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Léto bez kolotoče, zato s větší nabídkou táborů
Mnoho tradičních letních akcí zhatila opatření vlády a hygieniků. Uskutečnit se 
nemohl ani každoroční Prázdninový kolotoč, seriál výletů a her pro děti. Na situaci 
ovšem zareagovaly bohumínské instituce a posílily nabídku letních táborů.

Rodiče spoléhající na Prázdninový kolotoč se 
letos museli po aktivitách pro své ratolesti 
poohlédnout jinde. „Program pro děti, který 
každé léto pořádáme s místními spolky a orga-
nizacemi, jsme museli stejně jako řadu jiných 
akcí bohužel zrušit,“ uvedl ředitel K3 Bohumín 
Karel Balcar. Výpadek kolotoče zastoupily ale-
spoň příměstské tábory v knihovně, které rov-
něž organizuje městská kulturní agentura. 
„Uvědomujeme si, že je v období  prázdnin pro 
mnohé rodiče problematické skloubit volno 

u dětí se svým pracovním vytížením. 
Právě proto příměstské tábory vznikly,“ 
ozřejmil Balcar. 
Knihovnické tábory pro děti od 6 do 15 
let ale mají svá specifika. Dotuje je totiž 
Evropský sociální fond z programu pod-
pory zaměstnanosti a cílem je podpora 
fungování rodin v období prázdnin. Proto 
této nabídky mohou vyžít jen rodiče, kteří 
pracují, podnikají nebo se o místo pro-
střednictvím úřadu práce ucházejí.

„Máme plnou kapacitu, třicítku dětí ve dvou 
skupinách. V minulosti spolu tyto týmy soutě-
žily, ale vzhledem k opatřením letos fungují od-

děleně. Nepotkávají se v knihovně ani při 
venkovních aktivitách,“ popsala Mar-
kéta Kučová z  městské knihovny.  
Dodala, že se děti venku věnují spor-

tovním a pohybovým akti-
vitám, když je pošmourno, 

v knihovně kreslí, tvoří, 
hrají deskovky či různé soutěže. 
Knihovnický příměšťák baví 

děti dva týdny v červenci a je-
den v srpnu. 

Každoročně se bohatou 
nabídkou táborů, které 

se konají v Bohumíně 
i v turistické základně 
na Jablunkovsku, pre-

zentuje dům dětí a mlá-
deže. Letos ji navíc rozší-

ř i l  a   př i d a l  n ě ko l i k 
turnusů. V některých jsou 
ještě volná místa. Jejich  
seznam včetně obsazenosti 

je k dispozici na webu DDM.
A na ty nejmenší myslel také 

Bospor. „Letos jsme připravili 
lezecký i sportovní tábor. Za-

tímco lezecký je už 
obsazený, u spor-
t o v n í h o  j e š t ě 
máme volná místa. 
Děti si na něm za-

hrají florbal, házenou, fotbal, 
b a s k e t b a l , badminton a vy-
zkouší si i další sporty,“ vyjmenoval 
Dušan Socha z městské společnosti Bospor. 
Tábor se koná od 17. do 21. srpna a zabaví 
osmnáct dětí od 8 do 14 let. 
 Jana KONČÍTKOVÁ, Pavel ČEMPĚL
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Od září začne v prostorách polikliniky fungovat stomatologická ambulance s novým zubařem. Město 
i jeho nemocnice o zajištění tohoto specialisty usilovaly od loňského roku, kdy do důchodu odešly 
dvě stomatoložky a tři tisíce pacientů zůstaly bez dentisty. Ti jsou nyní jako na trní, ale není na místě 
bombardovat nemocnici žádostmi o předčasnou evidenci. Proces registrací se rozběhne až v srpnu.

„I když město nemá povinnost zajistit náhradu 
za končící stomatology, ta je na bedrech zdravotních 
pojišťoven, dlouhodobě jsme se společně s nemocnicí 
snažili, aby v Bohumíně bylo dost zubařů. A jsem 
vážně pyšný, že se to nakonec podařilo,“ sdělil sta-
rosta Petr Vícha. Přípravy na otevření zubní am-
bulance jsou v plném proudu. Nemocnice už 
s 53letým lékařem Pavlem Šestořádem i zdravotní 
sestrou uzavřela pracovní smlouvu na plný úvazek 
a dobu neurčitou, nyní řeší potřebné formality 
s krajem i hygienou.  V prostorách polikliniky 

město před třemi lety za téměř 1,5 milionu zre-
konstruovalo ordinaci, kterou využívala předchozí 
zubařka, než odešla do penze. „Ordinaci ještě mu-
síme vybavit počítačovou technikou. Zubařské křes-
lo a další potřebné vybavení jsme za několik set tisíc 
odkoupili od další končící stomatoložky, aby měl 
nový lékař kompletně vybavenou ambulanci. Do 
ordinace pořizujeme ještě nový rentgen za sto tisíc. 
Registrace pacientů se rozběhne, až nám hygiena 
schválí provozní řád,“ uvedl ředitel Bohumínské 
městské nemocnice Svatopluk Němeček.

Nový dentista začne v Bohumíně ordinovat 
v září. V srpnu nemocnice zveřejní telefon 
i e-mail, kam se zájemci o registraci budou moci 
hlásit. Následně si je nový lékař bude zvát k vy-
šetření a požádá krajský úřad o jejich zdravotní 
karty, kam je končící lékařky předaly do správy. 
Automatický převod karet bohužel není možný. 
„Všem lidem, kteří se nám ozvou telefonicky či 
e-mailem, zavoláme, a domluvíme se na dalším 
postupu a registraci. Přednost budou mít pacienti 
s trvalým bydlištěm v Bohumíně. V žádném pří-
padě nechceme, aby nám po otevření ambulance 
stáli lidé ve frontě kvůli registraci,“ uzavřel 
Svatopluk Němeček. 

 Lucie BALCAROVÁ

Zubařská ordinace na poliklinice od září

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel ČempělPříměstský tábor knihovny.Příměstský tábor knihovny.
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dříve narození a zdravotně postižení si mohou díky nové 
službě užít projížďky po Bohumíně. Město loni na podzim 
pořídilo centru sociálních služeb (CSS) cyklorikšu. Speciální 
dopravní prostředek nyní vyráží do ostrého provozu. Mo-
hou si jej bezplatně vypůjčit rodinní příslušníci a se svými 
blízkými, kteří mají problémy s pohybem, vyrazit na výlet. 

„Bohumín je cyklistickým měs-
tem a nápad cyklorikši, který po-
chází z Dánska, se nám zalíbil. 
Do jeho pořízení jsme investovali 
130 tisíc, dalších zhruba 26 tisíc 
městu přispěla společnost Roc-
kwool. Ještě loni jsme stihli testo-
vání a předváděcí jízdy. Ostrý 
provoz jsme chtěli spustit na jaře, 
plány nám ale překazil koronavi-
rus. Proto jsme start projektu od-
sunuli až na začátek prázdnin,“ 
vysvětlil starosta Petr Vícha.

Bezplatné zapůjčení cyklorikši 
zajišťuje centrum sociálních slu-
žeb. „Jde o službu určenou senio-
rům nebo osobám s tělesným či 
jiným znevýhodněním, nikoliv 
o turistickou atrakci. Zájemci si 

mohou rikšu rezervovat nejpozdě-
ji dva dny před plánovanou projí-
žďkou. Doba výpůjčky je maxi-
málně tři hodiny. Před prvním 
zapůjčením musí člověk, který 
bude dopravní prostředek ovládat, 
absolvovat krátké školení a vy-
zkoušet si manipulaci,“ uvedla 
ředitelka CSS Petra Chalupová 
s  tím, že rezervačním systém 
funguje ve všední dny od 8 do 13 
hodin na čísle 737 663 431.

Pro speciální tříkolku s pří-
střeškem platí stejné předpisy 
jako pro bicykl, tudíž je možné 
vyrazit na silnice i vyznačené cy-
klostezky. „Pro seniory a pohybo-
vě znevýhodněné jde o efektivní 
terapii, která má pozitivní vliv na 

psychiku. Přidanou hodnotou jsou 
nevšední chvíle strávené s rodinou 
a pobyt venku, který je pro tuto 

skupinu osob mnohdy vzácný,“ 
doplnila Petra Chalupová. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Město jedná se společností KOdiS o zprostředkování služby 
pro seniory, kteří by si nově mohli vyřídit elektronickou kar-
tu OdiSKU přímo v Bohumíně. Cestující nad 65 let by už 
nemuseli do Ostravy a o doklad by žádali na radnici. Pláno-
vanou spolupráci ještě musí posvětit městská rada. Žádosti 
o vydání karty by pak mohl městský úřad začít vyřizovat 
koncem srpna. 

Vyřízení ODISKY ocení přede-
vším důchodci, kteří využívají lin-
ku 555 mezi Bohumínem a Ostra-
vou. Od půlky června totiž 
hejtmanství tuto linku připojilo 
k tarifu Ostrava XXL, čímž se na 
ní změnily ceny jízdného. Dosud 
měla linka výjimku a byla jednou 
z posledních, kde cena lístku od-
povídala ujetým kilometrům. 
Nyní na lince platí jednotný tarif, 
který určuje Moravskoslezský 

kraj. Pro seniory, kteří nemají 
ODISKU a platí jízdné v hotovos-
ti, představuje změna citelné 
zdražení.

„Zaznamenali jsme reakce pře-
devším starších občanů, kteří vyu-
žívají linku 555 při nepravidelných 
cestách do Ostravy a nyní platí za 
jízdné více, že by uvítali možnost 
vyřídit si ODISKU, ideálně přímo 
v Bohumíně,“ sdělil místostarosta 
Igor Bruzl s tím, že právě díky 

elektronické kartě mohou senioři 
při cestě do Ostravy ušetřit. 

Záměr vyřizování karet v Bohu-
míně se týká pouze cestujících 
starších 65 let, nikoli všech obča-
nů. „Cestující, kteří nežádají žád-
nou slevu, tedy zejména pracující, 
si mohou ODISKU vyřídit elektro-
nicky. To je u seniorů problematic-
ké. Musí totiž prokázat dosažení 
požadovaného věku, což on-line 
nejde. Většina pracujících navíc už 
ODISKU má, protože je pro ně vý-
hodnější,“ uvedl jednatel společ-
nosti KODIS Martin Dutko. 

Žádosti o vydání karet by dů-
chodci mohli od konce srpna vy-
plňovat na městském úřadu, kde 
by zaplatili i poplatek 130 korun, 
který si účtuje vydavatel karty. Vy-
hotovená karta s minimální pěti-

letou platností by jim pak přišla 
domů poštou společně s informač-
ním letákem.  Jana KONČÍTKOVÁ

Už osm let přispívá k rozvoji regionu Místní akční skupina (MAS) Bohumínsko. 
»Maska«, která sdružuje sedm obcí a měst, funguje na principech místního part-
nerství za účelem podpory a rozvoje Bohumínska. Cílem je pomáhat regionu 
a na základě strategie rozvoje území získávat finanční prostředky na uskutečnění 
cílů. Za dobu působení se podařilo do území přinést přes 112 milionů.  

V loňském roce MAS Bohumínsko vyhlá-
sila pět výzev z Operačního programu za-
městnanost a Programu rozvoje venkova. 
Pomohla tak podpořit projekt asistentů pre-
vence kriminality, odlehčovací službu, která 
poskytuje lůžka se sociální asistencí, nebo 
zaměstnanost prostřednictvím projektu na 
vytvoření pracovního místa. 

Úspěšní byli také žadatelé ze soukromé 
a podnikatelské sféry. Pořídili si stroje pro 
zemědělské a podnikatelské účely, provedli 
rekonstrukce. Získané prostředky rovněž 

pomohly při rekonstrukci lesních cest slouží-
cích k rekreačním aktivitám. Mimoto MAS za 
dobu svého působení podpořila výstavbu 
mnoha chodníků a cyklostezek, rekonstrukce 
učeben na základních a středních školách, 
vytvoření pracovních míst, příměstské tábory 
a další. 

Koncem června proběhla výroční členská 
schůze MAS. Zahrnovala schválení výroční 
zprávy, účetní závěrky, rozpočtu, úpravu sta-
nov a jednacích řádů. Členové také zvolili 
výběrovou komisi, která hodnotí a vybírá 

projekty. Stěžejním bodem byla volba progra-
mového výboru, jež je rozhodovacím a statu-
tárním orgánem spolku. Následně byl 
předsedou MAS zvolen Lumír Macura, mís-
tostarosta Bohumína. „V následujících letech 
budeme pokračovat v úsilí zvelebit území 
»masky« a snaze dostat do území co možná 
nejvíce prostředků z EU. Děkujeme všem, kteří 
se zapojují do společné snahy pomoci našemu 
regionu,“ sdělil staronový předseda MAS  
Bohumínsko. Eva RŮŽiČKOVÁ,

 projektová manažerka

Loni proběhlo testování a zkušební jízdy cyklorikši. Jízdu na tříkolce s elektro-
motorem si vyzkoušel i starosta Petr Vícha.

do provozu jde rodinný cyklistický »taxík«

Zvelebování regionu a pomoc živnostníkům

ODIS - Dříve zkratka Ostrav-
ského dopravního integrova-
ného systému. Jakmile se sys-
tém rozšířil do dalších měst, 
změnil název na Integrovaný 
dopravní systém Moravsko-
slezského kraje. Původní 
zkratka však zůstala.
KODIS -  Koordinátor ODIS.
ODISKA - Bezkontaktní či-
pová karta, která slouží jako 
dlouhodobá časová jízdenka 
i jako elektronická peněženka. 
Karta platí v městské i příměst-
ské dopravě ve všech spojích 
zapojených do ODIS.

S kartou dříve narození v autobusech ušetří

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Kompletní rekonstrukce dvou historických domů ve Slezské 
ulici poblíž starobohumínského náměstí odstartovala. Pře-
stavba potrvá třináct měsíců, vrátí domům jejich krásu 
a vdechne jim život. Vznikne v nich totiž jedenáct nových 
bytů. Pomohou uspokojit stoupající zájem o bydlení ve Sta-
rém Bohumíně a přispějí k oživení městské části. Město do 
rekonstrukce vloží třicet milionů.

Domy s čísly popisnými 19 a 348 
sloužily naposledy k bydlení s pe-
čovatelskou službou. Roky byly 
prázdné a nevyužité, ale město za-
mítlo jejich prodej z obav před 
vznikem ubytoven pro nepřizpůso-
bivé. Naopak je chce nabídnout 
spořádaným nájemníkům, zejména 
mladým rodinám. „Stavební úpra-
vy zahrnují výměnu oken, dveří, 
podlah, stropů, střešní krytiny, vý-
měnu veškerých rozvodů,“ vyjme-
novala Hana Kaspřáková z měst-
ského odbor rozvoje a investic. 

Domy sice nejsou kulturními pa-
mátkami, ale nacházejí se v památ-
kově zóně a jejich přestavba to 
musí respektovat. Zadní části se 
zateplovat budou, dokonce zde při-

budou balkony. Ovšem uliční fasá-
dy projdou citlivým zrestaurová-
ním se zachováním historických 
prvků či vytvořením jejich replik. 
„Také obnovíme původní členění 
a rozměry okenních výplní. Spolu 
s úpravou fasád dojde ke zlepšení 
stávajícího architektonického 
vzhledu obou objektů,“ popsala 
Kaspřáková. Projekt navíc vrátí ro-
hovému domu jeho historický 
vzhled, o který přišel během necit-
livých úprav na konci minulého 
století. Tehdy stavbaři strhli sedlo-
vou střechu a přistavěli ještě jedno 
patro. „Tuto přístavbu už jsme od-
stranili a vrátíme se k historické 
variantě zastřešení včetně vikýřů,“ 
doplnila Kaspřáková.

Uvnitř objektů je třeba zcela 
změnit dispozice, jež donedávna 
plnily jiný účel. V domě číslo 19 
vzniknou čtyři byty včetně jednoho 
mezonetového s využitím místnosti 
v podkroví. V rohovém čísle 348 
bude sedm bytů různých velkostí, 
jednopokojové, dvou i třípokojové. 

Za domy je i poměrně prostorný 
dvůr se zahradou a projekt celkové 

obnovy na něj myslel. Vznikne zde 
osmnáct parkovacích míst s dláždě-
nou příjezdovou cestou a dvěma 
vjezdy. Své místo bude mít ve dvoře 
i plácek pro kontejnery a zbylou 
plochu čekají terénní úpravy. Ustou-
pí jim pouze jediný ovocný strom, 
ostatní zůstanou součástí zahrady 
a navíc je doplní další zeleň. 

 Pavel ČEMPĚL

dnes se jim módně říká »fake news« (falešné zprávy), ale my si 
vystačíme s osvědčeným označením fámy, pavlačové drby aneb 
jedna paní povídala. Ty se Bohumínem aktuálně šíří v souvis-
losti s obsazováním bytů v domech, které čeká rekonstrukce. 

Ve Starém Bohumíně se rozběhla 
přestavba dvou domů ve Slezské uli-
ci. „Navštěvují nás lidé, zejména star-
ší, že měli o bydlení v těchto domech 
zájem. Údajně ale slyšeli, že už jsou 
byty obsazené bez vyhlášení licitace. 
Že jsme je přiklepli svým známým,“ 
líčí zkušenosti Lenka Vachtarčíková 
z radničního odboru správy domů. 
Pracovníci odboru pak musí dezin-

formace klientům vysvětlovat a uvá-
dět na pravou míru. „Tyto zvěsti jsou 
pochopitelně scestné. Podle harmo-
nogramu prací má rekonstrukce 
domů skončit v dubnu 2021. Po ko-
laudaci proběhne standardní proces 
prohlídek bytů zájemci následovaný 
licitacemi. Jejich termíny s dostateč-
ným předstihem oznámíme,“ dodává 
Vachtarčíková.

Další kolující fámy se vztahují 
k osmi cihlovým domkům v bývalé 
rafinérské kolonii v Okružní ulici. 
Lidé si šuškají, že budou po rekon-
strukci určeny jen bohatým a že 
bude vyvolávací cena při licitacích 
mnohonásobně vyšší než u jiných 
městských bytů. Přestavba domků se 
přitom teprve projektuje a podle op-
timistických prognóz se rozběhne 
nejdříve příští rok. Až pak se začne 
řešit klasický systém prohlídek a ná-
sledných licitací.

 (tch)

Klubu vojenské historie Bohumín se letos podařilo opětovně 
získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Stalo se tak 
díky dotačnímu programu Podpora technických atraktivit 
v Moravskoslezském kraji v roce 2020.  

V prostorách pěchotního srubu 
MO-S5, kulturní památky a jedné 
ze zastávek krajské Technotrasy, se 
tak uskutečnil projekt »Revitaliza-
ce expozice a modernizace infra-
struktury pevnostního muzea 
MO-S5 Na Trati«. 

V rámci projektu došlo k rozší-
ření expozice o nové prvky. V ubi-
kacích mužstva budou umístěny 
repliky pušek vz. 24, ve 30. letech 
šlo o osobní zbraně vojáků. Ná-
vštěvníci se mohou těšit také na 
ozvučené poplachové zvonky 

a ukázku uložení zásobníků pro 
lehký kulomet vz. 26, jednu z po-
mocných zbraní v objektu. 

Z krajské dotace bylo dále poří-
zeno nářadí a další vybavení nutné 
pro údržbu a rekonstrukční práce. 
Poslední položkou jsou stoly a la-
vičky, jež budou nezbytnou součás-
tí akcí pořádaných klubem pro 
veřejnost. 

 Michal HEJdA,
 KVH Bohumín

Díky přestavbě vzniknou nové byty a snahou je také vrátit domům historickou 
podobu. Necitlivá přístavba rohového domu už zmizela a místo ní vyrůstá kon-
strukce nové střechy.

Opuštěné historické domy prokouknou a ožijí

Standardní licitace bez protekce

Kraj přispěl na inovace v bunkru

Vizuální ztvárnění 
rekonstrukce fasád historických budov. 

SPORTOVNÍ TÁBOR

DESKOVKY A CD

Společnost Bospor pořádá od 
17. do 21. srpna sportovní pří-
městský tábor pro děti od  
8 do 14 let. Ve sportovní hale 
i na hřišti si vyzkouší různé 
sportovní aktivity, třeba flor-
bal, házenou, fotbal, basketbal, 
badminton a další. Účastní-
kům se od 8 do 16 hodin bu-
dou věnovat zkušení trenéři. 
Tábor stojí 2 500 korun včetně 
stravování a má kapacitu osm-
nácti dětí. Informace a přihláš-
ky e-mailem socha.dusan@
bospor.info nebo telefonicky 
731 818 545.

V  teen zóně bohumínské 
knihovny nadále funguje půj-
čování audioknih, hudebních 
CD a společenských her. Těch 
má bibliotéka ve fondu 140, od 
jednoduchých pro děti od tří 
let až po strategické hry pro 
ostřílené hráče. Na jeden do-
spělácký průkaz si lze půjčit 
dvě deskovky a neomezený 
počet CD na dobu dvou týdnů.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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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 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům po částeč-
né rekonstrukci. V blízkosti domu 
se nachází školka, zdravotní a ná-
kupní středisko. Byt s balkonem, 
zděným bytovým jádrem a komo-
rou. V bytě je kuchyň spojená 
s obývacím pokojem. Plocha pro 
výpočet nájemného 62,13 m2, cel-
ková plocha bytu 64,13 m2. Pro-
hlídka 27.7. v 15.00-15.15 hodin 
a 28.7. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 62, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Byt s kuchyňskou linkou je 
po celkové rekonstrukci v roce 
2014. Zateplený dům se nachází 
v blízkosti centra města, odpočin-
kové zóny, obchodů, školy a školky. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,07 m2, celková plocha bytu 52,17 
m2. Prohlídka 27.7. v 15.15-15.30 
hodin a 28.7. v 9.15-9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 29.7. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 79, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci v roce 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland, škola a školka. Byt s kuchyň-
skou linkou má komoru, v koupel-
ně je vana. Plocha pro výpočet 
nájemného 69,17 m2, celková plo-
cha bytu 73,28 m2. Prohlídka 27.7. 
v 14.45-15.00 hodin a 28.7. v 8.45-
9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
3.8. v 16.00 hodin. Podání přihláš-
ky do 29.7..

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 43, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci v r. 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland, škola a školka. Byt s kuchyň-
skou linkou a v koupelně je vana. 
Plocha pro výpočet nájemného 
69,11 m2, celková plocha bytu 73,15 
m2. Prohlídka 27.7. v 14.30-14.45 
hodin a 28.7. v 8.30-8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 3.8. v 16.15 
hodin. Podání přihlášky do 29.7..

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s plastovými okny a bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 46,68 m2, celková plocha bytu 
48,25 m2. Prohlídka 3.8. v 14.15-
14.30 hodin a 4.8. v 8.00-8.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 10.8. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+4, tř. Dr. E. Beneše 1065, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Dům se nachází 
v blízkosti centra města, střediska 
zdravotnických služeb, autobusové 
zastávky (směr Ostrava, Starý Bo-
humín), mateřské a základní školy. 
Plocha pro výpočet nájemného 
86,06 m2, celková plocha bytu 90,78 
m2. Prohlídka 4.8. v 8.30-8.45 ho-
din a 5.8. v 14.30-14.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 10.8. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky a su-
permarketu. Plocha pro výpočet 
nájemného 41,36 m2, celková plo-
cha bytu 42,70 m2. Prohlídka 3.8. 
v 15.00-15.15 hodin a 4.8. v 9.45-
10.00 hodin. Licitace bytu se koná 
10.8. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 17, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné čás-
ti města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným by-
tovým jádrem. Plocha pro výpočet 
nájemného 26,38 m2, celková plo-
cha bytu 27,35 m2. Prohlídka 3.8. 
v 15.15-15.30 hodin a 4.8. v 10.00-
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
10.8. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 804, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní, nově za-
teplený dům za parkem. V blízkos-
ti se nachází sportovní areál 
Bospor, nákupní možnosti. V bytě 
je sprchový kout. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 41,10 m2, celková plo-
cha bytu 41,10 m2. Prohlídka 10.8. 
v 15.00-15.15 hodin a 11.8. v 9.00-

9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
12.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního a nákup-
ního střediska. Součástí bytu je bal-
kon. V bytě je koupelna se sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 39,44 m2, celková plo-
cha bytu 41,09 m2. Prohlídka 10.8. 
v 15.15-15.30 hodin a 11.8. v 9.15-
9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
12.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 875, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový zateplený dům 
v klidné části města v blízkosti ško-
ly, školky a marketu. V bytě je zdě-
né bytové jádro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,60 m2, celková 
plocha bytu 51,75 m2. Prohlídka 
12.8. v 15.30-15.45 hodin a 13.8. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Jateční 1153, číslo 
bytu 19, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateplený 
dům v blízkosti školy, školky a mar-
ketu. Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,15 m2, cel-
ková plocha bytu 69,02 m2. Pro-
hlídka 17.8. v 15.30-15.45 hodin 
a 18.8. v 10.00-10.15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 19.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům za nákupním střediskem 
v centru města. Poblíž supermarke-
tu Penny a autobusového nádraží. 
Plocha pro výpočet nájemného 
58,90 m2, celková plocha bytu 61,10 
m2. Prohlídka 24.8. v 15.45-16.00 
hodin a 25.8. v 8.00-8.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.8. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1079, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům za nákupním střediskem 
v centru města. Poblíž supermarke-
tu Penny a autobusového nádraží. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,00 m2, celková plocha bytu 57,70 

m2. Prohlídka 24.8. v 16.15-16.30 
hodin a 25.8. v 8.30-8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.8. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 38, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům poblíž supermarketu Penny 
a autobusového nádraží. U domu je 
parkoviště. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,95 m2, celková plocha 
bytu 31,37 m2. Prohlídka 25.8. 
v 9.00-9.15 hodin a 26.8. v 15.45-
16.00 hodin. Licitace bytu se koná 
31.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 65, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům poblíž supermarketu Penny 
a autobusového nádraží. U domu je 
parkoviště Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,98 m2, celková plocha 
bytu 68,65 m2. Prohlídka 25.8. 
v 9.30-9.45 hodin a 26.8. v 16.15-
16.30 hodin. Licitace bytu se koná 
31.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 30, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům poblíž supermarketu Penny 
a autobusového nádraží. U domu je 
parkoviště. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,98 m2, celková plocha 
bytu 68,65 m2. Prohlídka 31.8. 
v 16.00-16.15 hodin a 1.9. v 8.15-
8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
7.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům poblíž supermarketu Penny 
a autobusového nádraží. U domu je 
parkoviště. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,73 m2, celková plocha 
bytu 70,15 m2. Prohlídka 31.8. 
v 15.45-16.00 hodin a 1.9. v 8.00-
18.15 hodin. Licitace bytu se koná 
7.9. v 16.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,  
odbor správy domů

GULÁŠFEST 2020

Soutěžní guláš 
z kotlíku
Amatérští i profesionální ku-
chtíci se mohou přihlásit do 
pátého ročníku »Gulášfestu«. 
Ten proběhne v sobotu 29. 
srpna v  hasičské zahradě 
v Šunychlu. Soutěž o nejlepší 
kotlíkový guláš startuje v 10 
hodin, zhruba ve 14 hodin se 
začíná hodnotit a servírovat. 

SPORT 

Veslování
Sportovní oddíl SK CWG Bo-
humín pořádá už od roku 
2017 seriál akcí Veslujeme do 
středu Země. Cílem je propa-
govat zdravý životní styl 
a  sportování. Další etapa 
veslování na trenažérech pro-
běhne v neděli 26. července 
od 10 do 16 hodin na pódiu 
v Hobbyparku. Zájemci bu-
dou veslovat půl kilometru.

RADNICE

Živnostníci a úřad
S ukončením nouzového sta-
vu a  obnovením běžných 
úředních hodin bohumínská 
radnice ukončila funkčnost 
adresy zivnost@mubo.cz. Veš-
keré podnikatelské záležitosti 
lze opět vyřídit osobně, dato-
vou schránkou nebo písem-
ně. E-mailem pouze s elektro-
nickým podpisem. Kontakty 
na jednotlivé úředníky jsou 
na městském webu.

SPOLEČNOST

Zodpovědně 
na hřbitově
Byť jsou hřbitovy místy rozjí-
mání a vzpomínání, nezřídka 
se tady návštěvníci chovají 
i  nezodpovědně. Zahlcují 
malé koše objemným odpa-
dem. K odkládání použitých 
kytic a věnců na hřbitovech 
přitom slouží velkokapacitní 
kontejnery, tříděný odpad pak 
patří do separačních nádob.  
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 ● Odpoledne 6. června zadržela 
hlídka v Rychvaldu řidiče (30) z Bo-
humína, který měl soudní zákaz 
řízení motorových vozidel. Téhož 
dne večer asistovali strážníci rybář-
ské stráži při kontrole Záblatského 
rybníka. Přistihli tady čtyři pytláky 
s nahozenými pruty a čtyřmi ulove-
nými kapry. 

 ● V Rychvaldu neušly 6. června po-
zornosti strážníků dvě značně pod-
napilé ženy (34, 69). Matka s dcerou 
se potácely z restaurace i se šesti 
nezletilými dětmi ve věku od šesti 
měsíců do 11 let. Dechová zkouška 
u žen prokázala 1,8 a 2,1 promile. 
Na místo musela být přivolána so-
ciální pracovnice, která incident 
dále řeší ve vlastní kompetenci.

 ● V Koperníkově ulici kontrolova-
li strážníci večer 7. června řidiče 
(52), který byl očividně pod vlivem 
alkoholu. Na místě nafoukal 2,2 
promile. Navíc se vydal podroušený 

na projížďku, ačkoli měl 
být tou dobou ještě 
v práci. Zaměstnavatel s ním proto 
okamžitě rozvázal pracovní poměr 
a kvůli alkoholu za volantem čelí 
trestnímu stíhání. Na dalšího provi-
nilce za volantem narazili strážníci 
o hodinu později na náměstí T. G. 
Masaryka. Díky místní znalosti za-
stavili »šoféra« (30), který vůbec 
nevlastní řidičské oprávnění. 
A krátce po půlnoci zkompletoval 
trojici zadržených hříšníků moto-
rista (32) z Ostravy, který uvízl v síti 
v  Orlovské ulici v  Rychvaldu. 
Zkouška prokázala, že řídil pod vli-
vem pervitinu.

 ● Před půlnocí 12. června rozbil 
neznámý pachatel na nádraží okno 
vlaku. Hlídka prověřila okolí a za-
držela podezřelého (20) z Bohumí-
na. Byl opilý a choval se agresivně. 
Přenocoval proto na záchytce a jeho 
noční eskapády na nádraží nyní řeší 
policie. 

 ● Po půlnoci 13. června reagovali 
strážníci na oznámení, že v Husově 
ulici kdosi demoluje zaparkované 
auto. Při činu následně přistihli 
mladého muže (27) z Rychvaldu. 
Postih za poškozování cizí věci mu 
paradoxně nehrozí. Frustrovaný 
motorista si totiž vybíjel zlost na 
svém vlastním vozidle.

 ● Další pirát silnic, který šoféruje, 
přestože to má zakázané, se po po-
ledni 22. června proháněl Hraniční 
ulicí. Jízdu však mladíkovi (25) 
z Ostravy překazili strážníci. Ti se 
téhož dne večer pustili také do pro-
následování pachatele krádeže v su-
permarketu v ulici Čs. armády. Ač-
koli se dal lapka (23) ze Slovenska 
na útěk, spravedlnosti neunikl.

 ● Omladina si oblíbila upravený 
areál v Gliňoči. Místo toulek příro-
dou tady ale pořádá mejdany. Jeden 
takový překazila hlídka v podvečer 
23. června. Alkoholový dýchánek 

rázně ukončila a podnapilé náctile-
té předala rodičům.

 ● Vyslovený zákaz šoférování se 
míjí účinkem také u Slováka (33) 
zadrženého ráno 26. června u zá-
kladní školy v Rychvaldu. V pořád-
ku nebylo ani jeho auto. Pozornost 
hlídky totiž upoutalo chybějící ná-
lepkou technické kontroly.

 ● V červnu strážníci odchytili 
a umístili do útulku 11 volně pobí-
hajících psů. Vyřešili na místě 130 
přestupků a dalších 30 předali k do-
řešením kompetentním orgánům. 
Převezli dvě osoby k vystřízlivění 
na záchytku a přistihli čtyři podo-
mní prodejce. Ve třech případech 
poskytli pomoc zraněným, dvakrát 
asistovali u dopravní nehody a dva-
krát u otevření bytu. Na kontě měli 
také jedenáct výjezdů k chráněným 
objektům, jejichž narušení signali-
zoval pult centrální ochrany.  
 (red)

MĚSTSKÁ POLICIE: & 156, 596 092 156, 731 130 666 

Řidiči museli oklikou, objezd prošel opravou

Uzavírky jsou pro motoristy vždy nepříjemné, a co teprve když se výluka dotkne 
strategicky důležité silnice. V Bohumíně se museli počátkem prázdnin obrnit trpěli-
vostí šoféři i obyvatelé u objízdných tras kvůli generální opravě kruhového objezdu 
u skřečoňského mostu. Uzavírka nakonec trvala jen týden, ačkoli se termíny a pod-
mínky prací nerodily lehce.

Rekonstrukci rondelu na silnici první třídy, 
hlavním tahu na Karvinou a potažmo Sloven-
sko, předcházela dlouhá jednání. Bohumín, vě-
dom si komplikací způsobených uzavírkou, se 
snažil prosadit, aby úsek zůstal alespoň omezeně 
průjezdný a rondel se opravoval po částech. To 
však kvůli technologickému postupu a zachová-

ní celistvosti nebylo možné. Celá oprava musela 
proběhnout naráz. „Podařilo se nám nicméně 
srazit původně mnohem delší termín opravy na 
pouhý týden a prosadit zahájení prací během svá-
tečních dnů, kdy je provoz omezený,“ uvedl ve-
doucí bohumínského odboru dopravy Pavel 
Vavrečka. Dodal, že do podmínek si město dalo 
také povinnost zajištění náhradních strojů. Kdy-
by se totiž silničářům nějaká mašina pokazila 
a neměli rezervní, oprava by se protáhla.

Kruhový objezd se opravoval v rámci rekla-
mace. V nejhorším stavu byly nájezdy se strany 
od Skřečoně, už dříve provizorně vyspravené 
a zalátané. Také na samotném rondelu se obje-
vovaly praskliny. Rekonstrukce tak nebyla jen 
otázkou odfrézování asfaltu a položení nového. 
Stavbaři museli odtěžit i podloží, takzvaný kufr. 
„Opravili jsme celý povrch kruháče o rozloze jed-
noho tisíce metrů čtverečních a asi sto metrů na-
vazující komunikace v ulici 1. máje,“ potvrdil 
Roman Mičega ze společnosti Silnice CZ, která 
měla rekonstrukci na starosti.

Uzavírku využil správce komunikace, Ředitel-
ství silnic a dálnic, také k dalšímu úkolu, který 
lze za provozu provádět stěží. Tým techniků 
prověřil statiku skřečoňského mostu, který na 
opravovaný  rondel přímo navazuje.

 Pavel ČEMPĚL

Maják městské policie

Během rekonstrukce skřečoňského rondelu vedly 
objízdné trasy přes Novou Ves a Záblatí.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Odpadová legislativa v pohybu (1)

Obec bude povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recy-
klovatelné složky komunálního odpadu tvořily z celkového 
množství komunálních odpadů alespoň 60 % od roku 2025, 
alespoň 65 % od roku 2030 a alespoň 70 % od roku 2035.

Recyklační cíle v novém zákoně

Zásadní změny lze očekávat s účinností od 1. ledna 2021, ale 
výraznější změny pocítí naši občané až od roku 2022. Bohu-
mín se bude muset přizpůsobit také novému systému plateb 
za odpady. Koncem tohoto desetiletí bude striktně zakázáno 
skládkování využitelných složek komunálního odpadu. Zbý-
vající kapacita bohumínské skládky se odhaduje na 6 až 7 let, 
takže je jisté, že směsný komunální odpad (SKO) budeme vo-
zit bez ohledu na konečný termín zákazu skládkování dále od 
Bohumína a jeho zpracování a likvidace bude nákladnější.

Třídíme relativně dobře, v sou-
těži měst nad 15 tisíc obyvatel 
v Moravskoslezském kraji jsme 
opakovaně úspěšní, v přepočtu na 
jednoho obyvatele vytřídíme té-
měř 47 kg plastů, papíru a skla, 
ale produkce SKO na jednoho 
obyvatele Bohumína je stále velmi 
vysoká. Aktuálně produkujeme 
212 kg SKO na jednoho obyvatele 
ročně a podíl oddělených recyklo-
vatelných složek tvoří 32 %. Při-
tom v roce 2030 bychom měli ze 
SKO oddělit až 65 % plastů, papí-
ru, skla, kovů, textilu, bioodpadu 
a ostatních recyklovatelných slo-
žek. A v roce 2035 dokonce 70 %!

Naši občané mají z pohledu ve-
likosti nádob na SKO a četnosti 
svozů ročně k dispozici kapacitu 
o objemu téměř 38 milionů litrů, 
z toho 30 milionů litrů ve velkých 

kontejnerech (na 1 100 litrů) 
a osm milionů litrů v klasických 
popelnicích (110 litrů). V přepo-

čtu na jednu osobu má každý náš 
občan k dispozici kapacitu 152 
litrů každý měsíc. Přitom jsou vel-
ké rozdíly v míře třídění a množ-
ství vyhazovaného SKO mezi ro-
dinnou zástavbou a bytovými 
domy. Na sídlištích je k dispozici 
kapacita 186 litrů na osobu a mě-
síc, v rodinné zástavbě necelých 
90 litrů. Zjednodušeně lze konsta-
tovat, že obyvatelé bytových 
domů produkují až dvojnásobné 
množství SKO než občané, kteří 
bydlí v rodinných domcích. 

Optimální doporučené množ-
ství kapacity nádob pro SKO činí 
dva litry na osobu a den, 60 litrů 
na měsíc. Nejlepší obce vykazují 
pouze 100 kg SKO na obyvatele 
ročně, my v Bohumíně dvojnáso-
bek. Z pohledu náročných recyk-
lačních cílů a aktuálního množ-
ství produkovaného SKO je 
zřejmé, že máme co zlepšovat. 

Od roku 2022 budou všechna 
města a obce povinny přejít na 
systém »poplatků za komunální 
odpad«. Nejbližší stávajícímu bo-

humínskému systému plateb za 
odpady podle množství a kapaci-
ty nasmlouvaných nádob je »po-
platek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci«, který 
vychází z principů »znečišťovatel 
platí« a »plať tolik, kolik vyhodíš«. 

Základem poplatku je hmot-
nost odpadu v kg nebo objem od-
padu v litrech nebo objem sou-
střeďovaných prostředků pro 
nemovitost v litrech. Po zvážení 
technických možností a efektiv-
nosti jednotlivých systémů se ko-

mise životního prostředí našeho 
města přiklání k zavedení poplat-
ku za objednané nádoby podle 
objemu. Obec může určit mini-
mální základ dílčího poplatku, 
který činí nejvýše 60 litrů, sazba 
poplatku činí nejvýše jednu koru-
nu za litr. Pokud bychom využili 
tyto mezní hodnoty, pak by byl 
roční poplatek pro jednu osobu 
720 Kč a pro čtyřčlennou domác-
nost 2.880 Kč. Ale vše bude zále-
žet na tom, jakou kapacitu nádo-
by na SKO bude mít domácnost 
k dispozici. Budeme platit podle 
toho, jak se nám bude dařit snižo-
vat množství směsného odpadu 
a navyšovat množství recyklova-
telného odpadu v barevných po-
pelnicích.

Abychom naše občany motivo-
vali k dosažení recyklačních cílů 
a  snižování produkovaného 
množství směsného odpadu, bu-
deme se zamýšlet také nad pří-
padnou úpravou svozových systé-
mů, přitom musíme volit odlišné 
přístupy v rodinné zástavbě a na 
sídlištích. Ale o tom příště. 

 Lumír MACURA, 
 místostarosta

JAK JSME NA TOM?

Počet obyvatel k 1.1. 2019 20 690

Dle hlášení o produkci a nakládání s odpady  
za rok 2019 Bohumín

Papír a lepenka (tun) 373

Papír a lepenka (kg na obyvatele) 18

Sklo (tun) 293

Sklo (kg na obyvatele) 14

Plasty (tun) 299

Plasty (kg na obyvatele) 14

Kovy (tun) 64

Kovy (kg na obyvatele) 3

Tříděný celkem bez kovů (tun) 966

Tříděný celkem bez kovů (kg na obyvatele) 47

Biologicky rozložitený odpad 1329

Směsný komunální odpad (SKO) 4395

Objemný odpad 614

Komunální odpad celkem (tun) 7367

Podíl (tříděný + kovy + BRKO) / KO celkem 32 %

SKO na obyvatele za rok v kg 212

Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Obydlené byty
s počtem osob v bytě

Celkem
1 2 3 4 5 6

v rodinných domech 2 676 560 1 502 1 794 1 964 945 522 7 287

v bytových domech 6 382 2 292 4 130 3 291 2 660 790 630 13 793

v ostatních budovách 39 16 22 18 12 5 12 85

Celkem 9 097 s počtem osob v bytě 21 165

Velikost 
nádoby

Počty 
vývozů

Litry 
celkem

Počet 
osob

Litry 
rok

Litry 
měsíc

110 litrů 70 876 7 796 360 7 372 1 058 88

1 100 litrů 27 976 30 773 600 13 793 2 231 186

Celkem  38 569 960 21 165 1 822 152

• máme 138 sběrných sestav pro plasty + nápojové kartony 
a plechovky, bílé sklo, barevné sklo, papír 

• máme fungující systém sběrných dvorů (stabilní a mobilní)
• máme zavedený systém svozu rostlinného odpadu + odevzdává-

ní ve sběrném dvoře
• dovedeme sbírat textil, elektrozařízení, nebezpečný odpad, oleje 
• ale prozatím dosahujeme míru recyklace na úrovni cca 32 %

Třídíme relativně dobře
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Opeření squatteři převezli stavbaře

dárky i praktická 
udělátka z jarmarku

Plyn ze skládky 
zachytí a spálí

dřevěné hračky, keramiku, pletené košíky a mnoho dalších 
rukodělných výrobků nabídl 22. a 23. června jarmark v měst-
ském centru sociálních služeb (CSS) v Masarykově ulici. Peč-
livě zpracované a stylové výrobky vznikly v místních sociálně 
terapeutických dílnách.

V dílnách působí klienti, kteří 
navzdory svému hendikepu vyrá-
bějí originální kousky. Na jarmar-
ku, jenž pořádalo centrum sociál-
ních služeb poprvé, byly k mání 
výtvory z dílny dřevařské, tkalcov-
ské, textilní, tvůrčí, košíkářské či 
keramické. „Představili jsme napří-
klad ojedinělé voskované ubrousky, 
při jejichž výrobě používáme sto-
procentní bavlnu a včelí vosk. Ne-
jenže vypadají hezky, ale jsou 
i praktické, dobře slouží například 

k balení svačin a potravin,“ nastí-
nila pracovnice dílen Jaroslava 
Trombalová. 

V sociálně terapeutických díl-
nách nacházejí uplatnění osoby 
s mentálním či jiným postižením, 
které by se na trhu práce uchytily 
jen velmi obtížně. Formou dílen 
a souvisejících programů získávají 
pracovní a sociální dovednosti, 
díky nimž mají větší šanci na 
soběstačnost v dalším životě.

 (luk)

BM servis zahájil další etapu odplynění skládky směsného komu-
nálního odpadu v Revoluční ulici u rybníka Nový stav. Odplyně-
ní nařizuje všem provozovatelům skládek vyhláška Ministerstva 
životního prostředí k zákonu o odpadech. Práce by měly skončit 
v červenci a městská firma za ně zaplatí přibližně 600 tisíc.

Až devadesát procent metanu na 
planetě pochází z produkce živých 
organismů, menší část vzniká při 
geologických aktivitách. „Na sklád-
kách komunálního odpadu, respek-
tive uvnitř tělesa skládky, se v dů-
sledku rozkladných procesů tvoří 
metan. Abychom zabránili jeho hro-
madění, případně úniku do ovzduší, 
musíme zajistit odplynění,“ vysvětlil 

ředitel BM servisu Marek Pieklo.
Metan se řadí k významným 

skleníkovým plynům. Je bezbarvý, 
bez zápachu, zato mimořádně vý-
bušný. Odplynění bohumínské 
skládky zajišťuje soustava vrtů, 
studní a potrubí, s jejichž pomocí se 
metan zachycuje. Následně se ve 
speciálním zařízení (fléře) kontro-
lovaně spálí. (red)

Loni na podzim začala přestavba domova důchodců Cesmína ve Starém Bohumíně. 
Adaptací půdy vznikají centrální šatny a sociální zázemí pro personál. Práce se ale 
oproti plánu opozdí. Na jaře harmonogram naboural koronavirus, nyní má další 
skluz na svědomí roztomilá kuriozita. Ve stavebním otvoru se uhnízdily poštolky.

Kvůli epidemiologickým opatřením stavbaři na 
jaře práce zastavili. Rozhodli se k tomuto kroku, 
ačkoli se na půdu dostávali venkovním výtahem 
a nebyli v přímém kontaktu s obyvateli. Jde ale 
o staré lidi, rizikovou skupinu, takže postup dává 
smysl. Firma demontovala také stavební výtah 

a později jej nahradila klasickým lešením. Když ale 
měla v plánu pokračovat, našla ve stavebním otvo-
ru hnízdo. Poštolky zkrátka využily delší nepří-
tomnosti stavbařů a »byly rychlejší«. V hnízdě se 
vylíhla čtyři roztomilá mláďata. Proto je teď opět 
třeba počkat, než povyrostou a z hnízda vyletí. 

Modernizace objektu zahrnuje výstavbu no-
vých sprch, toalet a především prostorné převlé-
kárny pro až čtyřicet osob. Vše zajistí kvalitnější 
zázemí personálu. Ve finále se však na větší kom-
fort mohou těšit také samotní obyvatele v nejniž-
ším podlaží. Část přízemí nyní zabírají právě 
šatny pro zaměstnance. Jakmile se uvolní a pře-
stěhují na půdu, prostory budou moci využívat 
obyvatelé. Má zde vzniknout odpovídající denní 
místnost, která bude zároveň sloužit jako jídelna. 
V domově dále přibude evakuační výtah a staveb-
ní úpravy čekají také chodby a dveře ve všech 
patrech. Do inovací domova Cesmína investuje 
město deset milionů. Pavel ČEMPĚL

V otvoru, který stavbaři využívali ke vstupu na 
půdu, se uhnízdily poštolky.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: BM servisFoto: BM servis
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Za parkem vyrostla nová atrakce. doslova. Ale nebylo to ze dne na den, protože na 
přírodu se nesmí spěchat. Zelený labyrint, který tvoří třináct set habrů, rostl do požado-
vané výšky pět let. U něj nechalo město postavit ještě dřevěný hrad. Jeho vybudování 
bylo naopak otázkou dnů a nyní už slouží veřejnosti, zejména těm nejmenším.

Úpravou hektarové plochy po bývalé zahrád-
kářské kolonii vzniklo za parkem prostranství 
ke sportování a odpočinku. Ostatně i proto do-
stalo pojmenování Relax. Areál spravuje měst-
ská společnost Bospor, která využila také »vý-
klenek« u křižovatky Janáčkovy a Družstevní 
ulice. Výsadbou habrů tady na ploše 25 krát 25 
metrů vznikl zelený labyrint. Vstupuje se do něj 
dvěma způsoby. Klasickým vchodem nebo sklu-
zavkou z nově vybudované dřevěné atrakce.

„Před dvěma lety jsme uskutečnili velký prů-
zkum, do jakých zásadních investic by se v násle-
dujících letech mělo město pustit. Zúčastnilo se jej 
1 600 obyvatel. Z výsledků vyplynulo, že lidem 
hodně záleží na rozvoji sportovně-rekreačního 
areálu Bosporu. V hlasování skončil v první pět-
ce,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl. Novým pří-

růstkem areálu je právě labyrint a zcela nový 
hrad z pevného a odolného akátového dřeva. 
Jeho součástí jsou dvě schodiště, podesta a vy-
hlídkové plato ve výšce 2,4 metru, kde lze na-
skočit do kovového tobogánu. Nosná konstruk-
ce je ještě vyšší, dřevěné sloupy sahají až do 
výšky 6,5 metru. Bezpečnost pak zajišťují boční 
a stropní sítě.

Atraktivní herní sestava už slouží a spolu 
s ní také nový přístupový chodník s veřejným 
osvětlením, který propojil Janáčkovu ulici 
s parkem Petra Bezruče. Za nové prvky ve 
sportovně-rekreační lokalitě město zaplatilo 
bezmála dva miliony. (tch)

Nábor dárců 
dřeně

Zábavné »bloudění« v zeleném labyrintu

Ztracené věci našly nové majitele
Na letošní městskou aukci ztrát a nálezů dorazi-
ly 22. června na nádvoří radnice desítky lidí. Vět-
šina z téměř devadesáti předmětů se prodala 
doslova za hubičku. Kolo a cyklopřilba za deset, 
power banka za padesát, spacák za stovku, 
trekingové hole za sto korun. Největší přihazo-
vání zažili účastníci u jednoho z bicyklů. Z vyvo-
lávacích 150 korun se konečná cena vyšplhala na 
devět stovek. To byla nakonec i nejvyšší částka 
celé aukce.  

Dražba vynesla městu téměř osm a půl tisíce. Prodaly 
se téměř všechny nalezené bicykly. K mání byly dále dešt-
níky, peněženky, bundy, kabáty i batohy, a to za desetiko-
runy. Stokoruny pak museli vytáhnout ti, kteří chtěli tře-
ba čtečku knih, fotoaparát, kameru do auta, cestovní kufr 
nebo stylovou kožešinu. Další aukce je v plánu zase za 
rok.

Za poslední tři roky skončilo v bohumínském skladu 
ztrát a nálezů necelých 800 předmětů. Loni radnice zae-
vidovala 305 ztracených věcí, letos už bezmála sedmdesát. 
Do dražby však ty letošní půjdou až za tři roky. Tak dlou-
ho teď musí radnice ztráty a nálezy skladovat. Lhůtu z jed-

noho na tři roky prodloužila novela občanského zákoní-
ku. Ze zkušeností však vyplývá, že po tak dlouhé době se 
o nálezy už nikdo nezajímá. A tak se ztráty ve skladech 
zbytečně kupí, stárnou a ztrácejí na hodnotě. Často se 
nedají použít ani v dražbě. Lucie BALCAROVÁ

S výjimkou bicyklů jsou největším zásobovatelem místních 
ztrát a nálezů železničáři. Bohumín je konečnou stanicí vla-
ků, ve kterých cestující předměty často zapomínají.

Spolek Alma mater pořádá 
ve spolupráci s Českým ná-
rodním registrem dárců dře-
ně (ČNRDD) šňůru čtrnácti 
náborových a propagačních 
akcí »Na dřeň tour 2020«. Na 
akcích bude probíhat registra-
ce nových potenciálních dár-
ců kostní dřeně ve věku od 18 
do 35 let. Konkrétní termíny 
akcí jsou na www.almamater.
cz a facebooku spolku. Alma 
mater se náboru věnuje dva 
roky a za tu dobu se mu po-
dařilo do registru přivést  
2 400 mladých lidí.

Foto: Pavel Čempěl a BosporFoto: Pavel Čempěl a Bospor

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

AKCE
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Poprvé v historii bude mít florbalový 1. SC Bohumín '98 v soutěžích sezony 2020/21 
pět družstev mládeže. Oddílu, který se během posledních tří let postavil zase na 
nohy, budou chybět už jen zástupci ve dvou nejstarších kategoriích juniorů a mužů.

Los soutěží už proběhl a bohumínští zástupci 
se objevují ve všech rozpisech lig od přípravky 
po dorost. Naopak prvně za 23 let existence ne-
obsadil klub soutěž mužů. „Je to tím, že kategorie 
naší mládeže dřív mívaly výpadky, scházela po-
sloupnost. To se teď projevilo u mužů, chybí hráč-
ská kvalita, navíc řada odchovanců hraje jinde. 
Pár z nich zvažovalo návrat, často se však bohužel 
debata stočila jen na podmínky. Ve vedení jsme se 

shodli, že prioritně teď chceme investovat do mlá-
dí,“ uvedl sekretář klubu Ondřej Veselý.

Vzkříšení 1. SC Bohumín '98, který kdysi řadu 
sezon působil v celostátní třetí lize a odtud se 
postupně propadl až do sedmé soutěže, musí 
začít u mládeže. „Aktuálně máme sedm vyškole-
ných trenérů a úroveň týmů jde postupně naho-
ru,“ potvrdil sekretář spolku.

Hned po návratu sportovců do hal klub uspo-

řádal turnaj mladších žáků. Po červencové pau-
ze se mladí florbalisté pustí do tréninku. Od 20. 
do 22. srpna si starší a mladší žáci zahrají na 
mezinárodním turnaji Ostrava Junior Cup. Klub 
se díky podpoře města stal spolupořadatelem 
této velké akce, takže zápasy se budou hrát 
i v bohumínské sportovní hale nebo na místním 
zimním stadionu. V posledním prázdninovém 
týdnu pak vyrazí tři nejmladší kategorie na sou-
středění do Smilovic. 

Nejprve zahájí mistrovskou sezonu starší žáci, 
kteří se 13. září představí v domácí hale proti 
Petrovicím a Frenštátu. Po týdnu vstoupí do 
krajské ligy i mladší žáci, kteří se 19. září utkají 
s Opavou, Frýdkem-Místkem a havířovskými 
celky SFK a Torpedo. Ve stejný den čeká první 
turnaj i dorostence v Horní Suché. Až později 
startují benjamínci – přípravka zahajuje doma  
3. října a elévové vstoupí do soutěží až v prvním 
listopadovém víkendu v Ostravě. (bir)

Bohumínský florbal trhá rekordy, cílí na děti

Tvrdé souboje v kolečkových křeslech
Sportovní hala hostila netradiční klání. Na palubovce se  
11. července představili hendikepovaní ragbisté, kteří svádě-
jí tvrdé a fyzicky náročné souboje na speciálně upravených 
vozíčcích. Na sobotní ligové kolo ragby vozíčkářů pak v ne-
děli navázal turnaj Mini Ostrava Cup.

Mezinárodní organizace ragby 
vozíčkářů (IWRF) zrušila do konce 
tohoto roku v souvislosti s korona-
virem všechny turnaje, což se do-
tklo i české reprezentace. Přišla 
o listopadový evropský šampionát 
divize B. Tuzemský svaz alespoň 
obnovil českou národní ligu. Do 
letošního ročníku se přihlásily čty-

ři týmy –Lions Ostrava, Prague 
Robots, Captains Hradec Králové 
a Sitting Eagles Louny, které se na 
hřištích utkávaly také loni. Stejný 
zůstal i model ligy zahrnující čtyři 
turnaje systémem každý s každým. 

Prvních dvou kol se z obavy 
z přetrvávajícího virového rizika 
neúčastnil tým Captains. V Bohu-

míně tak v rámci druhého ligového 
kola bojovaly pouze tři týmy. „Je-
jich zápasy byly velmi vyrovnané, 
byť je ovlivňovala nerozehranost po 
delším tréninkovém výpadku. Na 
všech hráčích však byla vidět obrov-
ská chuť a radost ze hry,“ uvedl Da-
vid Lukeš z Českého ragbyového 
svazu vozíčkářů.

Ragby vozíčkářů je kolektivním 
paralympijským sportem. Bojují 
spolu vždy dva čtyřčlenné týmy. 
Hraje se na basketbalovém hřišti, 
skóruje se přejetím brankové čáry 
s míčem.  (red)

Sportovní hala hostila florbalový turnaj mladších 
žáků.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Žák skřečoňské školy Jirka Kuldánek (11) se skvěle ohání tenisovou 
raketou. Hraje za TK Slavia Orlová a body sbírá v oblastním přebo-
ru skupiny A mladších žáků. Výborných výsledků dosáhl také na 
prestižních turnajích, které se uskutečnily na přelomu školního 
roku a prázdnin.

V Havířově proběhl 27. a 28. 
června dvoudenní turnaj okresní-
ho přeboru. Koná se jednou roč-
ně, v pořadatelství se zúčastněná 
města střídají a každý klub na něj 
může vyslat až pět hráčů. Jirka 
Kuldánek na turnaji zaválel 
a v kategorii jednotlivců vybojo-
val třetí místo. Stejný výsledek 
mladý tenista zopakoval o týden 
později na turnaji Akuna Head 
Tour, který se hrál 4. a 5. července 
v  Orlové. K  dalšímu bronzu 
v soutěži jednotlivců přidal ještě 
vítězství a zlato ve čtyřhře. 

Tenisu se Jirka věnuje od čtyř 
let a přivedl jej k němu jeho otec, 
dříve také nadšený hráč. „Se sy-
nem si samozřejmě taky společně 

pinkneme. Dříve jsem mu dával 
rady, ovšem letos už mě regulérně 
porazí,“ pousmál se Jiří Kuldánek 
starší. Toho mrzí, že v Bohumíně, 
kde je nabídka sportovních aktivit 
velmi pestrá, chybí právě tenis. 
Syna proto vozí na tréninky do 
Orlové, kde tým funguje pod ve-
dením předsedy oddílu a trenéra 
Jana Haška. Z Bohumína tam do-
jíždějí i další talentovaní mladí 
tenisté.

Jirka Kuldánek trénuje třikrát 
čtyřikrát týdně. Dříve se věnoval 
také fotbalu, který ho rovněž baví. 
Ale přípravu bylo obtížné časově 
skloubit a navíc se nesmí zranit, 
což při kopané hrozí mnohem 
častěji než na kurtu. (tch)

Chytrý mobil, televize, region, svoz odpadů anebo chytrá karanténa. 
To pojmenování, kterým čeština nahrazuje anglické slůvko »smart«, 
se nenápadně vkradlo do našeho povědomí s nástupem supermo-
derních technologií. 

Chytrý telefon má už skoro ka-
ždý, jenže hlavně mladí s mobilem 
v ruce tráví víc času, než je zdrávo. 
Chytrou televizi skoro nenaladíte, 
pokud nejste online na internetu. 
Dokonce už i náš kraj má svého 
náměstka pro dopravu a chytrý 
region, je však otázkou, kdo mou-
drý si koupí letenku z krajského 
letiště do Varšavy, když se z Kato-
vic dostane do polské metropole 
za násobně levnější cenu xkrát 
denně. A  na-
štěstí se třeba 
v   B o hu m í n ě 
nezabýváme chytrým svozem od-
padu, kdy by nám zrovna napl-
něné inteligentní nádoby se sme-
tím mohly prohánět kukavozy 
z jednoho konce města na druhý 
a zpět, a my řešili, kdo zaplatí 
naftu…

Za pozornost ale stojí chytrá ka-
ranténa, neboť ta ovlivňuje život 
mnohých z  nás.  Někteří  sa-
mozvaní odborníci, kteří se jali 
koronavirové šílenství pojmout 
jako svou sebeprezentaci a rostla 
jejich pomíjivá mediální sláva, to 
slovní spojení používali v každé 
druhé větě. Až člověk nabyl do-
jmu, že virus je hloupý a před 
chytrou karanténou někam uteče, 
třeba do Číny…

Jenže ta chytrá karanténa nefun-
govala vůbec. Den dva po vypuk-
nutí pandemie přicházely na rad-
nici údaje o  nakažených tak 
detailní, že snad scházela jen 

velikost obutí. Následně se přísun 
informací téměř zastavil, ale jak-
mile se rozjela ona chytrá karan-
téna, tak za den nám o řád vylétl 
počet infikovaných, a snížilo se 
číslo uzdravených. Jen tak, bez vy-
světlení. Kdyby se město odpo-
vědně hodlalo zapojit do kontroly, 
zda lidé dodržují nařízenou karan-
ténu, mělo by smůlu, protože 
o nakažených nevěděl nikdo zhola 
nic. Ostatně o  hodnověrnosti 

grafů nakažených 
asi svědčí i sku-
tečnost, že napří-

klad u Rychvaldu se několik mě-
síců nepohnul počet uzdravených, 
což by i z medicínského hlediska 
nebylo skoro myslitelné.

Zatímco lidé s negativními testy 
získali verdikt z laboratoří do 24 
hodin, pozitivně testovaní i pět 
dnů čekali doma na zprávu hygie-
nické stanice. S oznámením pozi-
tivního testu začalo i jejich traso-
v á n í  –  z p ě t n ě  p ě t  d nů  o d 
oznámení výsledku. Jenže to už 
koronavirem nakažený seděl v ka-
ranténě, čekal na verdikt a nikoho 
nepotkal, přitom se už vůbec ne-
řešil jeho pohyb v době před odbě-
rem, kdy už virus mohl nekontro-
lovaně šířit ve svém okolí.

K nevíře byly i situace, že uzdra-
vený musel setrvávat doma se 60% 
platu, dokud neměli negativní test 
i zbylí členové rodiny. Co na tom, 
že už sám nebyl infekční. Prostě to 
chytrá karanténa tak vyhodnotila. 

Až se vkrádá do mysli otázka, zda 
ta karanténa byla spíš hloupá, 
jenže s tímhle názvem by se špatně 
prezentovala médiím, byť výsledek 
by byl stejný.

Bohumíňáci už v minulosti opa-
kovaně prokazovali, že se v důleži-
tých otázkách rozhodují moudře. 
Často stačí zdravý selský rozum. 

Občané města zvládli pandemii 
bez přebytečné hysterie s nadhle-
dem, a ani nemuseli být »smart«. 
Díky za to, protože poslední mě-
síce jasně ukázaly, že ne všechno 
chytré musí být taky moudré…

 igor BRUZL, 
 místostarosta a předseda
 MO ČSSd Bohumín

Mladý tenista vybojoval na turnajích cenné kovy

Když chytrý ještě 
neznamená moudrý…

Foto: Jiří Kuldánek staršíFoto: Jiří Kuldánek starší

Střední škola Bohumín
Poslední volná místa v prvních ročnících pro školní rok 
2020/2021 v denním a dálkovém studiu!

Pro informaci o volných místech kontaktujte studijní 
referentku Janu Krausovou (jkrausova@sosboh.cz,  
telefon 731 134 082).

• SOCiÁLNÍ ČiNNOST
• PROVOZ A EKONOMiKA dOPRAVy
• POdNiKÁNÍ dENNÍ A dÁLKOVÉ
• ELEKTRiKÁŘ
• KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
• OBRÁBĚČ KOVŮ A STROJNÍ MECHANiK
• MECHANiK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZidEL
• KAdEŘNÍK

Studuj u nás 
perspektivní 
obory! 

POLITIKA
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Městská knihovna vyhlašuje 
výtvarnou prázdninovou sou-
těž pro děti. Materiál si mohou 
vyzvednout v dětském odděle-
ní, ale samotná tvorba bude 
probíhat doma. Originální vý-
robky na téma »Popletené po-
hádky« budou děti vytvářet 
v průběhu srpna. Pak je stačí 
nafotit a zaslat se jménem a vě-
kem na e-mail knihovna-asis-
tentka@k3bohumin.cz. Nej-
hezčí  výrobky knihovna 
odmění. 

BLAHOPŘÁNÍ

24. července oslaví smaragdovou svatbu, 
55 let společného života 

manželé Miroslava a Pavel BLAHUTOVI.
Milovaným rodičům do dalších společných let 

hodně zdraví, pohody, lásky, porozumění 
a bohatou úrodu na zahrádce přejí 

syn Petr s manželkou Lenkou a vnučkou Nikolkou 
a zbožňované kočičky Tygi a Kikina.

7. srpna oslaví krásné 
životní jubileum 80 let 

naše maminka, babička, 
prababička a tchyně, 

paní Dagmar BYRTUSOVÁ.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 

pohody a spokojenosti přejí dcera 
s rodinou a syn s rodinou.

Své »ano« si řekli
Daniel Urbanczik a Renáta Šido-
vá, oba z Bohumína  Henryk 
Šmíd a Simona Molinová, oba 
z Bohumína  Vít Chrupka a Mi-
chaela Farbarová, oba z Bohumí-
na  Radek Pabiš a Petra Danišo-
vá, oba z Bohumína  Václav 
Ferfecki a Marie Figurová, oba 
z Bohumína  Pavel Škuta z Dolní 

Lutyně a Kateřina 
Vachová z Bohumí-
na  Jiří Zajíc a Lada Matyščáko-
vá, oba z Bohumína  Petr Barte-
ček a  Kateřina Fricová, oba 
z  Bohumína   Věroslav Šido 
a Martina Janulková, oba z Bohu-
mína  Josef Kubelka z Prahy 
a Karolína Krůtová z Bohumína 
 (mat)

Naposledy jsme se rozloučili
Ambrož Michael *1976 ze Sta-

rého Bohumína  Bartoschová 
Vlastimila *1945 z Nového Bohu-
mína  Breznická Eliška *1950 
z Nového Bohumína  Cichá Rů-
žena *1932 ze Záblatí  Červeňá-
ková Andela *1953 z Vrbice  
Děnglová Adéla *1925 z Nového 
Bohumína  Dřenzlová Olga 
*1932 ze Skřečoně  Dudi Koťo 
Ladislav *1938 z Nového Bohu-
mína  Franc Jiří *1956 ze Šu-
nychlu  Höniger Kurt *1941 
z Nového Bohumína  Hrčková 
Růžena *1932 ze Starého Bohu-
mína  Charvát Jiří *1942 z No-
vého Bohumína  Chmelařová 
Jarmila *1941 z Nového Bohumí-
na  Jeski Kazimír *1935 z Nové-
ho Bohumína  Kačica Marek 
*1982 ze Starého Bohumína  
Kalniková Věra *1966 z Nového 
Bohumína  Klósková Bohumila 
*1927 z Pudlova  Kochanková 
Ludmila *1939 z Vrbice  Kosin-
ská Zdenka *1932 z Nového Bo-
humína  Kratochvíl Karel *1948 
z  Pudlova  Król Petr *1945 
z Nového Bohumína  Kubica 
Jaromír *1948 z Nového Bohumí-
na   Kupková Adéla *1925 
z Pudlova  Kurusová Věra *1949 
z Nového Bohumína  Malíková 
Kristina *1950 ze Zablatí  Mar-

calíková Helena *1941 
ze Skřečoně  Mazal 
Rudolf *1946 z Nového Bohumí-
na  Mazalová Božena *1949 
z Nového Bohumína  Meier Jan 
*1944 z Nového Bohumína  
Míča Josef *1962 z Bohumína  
Nováková Jana *1963 z Nového 
Bohumína  Parmová Věra *1937 
ze Záblatí  Pensimus Petr *1951 
ze Záblatí  Radiňák Eduard 
*1944 ze Starého Bohumína  
Rozsypalová Jarmila *1929 ze 
Starého Bohumína   Sebera 
Eduard *1939 ze Skřečoně  Si-
kora Evžen *1938 ze Skřečoně  
Sovová Anna *1945 z Nového 
Bohumína   Sukup Vincent 
*1938 z Nového Bohumína  Svr-
čina Josef *1950 z Nového Bohu-
mína  Šafránek Zdeněk *1966 
z Bohumína  Šebestová Libuše 
*1943 z Nového Bohumína  
Šíma Aleš *1945 z Nového Bohu-
mína   Štěpánek Petr *1955 
z Nového Bohumína  Švancara 
Zdeněk *1934 ze Starého Bohu-
mína  Tlačbabová Božena *1925 
ze Starého Bohumína  Vitulová 
Marie *1930 z Nového Bohumína 
 Vincek Alfred *1941 z Nového 
Bohumína  Walderová Štěpánka 
*1922 z Nového Bohumína 

 (mat)

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

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

883.
 ● Koupím stavební pozemek v Bo-

humíně i širším okolí. Tel.: 777 073 
736.

 ● Pronájem bytu 1+3, balkon, výtah, 
v centru Bohumína, po rekonstrukci. 
Tel.: 606 745 821.

 ● Nabízíme k pronájmu družstevní 
byt 2+1 s komorou a lodžií o velikosti 
70 m2 na adrese nám. T. G. Masaryka 
941, 4. podlaží. Byt je v centru města s 
výbornou dostupností marketů a do-
pravní obslužnosti s možností parko-
vání před i za domem. Tel.: 702 497 
568, e-mail: njm1@seznam.cz.
SLUŽBY

 ● Čištění koberců, židlí, sedaček, in-
teriéru aut. Kärcher. Tel.: 724 088 643, 

www.cistyautointerier.cz. 
 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 

www.dvfloor.cz. Tel.: 604 265 861. 
 ● Webové stránky pro živnostníky 

a menší firmy na míru, optimalizace 
pro vyhledávače SEO, reklama na Fa-
cebooku, a další služby. Tel.: 732 735 
209, www.stranky.eu.

NABÍDKA PRÁCE
 ● Bohumínská společnost ČEMAT, 

s.r.o. příjme na HPP zaměstnance na 
údržbu areálu. Náplň práce: údržba 
areálu, drobné stavební práce, opravy 
budov, práce s VZV. Požadujeme praxi 
a zkušenost se stavebními a údržbář-
skými pracemi, zručnost, dobrý zdra-
votní stav, ŘP sk. B, průkaz řidiče VZV 
podmínkou včetně praxe. Nabízíme 
příspěvek na stravování, příspěvek na 
penzijní pojištění. Nástup dle dohody. 
Tel.: 737 240 043, e-mail: stavby@ce-
mat.cz, www.arealcemat.cz.

INZERCE
KNIHOVNA

Výtvarná
soutěž

RŮZNÉ
 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 

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

 ● Prodám anglický kočárek Venicci, 
trojkombinace. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
732 736 111.
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VZPOMÍNKY

Vše na čas umírá, jen stopy tvé lásky zůstávají.

25. dubna jsme vzpomněli 10. smutné výročí 
úmrtí naší drahé maminky a babičky 

paní Marie KOCHOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 
dcera a synové s rodinami.

5. července jsme vzpomněli druhé výročí 
úmrtí našeho milovaného syna, tatínka, bratra, 

přítele a dědečka, 

pana Libora PIŠTĚKA.
Zároveň jsme si 20. července připomněli 

jeho nedožité 53. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají maminka Věrka 
s přítelem Kazíkem, syn Pavlík s manželkou 
Janou, vnuk Ríšánek, přítelkyně s dcerkou 

Karolínkou, sestřenice Monika a kamarádi.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

15. července jsme si připomněli 
5. bolestné výročí úmrtí našeho milovaného 

manžela, tatínka a dědečka, 

pana Miloslava ČECHÁKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky v srdci zůstávají.

16. července jsme si připomněli nedožité 
100. narozeniny našeho tatínka 

Aloise SALAMONA
a zároveň 9 let od jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají syn Jaroslav 

a dcera Věra se svými rodinami.

Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala. Čas plyne a roky ubíhají, 
však na tebe krásné vzpomínky nám zůstávají. Utichly kroky i tvůj hlas, 

ale obraz zůstává v nás. Každičká vzpomínka smutný je vzdech, 
navždy však zůstane v srdcích nás všech.

17. července by se dožila 100 let 

paní Alžběta ZLOTÁ z Pudlova.


S láskou a úctou vzpomínají 

syn Bedřich s rodinou, dcera Anička s rodinou 
a zeť Rudolf s rodinou.

Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli přát, jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

V červenci si připomeneme 25. výročí úmrtí 

pana Petra DÝČKY.


S láskou vzpomínají manželka, 

synové Marian a Tomáš s rodinou, 
vnoučata a celá rodina.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.
11. července jsme vzpomněli 45. výročí 

tragického úmrtí 

pana Rudolfa LALÍKA.
Zároveň si 30. srpna připomeneme 

jeho nedožité 70. narozeniny.


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

dcera a vnučka.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil. 
Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, jen kytičku na hrob dáme 

a budeme vzpomínat.
18. července jsme vzpomněli nedožité 

70. narozeniny 
pana Petra VALOŠKA.


S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Marie, dcera Anna 
a syn Petr s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, Karle, ten nikdy nezapomene.
12. července jsme vzpomněli 19. výročí, 

kdy nás naposledy opustil náš drahý 

pan Karel JUREČEK.
Zároveň si 16. srpna připomeneme jeho 

nedožité 75. narozeniny.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Sáša, 
synové Ronald a Marcel s rodinami 

a rodina Holomkova.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

20. července uplynulo 20 let, kdy nás nečekaně 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan Karel KVAK.


S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka a dcery 
Marcela, Kamila a Pavla s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům 

a známým, že nás navždy opustil 
pan Jiří BALCÁREK. 

Zemřel nečekaně 11. července po krátké nemoci 
ve věku 64 let.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho 
památku. Hasičům a kamarádům za účast a čestnou 

stráž na posledním rozloučení.
Manželka Jaroslava, maminka Vanda, otec František, 

bratr Miroslav, dcera Veronika s rodinou, 
syn Patrik s rodinou, dcera Žaneta s rodinou a dcera Vanda s rodinou.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.

15. července jsme vzpomněli 
3. smutné výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka, dědečka a tchána, 

pana Stanislava TLAČBABY.
 

S úctou a láskou vzpomínají manželka 
a dcera s rodinou.
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Odešla jsi tiše tmou, odešla jsi s bolestí svou. Odešla jsi tam, kde ti hvězdy 
v noci rozkvetou. V našich srdcích žiješ dál se vzpomínkou bolestnou.

22. července jsme vzpomněli nedožité 
76. 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 1. smutné výročí 
nečekaného úmrtí 

pana Břetislava VAVŘÍČKA.


S úctou a láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 
přítelkyně Bedřiška a kamarádi.

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

27. července vzpomeneme 2. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Drahomíra SLANINOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Pavlína s manželem, 

vnuk Jan; a Ondřej s rodinou.

Není smrti, zůstává věčně živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý.
23. července uplynul 1 rok, kdy nás tragicky opustil 

pan Břetislav VAVŘÍČEK.
Zároveň si 23. září připomeneme 

jeho nedožitých 65 let.


Máme tě stále v srdci a nikdy nezapomeneme.
S láskou vzpomínají maminka Zdenka, 

dcera Žaneta s rodinou, sestra Eva, 
neteře Yvona a Lenka s rodinami.

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

2. srpna vzpomeneme 4. výročí úmrtí 
naší milované maminky a babičky, 

paní Mgr. Mileny ZUFALÉ.


S láskou a úctou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.

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

23. července jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Emila VELGOSE.
Zároveň 23. září uctíme jeho nedožité 

73. narozeniny. 


S láskou vzpomínají manželka Františka, 

syn Emil a dcera Monika s rodinami.

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

3. srpna si připomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

paní Radmily PUNČEVOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel a dcery 

s rodinami a nejbližší přátelé.

Už ti hvězdy nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, není naděje...

24. července jsme vzpomněli 
5. smutné výročí úmrtí 

paní Ludmily SPIEWOKOVÉ z Pudlova.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomínají dcery Ludmila, 
Věrka s manželem, vnoučata a pravnoučata.

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 35 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.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít, 

v našich srdcích tě navždy budeme mít.

25. července si připomeneme nedožitých 80 let 

pana Josefa VÍTKA.

 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Blanka 
a Lenka, vnuci Nikolas a Lukáš s rodinou 

a vnučka Michaela.

Když léto bylo samý květ, ty opouštěl jsi tento svět.

8. srpna vzpomeneme 19. výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka a bratra, 

pana Andělína KVASNICI.


S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Stáňa s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S největší láskou, kterou v srdcích máme, stále na tebe vzpomínáme.

26. července si připomeneme 
3. výročí úmrtí 

paní Márie BONČKOVÉ.


Vzpomínají druh Zdeněk,

dcera, syn, vnoučata.
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Univerzita třetího věku (U3V) pořádá během letních prázdnin 
nábor nových studentů. do dvouletého programu zájmové-
ho vzdělávání přijímá zájemce starší pětapadesáti let. Cyklus 
přednášek i praktických lekcí začne letos v říjnu. Zájemci se 
mohou hlásit do konce září v hlavní budově městské 
knihovny.  

„Přednášky budou probíhat 
v budově střední školy v Husově 
ulici. Praktická část výuky bude 
zahrnovat práci ve výtvarném ate-
liéru či poznávací exkurze,“ sdělila 
vedoucí bohumínského odboru 
školství, kultury a sportu Pavla 
Skokanová. 

Přestože má projekt v názvu 
»univerzita«, jde především o na-
vázání sociálních kontaktů, získá-
vání nových informací a smyslu-
plné t rávení  volného času 
s vrstevníky. „Už pořádáme třinác-
tý ročník a nikdy se nestalo, že by-
chom neměli dostatek zájemců. 
Naopak v posledním akademickém 

roce jsme měli pětatřicet frekven-
tantů,“ pochlubila se Skokanová.

Školné za jeden semestr činí  
2 000 korun. Město však přispívá 
Bohumíňákům částkou 1 200 ko-
run a sám účastník hradí pouze 
800 korun. V Bohumíně mohou 
univerzitu navštěvovat i zájemci 
z okolí, některé obce a města na 
kurzy také přispívají. V kolektivu 
se tak potkávají lidé i z Rychvaldu, 
Dolní Lutyně nebo Orlové.

Zájmový vzdělávací projekt 
U3V odstartoval Bohumín v roce 
2007. Od té doby jej absolvovalo 
více než 250 lidí, mnozí opako-
vaně. Nově příchozí se mohou od 

podzimu těšit na přednášky 
a kurzy zahrnující zdravý životní 
styl, tvůrčí ateliér, poznávání 
okolí, nové technologie, osob-
nostní typologii, mediaci a ko-

munikaci. Po dvou letech v U3V 
je pak čeká »promoce« v talárech 
a vlastní tablo, které bývá k vidě-
ní na pěší zóně.  

 Jana KONČÍTKOVÁ

Nezisková organizace Liga proti rakovině Praha, vyhlašovatel 
Českého dne proti rakovině, letos slaví 30 let existence. Žel 
bohu mimořádné události letošního předjaří pošramotily ne-
jen oslavu výročí, ale také tradiční »Květinový den«. Z květno-
vého termínu se musel přesunou na konec září.  

Bohumínský spolek Pro-fit12, 
který akci ve městě organizuje, 
však do té doby nezahálí. V létě 
rozjel zábavně-osvětovou akci 
v mateřských školách. Pilotní se-

tkání se uskutečnilo 10. července 
v mateřince ve Skřečoni. „Hrou 
a soutěžemi jsme se chtěli seznámit 
s dětmi, jejich rodiči i prarodiči. 
Představili jsme jim náš spolek 

a navázali budoucí spolupráci,“ 
nastínila předsedkyně spolku 
Zdeňka Cichá. Do akce se zapojily 
také učitelky, které se staly kapi-
tánkami tří družstev. Šikovně děti 
soutěžily a tvořily. Protože se se-
tkání vydařilo, členky Pro-fitu12 

chtějí pokračovat v dalších bohu-
mínských mateřinkách. Smyslem 
je nejen příjemně strávené odpo-
ledne, ale také příprava na odlože-
ný Květinový den, jenž se uskuteč-
ní 30. září. Zájemci z řad rodičů se 
mohou zapojit do prodeje žlutých 
kvítků, předškoláci se postarají 
o kulturní program. 

 (red)

Už dvacet let provozuje Bohumín na svém webu žádanou 
databázi »Firmy, služby a podnikání«. V online katalogu se 
mohou bezplatně prezentovat bohumínští živnostníci, ale 
seznam je mnohem širší. Tvoří jej bezmála 800 záznamů 
a poskytuje informace a kontakty mimo jiné na úřady, ha-
siče a policii, spolky, kluby, památky či školy.  

Evidované firmy a organizace 
mohou mít na svých profilech 
krom kontaktních údajů a pro-

vozní doby také fotky, videa, od-
kazy na webové a facebookové 
stránky. Návštěvník katalogu 

rovněž zjistí další detaily, napří-
klad zda má provozovna wifi po-
krytí a  jaké nabízí  možnosti 
platby. „U této rubriky evidujeme 
zhruba šest set návštěv denně. 
Nejčastěji lidé hledají otevírací 
dobu obchodů a telefonní kontak-
ty,“ sdělil informační technik bo-
humínské radnice Jiří Rozsypal.

Jednou ročně probíhá plošná 
aktualizace údajů v katalogu. 

Nejprve elektronickou, e-mailo-
vou formou, následně přímo 
v terénu. „Obcházíme ty, kteří se 
nám delší dobu neozvali,“ potvr-
dil Rozsypal s tím, že evidence 
v katalogu i následné aktualizace 
jsou bezplatné. Letošní kontrola 
a úprava údajů proběhla v uply-
nulých týdnech.

Katalog »Firmy, služby, podni-
kání« je k dispozici na www.bo-
humin.cz v sekci Zpravodajství. 
Z databáze přebírá údaje také 
portál www.firmy.cz. (red)

Za poznáním v kolektivu vrstevníků

Soutěže a tvoření v mateřinkách

databáze užitečných informací

Více než tři desítky studentů zakončily výletem letní semestr nazvaný »Poznej 
své okolí«. Účastníci navštívili kostely v Rychvaldu a kapličku ve Věřňovicích. 
Výlet zakončili ve starobohumínském hotelu Pod Zeleným dubem, prohlédli si 
secesní památku i městské muzeum.

Pilotní setkání ve skřečoňské mateřince.

Foto: Pavla SkokanováFoto: Pavla Skokanová

Foto: Pro-fit12Foto: Pro-fit12
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KAM V BOHUMÍNĚ?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 & 596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 29.7. v 19 hodin JE TŘEBA ZABÍT 
SEKALA. Česko, Polsko (Drama), 
1998, 109 minut, 100 Kč. Promítání 
z  filmového pásu s  úvodním 
komentářem. 

 ● 5.8. v 9 hodin UŽ ZASE SKÁČU 
PŘES KALUŽE. Československo 
(Drama), 1970, 87 minut, 50 Kč (FK 
pro seniory).

 ● 19.8. v 9 hodin PÁSMO ANIMO-
VANÝCH FILMŮ PRO STARŠÍ A PO-
KROČILÉ. Československo, 1966-
1981, 75 minut, 50 Kč (FK pro 
seniory).

LETNÍ KINO

Za každého počasí, k zapůjčení 
deky a repelenty.
Začátek promítání ve 21.20 hod.

 ● 24.7. PÍSEŇ JMEN. Kanada (Dra-
ma), 2019, titulky, od 12 let, 113 
minut, 100 Kč.

 ● 26.7. 3BOBULE. Česko (Kome-
die), 2020, přístupný, 101 minut, 
120 Kč.
Začátek promítání ve 21.10 hod.

 ● 30.7. a 31.7. 3BOBULE. Česko 
(Komedie), 2020, přístupný, 101 
minut, 120 Kč.

 ● 1.8., 2.8. a 13.8. HAVEL. Česko 
(Životopisný), 2020, od 12 let, 100 
minut, 130 Kč.

 ● 6.8. BOURÁK. Česko (Bizarní ko-
medie), 2020, od 12 let, 110 minut, 
100 Kč.

 ● 7.8. a 8.8. 3BOBULE. Česko (Ko-
medie), 2020, přístupný, 101 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 9.8. KRYCÍ JMÉNO LEV. Francie 
(Komedie), 2020, titulky, přístupný, 
95 minut, 120 Kč.

 ● 14.8. JEŽEK SONIC. USA 2020 
(Rodinný / Sci-fi), dabing, přístup-
ný, 100 minut, 80 Kč.

 ● 15.8. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2. 
USA (Animovaný / Komedie), 2019, 

dabing, přístupný, 86 minut, 80 Kč.
 ● 16.8. OBR DOBR. USA (Fantasy), 

2016, dabing, přístupný, 117 mi-
nut, 80 Kč.

 ● 17.8. TROLLOVÉ. USA (Animova-
ný, Rodinný), 2016, dabing, pří-
stupný, 92 minut, 80 Kč.
Začátek promítání ve 20.30 hod.

 ● 18.8. a 24.8. HONIČKY KRÁLÍKA 
BUGSE. USA (Kreslená groteska), 
1981, dabing, přístupný, 76 minut, 
80 Kč.

 ● 19.8. JÁ, PADOUCH 3. USA (Ani-
movaný / Komedie), 2017, dabing, 
přístupný, 89 minut, 80 Kč.

 ● 20.8. KORALÍNA A SVĚT ZA TAJ-
NÝMI DVEŘMI. USA (Animovaný / 
Rodinný), 2009, dabing, přístupný, 
96 minut, 80 Kč.

 ● 21.8. HUGO A JEHO VELKÝ OB-
JEV. USA (Historický / Mysteriózní), 
2011, dabing, přístupný, 96 minut, 
80 Kč.

 ● 22.8. a 29.8. MÉĎA BÉĎA. USA 
(Animovaný / Rodinný), 2010, da-
bing, přístupný, 77 minut, 80 Kč.

 ● 23.8., 25.8. a 27.8. VELKÁ OŘÍŠ-
KOVÁ LOUPEŽ. USA (Animovaný / 
Komedie), 2014, dabing, přístupný, 
85 minut, 80 Kč.

 ● 26.8. OBR DOBR. USA (Fantasy), 
2016, dabing, přístupný, 117 mi-
nut, 80 Kč.

 ● 30.8. SNĚŽNÝ KLUK. USA (Ani-
movaný / Rodinný), 2019, dabing, 
přístupný, 85 minut, 80 Kč.
PRO DĚTI

 ● 26.7. v 10 hodin VELKÁ SÝROVÁ 
LOUPEŽ. Československo (Kreslená 
komedie), 1986, 60 min., kinosál, 
80 Kč. Akce 1+1*.

 ● 2.8. v 10 hodin ČERT A KÁČA. 
Československo (Kreslená pohádka), 

1955, 60 min., kinosál, 80 Kč. Akce 
1+1*.
* Akce 1+1: Ke koupenému lístku 
další zdarma..

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

TEEN ZÓNA  
Všední dny (kromě středy) ve 13-17 
hodin PLAYSTATION A STOLNÍ 
FOTBÁLEK.
Vstup od 11 do 19 let s platným 
čtenářským průkazem.
Rezervace na na knihovna-teen@
k3bohuminutcz nebo 731 130 718. 
BESEDY  
Přednášková místnost knihovny 

 ● 12.8. v 19 hodin ZA GORILAMI 
DO KONGA. Přednáška cestovatele 
Jiřího Tomčíka o výpravě do dešt-
ného pralesa. Kinosál, 50 Kč.

SPORT

 ● 26.7. v 10-16 hodin VESLUJEME 
DO STŘEDU ZEMĚ. Veřejné veslová-
ní na trenažérech. Hobbypark, vstup 
volný.
FOTBAL

 ● 25.7. v 10.30 hodin FK BOSPOR 
– FC BÍLOVEC. Přátelské utkání, hřiš-
tě za parkem.

 ● 1.8. v 16 hodin FK BOSPOR - SO-
KOL VĚŘŇOVICE. Přátelské utkání, 
hřiště za parkem.

AQUACENTRUM

596 092 300,  777 707 786, aqua-
centrum@bospor.info, www.
bospor.info
pondělí až čtvrtek: 6-21 hodin
pátek: 10-21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 24.7. do 30.8. 

25.7. v  17 hodin NOC PO-
STŘIŽIN. Koncert, estráda, kul-
tovní film a k tomu Postřižinské 
pivo. Letní kino (za deště ka-
menné), 140 Kč.
Program
17.30 Botanyk (ostravská kapela)
20.00 Vláďa Hron (zpěvák a bavič)
21.30 Postřižiny (filmové před-
stavení)

12.8. v 8-16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. 
Nám. TGM.

15.8. ve 13 hodin VOJÁKEM 
NA ZKOUŠKU. Prohlídka bun-
kru MO-S4, projížďka v trans-
portéru, vojenská technika, 
střelba ze vzduchovky, cvičiště, 
šifrování, vědomostní kvíz. Bun-
kr u transformátoru.

28.8. v 19 hodin NETOPÝŘÍ 
NOC V LETNÍM KINĚ. Stopová-
ní a odchyt netopýrů v parku 
pomocí echolokátorů, přednáš-
ka přírodovědců. Od 21 hodin 
promítání dokumentu Netopýři 
ve tmě. Letní kino, 80 Kč.

29.8. v 9 -14 hodin ANTIKVA-
RIÁT NA NÁMĚSTÍ. Knížky pro 
děti i dospělé, komiksy, časopi-

(Pokračování na str. 16)

potápěči pracujícímu pod vodou volají z paluby: „... tajenka.” pomůcka: acer, atys, dej, ea.
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Rychle se vrať, loď se potápí.

sy, plakáty a další za pár korun. 
Nám. TGM.

29.8. v 10 hodin GULÁŠFEST. 
5. ročník týmové kulinářské sou-
těže a zahradní slavnost. Hasič-
ská zahrada v Šunychlu.

29.8. v 19 hodin NOČNÍ PRO-
HLÍDKA BUNKRU. Komentova-
ná prohlídka srubu MO-S5, ohni-
ště (párky s sebou), ve 21 hodin 
promítání válečného filmu Že-
lezná srdce. Bunkr na trati.

31.8. v 15 hodin HURÁ DO 
ŠKOLY. Ukončení prázdnin – na-
nuky, hudba, tanec, tvarování 
balónků, skákací hrady, nástřik 
tetování a  další. Nám. TGM, 
vstup zdarma.

Vzhledem k nařízením hygieniků a vlády, která se 
mění z hodiny na hodinu, může dojít ke zrušení ně-
kterých představení a akcí. Aktuální informace na-
jdete na webech www.k3bohumin.cz, www.bohu-
min.cz a facebooku městských organizací.
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Bohumín se zpožděním zprovoznil městskou půjčovny lodí. 
Vodáci se mohou opět projíždět Hraničními meandry Odry 
a kochat se zdejší přírodní památkou. Skluz vodácké sezony 
způsobila vládní koronavirová nařízení, která zhatila i tradiční 
odemykání řeky.

Půjčovna plavidel funguje kaž-
dý víkend až do 18. září. V nabíd-
ce je dopolední sjezd od 9 a odpo-
lední od 14 hodin. Lodě si mohou 
zájemci rezervovat elektronicky 

na městském webu v sekci Volný 
čas. Půjčovna disponuje jedenácti 
plastovými kánoemi, čtyřmi nafu-
kovacími kánoemi a čtyřmi nafu-
kovacími rafty. Vodáci si mohou 

zapůjčit také plovací vesty či ne-
promokavé lodní vaky. Samotné 
půjčení plavidel je bezplatné, 
účastníci hradí pouze jejich trans-
port z cílového místa na základ-
nu. U kánoe činí dopravné 100 
korun, u raftu 200 korun. Přepra-
vu zajišťují starobohumínští dob-
rovolní hasiči. 

Víkendové plavby začínají 
u ocelového hraničního mostu ve 
Starém Bohumíně. Končí po 6,7 
kilometru dlouhé trase v polském 
Zabełkówě. (red)

V době koronavirových opatření, ve kterých je často obtížné 
se zorientovat, neboť se mění ze dne na den, je každé usku-
tečněné kulturní vystoupení malým zázrakem. Jeden tako-
vý se udál 2. července na prknech bohumínského kinosálu. 
S doprovodnou kapelou tady vystoupila zpěvačka a pís-
ničkářka Veronika Červeňová.

Mladá muzikantka pochází 
z Českého Těšína, do Bohumína 
se přivdala před čtyřmi lety. Zvo-
lila si umělecký pseudonym Ve-

ronika June, který je anglickou 
variantou jejího příjmení (červen 
- june). Sama komponuje hudbu 
na pomezí indie a alternativní-

ho-popu, texty píše v češtině 
i angličtině. V Bohumíně vystou-
pila za doprovodu hudebníků 
z Karvinska Jana Rokosze, Anto-
nína Balona, Petra Syrovátky 
a Evy Tomisové.

 (red)

Nabídka bohumínských upo-
mínkových a propagačních před-
mětů se rozrostla o nové přírůst-
ky.  Město aktuálně vydalo 
kolekci kulatých magnetů. Čtyři 
motivy představují centrum měs-
ta, železnici, přírodní památku 
Hraniční meandry Odry a také 

už neexistující, leč s Bohumínem 
desetiletí spojený provoz tramva-
jí. Magnety vydalo město v ná-
kladu osmi set kusů. Zájemci si 
je mohou pořídit v infocentru 
hlavní budovy radnice. Jedna 
placka stojí 22 korun.

 (red)

Vzácný nosorožík kapucí-
nek dosahuje délky 20-43 
milimetrů a díky robustní 
stavbě svého těla patří 
mezi naše největší brouky. 
Samce poznáme na první 
pohled podle vyzdvižené-
ho štítu a dozadu ohnuté-
mu rohu na hlavě.

Larvy nosorožíků se vyvíjejí 
v závislosti na kvalitě potravy 
a teplotě dva až tři roky v růz-
ných tlejících látkách – v paře-
zech listnatých stromů, starých 
kompostech, hnijících hroma-
dách pilin, skládkách dřevního 
odpadu, hnojištích, sklenících 
a podobně. Před kuklením do-
sahují larvy délky i více než 10 

centimetrů. Dospělí brouci se 
živí mízou, létají od června do 
srpna. Aktivní jsou hlavně 
v podvečer a v noci, přes den se 
ukrývají ve štěrbinách, listí 
nebo trouchu. U  nás patří 
k chráněným druhům, jejich 
početnost klesá kvůli ubývání 
substrátu, v němž se vyvíjejí 
larvy. 

 Text a foto: Jiří Šuhaj

Vodáci znovu na Odře

Koncert na prknech kinosálu

Magnety s místními motivyNosorožík kapucínek  
(Oryctes nasicornis)

KAM V BOHUMÍNĚ

Příroda Bohumínska – brouci (258)

víkendy a svátky: 
8-21 hodin
každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic
SAUNOVÝ SVĚT
pondělí až čtvrtek + víkendy: 8-21 hodin
pátek: 10-21 hodin

SPORTOVNÍ HALA 

734 788 668, sportovni-hala@bospor.info, 
www.bospor.info. Denně v 9-21 hodin

BOSPORKA

730 521 457, bosporka@bospor.info, www.
bospor.info. Denně v 12-20 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, adventure-golf@bospor.info, 
www.bospor.info. Denně v 9-21 hodin

Hrajeme si na vojáky  V sobotu 15. srpna od 
13 hodin bude bunkr MO-S4 U Transformátoru dějištěm akce pro děti 
i dospělé »Vojákem na zkoušku«. Kromě expozice Klubu vojenské his-
torie Bohumín, vojenské techniky a prohlídky bunkru se zájemci mo-
hou také projet ve vojenském transportéru. Pro děti organizátoři 
připravují různá stanoviště. Střelbu ze vzduchovky, vojenské cvičiště, 
šifrování, práci s kompasem, orientaci v mapě a v terénu, nácvik po-
hybu v zamořeném území, vědomostní kvíz. V rámci oblíbeného ma-
lování na obličej bude v nabídce i pravá vojenská kamufláž.  (red)

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

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.

(Pokračování ze str. 15)
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