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Malí i velcí na chvíli v kůži vojáků 
Jaké je to být vojákem a zažít pravou vojenskou atmosféru? 
Kluci i holky si to mohli vyzkoušet v sobotu 15. srpna 
u pěchotního srubu MO-S4 Šedá vila u transformátoru. 
Místní klub vojenské historie společně s agenturou 
K3 tady připravili akci »Vojákem na zkoušku«.

Návštěvníci obdrželi vojenskou knížku a plní 
očekávání se vydali, často v doprovodu rodičů, 
plnit rozmanité úkoly. Měli možnost zastřílet si 
ze vzduchovky, luštit šifrované zprávy, určovat 
světové strany. Zjistit, co si pamatují z první po-
moci nebo podstoupit ověření znalostí vojenské 
historie, a to pod dohledem důstojníka prvore-
publikové armády. Nedílnou součástí bylo vo-
jenské cvičiště, kde si malí branci vyzkoušeli běh 
přes pneumatiky či hod na cíl. 

Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat na obličej 
pravou vojenskou kamufláž, projet se obrněným 
transportérem nebo se projít bunkrem a poznat 
část bohumínské vojenské historie. Milovníky 
dobrodružství pak čekalo hledání písmen v be-
tonové pevnosti. Měli z nich sestavit »Šifru dok-
tora Skorkovského«, inženýra budujícího v mi-
nulém století bunkry na Bohumínsku. 
 Michal HEJDA,
 KVH Bohumín
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Tak vulgární a nechutný titulek by asi v Oku nikdo nečekal. On to také není titulek, ale do-
slovná citace nejmenovaného občana na adresu města v souvislosti s otevřením nové zubní 
ordinace. Výhrůžka na sociální síti, která má nepochybně znaky trestného činu, vzešla z pera 
osoby, jež se v první vlně do péče nového dentisty nedostala.

Zubních lékařů je v Česku zoufale málo. Na 
televizních záběrech z různých koutů republiky 
jsme viděli nekonečné fronty pacientů, když se 
v nějakém městě snažili zaregistrovat k novému 
zubaři. Viděli jsme deprimované žadatele, na 
které se nedostalo. V Bohumíně jsme chtěli šla-
panicím předejít, proto jsme volili formu regis-
trace bez osobní účasti. A registraci férovou 
s tím, že přednost měli občané místní, kteří 
přišli o zubaře na sklonku loňského roku po 
ukončení praxe dvou stomatoložek.

I přesto se dalo očekávat, že i u nás budou 
s neúspěšnými žadateli cloumat emoce. Ale že 

půjdou reakce až do takových extrémů, to nás 
skutečně zaskočilo. Chci proto znovu připome-
nout, že zajištění zubařské péče (obecně jakéko-
liv zdravotní péče) je povinností zdravotních 
pojišťoven a státu. Nad rámec svých povinností 
učinil Bohumín několik kroků, aby pojišťovnám 
v tomto úkolu pomohl. A zejména aby pomohl 
svým občanům, kteří přišli po odchodu dvou 
stomatoložek do důchodu o péči. 

Investovali jsme skoro dva miliony do vybu-
dování ambulance a nákupu jejího vybavení. 
Naše nemocnice si vyřídila oprávnění zubní 
ambulanci provozovat. A stal se skoro zázrak, 

podařilo se jí  získat lékaře, který 1. září nastou-
pí. Že jeden zubař plně nenahradí dvě před-
chůdkyně, že uchazečů bude více, než umožňu-
je kapacita, to je asi každému soudnému 
člověku jasné. A že když začne nový dentista 
zvát postupně pacienty, potrvá měsíce, než oslo-
ví všechny. A až zjistí stav jejich chrupů, bude 
moci podle kapacity případně přibrat další. 

Čekali jsme, že ti, kteří při registraci uspějí, 
se neozvou. A ti, na které se v první fázi nedo-
stane, nám ještě vynadají. Ale že hned jedna 
z prvních reakcí, a to týden po tragickém požá-
ru, bude taková, jaká je v titulku, to je opravdu 
přes čáru. Není mi to vlastní, ale nezbývá než 
autorovi oné věty popřát: „Ať tě bolí zuby, ty 
sprosťáku!“ 

 Petr VÍCHA, 
 starosta

Doufám že pochcipete i s rodinama vy zkur**** svině! 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Datum 8. srpna 2020 si už budu navždy pamatovat. Bohužel ne kvůli dopolednímu 
oddání šesti šťastných párů, ale pro hrůzu, jaká se odehrála v podvečer. Vidina klid-
né soboty se rozplynula po telefonátu o hořícím domě v Nerudově ulici, v jehož 
blízkosti jsem sám prožil čtvrtstoletí. 

Nechci se zabývat tím, co už řešila média. 
Nemá cenu jitřit rány. Je to tragédie nedozír-
ných následků, skutečnost jedenácti vyhaslých 
životů musí ještě teď každému rozumnému 
člověku nahánět husí kůži. Spíše bych se zamě-
řil na poznatky, které tragický požár odhalil.

Před všemi, kteří na místě zasahovali, klo-
bouk dolů. Nezapomenu na výjevy hasičů, kteří 
se na hraně vyčerpání vraceli z 11. patra, vysí-
lení bojem se žárem a toxickým kouřem. Ani 
na vyděšené pohledy záchranářů bezmocně 
sčítajících oběti. Smekám před strážníky, kte-
rým se povedlo chytit na místě žháře, policisty 
a policejními psychology, jež poskytovali první 
intervenci nechtěným svědkům apokalypsy.

Na místě vznikla městská pracovní skupina, 
která se okamžitě starala o obyvatele domu 
1158. Ačkoliv byl sobotní večer, nikdo z oslo-
vených úředníků neodmítl. Věděli, že víkend 
pro ně skončil, ale my máme na radnici úžasný 
tým, který umí zabrat, když je třeba.

Vyděšení nájemníci, kteří narychlo opustili 
domovy a nechali tam mobily, léky, zvířecí 
mazlíčky, potřebovali po uhašení požáru vědět, 
co bude dál. Obraceli se proto na nás. A když 
jsme se snažili získat informace, s výjimkou 
krajského policejního náměstka Libora Schej-
oka jsme příliš často naráželi na chladnou aro-
ganci. Pro někoho byla sebeprezentace před 
krajskými volbami víc než bezmocní lidé. Váž-
nost hlasu radnice dala až po svém příjezdu 
vicepremiérka Alena Schillerová.

Rychle jsme vyvraceli možný rasový motiv 
činu i spekulace o řešení sousedských sporů. 
Kdo má rád naprostý klid, toho mohl občas 
ruch z bytu číslo 53 s dítětem a psem zlobit. 
Věřte ale, že daleko složitějších případů řešíme 
u nás spousty. Bohužel ani při opakovaném ru-
šení společného soužití, což nebyl případ ná-
jemníků z 11. patra, zákon není na straně 
města.

Bohumíňáci i lidé z okolí ihned nabízeli po-
moc. Provozovatelé ubytovacích zařízení hlásili 
kapacity, ozývali se i lidé z bytů, že u nich lze 
přespat. Solidarita byla úžasná. Stejně jako na-
bízená pomoc řemeslníků i dárců nábytku. Rád 
bych ovšem vyzdvihl přístup stacionáře Salo-
me, který ochotně půjčil své prostory – v sobo-
tu tam pracoval tým psychologů, v neděli pak 
město zřídilo nadosah postiženého domu kri-
zové centrum. Ideální prostor přímo v srdci 
dění usnadnil v hodinách po tragédii mnohé 
hlavně nájemníkům.

Ve spolupráci s pojišťovnou se podařilo bles-
kově sehnat i sanační firmu, která okamžitě 
zahájila likvidaci spouště. Potřebovali jsme co 
nejdříve restartovat základní životní funkce 
domu. Chodby se pár hodin po požáru hemžily 
pracovníky, kteří byli stažení z celé republiky 
i ciziny. Ruce nechyběly. Vyřešily se i potíže 
s topornějším státním energetickým aparátem 
a týden po požáru byly všechny byty napojeny 
na energie. V našich podmínkách bych se to 
nebál nazvat malým zázrakem.

Vnímal jsem, jakou křivdu cítil každý hasič 
od profesionálů po dobrovolníky, když média 
dala prostor emocím těsně po tragédii. Z řady 
lidí se stali odborníci na zásahy ve výškových 
budovách. Bolelo je to, ale neznechutilo. Bohu-
mínské jednotky nabídly pomoc při vyklízení 
bytů třeba i těch, kteří jim v emocích v sobotu 
spílali. Jsou to profíci s velkým srdcem.

Město má pojištěný majetek – dům, podlahy, 
dveře a případně i kuchyňské linky, byly-li sou-
částí zařizovacích předmětů. Zbytek je však na 
nájemcích a jejich pojištění domácnosti. V po-
stiženém domě bylo sjednáno pojištění asi 
u deseti procent bytů. Apeluji na nájemníky, 
aby si pojištění domácnosti zajistili. Kéž byste 
ho nepotřebovali, ale nikdy nevíte.

Dům 1158 má naštěstí oddělené schodiště od 
chodeb u bytů, takže postup hasičů nic nekom-

plikovalo. Zásah ale ukázal, že nábytek na cho-
dbách je pro požárníky pastí. Budeme trvat na 
tom, aby botníky a jakékoliv skřínky z chodeb 
našich domů hned zmizely. Bez výjimky. Příště 
by to mohlo skončit tragédií jinde.

Někteří lidé museli hledat jiné bydlení načas 
nebo natrvalo, jiní chtěli pryč. Všem požadav-
kům jsme vyšli vstříc. Bylo to možné, protože 
máme k dispozici byty. Bylo to před lety geni-
ální rozhodnutí nerozprodat bytový fond. To-
hle byl jeden z názorných příkladů.

8. srpna 2020. Byl to den, který změnil život 
v Bohumíně. Z požáru v bytě, který nemusel 
být až tak výjimečný, se stala vinou zákeřného 
žháře a velkého počtu lidí na oslavě tragédie. 
Zabránit jí nešlo, nesmí nás však zlomit. Musí-
me zvelebovat Bohumín tak, aby byl sebevědo-
mějším a krásnějším městem než dřív. V úctě 
k těm, kteří už tu nemohou být.

 Igor BRuZl, místostarosta

Bohumín má v novodobé historii neblahé zkušenosti s vodou. 
Největší civilní tragédií se však do análů města zapsal jiný ži-
vel, oheň. Úmyslně jej 8. srpna v jedenáctém patře věžáku 
v Nerudově ulici založil žhář. Na příbuzenské spory reagoval 
tím nejhorším možným způsobem. Byt, ve kterém probíhala 
rodinná oslava jeho nejbližších, zapálil hořlavinou. 

Bilance požáru byla fatální. Jede-
náct obětí, z nichž šest zahynulo 
přímo v bytě, další podlehli zraně-
ním, když před plameny v zoufal-

ství vyskočili z okna. Život si 
v osudném bytě zachránily jen čty-
ři osoby, které se nacházely v blíz-
kosti jediné »únikové cesty«. I ve 

značné výšce dokázaly přelézt na 
sousední balkon.

Neštěstí ale zasáhlo do života 
všech bezmála 130 obyvatel věžá-
ku. Museli neprodleně opustit své 
domovy a požár či jeho hašení po-
škodily 60 procent bytů. Město, 
kterému dům patří, jeho firmy, 
správci sítí a dobrovolníci se oka-
mžitě pustili do práce, aby by byl 
věžák znovu obyvatelný. V rekord-
ním čase se podařilo obnovit do-
dávky vody, plynu a  nakonec 
i elektřiny. Současně začaly sanace 
ohořelých či vodou poničených 
sekcí domu. Své služby zdarma na-
bízeli a ruku k dílu přiložili jednot-
livci i soukromé firmy. Kraj pak 
vyhlásil sbírku, jejíž výtěžek je ur-
čen pozůstalým po obětech a po-
stiženým tragédií. Dárci mohou až 
do konce září přispívat na konto 
868686/2700. Dva týdny po neštěs-
tí na něm bylo více než 600 tisíc. 
 (tch)

Den, na který se bohužel nezapomíná

Dům i město se vzpamatovávají z tragédie

Vážení záchranáři z Bohumína i okol-
ních měst, kteří jste 8. srpna sváděli až 
příliš nerovný boj s požárem panelového 
domu v Nerudově ulici. Vážím si vašeho 
nasazení, odvahy a ochoty při záchraně 
lidských životů. Ano, údajně chyběly de-
sítky sekund a tragická bilance požáru 
mohla být jiná, ale i přesto si myslím, že 
jste všichni udělali vše, co bylo ve vašich 
silách. Ač to tak v některých reakcích na 
uvedenou tragickou událost nevypadalo, 
věřte, prosím, tomu, že vás obyvatelé Bo-
humína v případě nouze vždy rádi uvidí. 
Ostatně, na koho jiného než na vás by 
vlastně měli čekat? Děkuji. 

 David HáJEK

Poděkování
záchranářům
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Centrála bohumínské knihovny se na půl roku uzavírá. Objekt 
projde rozsáhlou rekonstrukcí, kterou nelze provádět za pro-
vozu. Bibliofilové ale nemusí zoufat, Nový Bohumín bude bez 
funkční pobočky jen dva týdny. V půlce září spustí knihovna 
provoz v náhradních prostorách jen pár kroků od stávající 
bibliotéky.

Hlavní pobočka knihovny se 
kompletně uzavře 31. srpna, ale už 
od 14. září mohou čtenáři navště-
vovat její náhradu. Působit bude 

v bývalé prodejně nábytku vedle 
Jeskyňky ve Vrchlického ulici. Pro-
vozní doba bude ve všední dny od 
8 do 12 a od 13 do 18 hodin (ve 

středu pouze dopoledne) a v sobo-
tu od 8 do 11 hodin. 

„Vzhledem k omezeným prosto-
rům tady návštěvníci najdou na 
jednom místě publikace z dospělého 
i dětského oddělení a také teen 
zóny. Pochopitelně budeme nadále 
doplňovat knižní novinky, také 
bude fungovat služba meziknihov-
ních výpůjček,“ nastínila knihovni-
ce Markéta Kučová. Dodala, že 
poboček ve Skřečoni, Starém Bo-
humíně a Záblatí se rekonstrukce 
centrály nijak nedotkne. Milovníci 
knih tedy nepřijdou zkrátka, ale 
jisté škrty situace přece jen přine-
se. Třeba omezení kurzů, besed či 
akcí pro děti.

Uzavření hlavní knihovny si vy-
žádala generální oprava elektroin-
stalace. Současně firma rozvede do 
požadovaných míst sítě, aby bylo 

možné připojovat počítače, pro-
jektory a neválely se při tom kabe-
ly po podlaze. „Knihovna měla 
dosud problémy s bezbariérovostí. 
V tomto ohledu má rekonstrukce 
vyřešit alespoň přízemí. To zahrnu-
je úpravy vchodu, dveří, sociálního 
zařízení. Ostatně obměnou projdou 
všechny toalety, aby splňovaly sou-
časné hygienické požadavky,“ po-
psal ředitel K3 Bohumín Karel 
Balcar. 

Vzhledem k předělávkám elek-
trorozvodů firma rozkope většinu 
zdí, takže samozřejmostí pak bude 
nahození nových omítek, výmalba 
a navazující práce. I se stěhováním 
tam a zpět by mělo být hotovo do 
půl roku a  se zprovozněním 
knihovny se počítá 1. února. Do 
inovace bibliotéky město investuje 
6,4 milionu. Pavel ČEMPěl

Bohumínští radní posvětili spolupráci se společností KODIS. Díky ní si budou moci 
cestující nad 65 let požádat o praktickou elektronickou kartu ODISku přímo v Bohu-
míně. Od 31. srpna se začne vyřizováním žádostí věnovat sociální odbor radnice. 

„Na sociálním odboru budou k dispozici tisko-
pisy, které žadatelé vyplní a přiloží průkazkovou 
fotografii. Tu musí přinést s sebou. My pak žádosti 
odešleme KODISu, který po jejich zpracování do-
ručí hotovou kartu žadatelům. Dostanou ji poštou 
rovnou domů, takže podruhé už na úřad chodit 
nemusí,“ shrnul postup vedoucí sociálního od-
boru radnice Daniel Ucháč.

Bezkontaktní čipová karta ODISka slouží jako 

dlouhodobá časová jízdenka i jako elektronická 
peněženka. Platí v městské i příměstské dopravě 
ve všech spojích zapojených do ODIS. Dopravu 
v ODIS aktuálně zajišťuje třináct dopravců na 
515 linkách.

V Bohumíně kartu ocení především důchodci, 
kteří využívají autobusovou linku 555 do Ostra-
vy. V červnu ji totiž hejtmanství zařadilo do ji-
ného tarifu, a hotově placené jízdné do krajské 

metropole tak zdražilo. S elektronickou kartou 
lze při cestě do Ostravy výrazně ušetřit, ovšem 
ODISku se seniorskou slevou si zatím mohli zá-
jemci vyřídit jen v Ostravě. Díky iniciativě bohu-
mínské radnice a společnosti KODIS však bude 
nově možné požádat o kartu i v Bohumíně.  

Vyřizování karet na sociálním odboru úřadu 
se týká pouze cestujících starších 65 let. Příjem 
žádostí odbor spustí 31. srpna. Krom vyplnění 
tiskopisu a dodání fotografie žadatelé na místě 
uhradí i poplatek 130 korun, který si účtuje vy-
davatel karty. Vyhotovená karta má minimálně 
pětiletou platnost.

 (tch, yak)

Tak jsme si na přelomu roku říkali, jak se městu daří.  Byly připraveny velké i menší 
investice, měli jsme přebytek financí z loňského roku. Pak přišel covid, karanténa, 
rozhodnutí vlády a s nimi obrovské schodky rozpočtu a hrozí i zadlužování státu do 
budoucna. 

Bohumín je na tom ekonomicky stále o hod-
ně lépe než mnohá jiná města, ale ani my nebu-
deme moci postupovat v opravách a investicích 
tak rychle, jak jsme chtěli. Naštěstí nemáme nic 
v havarijním stavu, ale chtěli jsme mít město 
ještě krásnější. Říkali jsme si, že to zvládneme. 
Jenže do toho přišla další obrovská tragédie. 

V době požáru jsem byl sice 400 kilometrů 
daleko, ale stejně bezmocný, jako bych stál za 
páskou vedle domu. Telefony se nezastavily, 

upřesňovaly se informace a v televizi běžely zá-
znamy z požáru. Když mi velitel zásahu hlásil 
konečný součet obětí, neměl jsem slov. K tomu 
ty otřesné zážitky těch, kteří to viděli, a spousta 
ohněm a zejména vodou z hašení postižených 
domácností...

Jsem pyšný na všechny, kteří pomáhali v době 
požáru a pak projevili solidaritu i po něm. Mís-
tostarosta Igor Bruzl ve svém shrnutí popisuje 
vše velmi dobře a také za město děkuje všem. 

A já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, jak si vá-
žíme hasičů, a nevím, jak jim vynahradit, co jim 
jistě způsobila ta špatná a hloupá slova někte-
rých »chytráků«. A nedokážu pochopit, jak to 
mohla ještě po třech dnech stále opakovat ve-
řejnoprávní Česká televize a jak mohli i po týd-
nu vniknout do postiženého bytu novináři a bez 
svolení a bez kousku citu k pozůstalým fotit.

Ještě jedno poděkování nakonec. Svému pří-
teli a kolegovi, místostarostovi Igoru Bruzlovi, 
který byl v tu dobu na místě a zažil vše na vlast-
ní kůži. A zvládl jako první zorganizovat pomoc 
a návrat domu do provozuschopného stavu. 
Igore, děkuji! Petr VÍCHA,

 starosta

Bibliotéka zažívá velké stěhování. Publikace je třeba přepravit do náhradní pobočky.

Půl roku bude knihovna fungovat v objektu, který byl v minulosti prodejnou potravin 
a později nábytku.

Stavbaři v knihovně, publikace v provizoriu

Senioři vyřídí ODISku i na radnici

Mimořádné situace obnažují charaktery

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+1, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 37, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateplený 
dům s plastovými okny se nachází 
poblíž školy, školky a marketu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,75 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 31.8. 
v 15.00-15.15 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 31.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. Svobody 45, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům se nachází 
v blízkosti nemocnice, autobusové 
zastávky, mateřské a základní školy. 
Plocha pro výpočet nájemného 41,30 
m2, celková plocha bytu 41,30 m2. 
Prohlídka 31.8. v 14.45-15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 31.8. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,70 m2. Pro-
hlídka 2.9. v 14.15-14.30 hodin a 3.9. 
v 10.30-10.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 7.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 903, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Cihlová zástavba v centru města, 
v blízkosti vlakového a autobusového 
nádraží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 69,49 m2, celková plocha bytu 
75,98 m2. Prohlídka 2.9. v 15.45-16.00 
hodin a 3.9. v 11.15-11.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 7.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
17, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Cihlový dům v klidné části města 
v blízkosti školy, školky a supermar-
ketu. Byt se zděným bytovým jádrem. 
Plocha pro výpočet nájemného 26,38 
m2, celková plocha bytu 27,35 m2. 

Prohlídka 3.9. v 10.15-10.30 hodin 
a 7.9. v 14.45-15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 7.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 804, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní, nově zateplený 
dům za parkem. V blízkosti se nachá-
zí sportovní areál Bospor, nákupní 
možnosti. V bytě je sprchový kout. 
Možnost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 41,10 m2, cel-
ková plocha bytu 41,10 m2. Prohlídka 
2.9. v 14.45-15.00 hodin a 3.9. v 9.30-
9.45 hodin. Licitace bytu se koná 7.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1047, čís-
lo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti dětského koutku, mateřské a zá-
kladní školy. Dům se správcem a za-
jištěným úklidem společných prostor. 
Plocha pro výpočet nájemného 37,47 
m2, celková plocha bytu 38,97 m2. 
Prohlídka 2.9. v 15.00-15.15 hodin 
a 3.9. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 7.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
31, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Cihlový zateplený dům v klidné části 
města v blízkosti školy, školky a mar-
ketu. Zděné bytové jádro, sprchový 
kout. Plocha pro výpočet nájemného 
28,68 m2, celková plocha bytu 29,65 
m2. Prohlídka 7.9. v 15.00-15.15 ho-
din a 8.9. v 10.00-10.15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 9.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům s plastovými 
okny. Plocha pro výpočet nájemného 
72,00 m2, celková plocha bytu 77,00 
m2. Prohlídka 7.9. v 15.30-15.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 9.9. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 

bytu 15, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správcov-
skou a úklidovou službou je po celko-
vé rekonstrukci v roce 2007. V blíz-
kosti domu je lesopark, Kaufland, 
škola a školka. V bytě je koupelna 
s vanou. Plocha pro výpočet nájem-
ného 62,39 m2, celková plocha bytu 
67,39 m2. Prohlídka 1.9. v 8.30-8.45 
hodin a 2.9. v 15.15-15.30 hodin. Li-
citace bytu se koná 9.9. v 16.30 hodin. 
Podání přihlášky do 7.9..

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 23, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správcov-
skou a úklidovou službou je po celko-
vé rekonstrukci v roce 2007. V blíz-
kosti domu je lesopark, Kaufland, 
škola a školka. V bytě je koupelna 
s vanou. Plocha pro výpočet nájem-
ného 64,14 m2, celková plocha bytu 
70,37 m2. Prohlídka 1.9. v 8.45-9.00 
hodin a 2.9. v 15.30-15.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 9.9. v 16.45 hodin. 
Podání přihlášky do 7.9..

 ● Byt 1+1, ul. Seifertova 603, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Byt s kuchyňskou linkou je po 
rekonstrukci v roce 2012, V koupelně 
s WC je sprchový kout. Dům se šesti 
byty se nachází v klidové zóně, v blíz-
kosti základní školy, gymnázia, parku 
a centra města. Plocha pro výpočet 
nájemného 53,90 m2, celková plocha 
bytu 57,20 m2. Prohlídka 7.9. v 15.15-
15.30 hodin a 8.9. v 8.30-8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 14.9. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 925, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v blízkosti 
centra města, nákupních možností, 
školských zařízení, vlakového a auto-
busového nádraží. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,30 m2, celková plo-
cha bytu 53,30 m2. Prohlídka 14.9. 

v 15.00-15.15 hodin a 15.9. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 16.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Bezručova 1145, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům, byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 62,42 m2, 
celková plocha bytu 64,29 m2. Pro-
hlídka 15.9. v 8.00-8.15 hodin a 16.9. 
v 14.15-14.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 21.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1062, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Byt atypického půdorysu je po 
celkové rekonstrukci sociálního zaří-
zení. Dům, který byt rekonstruován 
v roce 2017, se nachází v blízkosti 
centra města, obchodů, školy a školky. 
Plocha pro výpočet nájemného 43,09 
m2, celková plocha bytu 43,09 m2. 
Prohlídka 15.9. v 8.15-8.30 hodin 
a 16.9. v 15.00-15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekonstruk-
ci v roce 2017, má prostornou kou-
pelnu s vanou. Dům je zateplený a je 
provedena rekonstrukce prostorných 
lodžií. U domu je zrenovovaný park, 
školka, nákupní centra Kaufland a Al-
bert. Plocha pro výpočet nájemného 
50,39 m2, celková plocha bytu 54,33 
m2. Prohlídka 15.9. v 8.45-9.00 hodin 
a 16.9. v 15.30-15.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 295, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům s plastovými okny se nachází 
v klidném prostředí. V blízkosti 
domu je obchod se smíšeným zbo-
žím, mateřská školka a parkoviště. 
Plocha pro výpočet nájemného 48,15 
m2, celková plocha bytu 48,15 m2. 
Prohlídka 15.9. v 9.15-9.30 hodin 
a 16.9. v 14.45-15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.9. v 16.45 hodin.

lenka VACHTARČÍKOVá,  
odbor správy domů

Město Bohů – tak zní název a současně nadnesený 
cíl nového bohumínského spolku. Za jeho vznikem 
stojí parta přátel, která v uplynulých letech pocítila 
zvýšený odliv lidí za kulturou do okolních měst. 
Rádi by vytvořili prostor pro setkání nejen nad pů-
litrem piva, ale také obohacený o kulturní zážitek.

Spolek, jehož základnu tvoří řada 
hudebních nadšenců a muzikantů, 
chce dotvářet »malou kulturu« – 
menší akce, které se v jiných městech 
odbývají v klubech a kulturních ba-
rech. V plánu má pořádání koncertů 
a hudebních setkání, literárních čte-
ní, přednášek ale třeba i sportovních 
akcí. 

První spolkovou událostí bude 
Skřečoňský festival, pořádaný za 
podpory města Bohumína, SDH 
Skřečoň a minipivovaru Skřečoňský 
žábák v sobotu 12. září v areálu skře-
čoňské hasičské zbrojnice. Festival 
hudebně doplní místní pouť a sou-

časně bude oslavou 715. výročí první 
zmínky o této městské části. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na koncerty 
čtyř regionálních kapel Boneničas, 
Naše Čtvero, Rufus a Whiskey Befo-
re Breakfast, které se stylově pohybu-
jí na rozhraní country-bluegrassu 
a pop-rocku. Na programu bude také 
ukázka požární techniky, nebude 
chybět skákací hrad pro nejmenší. 
Chuťové buňky pak potěší speciality 
z grilu šéfkuchaře Víta Urbánka. Za 
spolek srdečně zveme k účasti.  
 Tomáš RuSEK, Pavel SVAČINA 
 www.mestobohu.cz 

Neštěstí v domě 1158  je počtem obětí 
nejtragičtějším požárem v historii sa-
mostatné České republiky. Je pochopi-
telné, že se taková událost neobejde 
nejen bez pomoci materiální, ale na 
místě je i pomoc psychologická. Přímo 
i nepřímo postiženým obyvatelům Bo-
humína ji nabízí:
Krizové centrum Ostrava: 596 110 
882, 732 957 193 (nonstop) 
Bílý kruh bezpečí Ostrava: 597 489 
204, 731 306 411 (odborné poradenství 
obětem, pozůstalým a svědkům) 
Linka důvěry Karviná: 596 318 080, 
777 499 650 (nonstop) 
Probační a mediační služba: 734 780 
499, 731 679 919 (pomoc obětem trest-
ného činu) 
Dobrovolnické centrum Adra Ostra-
va: 737 913 114 
Martina Pastuchová (dětská psycho-
logická pomoc): 602 579 849 (první 
kontakt formou SMS) 
Centrum sociálních služeb Ostrava: 
778 111 281

Město Bohů a Skřečoňský festival uzdravení si 
zaslouží i duše

NÁBOR PLAVCŮ

Plavecký klub Bohumín pořádá 
ve čtvrtek 3. září od 16 do 18 ho-
din v aquacentru nábor dětí do 
plavání pro školní rok 2020/2021. 
Podrobnější informace na www.
plavanibohumin.cz.

AKCE

Jóga pro dobrou věc
V Bosporce proběhne 5. září od 
8.30 do 12 hodin dobročinná 
akce Jóga pro dobrou věc. Před-
cvičují lektoři Jolanda Burdová, 
Martin Tomeš a Michaela Lalíko-
vá. Vstupné je dobrovolné. Za 
vybrané peníze organizátoři po 
pohodě s provozovateli nakoupí 
krmivo pro opuštěné pejsky 
a kočky v útulcích v Bohumíně.
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 ● Díky osobní znalosti zastavila 
hlídka ráno 1. července motocyklis-
tu v Lidické ulici. Věděla, že muž 
(37) z Karviné nemá pro jízdu na 
motorce oprávnění. V pořádku ne-
byl ani jeho stroj. Lustrace prokáza-
la, že registrační značka pochází 
z jiného motocyklu. Strážníci proto 
předali piráta silnic k dořešení re-
publikové policii. Další známou fir-
mu, která šoféruje, přestože to má 
zakázané, poznala a zastavila hlídka 
po poledni 16. července v ulici 
Osvoboditelů. Za volantem auta se-
děl muž (32) z Bohumína, který má 
zákaz řízení do roku 2022. Třetí (ne)
řidič uvízl v síti večer 26. července 
v ulici Zbytky v Rychvaldu. Autem 
se tady proháněl mladík (19) z Or-
lové. Tomu měl zákaz šoférování 
skončit příští rok, ale kvůli jeho po-
rušení se mu stopka protáhne.

 ● Večer 2. července 
hlídka přistihla dalšího 
hříšníka na silnici. Při kontrole 
v Šunychelské ulici odhalila řidiče 
(35) z Bohumína pod vlivem návy-
kových látek.

 ● Tak dlouho se odsouzený (32) 
z Bohumína vyhýbal nástupu do 
vězení, až po něm bylo vyhlášeno 
pátrání. Odpykání trestu ale neuni-
kl. Strážníci jej 7. července vypátra-
li a předali policii.

 ● Pětičlenná parta mladých zlodějů 
ukradla 12. července větší množství 
kávy z prodejny Lidl. Díky popisu 
z kamerových záznamů hlídka při 
kontrole okolí zadržela lapku (17) 
z Bohumína a jeho parťáka (18) 
z Orlové. Ti pak přiznali ještě totož-
nost tří dalších kompliců. I se zajiš-
těným zbožím si věc převzala re-
publiková policie.

 ● V Nádražní ulici strážníci 14. čer-
vence večer zajistili muže (43), který 
odpovídal popisu podezřelého 
z krádeže platební karty.

 ● Před půlnocí 20. července dopad-
li strážníci podezřelého z vloupání 
do prodejny potravin v Rychvaldu. 
Přistihli jej během kontroly v Porub-
ské ulici. Zadržený (30) z Rychvaldu 
se k vloupání doznal.

 ● Týdenní mravenčí práci věnovali 
strážníci pátrání po automobilu 
a jeho osádce, jež 22. července figu-
rovala v případu krádeže v au-
tomyčce v ulici 9. května. Dvojice 
pachatelů tady vypáčila zásobník 
mincí samoobslužného vysavače. 
Strážníci porovnali bezpečnostní 
záznam z myčky s nahrávkami 
městského kamerového systému. 
Postupně dokázali zmapovat pohyb 
vozidla, identifikovat jeho espézetku 

a posádku. Poznatky pak předali 
policii.

 ● V červenci strážníci odchytili 
a umístili do útulku 13 volně pobí-
hajících psů a zajistili dva poraněné 
dravé ptáky. Vyřešili na místě 211 
přestupků a dalších 49 předali k do-
řešením kompetentním orgánům, 
přičemž největším letním nešvarem 
je narušování občanského soužití 
a rušení nočního klidu. Řešili zalo-
žení černých skládek v ulicích To-
vární, Studentské a Čs. armády, 
opakovaně také v Nádražní. Převez-
li tři osoby k vystřízlivění na záchyt-
ku, ve třech případech poskytli po-
moc zraněným, dvakrát asistovali 
u dopravní nehody a třikrát zasaho-
vali u nepovoleného pálení listí. Na 
kontě měli také dvanáct výjezdů 
k chráněným objektům, jejichž na-
rušení signalizoval pult centrální 
ochrany. (red)

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

Vraky bez technické musí pryč z parkovišť

Medailový úspěch 
mladých vzpěračů 

V době, kdy motoristé svádějí boj o volná parkovací místa 
a ploch pro vytvoření nových není mnoho, se každý uvolněný 
flek počítá. Některá místa přitom zabírají vozy, které obrůstají 
plevelem a řadu měsíců i let se nepohnuly z místa. Zkrátka au-
tovraky. Města na ně dosud měla omezené páky, ale změnila 
to až letošní novela legislativy. Podle ní nemá vůz bez platné 
technické kontroly na veřejných komunikacích co pohledávat.

Bohumín se už v předešlých le-
tech snažil dostat z ulic automobi-
ly, kterými nikdo nejezdí, jen tam 
rezaví a překážejí. Bylo to ale mož-
né pouze u aut bez uhrazené pojis-
tky, čili povinného ručení. Letos 
ale zákon přitvrdil a dal správcům 
komunikací možnost zakročit 
i vůči majitelům autovraků bez 
»estékáčka«. „Pokud má vůz více 
než půl roku propadlou STK, může 
správce komunikace vyzvat majitele 
ke sjednání nápravy. Tedy aby kon-
trolu obnovil, nebo vozidlo odstranil 
z veřejné plochy, zaparkoval si ho 
třeba na svém pozemku,“ popsal 
ředitel bohumínských strážníků 
Roman Honysz. 

Městská policie v této souvislos-
ti v létě výzvou oslovila provozova-
tele deseti vraků a nyní běží dvou-
měsíční lhůta. Když se nebudou 
mít k činu, město začne po uplynu-
tí lhůty staré šunky z parkovišť od-
tahovat. Poté obdrží vlastník ozná-
mení, kde si může vůz vyzvednout. 
Samozřejmě po zaplacení nákladů 
na odtah. Když si do tří měsíců od 
oznámení automobil nevyzvedne, 
neprojeví o něj zájem, propadne 
městu, a to jej bude moci prodat 
v dražbě, nebo nechat sešrotovat.

Iniciativa městské policie už při-
náší ovoce. Dvě auta ještě před 
uplynutím lhůty »zmizela« z par-
kovišť. V jednom případě přitom 

šlo o ne zrovna levné SUV. Ukáza-
lo se, že patřilo zkrachovalé firmě. 
„Správkyně konkurzní podstaty 
nám po výzvě volala a děkovala. 
Netušila totiž, kde se auto nachází, 

a byla ráda, že se našlo. Jeho prode-
jem aspoň částečně uspokojí věřite-
le,“ popsal kuriózní vyřešení přípa-
du jednoho »vraku« ředitel 
městské policie. Pavel ČEMPěl

V Sokolově se 1. srpna konalo Mistrovství České republiky ve 
vzpíraní do 17 let. Oddíl SKV Bonatrans Bohumín vyslal na mis-
trovství tři závodníky pod vedením trenéra Jana Gospoše.

O první medailové umístění bo-
humínských vzpěračů se postarala 
Sára Skulinová (16). Zdolala 42 
kilogramů v trhu a 52 kilogramů 
v nadhozu. Vybojovala stříbro 
a stala se vicemistryní České re-
publiky do 17 let ve váhové katego-
rii do 64 kilogramů. 

Stoupající formu následně po-
tvrdil Martin Šimek (14). V trhu si 

poradil se 71 kilogramy a v nadho-
zu s 92 kilogramy. Ve váhové kate-
gorii do 55 kilogramů mu rovněž 
patřila druhá příčka.

V nabité konkurenci v kategorii 
do 81 kilogramů se pak představil 
Martin Kantor (15). Zdolal 75 ki-
logramů v  trhu, 98 v nadhozu 
a skončil těsně pod stupni vítězů 
na čtvrtém místě. (red)

Maják městské policie

Na dlouhodobě odstavený automobil může veřejnost upozornit prostřednic-
tvím městské aplikace Hlášení závad. 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Jan GospošFoto: Jan Gospoš
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Odpadová legislativa v pohybu (2)
V předchozím článku jsme si nastínili, jaká je výchozí pozice 
našeho systému odpadového hospodářství před účinností 
nového zákona o odpadech. Postupným navyšováním záko-
nem stanoveného skládkovacího poplatku a zákazem sklád-
kování využitelných odpadů se odpady budou stávat novými 
zdroji. Odklonem od skládek k jiným způsobům zpracování 
ale dojde ke zdražování celého systému svozu a likvidace (vy-
užití) odpadů. Zásadnější změny pro občany nastanou od 
roku 2022, kdy platby za odpady na základě uzavřené smlou-
vy budou nahrazeny »poplatkem za komunální odpad«.

Zhruba třetina bohumínských 
obyvatel žije v rodinných dom-
cích. Jde asi o 2 700 domácností 
převážně dvou až pětičlenných. 
Asi 500 domácností je početněj-
ších a pak je zde skupina samo-
statně žijících osob, převážně se-
niorů. Aktuálně třem stovkám 
z nich je poskytována sleva ve výši 
900 korun za rok ze současné plat-
by, protože tito občané objektivně 
nenaplní 110litrovou popelnici. 

Lidé v rodinné zástavbě produ-
kují zhruba o polovinu méně 
směsného komunálního odpadu 
(SKO) než občané v bytových do-
mech a panelácích a k dispozici 
mají v průměru na jednoho obča-
na kapacitu 90 litrů popelnice na 
měsíc. Přitom z praxe víme, že 
běžná domácnost, která poctivě 
třídí plasty, papír a sklo, má pro-
blém ve čtrnáctidenních cyklech 
naplnit 110litrovou popelnici. 
Díky probíhajícím kotlíkovým do-
tacím a postupné obměně starých 
kotlů na tuhá paliva vyházejme 

z předpokladu, že snad už drtivá 
většina našich občanů svůj komu-
nální odpad nespaluje, a také že 
snad už jen velmi výjimečně může 
docházet ke zneužívání veřejně 
přístupných kontejnerů na SKO 
v bytové zástavbě.

Přestože je vzdálenost k sepa-
račním hnízdům v městských čás-
tech mnohem větší než na sídliš-
tích, občané v rodinné zástavbě 
umí třídit plasty, papír i sklo, vyu-
žívají stabilní a mobilní sběrný 
dvůr, a pokud nemají možnost 
kompostovat biologický rostlinný 
komunální odpad, využívají aktu-
álně už přes 1 400 hnědých popel-
nic.

Nový systém »poplatků za od-
kládání komunálního odpadu 
z nemovité věci« umožní v rodin-
né zástavbě v plné míře uplatnit 

princip »znečišťovatel platí« 
a »plať tolik, kolik vyhodíš«. Zá-
kladem poplatku je hmotnost od-
padu v kilogramech nebo objem 
v litrech nebo objem soustřeďova-
ných prostředků pro nemovitost 
v litrech. Po zvážení technických 
možností a efektivnosti jednotli-
vých systémů se komise životního 
prostředí našeho města přiklání 
k zavedení poplatku za objednané 
nádoby podle objemu. Obec může 
určit minimální základ měsíčního 
dílčího poplatku, který činí nejvý-
še 60 litrů, sazba poplatku činí 
nejvýše jednu korunu za litr. Po-
kud bychom využili tyto mezní 
hodnoty, pak by byl roční popla-
tek pro jednu osobu 720 korun 

a pro čtyřčlennou domácnost  
2 880 korun. Ale vše bude záležet 
na tom, jakou kapacitu nádoby na 
SKO bude mít domácnost k dis-
pozici. Budeme platit podle toho, 
jak se nám bude dařit snižovat 
množství směsného odpadu a na-
vyšovat množství recyklovatelné-
ho odpadu v barevných popelni-
cích.

Členové komise pro životní 
prostředí také diskutovali o tom, 
zda by minimální základ dílčího 
poplatku mohl být snížen pod 
úroveň 60 litrů na osobu a měsíc 

s argumentem, že dobře třídící 
čtyřčlenná domácnost nenaplní za 
měsíc stávající popelnice. Nastave-
né minimum má sloužit k tomu, 
aby každý občan byl povinen hra-
dit minimální poplatek, který by 
ale měl pokrýt nejen náklady na 
svoz a likvidaci SKO, ale také ná-
klady na provoz sběrných dvorů 
a celého systému tříděného sběru, 
který vzhledem k nastaveným re-
cyklačním cílům bude složitější 
a nákladnější. Nastavení minima 
na osobu a měsíc a jeho využití při 
objednávání potřebné kapacity 
popelnic pro domácnost povede 
k navyšování složek tříděného od-
padu a ke snižování množství pro-
dukovaného SKO. Optimisticky 
můžeme uvažovat v rodinné zá-
stavbě o snížení množství SKO 
o 30 procent ve prospěch recyklo-
vatelných složek. Domácnosti bu-
dou moci objednávat variabilně 
podle počtu členů domácnosti 
a množství produkovaného SKO 
nádoby o objemech 60, 90 nebo 
110-120 litrů. 

Ruku v ruce se zmenšováním 
nádob na SKO se musí zvýšit do-
stupnost a kapacita nádob na tří-
děný odpad. Na zváženou je, zda 
nevyužít změnu systému poplatků 
k zavedení svozu plastů a papíru 
dům od domu. Příležitostí je rov-
něž postupné sjednocování vzhle-
du nádob.

  lumír MACuRA, 
 místostarosta

ODPADY JSOU ZDROJE 

• Pořizování menších popelnic na SKO o obje-
mech 60 nebo 90 litrů, jednotného vzhledu, 
za zvýhodněnou cenu. 

• Postupná náhrada stávajících 110litrových 
popelnic za nové 120litrové jednotného 
vzhledu za zvýhodněnou cenu.

• Zavedení systému svozu papíru a plastů sys-
témem od domu k domu – nemusí nutně jít 

o žluté a modré nádoby o objemech 120 
nebo 240 litrů, ale o nádoby jednotného 
vzhledu s barevným odlišením na víku či ma-
dlech.

• V případě důsledného a hygienického třídě-
ní pravidelné střídání svozů SKO – plasty – 
papír.

• Zachování stávajících sběrných hnízd v měst-

ských částech pro separaci skla s postupným 
omezováním sběru plastů a papíru (tím zvý-
šení pořádku v okolí). 

• Do uvolněného prostoru v separačních hníz-
dech zvážit přidávání nádob na další složky 
separace (textil, kovy, jedlé oleje a tuky).

• Zavedení jednoho až dvou zimních svozů 
hnědých nádob na biologický odpad.

Příležitosti změny systému svozu SKO a plastů či papíru v rodinné zástavbě

Rekonstrukce traktu drážní budovy, 
v němž sídlí hlavní bohumínská pošta, se 
protáhne. Pošta Bohumín 1 funguje od 
července v náhradních prostorách na prv-
ním nástupišti nádraží poblíž ocelové láv-
ky přes železnici. Původně mělo provizo-
rium skončit v srpnu, ale kvůli stavebním 
důvodům se minimálně o měsíc protáhne. 
Až do konce září proto platí upravená pro-
vozní doba této pošty i pobočky »Bohu-
mín 6« na sídlišti v Nerudově ulici, která 
část agendy převzala. Obě pošty mají ote-
vřeno ve všední dny od 8 do 12 a od 12.30 
do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

Poštovní
provizorium

• Svoz nádoby o objemu 60 nebo 90 litrů pouze v měsíčním in-
tervalu (důraz na hygienu třídění)

• Zavedení systému svozu plastů a papíru od domu k domu vy-
volá další náklady na svoz popelnic (při zachování intervalu 
svozu SKO jednou za dva týdny u popelnic o objemech 110-
120 litrů)

• Neochota občanů „skladovat“ další popelnice na plasty a papír 
na svých pozemcích

• Zmatek ve svozovém systému (popelnici jaké barvy mám dnes 
»vykulat«?)

Hrozby změny systému svozu SKO a plastů 
či papíru v rodinné zástavbě

Nádoby na papír a plasty jednotného vzhledu s barevnými víky, nebo žluté 
a modré?
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Z tisíců fotek vzniká panorama Bohumína

Středoškolští kadeřníci 
v novém

Tréninkové veslování 
na souši

Během letních prázdnin probíhala celková rekonstrukce bu-
dovy Střední školy Bohumín, provozovny oboru kadeřník 
v Husově ulici. Na budově se výrazně podepsal zub času.

Cílem přestavby bylo zachovat 
krásný architektonický ráz cihlo-
vých budov v Bohumíně, aby nová 
fasáda nenarušila celkový vzhled 
nemovitosti. Vnitřní prostory pro-
vozovny se úměrně zvětšily. 
Vznikla útulná zázemí pro žáky 
a učitele odborného výcviku, nově 
i šatny pro zákazníky, proběhla re-

konstrukce sociálního zařízení. 
Vstup do budovy bude mít jiné, 

praktické dispoziční řešení a este-
tický vzhled. Žáci i zákazníci se 
mohou těšit na nový moderní in-
teriér kadeřnictví a vybavení pro-
vozovny, na které dotací přispělo 
také město Bohumín.

 liběna ORSáGOVá,
 ředitelka

O jarní Jarmark na hranici a s ním spojenou doprovodnou 
akci Veslujeme do středu Země Bohumíňáci přišli. Místní 
sportovní klub CWG její další ročník ale přece jen neodpískal. 
Jen se uskutečnila v létě a na novém místě. Starobohumínský 
rynek vystřídal Hobbypark. 

Pětici veslařských trenažérů or-
ganizátoři umístili 26. července na 
zastřešené pódium u dopravního 
hřiště. Zájemci si na nich mohli 
zkusit odveslovat na čas pět set 
metrů. Nakonec se jich našlo 110, 
z nichž někteří se vesel chopili 
opakovaně. Nejnáruživější spor-
tovec dokonce osmkrát. Trénova-
ní účastníci si s půlkilometrovou 
tratí poradí přibližně za dvě mi-
nuty, svátečním sportovcům ale 
může dát trenažér pěkně do těla. 

Tentokrát byl nejlepším dosaže-
ným výkonem čas 1:38.

SK CWG Bohumín pořádá 
veslování pro veřejnost už od 
roku 2017. Cílem je propagovat 
zdravý životní styl a sportování. 
Organizátoři by rádi v budoucnu 
dosáhli v součtu mety 6 378 kilo-
metrů, což představuje vzdálenost 
do středu Země. Červencovou 
akcí přibylo v zápisech dalších 
pětapadesát kilometrů.

 (yak, tch)

V uplynulých dnech mohli Bohumíňáci spatřit v ulicích auto 
s panoramatickou kamerou. Specializovaná firma prováděla 
snímkování technologií, kterou používají známé mapové 
portály. Tentokrát ale budou výsledné panoramatické 
snímky neveřejné. Firma je pořizovala pro potřeby rad-
nice a poslouží k aktualizaci digitální technické mapy.

Při tomto druhu snímkování používá firma šes-
tici kamer, z nichž je pět v kruhu a jedna míří k ob-
loze. Kamery v jeden okamžik pořídí šest fotek. 
Připojený GPS lokátor k nim současně přiřadí 

přesnou polo-
hu pořízení. 
Když je nafo-
ceno,  putuj í 
z disku v autě 
do počítače k fi-
nálnímu zpracová-
ní. Nejprve se každá 
šestice samostatných 
obrázků »sešije«, aby vzni-
kl panoramatický snímek. Ná-
sledně se tato panoramata propojují jeden s dru-
hým. Dělá to počítačový program, ale neobejde se 
bez lidského zásahu. „U dvou navazujících panora-
mat musíme najít společný bod. Odpadkový koš, 
patník, jakýkoli objekt, který je na obou snímcích. 
Ten označíme a o finální propojení se postará pro-
gram,“ popsal specialista.

Kvalitu výsledného produktu - fotografické 
mapy, kterou lze procházet, otáčet se kolem své 
osy, dívat se nahoru i dolů - ovlivňuje hustota 
snímkování. Zatímco velké mapové portály pou-
žívají při focení zhruba pětimetrové odstupy, 
v Bohumíně cvakala spoušť každé dva metry. 
Snímkování probíhalo týden a kamery pořídily 
zhruba 120 tisíc fotek. 

„Snímkování využije Bohumín k aktualizaci di-

gitální technické mapy. Fotí se dopravní 
značky, stromy, travnaté plochy, ko-

munikace na městských pozem-
cích,“ ozřejmil informační tech-

nik radnice Michal Kolovrat. 
Digitální technická mapa slou-
ží projektantům k přípravě 
nových staveb, úředníkům 
k posuzování záměrů staveb 
se skutečným stavem v úze-
mí, pro tvorbu pasportů (evi-
dencí) městského majetku. 

„Snímkování pomocí panora-
matické kamery zadáváme při-

bližně jednou za pět let, abychom 
zachytili změny v území,“ doplnil 

Kolovrat. Snímky nejsou veřejné, pouze 
interně je město používá na různých jedná-

ních o rozvoji města. Pavel ČEMPěl

Snímkování Bohumína probíhalo z auta, takže se 
omezilo na komunikace, na které se vůz dostane.

Fotky se nejprve ukládají na disky přímo v autě. 
Z nich pak putují do počítače ke zpracování.

Foto: SŠ BohumínFoto: SŠ Bohumín

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Dlouhá pauza bez mistrovských zápasů skončila. Fotbalisté Slovanu Záblatí se vrá-
tili do kolotoče utkání v krajské I. B třídě, skupině C. Úspěšný vstup do nového roč-
níku zaznamenali 15. srpna v Mostech u Jablunkova, kde zvítězili gólem útočníka 
Michala Šindlera 1:0. A na vítězné vlně se vezli i 22. srpna, když ve Vendryni zdolali 
domácí tým 2:1.

Obhájce druhé příčky z posledních dvou roč-
níků soutěže má za sebou náročnou, více než 
měsíční, přípravu. Mužstvo vedené trenéry Da-
nielem Muckem a Lukášem Plutou dostalo do 
těla po kondiční stránce, převahu ale měla cvi-
čení s míčem.

Trenéři do přípravy zařadil i individuální tré-
ninky pro gólmany a hráče se zaměřením na 
kvalitu zakončení. „Škoda, že jsme neodehráli 
více přátelských utkání. Bohužel jsme nesehnali 
na některé termíny soupeře,“ pokrčil zklamaně 
rameny Mucek. Naopak ho těší, že tým zůstal 
kompletně pohromadě. Navíc se podařilo při-
vést z Bohumína dva mladé hráče – brankáře 
Patrika Mirgu a obránce Jakuba Tomáše. Ten 
naposledy působil v polských Chałupkách. „Pod-
zimní kádr tak tvoří tři brankáři a osmnáct hrá-
čů, což je dostačující. Konkurence na jednotlivých 
postech je díky tomu velká, nikdo nechce sedět na 
lavici. Kromě výkonu je však podmínkou herního 
vytížení také tréninková účast,“ upozornil kouč.

Slovan by rád navázal na předchozí vydařené 
sezony. „Těžko říct, v jakém stavu budou ostatní 
kluby po tak dlouhé přestávce. My se ale budeme 
snažit hrát v horní polovině tabulky,“ nastínil Da-
niel Mucek.

Nový ročník začal záblatský celek venku, na 
hřišti Mostů u Jablunkova, kde zatím vždy pro-
hrál. Tentokrát si ale přivezl z dalekého výjezdu 
první body. „Jsme rádi, že se nám podařilo zlomit 
prokletí zápasů v Mostech. Vyhráli jsme naprosto 
zaslouženě, vývoj jsme měli pod kontrolou a moh-
li jsme zvítězit i větším rozdílem,“ zhodnotil prv-
ní utkání Daniel Mucek. 

 David HEKElE

Hudební tour »Výprava« pokračuje dalším ročníkem. Anglický hráč na obří gongy 
Bear love a český hráč na australské didgeridoo Ondřej Smeykal se v Bohumíně 
představí 3. září od 20 hodin.

»Výprava« nabízí meditativní setkání v sa-
krální architektuře za souzvuku archaických 
nástrojů. Vystoupení je čistě akustické, trvá při-
bližně 100 minut. „Ondra Smeykal a jeho hosté 
jezdí do Bohumína pravidelně. Pokaždé překvapí 
něčím novým. I tentokrát se můžeme těšit na no-

vou kolekci nevšedních nástrojů,“ uvedla za spo-
lupořádající spolek Maryška Kamila Smigová. 

Koncert proběhne ve starobohumínském kos-
tele. Vstupné je 290 korun, prodej vstupenek 
proběhne hodinu před začátkem přímo v místě 
konání. (luk)

V době koronavirové se tancování přesunulo z tělocvičen do 
obýváků, kuchyní a garáží. Sdílelo se pak virtuálně na sociál-
ních sítích. Také tanečníci souboru Radost & Impuls na jaře 
trénovali »přes počítač«. Soutěže se nekonaly, a tak letošní 
nastudované choreografie čekají v šuplíku. 

Velkou výzvou bylo vyhlášení 
virtuální taneční soutěže organiza-
cí WCOPA z USA. Soutěž Bohu-
míňáci dobře znají, neboť se jí 
v roce 2013 účastnila skupina Im-
puls, která získala první místo a zá-
roveň hlavní cenu v oboru tanec. 
Do virtuální soutěže nyní R&I při-
hlásil dvacet choreografií – sóla, 
dua, formace. Celkem se v soutěži 
sešlo 2 500 videonahrávek ze 70 
zemí světa. Vše bylo napínavé, ne-
boť porota živě ohlašovala postupy. 

Do semifinále se dostaly všechny 
choreografie R&I. Do úzkého finá-
le pak postupovalo pět choreogra-
fií, z nichž tři byly právě ty bohu-
mínské! Juniorská formace, duo 
Elen Šnoblová a Václav Zembinský 
a trio Elen Šnoblová, Radka Slánič-
ková a Pavla Galočová. 

Vyhlášení celkového vítěze pro-
běhlo 1. srpna hodinu po půlnoci 

středoevropského času. A kdo jej 
sledoval u počítače v Bohumíně, 
spadl na zem. Hlavní cenu napříč 
všemi kategoriemi – hudba, zpěv, 
herectví, tanec, modeling a varieté 
– získala v kategorii juniorů cho-
reografie »Dětství skončilo... je tře-
ba jít dál« autorek Lenky Krčové 
a Barbory Poremské-Walecké. 
Hlavní cenu by si měl soubor pře-
vzít v příštím roce při otevření 
Disneylandu v Hollywoodu.

Taneční soubor Radost & Im-
puls zahajuje už 39. sezonu a zve 
všechny děti na nábor. Den otevře-
ných dveří se koná 12. září od 13 
do 17 hodin. Nábor pro děti naro-
zené od roku 2013 do 2017 se koná 
14. září od 16 hodin v tělocvičně 
střední školy v Revoluční ulici. Do-
tazy a informace na číslech 728 
275 910 a 720 454 900.

 lenka KRČOVá

Dragoun & žáček

Cenný titul Junior Grand Champion of the World

Záblatí se chce držet nahoře

Meditativní hudební setkání

Domácí zápasy Slovanu Záblatí

29.8. 17.00 Záblatí – Inter Petrovice 

12.9. 16.00 Záblatí – Oldřichovice 

20.9. 16.00 Věřňovice – Záblatí 

26.9. 16.00 Záblatí – Řepiště 

10.10. 15.00 Záblatí – Lokomotiva Petrovice B

24.10. 14.00 Záblatí – Sedliště

31.10. 14.00 Záblatí – Nýdek 

7.11. 14.00 Záblatí – Petřvald

Klávesová legenda českého rocku s fenome-
nálním ostravským saxofonistou na jednom 
pódiu. Kulturní spolek Oderberg pořádá 
v pondělí 14. září v 19 hodin koncert Romana 
Dragouna a Michala Žáčka.  Koná se ve spo-
lečenském sále Pod Zeleným dubem a vstup-
né stojí 200 korun. Rezervace a prodej vstu-
penek v recepci hotelu, telefon 555 506 606.

AKCE

Foto: Pavel KostkaFoto: Pavel Kostka

Ve Vendryni, kde padly všechny branky až ve druhém 
poločase, zvítězilo Záblatí 2:1.

Foto: Slovan ZáblatíFoto: Slovan Záblatí
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Neuvěřitelné výkony byly k vidění 25. července v Soběšovicích na 
crossfitové soutěži dvojic SvarExpert Summer Games. Početné za-
stoupení měl na mítinku také CWG Bohumín. V jeho barvách zá-
vodily čtyři dvojice.

Soutěžící čekala řada náročných 
disciplín. Klání odstartovala plavecká 
šestistovka a běh na 2 500 metrů. 
V rychlém sledu, vždy jen s krátkými 
přestávkami na vydechnutí, následo-
valo vzpírání, veslařský trenažér, pře-
skoky přes švihadlo, cviky na hrazdě. 
Dále účastníky prověřil šplh, sprint, 
kliky ve stojce a komplex cvičení 
a běhu s padesátikilovým pytlem. Fi-
nálovou disciplínou bylo synchroni-
zované cvičení s medicinbaly, kettle-
belly, dřepy na jedné noze a angličáky. 

I trénované borce to opravdu dost 
bolelo a šli na dřeň.

V kategorii smíšených dvojic obsa-
dili závodníci CWG Bohumín Rená-
ta Buhlová a Petr Svoboda fantastic-
ké čtvrté místo. V soutěži mužských 
dvojic byli Patrik Theyer s Petrem 
Kolářem patnáctí, Honza Barbulák 
s nejmladším účastníkem Jakubem 
Machem sedmnáctí. Nejstarší účast-
ník Jarda Thér s Martinem Heřman-
ským obsadili 21. místo. 

 (CWG)

Vše začalo před dvěma dekádami přátelským »pinknutím«. 
Tenisoví nadšenci z Bohumína, Rychvaldu a Petřvaldu si na 
tamních starých, dnes už neexistujících kurtech dali pár setů. 
O rok později došlo na revanš na antuce bohumínského gym-
názia a tradice byla na světě. Před devíti lety se k partě přidala 
Dolní lutyně a tenisový turnaj měst se rozrostl na kvarteto.

V pořadatelství se města střídají. 
Lutyně vlastní kurty nemá, a tak 
organizuje akci u sousedů. Do po-
dobné situace se ale před časem 
dostal i Bohumín. Sokolský teniso-
vý areál za parkem, kde se turnaj 
konával, bohužel v posledních le-
tech pustne. Letos ale nebylo nutné 
improvizovat, pořadatelství připad-
lo na Petřvald a jeho nový tenisový 
svatostánek.

Do turnaje ve čtyřhrách o putov-
ní pohár vysílá každé město dvě 
dvojice. Bohumínské barvy 25. čer-
vence hájili Jiří Kuldánek s Pavlem 
Nekolou a Milan Pětroš s Vladimí-
rem Zvonařem. Sportovní štěstíčko 
ale letos nestálo na jejich straně. 
Jednu dvojici vyřadily z dalších 
bojů zdravotní problémy, druhá 
obsadila v konečném hodnocení 
šesté místo. Pohár pro vítěze zůstal 
u pořadatelů. Ve finále si to rozdaly 
oba petřvaldské páry. (tch)

Městská měření v tenisovém deblu

Extrémní závod prověřil i trénované dvojice

Závodníci CWG Bohumín opět v akci
Po pauze se naplno rozeběhly soutěže, kterých se účastní i SK CrossWeightliftingGym Bohumín 
(CWG). Nejdříve si člen klubu Jakub Macho střihnul 21 kilometrů v čase 1:42:39 v soutěži »Běhej 
lesy lednice« a získal krásné druhé místo.

Do soutěže se také zapojili mladší žáci a ve druhém 
ligovém kole obsadili ve své skupině třetí místo a cel-
kově jsou zatím šestí. Žáci startovali ve složení Bára 
Gajdova, Emilly Babišová, Štěpán Gratke a David 
Sklárčík. 

V Brně se za účasti devíti družstev konalo odložené 
druhé kolo ligy juniorek. Soutěžící překonali patnáct 
národních rekordů. Mezi rekordmany je i Eliška Kři-
stková z CWG, která v kategorii do 17 let a hmotnosti 
do 45 kilogramů pokořila v trhu 34 kilo a ve dvojboji 

75 kilo. Rozhodující třetí kolo se bude konat v rámci 
národního šampionátu do 20 let v Ostravě 6. prosince.

Z republikového mistrovství juniorek do 17 let při-
vezl klub celou sbírku medailí. Eliška Křistková zlato, 
Sabča Thérová stříbro a Tereza Sklárčíkova bronz. Na 
mistrovství bojovalo sedm oddílů. V bodovém hodno-
cení zvítězil Třinec, pomyslné stříbro vybojovala 
děvčata trenéra Jaroslava Théra z CWG Bohumín 
a bronzový stupínek obsadily reprezentantky Horní 
Suché. (CWG)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Jakub Wittka, Funkční fitness HavířovFoto: Jakub Wittka, Funkční fitness Havířov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu 
v Bohumíně vyhlašuje výběrové 
řízení na místo referenta odboru 
životního prostředí a služeb. Jde 
o pracovní poměr na dobu neu-
rčitou. Termín dodání přihlášek je 
do 7. září. Nabízíme zajímavou 
práci u stabilního zaměstnavate-
le. Staňte se členem týmu naší 
radnice. Bližší informace, zejmé-
na požadavky na vzdělání, na 
stránkách www.bohumin.cz, sek-
ce Radnice, rubrika Nabídka prá-
ce, na sociálních sítích  nebo ve 
vývěskách. (red)

PODĚKOVÁNÍ

Profesionální práce
Velké poděkování firmě Jomako-
stav a celému kolektivu pod ve-
dením Martina Jochima za per-
fektně odvedenou práci při 
rekonstrukci koupelny. Zvlášť 
velké poděkování patří Peteru 
Vojtkovi za stoprocentní práci, 
kterou odvedl v rekordním čase 
vždy s úsměvem a ochotou.
 Manželé Jiří a Renata SKřÍŠOVŠTÍ

Svatebčané děkují
Děkujeme Miroslavě Šemberové 
z restaurace Lutena v Dolní Luty-
ni za vstřícnost při objednávání 
a sestavování naší svatební hos-
tiny. Také děkujeme  kolektivu 
zaměstnanců, kteří se podíleli na 
přípravě svatební tabule, za vý-
borné jídlo a obsluze za vytvoře-
ní příjemné a pohodové atmo-
sféry.  Manželé KRZySTKOVI
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Také události v televizním éteru ovlivnila takzvaná doba koronavirová. Česká televize na-
příklad pro dříve narozené spustila třetí kanál. Především se odsunulo ukončení vysílání 
v DVB-T, které nahradí nástupce DVB-T2. Ostravské vysílače měly starou normu vypnout už 
na jaře, ale kvůli mimořádným opatřením k tomu nedošlo. Nyní už ale odložený proces 
nastává. Včera (27. srpna) umlklo staré vysílání veřejnoprávní televize. Vypínání komerčních 
bude následovat.

Osvěta k vypínání staré normy vysílání pro-
bíhala s dostatečným předstihem, takže si vět-
šina domácností už pořídila televizor nebo set 
top box, které DVB-T2 zvládají. Stále se ale 

najde mnoho takových, kteří přechod televiz-
ního vysílání dosud neřešili a stále sledovali 
staré kanály s varovným piktogramem. Ti prá-
vě přišli o vysílání České televize a vypínání 

komerčních stranic je za dveřmi. Už proto není 
nač čekat a je třeba přijímač zvládající novou 
normu pořídit. Změna se také neobejde bez 
přelaďování kanálů. Některé přístroje to zvlá-
dají automaticky, pro usnadnění manuálního 
přelaďování přinášíme níže tabulku s daty vy-
pínání vysílačů a údaji nových kmitočtů.

Přechod z DVB-T na DVB-T2 představuje 
změnu kódování obrazu a zvuku, laicky převo-
du videa na digitální data, která pak přenášejí 
televizní vysílače k anténám a televizorům. 
Nový kodek je mnohem efektivnější než jeho 
předchůdce a dokáže bez ztráty kvality zmenšit 
velikost dat o polovinu. A právě to je důvodem 
změny televizního vysílání - úspora. Díky men-
šímu množství přenášených dat se v éteru uvol-
ní prostor, vysílací frekvence. Ty budou sloužit 
k šíření mobilních služeb, tedy vysokorychlost-
ního internetu. Poslední DVB-T vysílače se 
odmlčí ke konci října, kdy se současné televiz-
ní pásmo uvolní pro nové mobilní sítě 5G.   
 (tch)

Jihočeská Dírná na Táborsku hostila 4. otevřené mistrovství České 
republiky juniorů, dorostu a masters v klasickém RAW benchpressu. 
Představilo se na něm osmatřicet oddílů, mezi nimiž nechyběl oddíl 
silového trojboje TJ Viktorie Bohumín.

Viktorku 1. srpna reprezentovala Natalia Curzydlo (19), která sou-
těžila v kategorii juniorek do 72 kilogramů. Nad hlavu dostala 70 kilo, 
což ji vyneslo na třetí příčku. V kategorii juniorů do 83 kilogramů se 
pak představil David Jokiel (20). Jeho výkon 135 kilo měl stříbrnou 
hodnotu.

Na lavici k čince ulehl také předseda oddílu Martin Turek (48), kte-
rý soutěžil ve veteránské kategorii masters 1 do 83 kilogramů. Jeho 
nejúspěšnější pokus 135 kilo mu zajistil bronzovou medaili. (red)

Atletická sezona probíhá i přes neustálé posuny termínů naplno. 
Atletický klub Bohumín (AKB) má v oblastní soutěži starší žákyně, 
které jsou zatím po dvou kolech na sedmém místě ze čtrnácti 
družstev. Ve druhé lize startují ženy a muži, kteří jsou po dvou 
kolech devátí rovněž ze čtrnácti týmů. 

Kdo si z bohumínských atletů 
zatím počíná nejlépe? V minipří-
pravce Gabriela Fišerová a Eliška 
Šalbutová, z mladších žáků Dani-
el Strzondala, který na mistrov-
ství Moravy a Slezska obsadil 
druhé místo v běhu na 150 met-
rů. Mezi staršími žákyněmi patří 
k nejlepším Karolína Klotková, 
Karolína Fulnečková, Klára Sta-
nieková a Eva Kasanová. Výbor-

ně si počíná starší žák Nikolas 
Spiros Papadimitriu a v doroste-
necké kategorii Casey Long, Eric 
Trynka, Vojtěch Pončík a Anna 
Glučová. Jmenovaní starší žáci 
a dorostenci tvoří také hlavní já-
dro družstva žen a mužů, které-
mu dominuje počtem získaných 
bodů Hana Holaňová. 

Individuální soutěže vyvrcholí 
v září republikovým mistrov-

stvím. Bude na něm startovat 
celá řada bohumínských mla-
dých atletů, kteří splnili výkon-
nostní limity.

Děkujeme rodičům za podpo-
ru a trenérům za přípravu, trpě-
livost i doprovod na závodech.

Náborové dny pro nové zájem-
ce o členství v AKB se uskuteční 
2. a 9. září od 16.30 do 17.30 ho-
din na stadionu u ZŠ ČSA. U stá-
vajících členů stačí potvrdit, že 
budou v členství pokračovat. 

 Zdeněk VESElÝ,
 člen výboru AKB

Kynologická organizace Rychvald pořádá kurz základní ovladatelnos-
ti psa bez rozdílu plemene a věku. Cílem je naučit majitele, jak mají se 
svými psy správně pracovat. Náplní jedenácti lekcí je nácvik přivolání, 
chůze na vodítku, poloh sedni, lehni, odložení psa, překonávání překá-
žek. To vše i za ztížených podmínek v přítomnosti cizích lidí, psů či ru-
šivých elementů. Výcvik bude probíhat na cvičišti ZKO v Rychvaldu 
v ulici Na Fojtství od září do listopadu každou neděli od 8 hodin. Další 
informace na www.zkorychvald.cz, telefonicky 736 413 715 nebo v ne-
děli od 8 do 10 hodin na cvičišti. (red)

Na cvičiště Na Fojtství v Rychval-
du se 12. září uskuteční kynologický 
závod. Soutěžními disciplínami 
bude poslušnost, zdolávání překá-
žek či obrana. Psi na této akci nebu-
dou záměrně rozptylováni střelbou. 
Prezentace začíná v 7 hodin, závod 
8.15 hodin.

Televizní vysílání v DVB-T definitivně končí

Trojbojaři pod činkou

Atleti se soustředí na mistrovství

Kurz ovladatelnosti psa Kynologický 
závod

Přechod ostravských vysílačů Hošťálkovice, Hladnov a lanová z DVB-T na DVB-T2

Multiplex
Vypnutí DVB-T Zapnutí DVB-T2

Kanál Termín Kanál Termín

Multiplex (MUX) 1, veřejnoprávní televize 54 27. 8. 2020 26 už vysílá

Multiplex (MUX) 2, komerční televize 37 1. 10. 2020 28 2. 10. 2020

Multiplex (MUX) 3, komerční televize 48 13. 10. 2020 31 14. 10. 2020

Multiplex (MUX) 4, komerční televize 45 30. 9. 2020 45 30. 9. 2020

Foto: TJ Viktorie BohumínFoto: TJ Viktorie Bohumín

Děkujeme skvělým lidem 
z domu číslo 1017 v Mírové 
ulici, kteří s naprostou samo-
zřejmostí pomohli snést na 
ležícím vozíku naši kamarád-
ku Katku, která se po onemoc-
nění roztroušenou sklerózou 
nemůže hýbat. Koncem čer-
vence jsme se vypravily na 
procházku, ale narazily jsme 
na osm schodů před domem, 
když přestala fungovat ploši-
na. Díky Michalu Kračmarovi, 
Matyáši Sochorovi a  Janu 
Chalupovi a Monice Šebestové 
j sme bar iéru překonaly 
a mohly udělat Katce pěkný 
den. Další velké poděkování 
patří strážníkům, kteří ve 
svém volnu pomohli Katku 
vynést zpět do domu. Děkuje-
me Ivu Uherkovi, Ivanu Do-
mozychovi a Michalu Gavro-
ňovi.

 Hanka GONSIOROVá,
  Martina KARWACZyKOVá,

 Marcela GuŇKOVá

PODĚKOVÁNÍ

Nezištná pomoc
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BLAHOPŘÁNÍ
22. srpna oslavil své životní jubileum 75 

let pan Hubert OLECKÝ.  
Všechno nejlepší, hodně štěstí, 

pevné zdraví a spokojenost do dalších let 
mu ze srdce přeje manželka, 

dcera Renáta s přítelem, 
synové Tomáš a Michal s rodinami, 

rodina Skupieňova a rodina Piatkova. 

10. září oslaví své životní jubileum 70 let 

pan Bernard TRAUTMANN.

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody 

přeje manželka Milka 

s celou rodinou.

Diamantová svatba
20. srpna oslavili 60 let společné cesty životem 

manželé Marie a Leon PRŮŠKOVI ze Záblatí.

Změnilo se kdeco, ale na vaší lásce nic. 
Přejeme vám těch společných let ještě víc.

Za rodinu a přátelé syn Tomáš.

15. srpna oslavil krásné životní jubileum 
75 let náš tatínek a dědeček, 

pan Miroslav KOCH.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
pohody a spokojenosti do dalších let 

ti přejí manželka Eva, 
synové Mirek a Milan, 

vnoučata Michal, Kristián, Olívie a Klárka.

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

Bohumín 99.0 FM  107.3 FM  R-OVA

SOUTĚŽ

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Ostrava
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VZPOMÍNKY

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal. Ta rána stále bolí,  
zapomenout nám nedovolí.

5. srpna uplynulo 2. výročí úmrtí 
a 9. září by se dožil 76 let 

pan Rudolf ADAMČÍK.


Stále vzpomínají manželka, dcery Šárka, 
Renáta, sestra s rodinami.

Tak jako ti z očí zářila láska, radost a dobrota,  
tak nám budeš scházet do konce života.

5. srpna jsme vzpomněli smutné  
7. výročí úmrtí 

pana Jaroslava BÁRTŮ.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Věrka, 
dcera Jana s manželem Jirkou, vnuci Michal, 
David s manželkou, Adam, Lukáš, pravnučky 
Sofie a Melanie a sestra Marie s manželem.

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

16. srpna uplynulo 100 let od narození 

pana Jana KOVALSKÉHO.


S láskou a úctou vzpomínají syn Karel, 

snacha Dagmar, vnuci Jiří a Jan 
se svými rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat 
se sem vrací. Kytičku přineseme, svíčku zapálíme, na tebe nikdy nezapomeneme.

17. srpna jsme vzpomněli 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk BACÍK.


S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka Růžena, dcera Lucie, syn 

Tomáš, vnučka Barborka a ostatní příbuzní.

Kdo v srdci žije, neumírá.

8. srpna uplynuly dva roky, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, tchán a dědeček, 

pan Heinz KUPCZYN 


a zároveň si 28. září připomeneme jeho 
nedožité 80. narozeniny. 

S úctou vzpomínají manželka, synové,  
snachy a vnoučata.

Jak těžké je bez tebe, maminko, žít. Láska však smrtí nekončí. Odešla jsi, 
jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách ale zůstáváš dál...

11. srpna uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila 

paní Anna SÝKOROVÁ.


Rovněž jsme si letos připomněli 
jejích nedožitých 90 let.

S láskou a úctou vzpomínají synové 
s rodinami a přítel Petr.

Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli 
tvůj hlas. Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. 

Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo tě nejvíc miloval, 
nepřestane nikdy na tebe vzpomínat.

16. srpna jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí našeho 
milovaného syna, manžela, tatínka, zetě, bratra a dědečka, 

pana Jiřího KUBLY.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Petra, dcera Lucie a dcera Petra s rodinou.

Klesly ruce pracovité, ztichlo srdce milující, které tolik pro nás chtělo žít. 

19. srpna jsme vzpomněli 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil a moc nám chybí 

pan Nikos MITOPULOS.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcery s rodinami a sestra s rodinou. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi!

Čas umí vše zahojit, jsou ale ztráty, které nepřebolí nikdy.

14. srpna jsme si připomenuli nedožité 
90. narozeniny 

pana Miroslava SVOBODY. 
8. července jsme vzpomněli 23. výročí 

jeho náhlého úmrtí.

 
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka a dcery.

Odešel jsi, jak si to osud přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.

8. srpna uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil  
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Bohumír OLŠÁK.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Dana  

a syn Vladimír s rodinami.

Vzpomínáme, tati, mami, v myšlenkách našich jste stále s námi.

13. srpna by oslavil 90 let náš tatínek, 

pan Stanislav MANDERLA.
2. července tomu bylo již 36 let, kdy nás navždy opustil.


27. srpna by se dožila 87 let naše maminka, 

paní Jiřina MANDERLOVÁ.

Od jejího úmrtí uplynulo 1. února 11 let.

Všem, kteří na ně vzpomenou, děkují dcera Věra, syn Stanislav.
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Michal Cyroň a Lenka 
Mališová, oba z Bohumína  Mi-
chal Kuča a Eliška Měchurová, 
oba z Bohumína  Adam Ripp 
z Havířova a Veronika Balaďová 
z Bohumína  Michal Čonka 
a Denisa Heczková, oba z Bohu-
mína  David Gabčo z Petřvaldu 
a Denisa Kačicová z Bohumína  

Bohumil Blažek a Sylvie Mesiari-
ková, oba z Bohumína  Josef 
Štenda a Ivana Walachová, oba 
z  Bohumína  David Revťák 
z Bohumína a Petra Bognerová 
z Vřesiny  Jaromír Bindáč ze 
Šilheřovic a Adéla Wolfová z Bo-
humína  Libor Toufar z Pro-
středních Bludovic a Bohumila 
Krejčová z Bohumína (mat)

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

19. srpna jsme vzpomněli 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka VYKYDALA.


S úctou a láskou vzpomínají rodiče 

a sestra s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

25. srpna jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

paní Dagmar JURIŠOVÉ, 
rozené Biječkové.

Zároveň 29. srpna vzpomeneme její nedožité 
65. narozeniny.


S úctou a láskou vzpomíná manžel.

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

3. září si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí 
naší milované dcery, maminky a babičky, 

paní Mileny GLACOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají maminka, 

dcera Zuzana s manželem 
a vnuci Ondrášek a Danielek.

Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli k narozeninám přát. 
Jen kytičku na hrob dáme, klidný spánek můžeme ti přát.

28. srpna by oslavila 90. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička, 

paní Marie HAVRANOVÁ.


Vzpomínáme s láskou  a úctou.

Dcera Marta, synové Jan a Michal s rodinami.

Navždy jsi odešel, ztichl tvůj hlas, jen živé vzpomínky zůstaly v nás.

8. září vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 

pana Pavla SPIEWOKA z Pudlova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.


S úctou a láskou vzpomínají dcery Ludmila, 

Věrka s manželem, vnoučata a pravnoučata.

Když jsi, tatínku, spal, tvůj anděl strážný tvou bolest a trápení s sebou vzal 

a u nebeských bran objetím přivítal. Děkujeme a nadevše milujeme.

29. srpna vzpomeneme nedožité 66. narozeniny 

pana Ladislava VRÁNY.


S láskou stále vzpomínají syn Marek s rodinou, 
dcera Petra s rodinou, Táňa a maminka Anna.

8. září vzpomeneme nedožitých 39 let 
naší dcery, maminky, sestřenky a tety, 

paní Hanky AGELOVÉ-KOSTRUHOVÉ.

Bohužel už s námi není.


Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí, prosím, 

tichou vzpomínku.
Rodina

1. září vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
našeho otce a dědečka, 

pana Antonína SEDLÁKA.

Zároveň 8. září vzpomeneme 6. výročí úmrtí 
naší maminky a babičky, 

paní Dagmar SEDLÁKOVÉ.


Za celou rodinu vzpomíná dcera Darja.

Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli přát, jen kytičku na hrob dáme 

a budeme vzpomínat.

1. září by se dožil 80 let 

pan Alois MARTIAK.


S láskou vzpomíná manželka Anna, 

dcera Marta s Petrem, syn Libor s Věrkou.

Balcárek Jiří *1956 z Nového Bohu-
mína  Germuška Dušan *1945 ze 
Skřečoně  Grill Beno *1929 ze Staré-
ho Bohumína  Hadamík Květoslav 
*1934 z Nového Bohumína  Halfa-
rová Adéla *1943 z Nového Bohumí-
na  Hanusová Otilie *1929 ze Skře-
čoně   Hranická Anděla *1941 
z Nového Bohumína  Konderlová 

Jana *1955 z Nového Bohumína  
Křižánková Marie *1947 z Nového 
Bohumína  Lamlová Miluše *1942 
z Nového Bohumína   Linnertová 
Alena *1958 ze Skřečoně   Lippai 
Anton *1944 z Vrbice  Mleczko Mi-
roslav *1952 z Nového Bohumína  
Pelikán Richard *1920 z Nového Bo-
humína  Svrčina Roman *1964 ze 
Záblatí  Šuhajová Květoslava *1929 
z Nového Bohumína  Topurkiewic-
zová Irena *1946 ze Skřečoně (mat)

Své »ano« si řekli

Naposledy 
jsme se rozloučili
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V sobotu 8. srpna se v bohumín-
ské kuželně uskutečnil 10. ročník 
soutěže v kuželkách klubu zrakově 
postižených Zrapos z Opavy. V Bo-
humíně tuto soutěž pořádá pravi-
delně. Letos se měření sil zúčastni-
lo šestatřicet hráčů, přijeli přátelé 
i ze Slovenska. 

Moc nás těší, že nám poděkovali 
za vstřícnost a spokojenost. Přeje-
me Janě Paulusové i oddílu Zrapos 
mnoho hezkých akcí. 

 Janka SlIWKOVá.
 předseda oddílu kuželek  

 TJ Sokol Bohumín 

V Řece na Frýdecko-Místecku 
se od 24. do 26. července uskuteč-
nil jedenáctý ročník Slezského sra-
zu dvoutaktů, který každoročně 
pořádá Veterán Trabant klub Bo-
humín. Třídenního setkání v Bes-
kydech se letos zúčastnilo více než 
čtyřicet trabantů, ale také wartbur-
gy či velorexy. 

V sobotu dopoledne vyrazila 
kolona na svou spanilou jízdu, ten-
tokrát na Hrčavu a Trojmezí. Trasa 
měřila tam i zpět přes sto kilome-
trů a dvoutaktům dala zabrat, pro-
tože vedla většinou po úzkých 
cestách kopcovitým terénem. 

Sobotní odpoledne patřilo sou-
těžím. Účastníci se utkali v jízdě 
zručnosti, házeli obručemi světlo-
metů na cíl nebo na čas absolvova-
li demontáž a montáž zapalova-
cích svíček. Počasí přálo, děti 
i dospělí se  čachtali v bazénu, ve-
čer si užili společenskou zábavu.

Akce se vydařila a poděkování si 
zaslouží hlavní organizátor, před-
seda Trabant klubu Lešek Rychter, 
i účastníci, kteří pomáhali, ať už 
při stavbě stanu nebo přípravě ob-
čerstvení. Dekujeme také sponzo-
rům za dary a bohumínskému 
odboru školství, kultury a sportu 
za poskytnutí upomínkových 
předmětů do tomboly a cen pro 
vítěze soutěží. 

 Eduard KulA

Co je to půjčka, co jsou investice, počáteční vklad, zadlužení? 
Jak nakládat s penězi? Na podobné otázky týkající se financí 
hledali v uplynulém školním roce odpovědi žáci čtvrtých tříd 
Masarykovy školy v rámci projektu České spořitelny »Abeceda 
peněz«.  

Na počátku bylo důležité dobře 
promyslet podnikatelský plán, vy-
brat si takový druh podnikání, na 
jehož konci budou produkty, které 
se budou skutečně a dobře prodá-
vat. Žáci absolvovali exkurzi v míst-
ní pobočce České spořitelny a měli 
tak příležitost nahlédnout pod po-
kličku chodu banky. Peněžní ústav 
dětem v rámci projektu poskytl 
půjčku podloženou řádnou smlou-
vou. Úkolem celoročního úsilí bylo 
za vypůjčené peníze rozjet podni-
kání a investovat tak, aby zisk po-
kryl nejen půjčku, ale předem sta-
novenou pozdějš í  invest ic i . 
Například školní výlety nebo po-
moc potřebným.

Pod mentorským vedením tříd-
ních učitelek si žáci založili vlastní 
firmy. Pečlivě se připravovali a těšili 
se na jarmark, kde měli své výrobky 
prodávat.

Člověk však míní, ale život mění. 
Finální fází projektu bohužel zhatil 
koronavirus. I přesto snaha dětí ne-
vyšla nazmar. Naučily se více o pe-
nězích přemýšlet a uvědomily si 

jejich dosud neobjevenou hodnotu. 
Vědí, že při podpisu smlouvy musí 
číst veškeré informace, i ty psané 
malým písmem pod čarou. Také 
poznaly, že se rychlá, nepromyšlená 
půjčka může snadno proměnit 
v cestu do finanční propasti. A to 
jsou zkušenosti, které ve skutečném 
životě a podnikání mohou zúročit.

 Text a foto: 

 lenka STRÝČKOVá

Oddíl Klubu českých turistů 
Tramp Bohumín pořádá v sobo-
tu 12. září 44. ročník cyklojízdy 
a turistického pochodu »Za krá-
sami podzimu«. Pěší a cyklisté 
mohou vyrazit na trasy dlouhé 
20, 40 a 50 kilometrů od 7 do 10 
hodin tradičně od bohumínské-

ho vlakového nádraží. Cíl se na-
chází v hasičském areálu Na Va-
lech v Nové Vsi. Tady čekají 
účastníky diplomy, občerstvení, 
opékání buřtů, soutěže a hry pro 
děti i dospělé. Pochod se koná za 
každého počasí. Doporučuje se 
mapa Ostravska. (okčt)

Turnaj hendikepovaných kuželkářů Dvoutakty 
v Beskydech

Školáci ve světě financí a podnikání

Za krásami podzimu

Foto: TJ Sokol BohumínFoto: TJ Sokol Bohumín

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji celému kolektivu za-
městnanců domova důchod-
ců Cesmína za péči o mého 
manžela Zdeňka Švancaru 
a přeji jim hodně síly do další 
náročné práce.
 Anna ŠVANCAROVá

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.

 ● Koupím byt, dům. Ne RK. Tel.: 737 
520 092. 

 ● Koupíme zahrádku v Bohumíně 
nebo okolí. Pokud možno s chatkou 
nebo zahradní boudou. Tel.: 773 924 
635, e-mail: krumpholz.tomas@gmail.
com.

 ● Vyměním městský byt 2+1 v pod-
kroví za 3+1 menší zástavba. Tel.: 731 
883 543.

 ● Pronájmu garáž za Partyzánem. 
Tel.: 775 214 639.

 ● Prodám družstevní byt 2+1, 77 m2, 
v cihlovém, revitalizovaném, 3podlaž-
ním domě v centru města. Cena a bliž-
ší info na tel.: 732 878 913, 603 379 
803.
SLUŽBY

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

 ● 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.

 ● Výrazné slevy cen masáží senio-
rům 65+ v Komenského 554. Tel.: 724 
340 942.
RŮZNÉ

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

INZERCE Organizace školního roku 2020/2021
Začátek školního roku 1. září 

Podzimní prázdniny  29. a 30. října 

Vánoční prázdniny 23. prosince až 3. ledna

Konec prvního pololetí 28. ledna 

Pololetní prázdniny 29. ledna 

Jarní prázdniny 22. až 28. února 

Velikonoční prázdniny 1. dubna

Konec školního roku 30. června
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KAM V BOHuMÍNě?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 & 596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 2.9. a 3.9. ŠARLATÁN. Česko (Ži-
votopisný / Drama), 2020,  od 12 
let, 100 min., 130 Kč.

 ● 4.9. a 5.9. v 19 hodin, 11.9. v 16 
hodin  TENET. USA (Sci-fi/Akční), 
2020, titulky, od 12 let,150 min., 
140 Kč.

 ● 6.9. a 7.9. v 19 hodin ŠTĚSTÍ JE 
KRÁSNÁ VĚC. Česko (Komedie), 
2020, 99 min., přístupný, 101 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 9.9. v 9 hodin POSLEDNÍ ARIS-
TOKRATKA. Česko (Komedie), 
2019, 110 min., 50 Kč (FK pro 
seniory).

 ● 9.9. v 19 hodin HAVEL. Česko 
(Životopisný), 2020, od 12 let, 100 
minut, 120 Kč.

 ● 10.9. a 11.9. v 19 hodin ŽENSKÁ 
POMSTA. Česko (Pokus o komedii), 
2020, od 12 let, 88 min., 130 Kč.

 ● 12.9. v 19 hodin NOVÍ MUTANTI. 
USA (Horor / Sci-Fi ), 2020, dabing, 
od 12 let, 95 min., 120 Kč.

 ● 13.9. v 16 hodin DĚDA, PO-
STRACH RODINY. USA (Komedie), 
2020, dabing, přístupný, 98 min., 
120 Kč.

 ● 13.9. v 19 hodin AFTER: PŘIZNÁ-
NÍ. USA (Drama / Romantický), 
2020, titulky, od 15 let, 106 min., 
120 Kč.

LETNÍ KINO

Za každého počasí, k zapůjčení 
deky a repelenty.

 ● 29.8. ve 20.30 hodin MÉĎA BÉĎA. 
USA (Animovaný / Rodinný), 2010, 
dabing, přístupný, 77 min., 80 Kč.

 ● 30.8. ve 20.30 hodin SNĚŽNÝ KLUK. 
USA (Animovaný / Rodinný), 2019, 
dabing, přístupný, 85 min., 80 Kč.

PRO DĚTI

 ● 6.9. v 10 hodin HURÁ DO DŽUN-
GLE. Mauricius (Animovaný), 2020, 
dabing, 88 min., 110 Kč.

 ● 13.9. v 10 hodin TŘI VESELÁ PRA-
SÁTKA. Divadelní muzikál pro děti 
s písničkami Jaromíra Nohavici. Hra-
je Divadlo Minaret. Kinosál, 80 Kč.

DIVADLO

 ● 14.9. v 19 hodin SCREAMERS - 
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ. Zábavná tra-
vesti show. Kinosál, 260 a 290 Kč. 
Náhradní termín za 24.5., zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.

 ● 19.9. v 19 hodin CAVEWOMAN. 
One man show o lásce a partner-
ských vztazích. Hraje Divadlo Point. 
Kinosál, 350 Kč. Náhradní termín za 
20.4., zakoupené vstupenky zůstáva-
jí v platnosti.

HUDBA

 ● 12.9. od 16 hodin SKŘEČOŇSKÝ 
FESTIVAL. Čtyři bohumínské 

hudební skupiny, gril se šéfkucha-
řem, taneční zábava. Hasičská za-
hrada ve Skřečoni.

 ● 14.9. v 19 hodin ROMAN DRA-
GOUN & MICHAL ŽÁČEK. Legen-
dární klávesista s ostravským saxo-
fonistou na jednom pódiu. Pod 
Zeleným dubem, 200 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

31.8. až 13.9. KNIHOVNA ZCELA 
UZAVŘENÁ
Knihovna ve Vrchlického ul. bude 
kvůli rekonstrukci uzavřená do 1. 2. 
2021. Provizorní půjčovna bude 
v provozu od 14. 9. v bývalé pro-
dejně nábytku vedle Jeskyňky ve 
Vrchlického ulici (100 metrů od 
stávající bibliotéky). Provozní doba 
bude ve všední dny od 8 do 12 
a od 13 do 18 hodin (ve středu 
pouze dopoledne) a v sobotu od 8 
do 11 hodin. Poboček knihovny ve 
Skřečoni, Starém Bohumíně a Záb-
latí se změny netýkají.

KURZY

 ● FOTOKURZ. 19 kurzů v učebně,  
9 workshopů v terénu, maximální 
kapacita 20 osob, 3 800 Kč.

VÝSTAVY

 ● Každou sobotu ve 14-17 hodin 
VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj a vý-
zbroj od ČSLA po AČR, komentova-
né prohlídky. Uniformy, zbraně, 
technika. Dům služeb na nám. 
Budoucnosti.

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minulosti 
města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20 ho-
din, SO a NE v 10-20 hodin. Starý 
Bohumín, Pod Zeleným dubem.

MARYŠKA 

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

telefon: 776 577 722. Každé úterý 
a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

 ● Od 1.9. PO STOPÁCH VINNE-
TOUA A OLD SHATTERHANDA. 
Výstava fotografií Ladislava Pekár-
ka filmových míst ze slavných „ma-
yovek“. Vernisáž výstavy 28.8. v 18 
hodin. Salon Maryška.

 ● 3.9. ve 20 hodin VÝPRAVA 2020. 
Meditativní koncert hráčů na obří 
gongy a didgeridoo. Kostel ve Sta-
rém Bohumíně, 290 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 6.9. od 10 hodin POUŤ VE STA-
RÉM BOHUMÍN. Tradiční odpust 
s pouťovými atrakcemi na náměstí 
a v jeho okolí.

 ● 13.9. od 10 hodin POUŤ VE 
SKŘEČONI. Pouťové stánky, bez 
atrakcí ,  před sk řečoňským 
kostelem.

SPORT

 ● 5.9. v 8.30-12 hodin JÓGA PRO 
DOBROU VĚC. Cvičení s lektory, dob-
rovolné vstupné pomůže psímu 
a kočičímu útulku. Sportcentrum 
Bosporka.

 ● 12.9. od 7 hodin ZA KRÁSAMI 
PODZIMU. 44. ročník cyklojízdy a tu-
ristického pochodu. Start u vlakové-
ho nádraží, cíl Na Valech.

FOTBAL
 ● 29.8. v 17 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ 

– INTER PETROVICE. Muži, krajská 
soutěž, hřiště v Záblatí. 

 ● 30.8. v 16.30 hodin FK BOSPOR 
– SK DĚTMAROVICE.  Muži, divize, 
hřiště za parkem.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 28.8. do 13.9. 
Programy také na www.bohumin.cz nebo www.k3bohumin.cz.

28.8. v 19 hodin NETOPÝŘÍ 
NOC V LETNÍM KINĚ. Stopování 
a odchyt netopýrů v parku po-
mocí echolokátorů, přednáška 
přírodovědců. Od 21 hodin pro-
mítání dokumentu Netopýři ve 
tmě. Letní kino, 80 Kč.

29.8. v 9 -14 hodin ANTIKVARI-
ÁT NA NÁMĚSTÍ. Knížky pro 
děti i dospělé, komiksy, časopisy, 
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.

5.9. ve 14 hodin DOPRAVNÍ 
ODPOLEDNE. Klaun Hopsalín, 
akrobatická show a soutěžní 
stanoviště. Hobbypark nebo let-
ní kino, vstupné zdarma. Z pla-
cených atrakcí nástřik tetování, 
malování na obličej, skákací 
hrady.

(Pokračování na str. 16)
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Dva turnusy dětí absolvovaly o prázdninách »Námořní akade-
mii«. Oblíbený příměstský tábor, který pořádá spolek Posejdon, 
je zasvětil do základů vodáctví. Děti se plavily po místních ře-
kách i jezerech a zažily spoustu dobrodružství.

Malí námořníci prošli základ-
ním vodáckým výcvikem. Naučili 
se záběry pádly, názvosloví, uzly, 
první pomoc, orientaci v mapě. 
Také si osahali stavbu a opravy lodí 
a vodáckých potřeb. Když netrávili 
čas na vodě na různých typech pla-
videl, osvojovali si tábornické do-
vednosti či podnikali výpravy do 
okolí. Chybět nemohly táborové 
hry, soutěže, vodácká olympiáda.

Vodácký tábor dotoval Evropský 
sociální fond z programu podpory 
zaměstnanosti, jehož cílem je pod-
pora fungování rodin v období 
prázdnin. Proto této nabídky moh-
li vyžít jen rodiče, kteří pracují, 
podnikají nebo se o místo pro-

střednictvím úřadu práce ucházejí. 
Námořní akademie slavila velký 
úspěch a její organizátoři mají zá-
jem pokračovat i v dalších letech, 
byť bez dotační podpory. (tch)

V Nových Zámcích se 11. čer-
vence konalo Mezinárodní mist-
rovství Slovenska v rybolovné 
technice. Velkého úspěchu dosáhli 
sportovci z bohumínské místní 
organizace Českého rybářského 
svazu pod vedením trenérů Břeti-
slava Kedziora a Karla Světelského. 
V pětiboji zvítězili ve všech kate-
goriích, ve kterých nastoupili.

Kategorii žen vyhrála Lucie Ke-
páková a žákyň Eliška Vladyková. 

Filip Sitek byl nejlepší z juniorů 
a Tomáš Bernatík obsadil ve stejné 
skupině druhé místo.

Fotograf Ladislav Pekárek a spo-
lek Maryška zvou na rozšířenou 
reprízu výstavy věnované legendár-
ním postavám příběhů Karla Maye. 
Indiánský náčelník Vinnetou a jeho 
přítel Old Shatterhand se vracejí od 
1. září do 30. října. 

Vernisáž výstavy proběhne 28. 
srpna v 18 hodin v Salonu Maryška 
na náměstí T. G. Masaryka. Výstava 
pak bude k vidění vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

Po stopách natáčení nesmrtel-
ných snímků ze 60. let se vydal bo-
humínský fotograf Ladislav Pekárek, 
velký fanda filmových »mayovek«. 
Výstava nabídne unikátní snímky 
nejkrásnějších míst natáčení. Bě-
hem vernisáže uvidí hosté i několik 
videoprezentací, dvě autorovy fo-
toknihy, rozhovory s českými mayo-
logy, rozhovor s filmovým architek-
tem Vladimirem Tadejem a mnoho 
dalších zajímavostí. (luk)

Vždyzelené keře a menší 
stromky rodu pieris se vy-
skytují asi v  10 druzích 
v Severní Americe a Asii. 
Dorůstají do výšky až šesti 
metrů a pro svou mrazu-
vzdornost a nenáročnost 
na vodu v půdě se hojně 
pěstují i v Evropě.

Pieris japonská pochází z Ja-
ponska, Tchaj-wanu a východní 
Číny, kde se vyskytuje v nad-
mořských výškách od 800 do 1 
900 metrů. Patří mezi nejraněji 
kvetoucí okrasné keře a pro 
svou odolnost a se uplatňuje 
nejen v zahradách, ale i v par-
cích a městské výsadbě. Roste 
na kyselých až neutrálních pů-
dách, nejlépe písčitých či raše-

linných, dostatečně propust-
ných. Daří se jí jak na plném 
slunci, tak v polostínu a snáší 
velmi dobře i zastínění. Kvete 
od března do května záplavou 
bílých baňkovitých květů, visí-
cích v dlouhých latách. 

 Text a foto: Jiří Šuhaj

Prázdninové dobrodružství na vodě

Rybářské medailové úlovky

Filmová místa v obrazech

Pieris japonská   
(Pieris japonica)

KAM V BOHUMÍNĚ

 ● 12.9. v 16 hodin  SLOVAN ZÁBLATÍ – TJ 
OLDŘICHOVICE. Muži, krajská soutěž, hřiště 
v Záblatí.  

 ● 13.9. v 16 hodin FK BOSPOR – SK POLANKA 
NAD ODROU.  Muži, divize, hřiště za parkem.

AQUACENTRUM

596 092 300,  777 707 786, 
aquacentrum@bospor.info, 

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
SAUNOVÝ SVĚT
pondělí až čtvrtek: 12-21 hodin
víkendy a svátky: 8-21 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 9-21 hodin

LEZECKÁ STĚNA - denně ve 12-20 hodin
CVIČENÍ - rezervace 733 775 824 
nebo osobně v recepci
pondělí: 16-18 hodin kruhový trénink
úterý:  8.30-9.30 hodin kruhový trénink; 
17-18 hodin funkční trénink
středa:  9.30-10.30 hodin cvičení maminek; 
17-18 hodin tyče
čtvrtek:  9-11 hodin senioři; 17-18 hodin HIIT
pátek:  9.30-10.30 hodin cvičení maminek; 
16-17 hodin kruhový trénink

ADVENTURE GOLF

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

(Pokračování ze str. 15)

Příroda Bohumínska – 
dřeviny (259)
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