministerstvo vnitra, byla ideální 
příležitostí. Charitě se následně podařilo pro-
střednictvím Místní akční skupiny (MAS) 
Bohumínsko získat prostředky na rekon-
strukci, která nyní spěje do finále. 

„Dům využívala policie, takže v něm byly 
kanceláře, zbrojnice a podobně. V interiéru 
jsme museli změnit prakticky vše, aby objekt 
vyhovoval odlehčovací službě a s ní spojeným 
normám. Po bouracích pracích tak zůstaly jen 
obvodové a nosné zdi, všechny vnitřní dispozice 
jsme změnili,“ popsala Kniezková Brňáková. 
V budově vzniklo pět dvoulůžkových pokojů, 
každý s vlastní toaletou a sprchou. Navíc bude 
k dispozici centrální koupelna. Dole jsou 
technické místnosti, prádelna a sušárna, na-
hoře kancelář a zasedací místnost, která 

Charitě vždy chyběla. K tomu vyrostla v zad-
ním traktu přístavba. V té bude kuchyně 
a jídelna. 

Dům už je opravený, přestavěný a firma do-
končuje terénní úpravy. Do konce září by 
měla proběhnout kolaudace a v dalších měsí-
cích »zabydlování«, stěhování nábytku a vy-
bavení. Dotáhnout je třeba ještě administra-
tivu. Charita, opět prostřednictvím MAS, 
požádala o dotaci na provoz a čeká na její 
schválení. Také vyřizuje registraci nové soci-
ální služby, kterou chce zprovoznit hned po 
Novém roce, aby mohli první klienti odleh-
čovací služby nastoupit už v lednu.

 Pavel ČeMPĚl

Odlehčovací služba
Zařízení ve Starém Bohumíně nabídne de-

set dočasných lůžek pro přestárlé nebo posti-
žené, kteří se neobejdou bez cizí pomoci. Tato 
sociální služba není nastálo, proto se jí říká 
odlehčovací. Má »odlehčit« těm, kteří o bez-
mocné standardně pečují v jejich domácnos-
tech. Na určitou dobu, maximálně na tři mě-
síce, se místo nich o potřebné postarají 
pracovníci Charity Bohumín v  novém 
zařízení

Rodinné centrum Bobeš slaví kulatiny a gratulanti nepřišli 
s prázdnou. Vedení města během oslavy předalo centru šek 
na pět tisíc a ještě hodnotnější dar radnice s předstihem při-
chystala na předzahrádce. nové dětské atrakce, které si cent-
rum přálo pro své nejmenší návštěvníky.

„Bobeš nás požádal o pořízení 
atrakcí na zahradu pro děti z mik-
rojesliček. A protože se centrum 
vzorně stará o rodiny s dětmi už 
dvacet let, rozhodli jsme se, že je 
k výročí pořídíme. Současně jsme 
opravili pískoviště a obloukovou 
prolézačku,“ sdělil starosta Petr 
Vícha. Nové atrakce vybírala rad-
nice podle věku dětí a po konzul-
taci s centrem. Nakonec instalo-
v a l a  na  pře d z a h r ádc e  dvě 

individuální pružinové houpačky 
a jednu větší ve tvaru »hnízda«. 
Město do nových prvků investo-
valo sto tisíc.

Centrum je přístupné všem ro-
dinným příslušníkům s dětmi 
a umožňuje jim kvalitní trávení 
volného času. Organizuje pro ně 
společné aktivity, zprostředková-
vá potřebné informace a kontakty 
a poskytuje kvalitní zázemí. 
 (balu)

letní kino se letos těšilo největšímu zájmu za posledních šest let, zavítalo do něj  
2 800 diváků. dvakrát více než v loňském roce.

„Vzhledem k rekonstrukci vzduchotechniky 
v sále kamenného kina, které tak bylo mimo 
provoz, jsme na prázdniny přesunuli náš mo-
derní kinoprojektor do letního kina. Díky tomu 

jsme mohli divákům nabídnout také premiérové 
tituly,“ uvedl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar. 
Standardně letní amfiteátr promítá z fyzických 
médií, DVD a bluray, na kterých nové filmy 

vycházejí s přibližně půlročním zpožděním. 
Letos mohl díky technice z kamenného kina 
čerpat i z digitálních knihoven s úplnými no-
vinkami. Největšímu zájmu se těšily animova-
né rodinné filmy a komedie.

„Návštěvnosti nahrálo příznivé počasí a také 
lepší technika a filmové premiéry. Proto příští 
rok stěhování profesionálního projektoru do let-
ního kina zřejmě zopakujeme,“ dodal Balcar. 
 (red)

Místo zbrojnice zázemí pro potřebné

V rodinném »hnízdě« přibylo i to houpací

Bijáky pod širým nebem táhly

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Poprvé se 2. září vydalo do škol v Bohumíně 170 prvňáčků. Ve třídách, kam 
je doprovodili pyšní rodiče, je slavnostně uvítali pedagogové i zástup-
ci města. Premiéru si odbyla i takzvaná přípravná třída. usedlo v ní 
do lavic čtrnáct dětí, které mají odklad školní docházky.

Počet prvňáčků v Bohumíně ve srovnáními 
s předchozími roky výrazně klesl. „Zatímco 
v minulém školním roce nastoupilo do prvních 
tříd 207 dětí, letos jich bylo o téměř čtyřicet 
méně,“ potvrdila vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Sko-
kanová. Posledních pár let se přitom počty no-
vých žáčků vždy pohybovaly kolem dvou set, 
v roce 2013 jich bylo dokonce 269. 

Bohumínské základky tak v letošním školním 

roce otevřely sedm prvních tříd. Dvě největší, 
Masarykova a ČSA, mají po dvou, základ-

ní školy Benešova, Bezručova a ve 
Skřečoni po jedné první třídě. „Deset 

prvňáčků doplnilo malotřídku 
v Záblatí, sedm ve Starém Bohu-
míně a šest Pudlově,“ vypočítala 
Skokanová s tím, že všichni prv-
ňáčci dostali od města originál-
ní tričko s nápisem Bohumín-
s k ý  š k o l á č e k ,  p e r o , 
omalovánku, malý zápisník ve 
tvaru mobilu a uvítací list.

K zápisům do prvních tříd při-
šlo v dubnu dvě stě dětí, třicítka 

však požádala o odklad školní do-
cházky. Právě dlouhodobě vysoký počet 

odkladů inicioval vznik přípravné třídy. Tu 
letos vůbec poprvé otevřela Benešovka v budově 
bývalé polské školy. Připravovat se v ní na bu-
doucí ostrou školní docházku začalo čtrnáct 
dětí. „V přípravné třídě nepůjde o klasickou 
pětačtyřicetiminutovou výuku, ale postupné při-
vykání školnímu režimu, nácvik grafomotoriky 
a rozvoj komunikace. Dětem jsme zajistili pra-
covní sešity a další pomůcky, mohou využívat 
i školní družinu,“ popsala ředitelka Benešovy 
školy Barbora Bolcarovičová. Největší výhodou 
přípravné třídy je individuální přístup a spolu-
práce se specialisty včetně logopeda. 

 Jana kOnČÍtkOVÁ

Zářijový návrat do školních škamen nepřináší jen příděl no-
vých učebnic a pronikání do nových látek v hodinách. děti po 
prázdninách čekala řada inovací v samotných školách. Město 
do nich letos s podporou evropských fondů investovalo v rám-
ci prázdninových oprav rekordních dvaadvacet milionů. S dal-
šími vylepšeními a moderními trendy přišly samy školy, ať už 
v podobě vybavení nebo metod výuky.
ZŠ ČSA

Spojovací chodba dostala zatep-
lení a novou fasádu, renovací pro-
šly všechny toalety v pavilonu dru-
hého stupně, prostřední pavilon 
má novou výmalbu chodeb 
a schodiště. Ve třídách přibyly er-
gonomické lavice a židle, tabule 
a projektory. Škola má zrekonstru-
ované a nově vybavené dílny a žá-
kovskou kuchyni. Ve venkovním 
areálu vzniká zážitková zahrada. 
Škola posílila výuku informatiky 
a anglického jazyka včetně rodilé 

mluvčí, která vede i  jazykový 
kroužek. Děti mají týdně tři hodi-
ny tělocviku a díky projektu Spor-
tuj ve škole si ti nejmenší mohou 
navíc zasportovat i ve školní dru-
žině.

Masarykova škola
Velká tělocvična má novou 

odpruženou podlahu, proběhla re-
konstrukce podlahy kuchyně a zá-
sobovací rampy. V další kmenové 
třídě přibyla interaktivní tabule 
a prvňáčci mají k dispozici nasta-

vitelné a ergonomické lavice a žid-
le. Další podlahy se opravovaly ve 
třídě a v kabinetu. Škola zavádí 
tandemovou výuku, elektronické 
žákovské knížky a posiluje čtenář-
skou a matematickou gramotnost.

Benešova škola
Proběhla modernizace štítu 

hlavní budovy, vznikla nová učeb-
na výtvarné výchovy a ve fázi sta-
vebních prací je budování další 
nové učebny. Ve škole nově fungu-
je přípravná třída, postupně se 
přechází na elektronické žákovské 
knížky. Na výuce angličtiny se po-
dílí rodilý mluvčí a škola zavádí 
i metodu používání cizího jazyka 
při výuce jiných předmětů.

ZŠ Skřečoň
K výuce slouží nová multifunkč-

ní učebna, probíhá odstraňování 

bariér na toaletách a obnova cho-
deb s využitím moderních plasto-
vých obkladů. Obměny se dočkal 
nábytek i vybavení. Od tohoto 
školního roku probíhá výuka ang-
ličtiny už od první třídy.

Starou budovu skřečoňské školy 
6. srpna vážně poškodil požár 
a způsobil škody za zhruba pět mi-
lionů. Zahájení provozu po prázd-
ninách neohrozil, ale vyžádal si 
reorganizaci tříd. Oprava poškoze-
né části školy je rozdělena do dvou 
etap s plánovaným dokončením 
v tomto školním roce.

Bezručova škola
Venkovní školní hřiště dostalo 

nový umělý povrch, proběhla re-
konstrukce toalet, výměna zastara-
lého osvětlení dvou tříd, malování 
tříd a chodeb. Malotřídka v Zábla-
tí má novou interaktivní tabuli.

Ve chvíli, kdy rodiče po narození dítěte zjistí, že není všech-
no v pořádku a že má jejich dítě nějaký hendikep, ocitají se 
ve velmi těžké životní situaci. Právě v tomto náročném ob-
dobí může pomoci služba rané péče, která je rodinám s dět-
mi se zrakovým postižením dostupná i v Bohumíně.

Raná péče je bezplatnou soci-
ální službou, kterou mohou vyu-
žívat rodiny se zrakově postiže-
nými dětmi od narození do 
sedmi let. Poradkyně dojíždějí 

přímo do domácností a s využi-
tím vhodných metod a postupů 
pomáhají rozvíjet schopnosti 
a dovednosti dítěte. Radí rodi-
čům, jak mohou dítě stimulovat, 

podporují také zdravé sourozen-
ce. Zapůjčí vhodné pomůcky či 
hračky, poskytnou sociální pora-
denství i další potřebné informa-
ce, doporučí další odborníky.  
Na pomoc rodinám s dětmi se 
zrakovým a kombinovaným po-
stižením se specializuje Společ-
nost pro ranou péči, která působí 
v rámci celého kraje, tedy i v Bo-
humíně.

Na centrum rané péče se mo-
hou obracet rodiče, jejichž děti 
mají v oblasti zrakového vnímání 
vážnější hendikep nebo jejichž 
vývoj neprobíhá, jak má. Více in-
formací na www.ranapece.cz/
ostrava/, telefon 774 567 236, 
e-mail: ostrava@ranapece.cz. 

Město Bohumín podpořilo 
službu rané péče v letošním roce 
částkou 11 500 korun. (red)

Poprvé do školy i do přípravné třídy

novinky ve školách, třídách i hodinách

Raná péče pro děti s postižením zraku

Foto: Pavel Čempěl
Prvňáčci v Benešově škole.
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří a135. Vyvoláva-
cí 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 1+3, ul. Čs. armády 1053, čís-
lo bytu 44, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky a supermar-
ketu. Plocha pro výpočet nájemného 
59,37 m2, celková plocha bytu 60,71 
m2. Prohlídka 23.9. v 15.00-15.15 
hodin a 24.9. v 9.15-9.30 hodin. Lici-
tace bytu se koná 25.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
s plastovými okny. Dům se nachází 
v blízkosti vlakového a autobusového 
nádraží, Penny marketu a tržiště. 
Plocha pro výpočet nájemného 39,00 
m2, celková plocha bytu 39,00 m2. 
Prohlídka 23.9. v 14.30-14.45 hodin 
a 24.9. v 8.45-9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Husova 350, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkosti 
parku, školky, základní a střední ško-
ly. V bytě je ústřední topení. K bytu 
náleží sklep. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. Plocha pro vý-
počet nájemného 65,24 m2, celková 
plocha bytu 69,29 m2. Prohlídka 
24.9. v  8.30-8.45 hodin a  25.9. 
v 14.30-14.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 30.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 915, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v blízkosti centra města v klidném 

prostředí. Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,21 m2, celková plocha bytu 
48,21 m2. Prohlídka 23.9. v 15.45-
16.00 hodin a 24.9. v 9.45-10.00 ho-
din. Licitace bytu se koná 30.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 912, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v blízkosti centra města v klidném 
prostředí. Plocha pro výpočet nájem-
ného 50,21 m2, celková plocha bytu 
52,21 m2. Prohlídka 23.9. v 15.30-
15.45 hodin a 24.9. v 9.30-9.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 30.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 68, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Dům je po rekon-
strukci (okna, balkony, střecha, za-
teplení). V blízkosti domu je dětské 
hřiště, autobusové stanoviště, Kau-
fland, Penny market, mateřská a zá-
kladní škola. Dům s funkcí domov-
níka. Plocha pro výpočet nájemného 
28,55 m2, celková plocha bytu 30,10 
m2. Prohlídka 30.9. v 15.00-15.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 30.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1050, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti školy, školky a zdravotnických 
služeb. K bytu náleží sklepní kóje. 
Plocha pro výpočet nájemného 56,16 
m2, celková plocha bytu 57,20 m2. 

Prohlídka 2.10. v 15.00-15.15 hodin 
a 3.10. v 11.00-11.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 7.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Masarykova 418, čís-
lo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města. Byt s balkonem 
a plastovými okny. V blízkosti domu 
je vlakové nádraží. Plocha pro výpo-
čet nájemného 100,85 m2, celková 
plocha bytu 103,30 m2. Prohlídka 
30.9. v 14.30-14.45 hodin a 1.10. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 7.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správcov-

skou a úklidovou službou je po cel-
kové rekonstrukci v  roce 2017. 
V bytě je koupelna s vanou. Byt 
s balkonem. V blízkosti domu je le-
sopark, Kaufland škola a školka. Plo-
cha pro výpočet nájemného 48,26 
m2, celková plocha bytu 53,31 m2. 
Prohlídka 9.10. v 15.00-15.15 hodin 
a 10.10. v 10.15-10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.10. v 16.00 hodin. 
Podání přihlášky do 14.10.

lenka VaCHtaRČÍkOVÁ,  
majetkový odbor

Bytové domy v Bohumíně v posledních letech intenzivněji než kdy v minulosti 
procházejí proměnou. nové fasády, střechy a další prvky modernizuje největší 
vlastník bytového fondu, kterým je město, ale činí se i  další majitelé. 
Čtyřpodlažnímu domu v ulici Čs. armády nyní dává novou podobu Stavební bytové 
družstvo Bohumín (SBd).

Dům se třemi vchody už v minulosti dostal 
novou střechu s krytinou a proběhla také vý-
měna oken. Teď přišla na řadu fasáda. SDB ji 
zatepluje a pustilo se také do kompletní 

rekonstrukce balkonů. „Vybourali jsme boční 
zídky, které nahradí nové zábradlí. Podlahy do-
stanou novu skladbu a balkonové desky zatep-
lujeme,“ popsal hlavní technik Stavebního 

bytového družstva Jaromír Změlík.
Nejviditelnější je vždy fasáda. Když před ča-

sem město připravovalo obnovu svých soused-
ních domů, oslovilo tehdy SBD a představilo 
vizi celkového »vizuálního stylu«. Každý vlast-
ník si samozřejmě může zvolit podobu podle 
svého vkusu, ale bylo by nešťastné, kdyby sou-
sední domy byly »každý pes jiná ves«. 
Družstevníci si toho byli vědomi a z původ-
ních návrhů fasád vycházeli. „S městem jsme 
podobu konzultovali a dohodli jsme se na vari-
antě, která bude korespondovat s okolím,“ po-
tvrdil Změlík. Dům tak dostává šedou fasádu 
v kombinaci s béžovou a střídmými oranžový-
mi prvky. Hotovo by podle harmonogramu 
mělo být do konce roku.

SBD nyní připravuje zateplování i dalších 
domů, například v Šunychelské a Jateční ulici. 
V nich už ale vzniklo či vzniká společenství 
vlastníků, takže družstvo projekty jen správ-
covsky zastřešuje. Pokud se příprava zdaří, 
domy by se nových fasád mohly dočkat v příš-
tím roce. (tch)

V pondělí 7. října v 16 hodin se koná licitace bytu 3+1 se sklepní kójí v ulici  
Čs. armády 1050.

Zateplení fasády a nová podoba balkonů

Pošta v Pudlově bude 23. září z technických 
důvodů uzavřená. Důvodem je plánované 
přerušení dodávky elektrické energie.

Pošta mimo provozDružstevní dům (vpravo) v ulici Čs. armády dostává novou fasádu, která koresponduje s okolím.

Foto: Pavel Čempěl
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Ve výrobních halách Viadrusu to 5. září jen zašumělo. Po provozech se 
procházela česká hokejové legenda a jeden z nejlepších hráčů his-
torie Jaromír Jágr. do Bohumína zavítal v rámci propagace nového 
litinového zplyňovacího kotle na kusové dřevo z dílny Viadrusu. 
»Božský Jarda« kotel pokřtil a zhostil se jeho prvního zapálení.

Když Viadrus před časem uváděl na trh kotel 
U68, oslovil v rámci reklamní kampaně právě 
slavnou »šedesátosmičku«. Nyní Jaromír Jágr 
přijel do Bohumína osobně, aby pomohl s uve-
dením na trh kotli U22 Economy. „Existuje 
spousta skvělých lidí i věcí, jen o nich veřejnost 
neví. Třeba kotle z Bohumína. V tomto případě 
je mou »prací«, aby se o nich lidé dozvěděli,“ 
prohlásil v předváděcí hale Viadrusu Jaromír 
Jágr, který je zkušeným profesionálem nejen na 
ledě. Srší vtipem a nejde daleko pro trefnou 
hlášku. „Kdybych ho měl už ráno, nemusel bych 
čekat na snídani,“ komentoval litinový gril, kte-
rý mu firma věnovala. Při křtění nového kotle 

zase zadoufal, že jej po 
pocákání šampaňským 
nebude muset čistit.

Vý r o b u  k o t l e  U 2 2 
Economy, který splňuje pá-
tou emisní třídu, zaháji l 
Viadrus počátkem srpna. Jde 
o náhradu dosluhujících kotlů na tuhá 
paliva ve starších topných systémech. „Je ná-
stupcem legendárního kotle U22, který jsme 
v Bohumíně vyráběli několik desetiletí. Splňuje 
všechny nejnovější emisní předpisy EU včetně 
přísné německé normy. Vyhovuje tak současným 
i budoucím legislativním požadavkům, k jejichž 

zpřísnění dojde od září 2022 v souvis-
losti se zákazem provozování 

neekologických kotlů první a dru-
hé emisní třídy,“ sdělil generál-
ní ředitel  Viadrusu Petr 
Teichmann. 

Během slavnostní akce do-
šlo rovněž k předání sponzor-
ského daru. Šeky v celkové 

hodnotě 66 tisíc Viadrus věno-
val Centru sociálních služeb 

Bohumín.  „V domově pro seniory je 
využijeme k nákupu zvedacího zaříze-

ní, které umožňuje imobilním klientům pře-
suny z lůžka do křesel. Uživatelům sociálně te-
rapeutických dílen vybudujeme na zahradě 
ohniště s posezením a pro denní stacionář za-
koupíme relaxační sedací soupravy do odpočin-
kové zóny,“ popsala využití daru ředitelka cen-
tra Petra Chalupová. (tch)

asistenti prevence kriminality budou dohlížet na pořádek 
a bezpečnost v bohumínských ulicích až do roku 2022. 
Pokračování projektu umožní evropské dotace. Městu se na 
jejich plat a vybavení podařilo prostřednictvím Místní akční 
skupiny (MaS) Bohumínsko získat z Operačního programu 
Zaměstnanost osm milionů.

Bohumín zůstane i v příštích 
letech městem, kde budou asis-
tenti strážníků dohlížet na pře-
chodech u škol, kontrolovat park 
a dětské koutky, docházet do 
problémových lokalit. Projekt 
určený dlouhodobě nezaměstna-
ným vznikl v roce 2015 a mzdu 
osmi asistentům původně hradil 
úřad práce. Podpora státu ale po 
dvou letech skončila. „Městu se 
díky aktivitě naší MAS podařilo 
na pokračování projektu předloni 
získat šestimilionovou evropskou 
dotaci s jistotou zachování služby 
do července příštího roku. Protože 
se ale preventisté osvědčili a město 
o ně nechce přijít, s předstihem 
připravilo další žádost o dotaci 
a opět uspělo,“ informuje předse-
da MAS Bohumínsko Lumír 
Macura. Přislíbených osm milio-
nů postačí k zajištění činnosti 

deseti asistentů do konce roku 
2022. Jejich počet se tak ještě 
o dva navýší.

»Ápékáčka«, jak se jim lidově 
říká, se stala nedílnou složkou 
bezpečnostní politiky města. 
Obyvatelé Bohumína si na ně 
zvykli a mají k nim respekt. „Jsou 
v ulicích vidět a jejich terénní prá-
ce s lidmi je adresná a účinná. 
Zajišťují komunikaci a předcháze-
ní konfliktů, mohou okamžitě re-
agovat při eskalaci napětí a při-
spívají tak ke zlepšení občanského 
soužití. Za dobu jejich působení 
došlo také ke snížení počtu ozná-
mení a stížností na vybrané pře-
stupky,“ pochvaluje si činnost 
asistentů manažer prevence kri-
minality městské policie Roman 
Honysz. 

Dalším plusem projektu je 
jeho zaměření na lidi, kteří mají 

zájem pracovat, ale jsou přesto 
na úřadu práce evidovaní už del-
ší dobu. Právě z jejich řad se asi-
stenti vybírají. Zvýší se tak šance 

na jejich další uplatnění na trhu 
práce a při hledání nového za-
městnání po ukončení projektu. 

 Jana kOnČÍtkOVÁ

Jarda nezatopil soupeřům, ale pod kotlem

asistenti pokračují, v ulicích se osvědčili

Jaromír Jágr v Bohumíně pokřtil a zapálil nový kotel.

Asistenti jsou pravidelně k vidění u škol, kde dohlížejí na bezpečné přecházení dětí.

Foto: Pavel Čempěl

Petra Chalupová přebírá z rukou Petra Teichmanna sponzorský dar. Tři šeky, každý 
v hodnotě 22 tisíc. Částka na nich koresponduje s označením nového kotle.

Foto: Pavel Čempěl
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Během dvou po sobě jdoucích dnů musela na bohumínských 
silnicích zasahovat záchranka. k první nehodě vyjížděla  
10. září do Skřečoně, kde se v ulici 1. máje čelně srazila dvě 
auta a zranění v nich utrpěly tři osoby. 

Skřečoňský karambol má na 
svědomí řidič volkswagenu, který 
přijížděl od Dolní Lutyně. Policis-
ta ve svém volnu a v civilním autě 
se po průjezdu »plastovým« ron-
delem neudržel ve svém pruhu 
a přejel z neznámých příčin do 
protisměru. Tam se čelně střetl se 
superbem taxislužby. „Řidič volks-
wagenu, taxikář (56) i přepravova-
ná pasažérka (78) utrpěli lehčí 
zranění,“ uvedl policejní mluvčí 
René Černohorský.

Ještě vážnější bouračka se udála 
11. září na rozcestí mezi Záblatím 
a Rychvaldem. Důchodce (77) za 
volantem octavie nedával při od-
bočování na vedlejší ulici pozor  

a doslova sestřelil cyklistu (53) 
jedoucího po hlavní. Náraz vy-
mrštil cyklistu do vzduchu a po 
velmi dramatickém »letu« dopadl 
nejprve na auto a pak na tvrdý 
asfalt.

Celou situaci na rozcestí zachy-
til bezpečnostní kamerový sys-
tém. Nejen ošklivě vyhlížející ne-
hodu, ale i reakce účastníků po ní. 
I ty jsou bohužel smutné. Postarší 
viník karambolu se totiž nijak ne-
zajímal o stav zraněného, natož 
aby se mu snažil poskytnout prv-
ní pomoc. Cyklistovi, který utrpěl 
vážnější poranění končetin a pá-
teře, tak přispěchali s pomocí až 
další řidiči a chodci z okolí. (tch)

S neštěstím spojenou pověru, která se váže k pátku třinácté-
ho, se každoročně snaží zlomit profesionální hasiči. V tento 
den pravidelně pořádají takzvaný den požární bezpečnosti. 
Otevřou brány svých stanic a představí veřejnosti techniku. 
také organizují preventivní akce, během kterých demonstrují 
svou připravenost, propagují požární ochranu a působí na 
veřejnost.

Letos připadl onen »smolný pá-
tek« na 13. září, ovšem moravsko-
slezští hasiči byli v pohotovosti už 
v jeho předvečer. Součástí celore-
publikové akce byly totiž zkoušky 
průjezdnosti ulicemi i sídlišti 
a  také dostupnost nástupních 
ploch pro požární techniku u by-

tových domů. „Potvrdili jsme si, 
někdy ve spolupráci s místními 
strážníky, že i přes časté žádosti 
a varování občanů je průjezdnost 
hustě zastavěnými částmi měst vel-
mi špatná. Při reálném výjezdu by 
se hasiči k místu požáru, nehody či 
jiné události nedostali vůbec, nebo 

jen s velkými obtížemi,“ potvrdil 
mluvčí krajských hasičů Petr Ků-
dela. Dodal, že řidiči nevhodně 
zaparkovaných vozidel dostali za 
stěrač barevný leták.

Hasiči mají se svou rozměrnou 
a těžkou technikou často problém 
dorazit k místu zásahu. Úzké ko-
munikace i požární plochy, kde je 
nutné ustavit výškovou techniku, 
blokuje množství zaparkovaných 
aut. Problematický je často i alter-
nativní příjezd mimo vozovku, po 
trávníku. Tady cestu komplikují 
kontejnery, pouliční lampy, lavič-
ky, plůtky předzahrádek a další 
mobiliář. „Hasiči si ve složitých 
situacích dokáží poradit jen díky 

skvělým řidičským schopnostem, 
místní znalosti a umění improvi-
zace. Nicméně zdržením při příjez-
du významně stoupá riziko škod 
způsobených mimořádnou událos-
tí a ohrožení lidských životů,“ do-
dal Kůdela.

Témata akce, letos právě prů-
jezdnost, hasiči pravidelně obmě-
ňují. Gró se ale nemění, a tím je 
den otevřených dveří a ukázky 
techniky i vybavení. Tentokrát se 
opět představilo dvaadvacet mo-
ravskoslezských profesionálních 
stanic včetně té bohumínské 
a zdarma měli zájemci vstup do 
Hasičského muzea města Ostravy.
 (tch)

Ve středu 2. října proběhne 28. ročník celorepublikové Pla-
vecké soutěže měst. Bohumín se klání zúčastní už potřinácté. 
Bude obhajovat předchozí úspěchy v kategorii měst do 50 
tisíc obyvatel a bojovat o jubilejní desáté vítězství. Překonat 
by také chtěl účastnický rekord z roku 2014, kdy se v barvách 
města zapojilo 1 142 plavců.

V Bohumíně se bude 2. října 
plavat od 6 do 20 hodin v aqua-
centru. Soutěže se může zúčastnit 
každý, kdo uplave libovolným sty-
lem stometrovou trať, tedy čtyři 
bazény. Zapojit se mohou muži 
i ženy všech věkových kategorií. 
Bydliště účastníka nerozhoduje, 
Bohumín mohou reprezentovat 

přespolní i cizinci. V den konání 
akce budou mít plavci vstup do 
aquacentra celý den zdarma. 

Každý soutěžící dostane jako 
poděkování za účast volný vstup 
do bazénu. Další ceny následně 
obdrží nejrychlejší, nejmladší 
a nejstarší plavci. (red)

kdo parkuje bez rozumu, 
pomoci se nemusí dočkat

nešťastné nehody i reakce účastníků

Plavecká soutěž měst 

Bohumínskou stanici krajského záchranného sboru navštívily v pátek mateřin-
ky, školy i veřejnost.

Vážnou kolizi na rozcestí v Záblatí zachytila kamera městské policie.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: MP Bohumín
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Bohumín je městem průmyslovým, a právě proto nezapomíná 
ani na zeleň. V uplynulých letech probíhala v několika lokali-
tách s dotační injekcí rozsáhlá výsadba izolační zeleně. S dal-
šími stovkami stromů a keřů počítá také územní systém eko-
logické stability (ÚSeS). V rámci této koncepce chce město 
v příštím roce vysázet ve Skřečoni 3 700 stromů a 1 250 keřů. 

Ve městě továren a dopravou 
zatížených komunikací je zeleň 
více než důležitá. Krom běžné vý-
sadby v rámci každoroční údržby 
proto Bohumín rozjel v roce 2012 
i masivní »zalesňování«. Díky 
projektu izolační zeleně přibylo ve 
městě 4 200 stromů. U sídliště 
v Tovární a na nedaleké bývalé 
skládce, v sousedství Rockwoolu 
v Nové Vsi i na dalších místech. 
A tento trend bude pokračovat. 
Koncepce ÚSES počítá s vytvoře-
ním přírodního biokoridoru po-
blíž Gliňoče a Nové cesty na Dol-
ní Lutyni. Dnes se tady rozkládá 
jen pole a louka, už brzy by se zde 
měly zazelenat i dřeviny. V okolí 
Polní ulice 2 700 stromů a 820 
keřů, v Úvozní neboli »Kozí« ulici 
1 050 stromů a 430 keřů.

Projekt se týká výhradně stro-
mů listnatých, které do zdejšího 

prostředí přirozeně patří. Výsadba 
pak má probíhat »lesnickým« 
způsobem, tedy s využitím ma-
lých sazenic, padesát, maximálně 
sedmdesát centimetrů vysokých. 
Jde o požadavek státní Agentury 
ochrany přírody a krajiny. Protože 
by se ale mladé stromky mohly 
stát potravou lesní zvěře, nezbyt-
né bude v prvních letech i oploce-
ní lokalit.

Rozsáhlá výsadba si vyžádá ne-
malé prostředky, odhadem tři 
miliony. Naskytla však šance zís-
kat pro záměr dotaci, a tak Bohu-
mín nezaváhal, žádost připravil 
a v říjnu podá. Pokud uspěje, 
bude to plus, nicméně město 
o nový přírodní biokoridor stojí 
a do výsadby se chce pustit i v pří-
padě zamítavého stanoviska vlast-
ními prostředky.

 (tch)

do 15. října je v Salonu Maryška na náměstí t. G. Masaryka k vi-
dění výstava »londýnský deník« vizuální umělkyně Jany Juške-
vič (35), která se zabývá uměleckou fotografií a vyrábí koláže. 

„Koncept v sobě nese umělecký 
charakter pouliční fotografie. Je to 
deník cestovatelky, která se zami-
lovala do Londýna, do jeho histo-
rie, umění, architektury, ulic a zá-
koutí. Nasála atmosféru města 
i charakter lidí, s nimiž se potka-
la,“ popsala kurátorka výstavy 
Alena Mrázová.

Jana Juškevič pochází z Ruska 
a v roce 2002 k nám přijela stu-
dovat. V Česku i v zahraničí ně-

kolikrát vystavovala, účastnila se 
různých festivalů, publikovala 
v časopisech. V roce 2015 se sta-
la členkou polské skupiny uměl-
ců s mezinárodní účastí Złota 
linia, grupa twórców różnych, se 
kterou absolvovala už mnoho vý-
stav v Polsku, Česku i USA. Bo-
humínská výstava je k vidění 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 
do 18 hodin.

 (red)

životnímu prostředí 
přispějí další 
»zelené plíce«

Fotografický deník 
cestovatelky

ke koním to Michaelu Vajbarovou (27) z Bohumína táhlo od mala. V dětství je ma-
lovala, jezdila na ponících na poutích, později na dospělých ořích ve stájích, kde 
brigádničila. láska ke koním ji neopustila ani v dospělosti, navíc se začala věnovat 
sportovní drezuře. a nyní na přelomu srpna a září slavila první velký úspěch. Zví-
tězila na oblastním mistrovstvím severní Moravy v seniorské kategorii.

Samotná jízda na mistrovství trvá pět šest 
minut, ale příprava zabere celý rok. Vše stojí 
na dokonalém souladu jezdce s koněm, v tom-

to případě jedenáctiletým českým teplokrev-
níkem Alonzem. Ve vymezeném obdélníku 
musí v časovém limitu předvést předem dané 

prvky. Michaela s Alonzem to na šampionátu 
na Olomoucku zvládli na výbornou a slavili 
mistrovský titul.

Cesta k prvenství byla dlouhá a často boles-
tivá. Michala nejprve vypomáhala ve stájích, 
aby se za odměnu mohla svézt. Dřela, vozila 
hnůj. V osmnácti pak přemluvila babičku, kte-
rá jí pořídila koně vlastního. Rekreační projíž-
ďky jim šly, jenže Michaela se chtěla postupně 
zdokonalovat, trénovat a věnovat se sportovní-
mu jezdectví. Původní svěřenec se na to neho-
dil, a tak se musela poohlédnout po jiném. 
Volba padla na mladého koníka, který toho 
sice ještě moc neuměl, ale v rámci finančních 
možností to jinak nešlo. „První rok byl krutý, 
hodně jsme bojovali. Výjimkou nebyly mé pády 
a zranění, zlomila jsem si dokonce obě ruce. Ale 
pak jsme se s Alonzem sžili,“ líčila novopečená 
mistryně.

Michaela Vajbarová si udělala licenci a vyra-
zila na první menší závody. Chtěla ale víc, a tak 
se vypravila i s Alonzem na dva roky na zkuše-
nou do Rakouska. „Pracovala jsem a trénovala 
v profesionální drezurní stáji,“ svěřila se Micha-
ela. Příprava se vyplatila a vítězstvím v oblast-
ním šampionátu splnila jednu z částí kvalifika-
ce na republikové mistrovství. Toho by se ráda 
zúčastnila v kategorii družstev. Nyní už je Mi-
chaela zase zpátky doma ve vlasti. Stále se ale 
nezastaví. Její domovskou stájí je rychvaldský 
JK Caballero, závodí za stáj Albertovec a tré-
novat jezdí do Polska. Pavel ČeMPĚl

Celoživotní láska ověnčená mistrovským titulem

Michaela zazářila na oblastním mistrovství severní 
Moravy, které se konalo 30. srpna a 1. září v Mladči 
– Nových Zámcích na Olomoucku

Jana Juškevič na vernisáži své výstavy.

Foto: Jk dvůr nové Zámky

Foto: lukáš kania
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Po dvouměsíčním volnu začaly dětem školní povinnosti, 
ovšem 10. září mohly nechat aktovky a učebnice doma 
a ještě se trochu vydovádět v přírodě. Skřečoňská 
škola a zdejší rodičovské sdružení pro ně tradičně 
zorganizovaly branný den v Gliňoči. i během něj 
ale školáci vstřebávali důležité poznatky.

Branný závod a poutavý program si nene-
chaly ujít všechny bohumínské devítiletky, zú-
častnilo se také gymnázium a dolnolutyňská 
škola. Celkem se v Gliňoči sešlo 330 dětí. Hlav-
ním bodem programu byl závod, během kte-
rého školní hlídky zdolávaly 2,5kilometru 
dlouhou trasu v členitém terénu a plnily úkoly 

na stanovištích. Soutěžící si vyzkoušeli lanovou 
dráhu a stříleli ze vzduchovky, což jim poprav-
dě vůbec nešlo. Není divu, míření a mačkání 
spouště je ve skutečnosti úplně jiné než na mo-
nitoru počítače či mobilu. Lépe už si soutěžící 
vedli na stanovištích zdravovědy, topografie 
nebo při plnění hasičských úkolů.

Při vyhlašování výsledků ze stupňů vítězů 
prakticky neslezly děti z místní skřečoňské 

školy. Nepodcenily přípravu a zúročily vý-
hodu domácího prostředí. Skřečon obsadi-

la napříč věkovými kategoriemi dvě první 
místa, dvě druhá a tři třetí. Mezi domácí 
se v kategorii 4. až 6. tříd vklínila na 
druhou příčku hlídka Masarykovy ško-
ly a v sekci 7. až 9. tříd zvítězila ZŠ ČSA.

Na přípravě akce se podíleli hasiči, 
strážníci, policisté, zdravotníci a bohu-

mínský spolek Ironclad, který se specializuje 
na vojenskou techniku. Děti si tak mohly pro-
hlédnout a osahat obrněnce, vojenskou polní 
kuchyni, hasičské i policejní vozy. Ředitelka 
pořádající skřečoňské školy Renata Wybranie-
cová děkuje všem spoluorganizátorům za po-
moc a perfektně zvládnutou akci. (tch)

děti si osahaly techniku i branné disciplíny

Brány bohumínského aquacentra se po prázd-
ninách pravidelně na nějakou dobu zavírají. Je 
třeba pořádně uklidit, vyčistit bazénové vany, provést 
nutnou údržbu. Vygruntovaný bazén i s dílčími vylepšeními 
se veřejnosti opět otevřel 14. září.

Úklid během zářijové pauzy 
bývá opravdu důkladný a neobe-
jde se bez vypuštění bazénů. Ty se 
kompletně čistí, servisáci kontro-
lují cirkulační systém. Ve vypuště-
ném bazénu se letos také měnilo 
podvodní LED osvětlení. Odstáv-

ky bývaly v minulosti týdenní, ale 
nyní už si údržba vyžádala dva-
náct dnů. „Vodní a saunový svět je 
v provozu patnáct let a zařízení 
stárne. Servisních oprav je třeba 
udělat mnohem více a je to nároč-
nější na čas. Jsou to opravy drobné, 

»neviditelné«, ale nezbytné. Napří-
klad jsme měnili větší množství 
kulových ventilů a těsnění. Větší 
opravu si vyžádalo také zkorodo-
vané vytápění bazénu,“ popsal 
vedoucí aquacentra Jaromír Vo-
ráč. Některé zásahy, byť banální, 
navíc vyžadují složitější přístup. 
Třeba výměny žárovek pod stře-

chou bazénu se musel zhostit 
horolezec na lanech.

Krom údržby vždy 
aquacentrum během 
odstávky přijde i s ně-

jakými inovacemi. „Měnili jsme 
obložení finských saun, které bylo 
ještě původní. Novým topolovým 
dřevem jsme obložili stěny i strop. 
Došlo také na výměnu izolace,“ 
dodal Voráč. Nové obklady, tento-
krát keramické, dostaly zároveň 
sprchy v saunové části. 

Nyní už do světa vodních rado-
vánek opět proudí davy návštěv-
níků. Řídit se ovšem musí mimo-
sezonní provozní dobou, která 
začíná platit vždy po prázdninách 
(více na straně 15). (tch)

Výměna žárovek pod vodou i pod střechou

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Házenkářkám 1. SC Bohumín '98 začala sezona a hned v jejím 
úvodu dosáhl nově vytvořený tým žen skvělého úspěchu. na 
mezinárodním ženském turnaji novadomus Cup, který se konal 
7. a 8. září v Jindřichově Hradci, vybojoval stříbrné medaile. 
umístění na bedně podtrhlo i vyhlášení nejlepší hráčky turnaje, 
kterou se stala bohumínská Marie Janošová.

Házenkářský tým začal 
svou přípravu už po-
čátkem srpna. „Po 
týdenním sou-
s t ř e d ě n í  v e 
Smilovicích, 
k te rého  s e 
účastnila dr-
tivá většina 
hráček všech 
věkových ka-
tegorií, jsme 
přešli na přípra-
vu s  míčem, ve 
které už probíhají 
i přátelská utkání. S je-
jich výsledky ve všech věkových 
kategoriích byli trenéři spokojení,“ 
pochvaloval si předseda házené  
1. SC Bohumín '98 Jaroslav Kalous. 
Dodal, že právě pohár za druhé 
místo v turnaji žen byl pomyslnou 
třešničkou na konci přípravy.

Týmy od miniházené až po ženy 
začínají od září mistrovskou soutěž 
a díky podpoře města budou moci 
znovu absolvovat mezinárodní tur-
naje v Česku i v zahraničí a také 
malé mistrovství Evropy. „Moc si 
přejeme, abychom všichni sezonu 
zvládli, jak to u nás bývá zvykem, 

s úsměvem na tváři. Věříme, 
že si i fanoušci najdou 

cestu do sportovní 
haly a přijdou po-

vzbudit hráčky, 
které se budou 
bít  za Bohu-
mín,“  pozval 
diváky Kalous. 
Házenkářský 
oddíl také rád 

přivítá ve svých 
řadách nové hráč-

ky od šesti do osm-
nácti let, které chtějí 

nejen sportovat, ale hlavně 
se sportem bavit. (red)

   S P O R t  ·  ž i VO t  V e  M Ě S t Ě

desítky kroužků nabízí od září dětem i dospělým bohumínské sportovní kluby a zá-
jmové organizace. Město na podporu volnočasových aktivit vynakládá přibližně osm 
milionů ročně. letos mohou Bohumíňáci vybírat z novinek i osvědčených stálic. 

Největší volnočasová instituce, Dům dětí 
a mládeže Fontána, připravila pro zájemce exhi-
biční ukázky kroužků spojené s náborem. K vi-
dění byly 11. září současně se slezským rynkem 
na náměstí T. G. Masaryka. Pod širým nebem se 
tady uskutečnil také florbalový turnaj City Cafe 
Open.

DDM nabízí po prázdninách opět několik de-
sítek kroužků. Mezi letošní novinky patří zpěv, 
robotika nebo fotbalová abeceda. Po čtyřech le-
tech se do nabídky vrací i atletika. Kdo nestihl 
exhibici s možností přihlášení na náměstí, najde 

celou nabídku na www.ddmbohumin.cz. Zájem-
ci se mohou hlásit on-line nebo osobně v DDM 
v Janáčkově ulici. „Září je vždy hektické, proto 
jsme posílili recepci v hlavní budově. Novou při-
hlášku je třeba na začátku školního roku podat 
vždy, i když dítě naše kroužky navštěvuje už něko-
lik let,“ upozornil ředitel DDM Ondřej Veselý 
s tím, že se některé kroužky rozběhly už v září, 
většina ovšem začíná až v říjnu.

Nabídku domu dětí doplňují aktivity K3 Bo-
humín. „Zájemci se mohou hlásit do kurzu lout-
kového divadla nebo filmového kurzu, stálicí v naší 

nabídce zůstávají počítačové či rukodělné lekce,“ 
uvedl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar. Lidé se 
mohou hlásit osobně v knihovně, telefonicky na 
čísle 596 013 027 či e-mailem na knihovna-teen@
k3bohumin.cz.

Velkému zájmu se těší tradičně sportovní akti-
vity. „Nabídka pro děti začíná u těch nejpopulár-
nějších, jakými jsou tanec, fotbal či florbal, pokra-
čuje přes házenou, plavání a rozhodně nekončí 
atletikou či judem. Vyjmenovat všechny opravdu 
nejde,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl a dodal, 
každý rodič si pro své dítě může vybrat takové 
sportovní vyžití, jaké mu bude vyhovovat.

 Jana kOnČÍtkOVÁ

Stříbrný vstup do házenkářské sezony

DDM představil některé ze svých sportovních aktivit 
přímo na náměstí. Zájemci se tady mohli do kroužků 
rovnou přihlásit.

Sport, umění i kroužky šikovných rukou

Foto: Pavel Čempěl

Atletický klub Bohumín pořádá 
2. října na stadionu při ZŠ ČSA 
otevřený atletický přebor. Závo-
dit se bude ve skoku o tyči a pře-
devším v běhu na tratích 60 
a 200 metrů dlouhých. Zúčast-
nit se mohou rodiče s malými 
dětmi, žáci i dospělí. Prezentace 
začíná ve 14.45 hodin, první 
disciplína, skok, v 15.30 hodin. 
Od 16 hodin startují běhy.

atletický přebor

Foto: tJ Jindřichův Hradec

Nejlepší hráčkou jindřichohradeckého turnaje se stala Marie Janošová z 1. SC 
Bohumín '98.
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DEN ŘEMESEL
Střední škola, Bohumín, p. o.

Vás srdečně zve na akci

na prezentaci svých oborů
25. září 2019, 8:30 - 14:00

náměstí TGM

třicítka mladých florbalistů 1. SC Bohumín '98 absolvovala 
v horském hotelu kozubová v Milíkově pětidenní soustře-
dění. trenérský štáb se vedle hry zaměřil i na vylepšení fy-
zické kondice a rovněž na posilování vazeb mezi hráči všech 
čtyř věkových kategorií.

„Pro kluky to bylo dost náročné, 
nicméně kemp splnil účel,“ potvr-
dil trenér elévů Jiří Habram. 
S ním se dětem věnovali také Jiří 
Kameník, Igor Bruzl a gólman-
ský specialista Jiří Navrátil. Veli-
ký dík patří ale i doprovodu, kte-
r ý  t v o ř i l i  r o d i č e  A n d r e a 
Vichrová, Nikol Slavíčková a Petr 
Šeliga. Aby byl program co nej-
pestřejší, přizval klub na jeden 
den i trenéra házené Jaroslava 
Kalouse, jehož kondiční cvičení 
je vyhlášené, a zbrusu nově i fit-
ness kouče Romana Slowika 
z Havířova. „Kluci si s ním zkusi-
li lekci tabaty. Vzhledem k nároč-
nému celodennímu programu 
a následně i hodinovému cvičení 
si někteří sáhli na dno svých fyzic-
kých sil,“ uvedl Habram.

Celá výprava si užívala téměř 
pořád nádherné letní počasí. 
„Program nám jen jednou naru-
šila bouřka, ale jinak jsme zvládli 
vše, co jsme zamýšleli. Trénovali 
jsme na novém hřišti pod širým 

nebem, hodně jsme využívali i te-
rén,“ komentoval trenér. Úspěch 
slavil i doplňkový program jako 
sportovně-vědomostní kvíz či 
týmový běžecký závod, při němž 
mladí florbalisté napříč kategori-
emi plnili různé úkoly.

„Ve všech kategoriích ještě ne-
máme dostatečný počet hráčů. 
Určitě pomůže zářijový nábor, 
v soutěžích však letos jistě dojde 
i na turnaje, kdy někteří šikovní 
kluci vypomohou ve vyšších kate-
goriích. Proto bylo cílem kempu, 
aby se mezi sebou poznali a vznik-
ly nové kamarádské vazby. Ob-
rovskou pochvalu pak zaslouží 
hlavně ti starší, kteří své mladší 
spoluhráče perfektně přijali, a po-
ložili tak i základ nové úspěšné 
sezoně,“ dodal Jiří Habram. Do 
ní po letech vstoupí hned čtyři 
mládežnické týmy florbalového 
klubu 1. SC Bohumín '98, a to 
přípravka, elévové i  mladší 
a starší žáci. (bir)

děti od čtyř do osmi let si mohou vyzkoušet, jaké to je být 
opravdovým hokejistou. klub HC Bospor Bohumín se 24. září 
připojí k celostátnímu týdnu hokeje. děti bez rozdílu doved-
nosti bruslení se mohou seznámit s hokejovým prostředím od 
16 hodin v hale zimního stadionu.

Cestou na zimák si stačí vzít 
brusle, helmu (třeba i lyžařskou) 
a rukavice, případně si lze vybave-
ní půjčit na místě. Na děti čeká 
zábavný program na kluzišti 
i mimo něj a kromě zážitku v po-
době prvních krůčků na ledě si 
každé dítě domů odnese zajímavý 
dárek. Rodiče pak na akci získají 
podrobné informace o tom, co ob-
náší mít doma malého hokejistu. 

Pro malé účastníky, které hokej 
skutečně osloví a chtějí se mu dále 
věnovat, připravili organizátoři za-
jímavý bonus. „Každé dítě, které se 
na akci přihlásí do projektu »Pojď 
hrát hokej« a náš klub ho následně 
zaregistruje do Českého svazu led-
ního hokeje, získá poukaz v hodno-
tě 1 500 korun na nákup hokejové 
výstroje,“ potvrdil předseda HC 
Bospor Michal Gavroň.

Týden hokeje se v Česku koná 
pošesté. Díky dosavadním roční-
kům získalo první zkušenost s led-
ním hokejem téměř 25 000 dětí. 
Projektu se věnuje web www.pojd-
hrathokej.cz, zájemci z Bohumína 
mohou čerpat informace na www.
hc-bohumin.cz, případně na tele-
fonu 739 756 463 či e-mailu info@
hc-bohumin.cz. (red)

Florbalový míček má 26 děr, 
a přesto mu špičkoví hráči doká-
ží udělit rychlost přes 200 kilo-
metrů v hodině. Všimli jste si, že 
brankáři nemají hokejku a často 
míčky chytají holýma rukama? 
Florbal, jeden z nejrychlejších, 
nejzábavnějších a i ekonomicky 
nejdostupnějších sportů pro klu-
ky i holky funguje v Bohumíně 
už jednadvacet let. Přijďte si jej 
vyzkoušet!

Nábory do kategorií přípravky 
(ročník narození 2011 a 2012) 
i elévů (2009 a 2010) probíhají 

v městské sportovní hale každé 
úterý a čtvrtek od 16 do 17.30 
hodin, v pátek od 17 hodin v tě-
locvičně DDM. Nové tváře do 
družstev žáků (ročníky 2005 až 
2008) přijímají trenéři klubu  
1. SC Bohumín '98 každé úterý 
a čtvrtek od 17.30 do 19 hodin ve 
sportovní hale a v pátek od 18 
hodin v tělocvičně DDM. Zájem-
ce z  řad dorostenců, juniorů 
nebo mužů (ročníky 2004 a star-
ší) rádi uvidí v úterý a čtvrtek od 
18.30 hodin v DDM.  (bir)

Florbalisté se poznávali 
i nabírali kondici

nábor malých florbalistů

Pojď hrát hokej, třeba tě chytí

Foto: 1. SC Bohumín '98
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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 

info@viadrus.cz, tel.: 596 088 888, Showroom Viadrus Po - Pá 8:00 - 16:00, Bezručova 300, Bohumín

Objednávkový formulář na www.viadrus.cz
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VZPOMÍNKY

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

19. září jsme si připomněli nedožitých 81 let 

pana Josefa BIENA

a zároveň 9. září vzpomněli 5. výročí jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Celé srdce jsi nám dala, v celém srdci nám všem navždy zůstaneš.

19. záři jsme uctili památku 1. výročí úmrtí naší 

drahé maminky, babičky, prababičky a tchyně, 

paní Ireny STOLARCZYKOVÉ.


Synové s rodinami.

16. září jsme si připomněli 5. výročí úmrtí 

paní Ludmily PTÁKOVÉ, 

naší milované maminky, babičky a prababičky.



S láskou a vděčností vzpomínají 

syn Jiří s rodinou a dcera Zdeňka s rodinou.

Maminky neumírají, maminky jen spí, aby žily v myšlenkách  
a srdcích svých dětí a blízkých.

12. září jsme si připomněli 5. smutné výročí úmrtí 

paní Eriky STRÝČKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají dcery  
Martina a Dobromila s rodinami  

a syn Rostislav s rodinou.

Odešel, ale zůstal v srdci těch, kteří ho měli rádi.

22. září uplyne 100 let od narození 
našeho milovaného tatínka, 

pana Bruna FOLTERY. 
Zároveň 16. října uplyne 27 let od jeho úmrtí. 


S úctou a láskou vzpomínají dcery 

Dagmar a Jarmila s rodinami.

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

Již třetím rokem si 23. září připomeneme 
smutné výročí úmrtí 

pana Aloise LISZTWANA.


S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Věra a syn Kamil.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuji.

Tvé srdce utichlo, zůstal jen žal, vzpomínky na tebe budou žít dál.

20. září si připomínáme nedožité 49. narozeniny 

pana Romana KOLKA.


S bolestí v srdci vzpomínají a nikdy na tebe 

nezapomenou rodiče a bratr s rodinou

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

27. září vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Jiří VESECKÝ.


S láskou vzpomíná teta Eliška s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

24. září si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí 
našeho manžela, tatínka a dědečka, 

pana Jána HLÁSNIKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena, 
syn Jan, vnoučata David, Adam a Darja 

a sestra Alenka.

Čas plyne, avšak láskyplné vzpomínky zůstávají.

23. září by se dožila 40 let naše dcera 

Ivana VESELÁ. 


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodiče Marie a Zdeněk, bratr Ondřej 

a syn Ondřej Jan Volný.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

21. září by se dožila 70 let 

paní Danuše VOLFOVÁ ze Záblatí.



S úctou a láskou vzpomínají 

dcera, syn a bratr s rodinami.

27. září si připomeneme 7. výročí úmrtí 

pana Jozefa HLADÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Jarmila 

a synové Lumír a Rostislav s rodinou.
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Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

28. září si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Emila KARWACZYKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie 

a synové Pavel a Dušan s rodinami.

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

28. září by se dožil 91 let 

pan Václav JENÍČEK.


S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou syn Václav, dcery Marie 

a Kateřina s rodinami. Máme tě moc rádi. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas letí jako voda, už třetí rok nejsi doma. Bez tebe se životem těžko kráčí, 

při vzpomínce slzy tváře smáčí. Uměl jsi pomoci, uměl jsi všechno dát, 

teď můžeme jen vzpomínat.

29. září vzpomeneme 3. výročí úmrtí 

pana Pavla MALIŠE.


S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinou.

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

BLAHOPŘÁNÍ

22. září oslaví své životní jubileum 

paní Otilie HANUSOVÁ.
Devadesát není málo, prožít je snad za to stálo, jsi nejbohatší člověk 

mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami. Ať ti těch vzpomínek stále jen 
přibývá, ve zdraví, v radosti život ti ubíhá, do stovky chybí ti malinký 

kus, tak to tu s námi vydržet zkus. 

Přejí dcery Pavlína a Jiřina s manžely, vnuci 
Kamil a Pavel s manželkami, vnučky Radka 

a Barbora s manžely, Alena a Kateřina, 
pravnuci Denisa, Jan, Matěj, Ilona, David, 

Ondra, Amálka a Lucie.

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

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti s úmrtím 
mého manžela Nikose Mitopulose, který zemřel 19. srpna. Zároveň  
patří nesmírný dík mobilnímu hospici Ondrášek. Díky profesionální,  
každodenní a nesmírně citlivé péči jeho lékařek a sester mohl manžel 
dožít doma v kruhu svých nejbližších.  Manželka Pavla s rodinou 

PODĚKOVÁNÍ

NOVÁ SLUŽBA 
NA POŠTĚ
Specializovaná bankovní 
přepážka již také na pobočce 
České pošty v Bohumíně.

Od 1. 7. 2019 na poště v Bohumíně 
u vlakového nádraží působí specializo-
vaná bankovní přepážka.
Mnozí občané našeho města již tuto 
novou přepážku navštívili. Některé 
služby na poště vyžadují svůj klid a čas. 
Od nového pracoviště očekáváme, že 
poskytne vyšší komfort a větší diskrét-
nost pro naše klienty. Nebudou muset 
stát u okénka. Při vyřizování potřeb-
ných věcí se v klidu posadí - a to je 
hlavní předpoklad pro vytváření a roz-
víjení vzájemných osobních kontaktů, 
které povedou ke spokojenějšímu kli-
entovi. Toto pracoviště nám umožní 
rozšířit nabídku služeb oproti univer-
zální přepážce.
To jsou hlavní důvody pro otevření no-
vého bankovního pracoviště na poště.

Nová přepážka je určena všem ná-
vštěvníkům pošty. Pod jednou stře-
chou nyní najdete poštovní, bankovní 
a pojišťovací služby. Finanční produkty 
Poštovní spořitelny jsou jednoduché, 
výhodné a logicky propojené.
Vyřeší veškeré finanční potřeby rodin:
Poštovní účty, Poštovní půjčky a Sjed-
nocené půjčky, Poštovní pojištění 
i spoření.
Bankovní přepážka je určená komuko-
li, nejen klientům Poštovní spořitelny. 
Rádi Vám poskytneme nebo zpro-
středkujeme bezplatné finanční pora-
denství.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pošty 
Bohumín 1.

REALITY
 ● Prodám dr. garsoniéru s balko-

nem v ulici Svat. Čecha 4. NP. Možno 
převést do osobního vlastnictví. Cena 
500 000 Kč. Tel.: 732 432 583, e-mail: 
evzeniehonajzrova@seznam.cz. 

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

 ● Prodám starší rodinný dům s vel-
kou zahradou, garáží. Lokalita Bohu-
mín-Šunychl.  Cena dohodou. Tel.: 
773 586 920, e-mail: prodejdumsu-
nychl@seznam.cz.

 ● Prodám stav. pozemek v Rychval-
du. 3 200 m2, cena 900 Kč/m2. Tel.: 
723 343 102.

 ● Pronajmu byt 0+1 v Nové Vsi 
u Bohumína. Tel.: 603 844 693.
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.
SLUŽBY

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

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

 ● Izolace - provádíme izolace plochých 
střech, teras, balkonů atd. včetně klem-
pířských prvků. Tel.: 774 545 544, 
e-mail: davidgraf1@seznam.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfloor.cz. Tel.: 604 265 861.

 ● Hledáme kvalitního natěrače dveří. 
Pokud možno ihned. Tel.: 731 035 209.

VZDĚLÁVÁNÍ
 ● Doučuji český jazyk, připravuji na 

přijímací zkoušky a státní maturitu. Tel.: 
776 818 995.

INZERCE
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dominantou zahrady Střední 
školy Bohumín se stala hma-
tová stezka bosých nohou. 
takzvaná zážitková stezka 
slouží ke vnímání různých 
povrchů a přírodních materi-
álů chodidly.

Chůze naboso namáhá svaly, 
které normálně nepoužíváme, 
stimuluje nohy a celou postavu, 
což pozitivně ovlivňuje postoj 
a držení těla. Napomáhá správ-
nému vývoji klenby a snižuji ri-
ziko vzniku plochých nohou. 
Procházet se bez bot po nerov-
ném terénu je zdravé, uvolňující. 
Dochází k prokrvení nohou, re-
flexní body aktivují imunitu, stu-
dené nohy se prohřejí. Krom 

zdravotního přínosu jsou bosá 
chodidla i zdrojem mnoha po-
znatků. Vnímáme jejich pro-
střednictví teplotu, vlhkost, změ-
ny terénu. 

Stezku budou za příznivého po-
časí využívat žáci i zaměstnanci 
střední školy. Po domluvě si ji mo-
hou vyzkoušet i žáci dalších bohu-
mínských škol či veřejnost. (red)

dvacítka studentů bohumínské střední školy nelenila ani 
o prázdninách. žáci společně s pedagogy vyrazili na týdenní 
pobyt plný pohody i adrenalinu do střediska Baško Polje 
v Chorvatsku. 

Užili si moře, vyzkoušeli si pa-
desátikilometrový trek v pohoří 
Biokovo, z lodi se kochali večerní 
Makarskou nebo vyrazili na rybí 
piknik na ostrov Brač. Vrcholným 
zážitkem pak bylo sjíždění řeky 
Cetiny v raftech. Bohumínští na-

vštívili i okolní vesničky, Bašku 
Vodu, Brelu a Promajnu. V po-
sledně jmenované zrovna probíhal 
rybářský večer, a tak mohli ochut-
nat i plody moře.

 text i foto: Petr SOBOta

Bosou nohou ke zdraví i zážitkům

Před školou na skok u moře

Foto: Jan konvička

Ze zápisků expedice speleologického klubu Orcus Bohumín, 
píše Josef Wagner.

Minibusem se přemísťujeme do 
městečka Dong Van, srdce kraso-
vého pohoří a stejnojmenného 
geoparku. Česká nás šest hodin 
a 140 kilometrů trmácení po kli-
katých, stoupajících a klesajících 
silničkách. Řidiči tady stále troubí. 
Nejdříve jsme si mysleli, že je to 
jejich rozmar, ale brzy jsme po-
chopili, že na cestách plných ne-
přehledných skrytých zatáček je to 
nutnost. Podle síly klaksonu také 
poznáte velikost protijedoucího 
stroje. Další nepříjemností cesty 

je, že Vietnamky jízdu busem 
špatně snášejí a často zvrací. Už 
při nastupování je proto šofér vy-
bavuje pytlíky. Projíždíme úžas-
nou krasovou krajinou tvořenou 
nekonečnými řadami homolovi-
tých vrcholů pokrytých bohatými 
škrapovými poli. Ve skalních stě-
nách je vidět mnoho jeskyních 
vstupů. Speleologický ráj. 

Do Dong Van přijíždíme večer. 
Za stovku za osobu a noc se uby-
továváme v čistém pokoji s klima-
tizací, vlastní koupelnou a denně 

čistými ručníky. Ráno si půjčuje-
me dva skútry a vyrážíme na prv-
ní exkurzi do horského terénu. 
Silnicemi s mnoha převýšeními 
a serpentinami přijíždíme po 25 
kilometrech do vesnice Lũng Cú. 
Zdejší vrchol není nijak výjimeč-
ný. Stojí však na něm 33 metrů 
vysoká věž s vietnamskou vlajkou, 
která má 54 metrů čtverečních. 
Údajně symbolizuje 54 etnik, kte-
rá zde žijí. Na věž vede 508 scho-
dů, ale do dvou třetin se dá vyjet 
po úzké cestičce. Z vrcholu věže se 
pak lze kochat nádhernými pohle-
dy do hornaté krajiny. 

Od věže jedeme ještě asi pět ki-
lometrů po prašné silnici k vyvý-
šenině nad hlubokým údolím. 
Malá rozhledna na vrcholu je nej-
severnějším bodem na naší cestě. 
Dále po silnici kopírujeme čín-
skou hranici a na několika mís-
tech zastavujeme a jdeme se do 
Číny podívat. Pokračujeme do 
vesnice Lũng Táo. Cestou míjíme 
četné skalní odkryvy a zářezy 
v prudkých svazích, které silnice 
kopíruje. Skalní odkryvy nás zau-
jaly svou bílou barvou. U jednoho 
zastavujeme a s úžasem zjišťuje-
me, že skalní masiv je vlastně čistě 
bílý krystalický vápenec protkaný 
růžovými žilkami. I celý podklad 
silnice je z tohoto materiálu. Vybí-

ráme několik vzorků a pokračuje-
me dále. 

Navečer zastavujeme uprostřed 
vesnice Sa Phin, kde je starý dře-
věný Královský palác Hmongů. Je 
to zajímavá menší dřevěná stavba 
s nádvoříčkem, podloubím a pů-
vodním nábytkem. Zpět do Lũng 
Cú se vracíme už za tmy. Najeli 
jsme 95 kilometrů při převýšení  
2 500 metrů a v sedle motorek 
jsme strávili téměř šest hodin.

 (Pokračování příště)

křížem krážem Vietnamem (4)

Vrchol Lung Cu s vlající vlajkou 
Vietnamu

Cestou do geoparku Dong Van se otevírají úžasné scenérie.

Foto: Orcus Bohumín
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KINO 

 ● 21.9. a 22.9. v 19 hodin RO-
MÁN PRO POKROČILÉ. Česko 
(Komedie), 2019, od 12 let, 95 
minut, 130 Kč.

 ● 23.9. v 19 hodin KRVAVÁ NE-
VĚSTA. USA (Černá komedie), 
2019, od 15 let, titulky, 96 minut, 
120 Kč.

 ● 26.9. a 27.9. v 19 hodin NÁ-
RODNÍ TŘÍDA. Česko (Drama/
Komedie), 2019, od 15 let, 91 
minut, 130 Kč.

 ● 28.9. v 19 hodin a 29.9. v 16 
hodin RAMBO V: LAST BLOOD. 
USA (Akční), 2019, titulky, od 15 
let, 100 minut, 120 Kč.

 ● 29.9. v 19 hodin AD ASTRA. 
USA (Sci-fi/Thriller), 2019, titulky, 
od 12 let, 124 minut, 130 Kč.

 ● 30.9. v 19 hodin LEHCE S ŽI-
VOTEM SE PRÁT. Česko (Autobio-
grafie), 2019, přístupný, 102 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 2.10. v 19 hodin ROGER WA-
TERS: US + THEM. Velká Británie 
(Hudební), 2019, titulky, přístup-

ný, 135 minut, 250 Kč.
 ● 3.10. a 4.10. v 19 hodin RO-

MÁN PRO POKROČILÉ. Česko 
(Komedie), 2019, od 12 let, 95 
minut, 120 Kč.

 ● 6.10. a 7.10. v 19 hodin PŘES 
PRSTY. Česko (Komedie), 2019, 
od 12 let, 101 minut, 120 Kč.

DIVADLO

 ● 20.9. v 19 hodin PĚTKRÁT DO 
ČERNÉHO. Černohumorné příbě-
hy dvou sester, hraje divadlo De-
vítka Ostrava. Kinosál, 130 Kč.

 ● 25.9. v 19 hodin VINETUOVA 
BAČKORA. Parodie na westerno-
vou komedii, hraje ochotnický 
soubor DDM Rychvald. Kinosál, 
90 Kč.
PRO DĚTI

 ● 22.9. v 10 hodin O HONZOVI. 
Pohádka podle předlohy Josefa 
Lady, hraje divadlo SemTamFor. 
Kinosál, 80 Kč.

 ● 22. 9.  v  16. hodin WILLY 
A KOUZELNÁ PLANETA. Animo-
vaný film, Francie (Pro děti), 
2019, dabing, přístupný, 90 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 29.9. v 10 hodin PSÍ KUSY. Ani-
movaný film, Kanada (Rodinná 
komedie), 2019, dabing, 87 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 5.10. v 17 hodin MÍNA. Kon-
cert s autogramiádou zpěvačky 
a youtuberky Dominiky Elische-
rové alias Míny. Kinosál, 160 Kč.

 ● 6.10. v 10 hodin MAKOVÁ PA-
NENK A.  Divadlo  pro  dět i , 

pohádkové příběhy Václava 
Čtvrtka, hraje Liduščino divadlo. 
Kinosál, 80 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

30.9. až 5.10. TÝDEN KNIHOVEN. 
Upomínková amnestie, poloviční 
sleva na roční registraci, prodej 
vyřazených knih v dospělém od-
dělení, zdarma k rozebrání vyřa-
zené časopisy. 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
 ● 20.9. ve 13-17 hodin PASTEL-

KOVNÍKY. Výtvarná dílna, knihov-
na Skřečoň.

 ● 20.9. ve 13-17 hodin PRSTOVÉ 
LOUTKY. Výtvarná dílna, knihov-
na Starý Bohumín.

 ● 23.9. až 27.9. ve 13-17 hodin 
(mimo středu) HURVÍNEK S MÁ-
NIČKOU. Tvůrčí dílna, výroba lou-
tek, dětské odd. N. Bohumín.

 ● 23.9. až 27.9. ve 13-17 hodin 
(mimo středu) PRSTOVÉ LOUTKY. 
Vý t va r n á  d í l n a ,  k n i h ov n a 
Skřečoň.

 ● 26.9. v 15-16 hodin KUCHTÍCI. 
Zábavné vaření i pro ty nejmenší, 
dětské odd. N. Bohumín.

 ● 1.10. a 4.10. ve 13-17 hodin 
VESELÉ ZÁLOŽKY DO KNIH. Vý-
tvarná dílna, knihovna Starý 
Bohumín.

 ● 4.10. od 17 hodin NOCOVÁNÍ 
V KNIHOVNĚ. Akce pro školáky. 
Zábava, deskové hry, loutkový 

workshop.  Dětské odd.  N. 
Bohumín.
TEEN ZÓNA

 ● 26.9. a 3.10. ve 13-16 hodin 
VIRTUÁLNÍ REALITA. Virtuální re-
alita při hraní her na PS4, teen 
zóna N. Bohumín.

BESEDY 

Přednášková místnost knihovny
 ● 26.9. v 17 hodin ZA KRÁSAMI 

PYRENEJÍ. O jeskyních, krásách 
přírody i zajímavostech Pyrenejí 
povypráví členové Orcusu Bohu-
mín. 50 Kč.

KURZY 

v teen zóně
 ● 20.9. v 17 hodin LOUTKOVÉ 

DIVADLO. 
 ● 21.9. v 8.30 hodin PAPÍROVÁ 

KRAJKA. 
 ● 23.9. v 17 hodin PODZIMNÍ 

DEKORACE. 
 ● 24.9. v 9.30 hodin POČÍTAČ 

A INTERNET. 
 ● 24.9. v 17 hodin ITALŠTINA. 
 ● 27.9. v 17 hodin SVĚT FILMU.
 ● 1.10. v 17 hodin KONVERZACE 

V ANGLIČTINĚ.
VÝSTAVY 

 ● Do 30.9. VÝROBKY Z PRÁZD-
NIN. Výstava výrobků dětí, které 
vytvářely během Prázdninového 
kolotoče, galerie na schodech 
knihovny.

MARYŠKA

nám. TGM 939, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz,  

telefon: 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek  

od 15 do 18 hodin.

 ● Do 15.10. LONDÝNSKÝ DENÍK. 
Výstava fotografií a koláží vizuál-
ní umělkyně Jany Juškevič.

 ● Každou středu v  15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografický klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského 
kroje. 

SPORT

 ● 2.10. v 6-20 hodin PLAVECKÁ 
SOUTĚŽ MĚST. Celorepubliková 
soutěž v plavání, vstup do aqua-
centra zdarma.

 ● 2.10. od 14.45 VELKÁ CENA 
BOHUMÍNA. Běžecké závody na 
60 a 200 metrů, skok o tyči. Sta-
dion u ZŠ ČSA.
FOTBAL

 ● 2 1 . 9 .  v   1 5 . 3 0  h o d i n  F K 
BOSPOR – JISKRA RÝMAŘOV. 
Muži, divize, hřiště za parkem. 

 ● 28.9. v 15.30 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – NÝDEK. Muži, 1. B tří-
da, hřiště v Záblatí. 

 ● 5.10. v 15 hodin FK BOSPOR – 
MFK HAVÍŘOV. Muži, divize, hřiš-
tě za parkem.

BOSPORKA

Nerudova 1037 
bosporka@bospor.info,

 tel.: 730 521 457, 9-21 hodin

CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Michal 
(M) 603 308 560, Iveta (I) 608 
333 771, Naďa (N) 775 665 169.
Pondělí: 15.00  záda + core 
trénink (M)
16.00 a 17.00 kruhový trénink 
(K),  
18.00 kettlebell (N)
Úterý: 17.00 kruhový trénink (K),  
18.00  kruhový trénink pro 
muže (M) 

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 20.9. do 6.10.

české přísloví: pomůcka: asot, ita, tar.
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Tehdy je mu dosti, až mu zlámou kosti.

21.9. od 14 hodin DOPRAVNÍ OD-
POLEDNE. Akrobatická bike show, 
lekce adrenalinové jízdy na kole, 
dopravní představení divadla Kej-
kle, soutěžní stanoviště a atrakce. 
Hobbypark
28.9. DEN ŽELEZNICE. Od 8 ho-
din zvláštní vlaky s parními loko-
motivami, od 10 hodin prohlídka 
železničního depa, kulturní pro-
gram, atrakce pro děti.

(Pokračování na  str. 16)
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V sobotu 28. září bude Bohu-
mín opět žít oblíbeným Dnem 
železnice. V  8 hodin vyrazí 
z místního nádraží zvláštní vlak 
tažený Rosničkou, parní lokomo-
tivou řady 464.2. Zavítá do něko-
lika ostravských stanic a do Bo-
humína se vrátí v 9.45 hodin. 

Další vlak s parní mašinkou se 
v 10.15 hodin vydá po vlečkách 
AWT, po části staré Košicko-bo-
humínské dráhy, do Návsí. S jeho 
návratem se počítá v 15.37 hodin. 
Kdo se nevydá na projížďku, 
může navštívit depo kolejových 
vozidel nebo kulturní program 
a atrakce pro děti u nádraží.

 (red)

Jírovec drobnokvětý roste přirozeně ve světlých lesích v ji-
hovýchodní části uSa, obvykle jako keřové patro břeho-
vých porostů vodních toků, kde preferuje živinami bohaté 
a vlhké půdy. do evropy byl přivezen už v roce 1785.

Zdobenec skvrnitý je naším 
nejhojnějším zdobencem. Zbylé 
dva druhy Trichius rosaceus a T. 
sexualis jsou mu velmi podobní 
a byli nalezeni i na Bohumín-
sku. Všichni se podobají malým 
čmelákům a rovněž naletují na 
květy.

Zdobenec skvrnitý se vysky-
tuje téměř po celé Evropě, kde 
proniká značně vysoko na sever, 
v Asii je rozšířený od Kavkazu 
po Čínu. Obývá listnaté lesy od 
nížin po nižší horský stupeň. 
Tělo má dlouhé 9 až 12 milime-
trů, velikost a rozmístění čer-
ných skvrn na jeho krovkách je 
velmi variabilní – entomologové 
popsali minimálně 28 barev-

ných odchylek. Samičky kladou 
vajíčka do starého trouchnivějí-
cího dřeva různých listnáčů 
a vývoj larev trvá dva kalendář-
ní roky. Dospělé brouky zastih-
neme sát květní nektar pouze za 
plného slunečního svitu.

 text a foto: Jiří ŠuHaJ

Zdobenec skvrnitý   
(Trichius fasciatus) Příroda Bohumínska – brouci (244)

Pod Zeleným  
v prestižní společnosti

den železnice

komplex Pod Zeleným dubem bodoval v osmém ročníku re-
publikové soutěže Czech Hotel awards. V žebříčku obsadil 
v Moravskoslezském kraji druhou příčku v kategorii tříhvěz-
dičkových hotelů. na tu ji v internetovém hlasování vynesla 
veřejnost.

Czech Hotel Awards je největší 
akcí svého druhu v Česku. Soutěž 
oblíbenosti hotelů probíhá v pěti 
kategoriích, samostatně u tří, čtyř 
a pětihvězdičkových hotelů, kon-
gresových center, lázní s wellnes. 
Organizátoři oceňují podniky 
v jednotlivých krajích a všech 
pražských obvodech. Pro své favo-
rity může hlasovat veřejnost, ab-
solutní vítěze určuje porota.

Právě hosté přispěli k ocenění 
bohumínského hotelu Pod Zele-
ným dubem. Oslovila je přede-
vším kvalita služeb - ubytování, 
restaurace, pivní lázně, dále čisto-

ta, komfort a cena. Jejich hodno-
cení mimo jiné odráží i rezervační 
portál Booking.com, na kterém 
má hotel velmi vysokou známku 
9,3.

V loňském roce ubytoval Pod 
Zeleným dubem 4 318 hostů. Té-
měř polovinu tvořili cizinci, pře-
devším Poláci, Rusové, obyvatelé 
pobaltských republik, ale i turisté 
ze vzdálených zemí, z Brazílie, 
Austrálie či Jižní Koreje. V knize 
hostů jsou ovšem k vidění i známá 
jména, například Laco Déczi, Da-
vid Kraus, Maroš Kramár nebo 
Eva Holubová. (tch)

  Program
• 9.00 – 9.50 dechová hudba před nádražím
• 9.50 oficiální zahájení
• parní vlak »ostravské kolečko«
• parní vlaky po vlečkách AWT 
• prohlídka depa kolejových vozidel 
• výstavní autobus ODIS
• zábavný program pro děti
• Bohumínská dechovka, divadlo Loutkový svět,  kapela 

Sasaband, René Souček, zpěvačka Veronika June

Středa: 9.30 cvičení maminek (K)
17.00 tyče (K), 17.30 step aerobic (I)
18.00 cvičení 50+ (K)
Čtvrtek: 17.00 hiit (K), 18.00 kruhový 
silový trénink (M) 
Pátek: 9.30 cvičení maminek (K),  
16.00 kruhový trénink (K) 

SPORTOVNÍ HALA 

sportovni-hala@bospor.info,  
 734 788 668, 6-22 hodin

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216,  596 092 300,  
777 707 786, www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6-7.45 a 12-21 hodin
pátek: 12- 21 hodin
víkendy a svátky:  8-21 hodin
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic.
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
9-19 hodin.

(Pokračování ze str. 15)
 KAM V BOHUMÍNĚ?

Programy také na  
www.bohumin.cz  

a www.k3bohumin.cz

Secesní stavbu vlastní město a nákladnou rekonstrukcí jí vrátilo dávnou krásu. 
O chod komplexu se stará polský provozovatel.

Foto: Pavel Čempěl

Od 30. září do 5. října se koná kaž-
doroční Týden knihoven, ke které-

mu se připojí i ta bohumínská. Hříšníci, kteří včas nevrátili knihy a naska-
kuje jim penále, mohou využít upomínkové amnestie. Noví zájemci pak 
získají poloviční slevu na roční registraci. Dále proběhne prodej vyřazených 
knih v dospělém oddělení a zdarma budou k rozebrání starší časopisy.

Hrajeme, zpíváme, tvoříme, 
tančíme! Přijďte mezi nás! ZUŠ 

Bohumín přijímá nové žáky do oboru literárně-dramatického, výtvarného 
a hudebního (klavír, kytara, zobcová flétna, sólový zpěv). Přihlášky lze po-
dat nejpozději do 30. září. Bližší informace na www.zusbohumin.cz, zastup-
ce@zusbohumin.cz, 596 013 331.

týden knihoven

ZuŠ hledá talenty


