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Školy po prodloužených prázdninách znovu ožily 
Poprvé do školy! Novou životní etapu zahájilo v Bohumíně 1. září 176 prv-
ňáčků, o šest více než loni. Premiérově usedlo do lavic i patnáct dětí, které 
mají odklad povinné školní docházky a budou se adaptovat na školní pro-
středí v přípravné třídě. Celkově v tomto školním roce navštěvuje bohumín-
ské devítiletky zhruba 1 700 dětí.

Dvě největší školy, Masarykova a ČSA, ote-
vřely po dvou prvních třídách. Masaryčka 
přivítala 46 nováčků, ČSA o čtyři méně. Ve 
Skřečoni se bude vzdělávat 26 prvňáčků, 
v Bezručově škole 21 a v Benešově 
škole 20. „Dalších zhruba dvacet dětí 
doplnilo malotřídky v Záblatí, Starém 
Bohumíně a Pudlově,“ uvedla ve-
doucí odboru školství, kultury 
a sportu bohumínské radnice 
Pavla Skokanová. Všichni prv-

ňáčci obdrželi od města originální tričko 
s nápisem Bohumínský školáček, uvítací 
list a drobné školní pomůcky.
Benešova škola pokračuje v projektu pří-
pravné třídy. Ta pomáhá dětem s odkla-

dem školní docházky adaptovat se na školní 
prostředí a dopilovat nedostatky v oblasti 

sociální a psychické zralosti či logopedie. 
„Když jsme loni iniciovali její vznik, měli jsme 
obavy, zda se nám ji podaří naplnit. Ukázalo se, 
že rodičům tento mezistupeň vzdělávání citelně 
chybí a uvítali, že jejich děti už nemusí trávit 
další rok ve školce. Letos už poptávka převyšo-
vala počet volných míst, který legislativa ome-
zuje na patnáct,“ vysvětlil místostarosta Igor 
Bruzl.
Bohumín využil k opravám a inovacím jarní 
koronavirovou výluku škol a pokračoval v nich 
i o prázdninách. Před ZŠ ČSA vyrostl parko-
vací záliv s časově omezenou dobou stání. 
Slouží k bezpečnému vyložení a naložení dětí, 
které rodiče dopravují do školy autem. Další 
prázdninovou investicí byla rekonstrukce 
a modernizace výdejny školních obědů ve 
Skřečoni za 1,7 milionu. Celkem už letos město 
do opravy školních budov a areálů investovalo 
devět milionů. Jana KONČÍTKOVÁ

Moderní bydlení bez kůlen  
a septiků   Str. 2

Svědectví o pravěkých  
chobotnatcích   Str. 3

Odpadová legislativa  
v pohybu (3)   Str. 6
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Čtyři nová parkovací místa začala sloužit před ZŠ ČSA. Vybudovaný 
záliv řeší  dosavadní nešťastnou situaci, kdy před školou zastavovali 
motoristé, zejména rodiče školáků, na vozovce v rozporu s předpisy.

Nový parkovací záliv nahradil 
úzkou travnatou plochu ohraniče-
nou zábradlím. Prostor k odstave-
ní čtyř aut je pětadvacet metrů 
dlouhý a tři metry široký. Jeho 
parametry umožní také přistavení 
autobusu, kterým žáci vyrážejí na 
výlety a školní akce. 

Protože smyslem investice bylo 
především vytvoření bezpečného 
prostoru k rozvozu školáků, je stání 
na nových místech časově omeze-
né. Ve všední dny od 7 do 15 hodin 
na nich lze stát maximálně 20 mi-
nut. Odpoledne a o víkendech je 

režim parkování bez omezení. Před 
vchodem do školy už předtím jed-
no parkovací místo existovalo, jde 
o vyhrazené stání pro vozíčkáře. 
Toho se úpravy netýkaly a zůstalo 
v nezměněné podobě na svém 
místě. 

Vybudováním zálivu ale úkol 
stavbařů nekončil. Na konci par-
koviště vytvořili menší travnatý 
ostrůvek, pak vjezd do školního 
dvora a nakonec zpevněnou plo-
chu pro separační kontejnery. 
Bohumín za úpravy před školou 
zaplatil 530 tisíc.  (tch)

V zálivu zaparkují auta i autobus

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Kdo si hraje, nezlobí. Pokud ovšem chodí na hřiště opravdu sportovat, ne zevlovat 
a dělat lumpárny.  Pro první skupinu, tedy milovníky pohybu, radnice aktuálně 
zmodernizovala trojici hřišť a plácků. V Gliňoči a na sídlištích v Tovární a u křižovatky 
Bezručovy a Revoluční ulice.  

V červenci nechalo město na hřištích položit 
nový asfaltový povrch, počátkem září na něj 
firma nastříkala lajny pro konkrétní druhy her. 
V Gliňoči na živičném koberci, který nahradil 
předchozí panely, si omladina může zahrát ko-
šíkovou nebo přehazovanou. Nejmenší plácek 
u trojice věžáků poblíž železáren slouží pouze 
ke streetballu, tedy basketballu na jeden koš. 

Propracovanější plány má radnice s herními 
atrakcemi v Tovární. „Na větším, nově přeasfal-

tovaném hřišti přibyly lajny pro basket a přeha-
zovanou. Hřiště chceme dále vybavit ještě bran-
kami,“ nastínila Irena Šlachtová z radničního 
odboru školství, kultury a sportu. Využití bude 
mít i menší plácek, jenž dostal také nový po-
vrch. „Necháme na něj nastříkat zábavné hry, 
skákacího panáka, twister a další,“ doplnila Šla-
chtová s tím, že do letošních inovací vložilo 
město 850 tisíc a modernizace prvků v Tovární 
bude pokračovat. Ještě letos nechá radnice od-

stranit staré houpačky a kolotoče, které už do-
sluhují a nevyhovují současným normám. Na-
hradit by je měla trojhoupačka s umělou 
dopadovou plochou. (tch)

V nejbližších dnech Bohumín vypíše výběrové řízení na rekon-
strukci osmi cihlových domů v bývalé rafinérské kolonii 
v Okružní ulici. Domky už jsou prázdné a o prázdninách pro-
vedlo město úpravy území. Nechalo zdemolovat hospodářské 
a technické objekty, s nimiž se do budoucna nepočítá. Rekon-
strukce domů na moderní bydlení za přibližně sto milionů by 
mohla odstartovat už na jaře. 

Většina původních nájemníků 
dostala náhradní byty. Prázdné 
domy se ale okamžitě staly terčem 
rabování. Zloději například vytrha-

li ze zdí vodovodní baterie. Proto 
se na lokalitu ve větší míře zaměřili 
strážníci. Bezprostředně po odstě-
hování bylo třeba vyvézt několik 

kontejnerů odpadu po původních 
nájemnících. Následně proběhla 
demolice osmi kůlen na otop 
a šestnácti septiků. Po rekonstrukci 
totiž bude červenou kolonii vyhří-
vat dětmarovický horkovod 
a domky se napojí na veřejnou ka-
nalizaci. „K zemi šel ještě jeden ob-
jekt, který do projektu přestavby 
nezapadal. Šlo o bývalou prádelnu, 
kterou si poslední majitel upravil 
k bydlení. Město objekt vykoupilo 
a nechalo zbourat,“ informoval Jan 
Hock z odboru rozvoje a investic.

Příští rok by měla začít náročná 
přestavba kolonie. Ze 64 původ-
ních vznikne 52 bytů s vyšší stan-

dardem. Část z nich bude mezone-
tových, tedy dvoupodlažních. Noví 
nájemníci by se do nich mohli 
stěhovat už za dva roky. Objekty se 
budou zateplovat, ovšem zevnitř, 
aby se zachoval jejich historicky 
cenný vzhled. Tím se sice o něco 
zmenší obytná plocha, ale zachovat 
kus historie za to stojí. Cihlové zdi-
vo čeká očista a  restaurování. 
Domky dostanou i novou střechu, 
balkóny a střešní okna.

Proměnou projdou i plochy 
v okolí. Vyrostou tady nové chod-
níky a asi sedmdesát parkovacích 
míst. Přibude veřejné osvětlení 
a místa pro kontejnery na odpad. 

 Pavel ČeMPĚL

V červenci dostalo hřiště na sídlišti v Tovární ulici nový povrch, nyní přibyly i lajny pro různé druhy her.

Nalajnováno, tak hurá s balonem na hřiště

Moderní bydlení bez kůlen a septiků

Děkuji členům hasičského sboru v Záb-
latí, kteří v posledních čtyřech letech něko-
likrát ročně i v nočních hodinách zasaho-
vali v ulici Za Můstkem. Za deště se tady 
zahlcovala kanalizace, ze které vytékaly 
tisíce litrů vody. Voda zaplavila sklepy a za-
hrady rodinných domů. Hasiči vodu nejen 
vyčerpali, ale ochotně pomohli i s úklidem. 
Vážíme si jejich obětavé práce, kterou vy-
konávají s naprostou samozřejmostí, 
ochotně a nezištně ve svém osobním vol-
nu. Ještě jednou mockrát děkujeme 

 Anna ZATLOUKALOVÁ

Hasiči pomáhají

Cihláky z roku 1908 byly součástí dělnické kolonie tehdejší rafinérie minerálních ole-
jů. Původně jich bylo devět, jeden však zdevastovala v roce 1997 povodeň. Šel po ní 
k zemi a rekonstrukce se bohužel nedočkal.

V létě zmizely kůlny a septiky, s nimiž se při přestavbě nepočítá.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Bohumín se může pyšnit architektonickými skvosty, stavbami 
z červených cihel. Řadu desetiletí se ale ukrývaly pod nánosy 
prachu a špíny. Až v roce 2014 se město pustilo do postupné 
očisty svých budov v Masarykově ulici. Na počin radnice plynule 
navázala římskokatolická farnost. Loni se zpod nánosů šedi vy-
loupla novobohumínská fara a ošetřování památek pokračuje, 
na řadě je kostel.

Bohumín se na přelomu 19. a 20. 
století bouřivě rozvíjel a při budo-
vání významných objektů si archi-
tekti oblíbili především fasády z pá-
lených neomítaných cihel. Měli 
k tomu ideální podmínky, vždyť 
v blízkém okolí působilo hned ně-
kolik cihelen. Většina těchto staveb 
je dnes kulturními památkami 
a tvoří jedinečnou a obdivovanou 

podobu centra města. Objekty 
v neogotickým stylu jsou také sou-
částí naučné stezky po stavbách 
z červených cihel

Krása ale není věčná, nečistoty 
udělají za více než sto let své. Město 
proto před šesti lety zahájilo po-
stupnou očistnou kúru svých ob-
jektů, obou radničních budov 
a centra sociálních služeb. Techno-

logie, která navrací cihlovým fasá-
dám původní krásu, oslovila i řím-
skokatolickou farnost. Během dvou 
etap prokoukla fara a první fázi má 
za sebou i kostel. „Celkem budou tři 
rozložené do tří let, kvůli financím. 
Nechci práci na dluh. Investuji jen 
tolik, kolik našetřím či přispějí dár-
ci,“ sdělil farář Pavel Cieslar. 

V uplynulých dnech očistili spe-
cialisté kostel ze strany od fary, 
příští rok na jaře to bude boční 
strana od radnice, v poslední etapě 

to ostatní. Náklady na všechny eta-
py činí 700 tisíc. Částkou 106 tisíc 
na tu letošní přispělo také Minis-
terstvo kultury z fondu na obnovu 
kulturních památek. Součástí 
očistného procesu bývá i spárování 
a oprava poškozeného zdiva. „Na 
to není nutné objednávat firmu, vět-
šinu si dělám sám,“ pousmál se vel-
mi zručný farář, který je často k vi-
dění se svářečkou v ruce a dalším 
náčiním, kterak se stará o údržbu 
farnosti. Pavel ČeMPĚL

Meandry Odry nejsou přírodní památkou pro nic za nic. Vodní živel si v Bohumíně 
pohrává s okolní krajinou, tvaruje ji, vymílá břehy a prakticky každý rok o něco po-
změní své koryto. Jisté ale je, že tudy řeka, ať už pod dřívějšími názvy Viadura, Via-
drus nebo jako bezejmenný tok před příchodem lidí, tekla odnepaměti. A že k ní 
chodili pít tehdejší živočichové, mamuty nevyjímaje.  

Přítomnost pravěkých chobotnatců dokládají 
opakované nálezy, které právě Odra a erozivní 
procesy odhalují. Pro minimálně jednoho 
z mamutů, kteří vyhynuli před osmi až deseti 
tisíci lety, byla cesta k napajedlu tou poslední. 
V roce 1999 našel Bohumíňák Radek Nadažy 
u řeky velmi zachovalý mamutí zub, o něco 
později k němu Jiří Spáčil přidal obratel. Oba 
kosterní pozůstatky jsou nyní nejvzácnějšími 
exponáty městského muzea. A může k nim při-
být třetí. Další stoličku objevil 29. srpna Josef 
Skokan, když s rodinou sjížděli řeku.

„Každý rok v srpnu zakončujeme prázdniny 
sjezdem řeky na raftu. Tentokrát jsme poprvé 
vzali i vnuka Vojtíška, který zanedlouho oslaví 
třetí narozeniny,“ popsal slunečnou sobotu se 
svižně plynoucí řekou Josef Skokan. Vnouček, 
jak už to u dětí bývá, si ale v průběhu potřebo-
val odskočit, a tak rodinka zastavila a strávila 
chvíli na břehu. Pepa házel s Vojtou na hladině 
žabky, když tu si všiml, že jeden ze »šutrů« na 
břehu mezi ostatními nějak vyniká. „Než skon-
čila první mamutí stolička v muzeu, měl jsem 
možnost si ji osahat a důkladně prohlédnout. 
Okamžitě mi proto blesklo hlavou, co držím 
v ruce právě teď,“ svěřil se Skokan. 

Jak se ukázalo, k novému nálezu došlo ve 
stejnému úseku jako k těm předešlým. Proto 
není vyloučeno, že jde o pozůstatky jednoho 
zvířete. »Nový« zub, který váží 1,1 kilogramu, 
sice není kompletní, přesto jde o unikátní ná-
lez. „Úzce spolupracujeme s Muzeem Těšínska, 
které jsme už informovali a vyšlou k nám své 
specialisty z přírodovědné sekce,“ potvrdila ve-
doucí odboru školství, kultury a sportu Pavla 
Skokanová, manželka šťastného nálezce, rovněž 
pracovníka radnice. O dalším osudu mamutí 
stoličky tedy rozhodnou muzejníci. „Doufáme, 

že se po prozkoumání vrátí zpět k nám. Byl by to 
další skvělý exponát v našem muzeu,“ uzavřela 
Skokanová. Pavel ČeMPĚL

Poslední v ulici, očisty se dočká i kostel

Svědectví o pravěkých chobotnatcích

Vynucená zastávka během sjíždění Odry měla nečeka-
nou tečku. Josef Skokan objevil na břehu torzo mamu-
tího chrupu.Stolička mamuta objevená v roce 1999 .

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavla SkokanováFoto: Pavla Skokanová
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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. Studentská 156, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízká cihlová zástavba v centru 
města. Byt s plastovými okny byl na-
pojen na centrální zásobování teplem. 
Plocha pro výpočet nájemného 73,80 
m2, celková plocha bytu 73,80 m2. 
Prohlídka 14.9. v 14.15-14.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 14.9. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Husova 350, číslo bytu 
4, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Nízká zástavba v blízkosti parku, ma-
teřské, základní a střední školy. V bytě 
je ústřední topení, k bytu náleží sklep. 
V domě je zajištěn úklid společných 
prostor. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 63,72 m2, celková plocha bytu 
66,24 m2. Prohlídka 14.9. v 14.30-
14.45 hodin a 15.9. v 8.30-8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.9. 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+3, ul. Čs. armády 1047, čís-
lo bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti střediska zdravotnických služeb, 
mateřské a základní školy. K bytu ná-
leží sklepní kóje a balkon. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor. 
Plocha pro výpočet nájemného 76,17 
m2, celková plocha bytu 79,05 m2. 
Prohlídka 14.9. v 15.45-16.00 hodin 
a 15.9. v 9.30-9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům v blíz-
kosti školy, školky a supermarketu. 
Plocha pro výpočet nájemného 41,36 
m2, celková plocha bytu 42,70 m2. 
Prohlídka 15.9. v 10.00-10.15 hodin 
a 16.9. v 15.15-15.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.9. v 16.45 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.

 ● Byt 1+2, ul. Partyzánská 289, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Zrekonstruovaný nízkopodlažní 
dům v klidné lokalitě. Dům s funkcí 
domovníka. Byt se sprchovým kou-
tem. Plocha pro výpočet nájemného 
64,88 m2, celková plocha bytu 66,88 
m2. Prohlídka 21.9. v 14.30-14.45 ho-
din a 22.9. v 9.45-10.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 23.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 592, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Cihlová zástavba v blízkosti au-
tobusového stanoviště, Penny marke-
tu a Kauflandu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 75,90 m2, celková plocha 
bytu 78,21 m2. Prohlídka 21.9. 
v 14.15-14.30 hodin a 22.9. v 8.30-
8.45 hodin. Licitace bytu se koná 23.9. 
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 vý-

počet nájemného 67,15 m2, celková 
plocha bytu 69,02 m2. Prohlídka 22.9. 
v 10.00-10.15 hodin a 23.9. v 15.15-
15.30 hodin. Licitace bytu se koná 
23.9. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+4, tř. Dr. E. Beneše 1065, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
centra města, střediska zdravotnic-
kých služeb, autobusové zastávky 
(směr Ostrava, Starý Bohumín), ma-
teřské a základní školy. Plocha pro 
výpočet nájemného 86,06 m2, celková 
plocha bytu 90,78 m2. Prohlídka 22.9. 
v 9.00-9.15 hodin a 23.9. v 14.30-
14.45 hodin. Licitace bytu se koná 
23.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 34, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,61 m2, celková plocha 
bytu 69,03 m2. Prohlídka 21.9. 
v 15.00-15.15 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 23.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1079, čís-
lo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům za 
nákupním střediskem v centru města. 
Poblíž supermarketu Penny a autobu-
sového nádraží. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,00 m2, celková plocha 
bytu 57,70 m2. Prohlídka 23.9. 
v 16.00-16.15 hodin a 24.9. v 9.15-
9.30 hodin. Licitace bytu se koná 30.9. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1077, čís-
lo bytu 16, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům za 
nákupním střediskem v centru města. 
Poblíž supermarketu Penny a autobu-
sového nádraží. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,95 m2, celková plocha 
bytu 61,20 m2. Prohlídka 23.9. 
v 15.45-16.00 hodin a 24.9. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 30.9. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 807, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům za parkem 
v blízkosti sportovního areálu Bospor, 
parku a nákupních možností. Dům je 
nově zateplen. Byt se sprchovým kou-
tem. Plocha pro výpočet nájemného 
50,10 m2, celková plocha bytu 54,35 
m2. Prohlídka 23.9. v 15.00-15.15 ho-
din a 24.9. v 9.30-9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 58, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti domu 
jsou potraviny a školka. Plocha pro 

výpočet nájemného 33,05 m2, celková 
plocha bytu 33,05 m2. Prohlídka 23.9. 
v 14.15-14.30 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 30.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 72, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,70 m2. Prohlídka 30.9. 
v 14.15-14.30 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 5.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 43, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s výtahem se nachází v klidné lokalitě 
v blízkosti parku. Byt se skládá z bal-
konu, kuchyně se sporákem, dvou 
pokojů, koupelny se sprchovým kou-
tem a WC. Na podlahách je PVC 
a dlažba. V bytě jsou nové bytové 
a vstupní dveře. Byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 40,48 m2, celková plocha 
bytu 42,38 m2. Prohlídka 29.9. v 9.00-
9.15 hodin a 30.9. v 15.00-15.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 5.10. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům v blíz-
kosti školy, školky, zdravotního stře-
diska a supermarketu. Byt s balko-
nem. V kuchyni je kuchyňská linka 
s kombinovaným sporákem. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,78 m2, cel-
ková plocha bytu 57,43 m2. Prohlídka 
29.9. v  9.30-9.45 hodin a  30.9. 
v 15.30-15.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 46,68 m2, 
celková plocha bytu 48,25 m2. Pro-
hlídka 29.9. v 8.15-8.30 hodin a 30.9. 
v 14.45-15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 62, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům s plas-
tovými okny. Byt s balkonem je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,70 m2. Prohlídka 30.9. 
v 14.30-14.45 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 5.10. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,  
odbor správy domů

V září a říjnu mohou turisté navští-
vit téměř šedesát míst Moravskoslez-
ského kraje zcela zdarma. Vstupné se 
nebude platit na hradech a zámcích, 
v galeriích, muzeích, rozhlednách 
a dalších atraktivitách. Kraj chce tím-
to způsobem prodloužit turistickou 

sezonu a nalákat do kraje návštěvníky.
„Zdarma budou největší turističtí 

tahouni, ale i méně známé atraktivity. 
Mezi šedesátkou zapojených cílů na-
jdete Svět techniky v ostravských Dol-
ních Vítkovicích, Landek park, stezku 
Valaška na Pustevnách či rozhlednu 

Praděd,“ vyjmenoval náměstek hejt-
mana Jan Krkoška. V nabídce nemů-
že chybět ostravská ZOO, Technické 
muzeum Tatra Kopřivnice a oblíbené 
hrady a zámky na severu Moravy. 
Kompletní seznam volně přístupných 
památek a turistických atrakcí najdou 
zájemci na www.vstupyzdarma.cz. 
 (red)

Na výlety bez vstupného

RADNICE

Zasedání 
zastupitelstva
V pondělí 14. září ve 14 hodin se 
ve velké zasedací síni radnice 
uskuteční zasedání městského 
zastupitelstva. Program jednání je 
k dispozici na www.bohumin.cz, 
v sekci Radnice, rubrice Úřední 
deska, na sociálních sítích nebo 
v městských vývěskách. Zasedání 
je veřejné a vysílá jej v přímém 
přenosu TIK.  (red)
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Bezpečná cesta do školy

Zlomený sloup a neštěstí na D1

Zákon narovnal podmínky taxislužeb

Všichni bohumínští prvňáčci se 1. září vraceli domů po své školní premiéře s drobnými 
dárečky, školními pomůckami, které jim věnovalo město. Část z nich ale dostala ještě 
další prezent. Dětem ho věnovali bohumínští strážníci a šlo o bezpečnostní prvky.

Městská policie pořídila díky evropské dotaci 
turistické vaky, do nichž dětem vložila užitečné 
drobnosti. Zejména bezpečnostní prvky, které se 
budou hodit, až za chvíli nastane období ranních 
cest do školy za pošmourného počasí. „Ve vacích 
děti našly reflexní pásek na ruku, reflexní placku 
smajlíka na tašku a notýsek. Set doplnilo tričko se 
symboly města a projektu prevence kriminality,“ 
vyjmenoval ředitel městské policie Roman Hony-
sz. Doplnil, že asistenci prevence kriminality roz-
dali prvňáčkům padesát takových setů. (tch)

Kalendářní podzim bohužel začal na bohumínských silnicích 
tragicky. V rozmezí čtyřiadvaceti hodin vyjížděli policisté ke dvě-
ma vážným nehodám. Jedna z nich si vyžádala i cenu nejvyšší.

Před pátou ráno 1. září havaro-
val v Opletalově ulici v Nové Vsi 
řidič (42) audi. „Za jízdy si oteví-
ral pet láhev s nápojem a plně se 
nevěnoval řízení. Přejel do proti-
směru, neudržel vůz na silnici 
a narazil do sloupu,“ popsala ka-
rambol policejní mluvčí Zlatuše 
Viačková. Zjevně se hnal rychleji 
než povolenou padesátkou, pro-
tože při nárazu zlomil betonový 
sloup elektrického vedení vejpůl. 
Je s podivem, že z bouračky vyvá-
zl bez zranění. Jen způsobil škodu 
odhadem za 130 tisíc. Protože de-

chovou zkouškou prošel bez pos-
krvnky, vyřešila policie karambol 
jen pokutou.

Daleko vážnější následky ov-
šem měla další kolize, ke které 
došlo vzdušnou čarou jen pár set 
metrů od té první. Tragédie se 
udála na dálnici ve směru na Pol-
sko poblíž nájezdu na Šunychel-
skou ulici. Před třetí ráno 2. září 
tady přelezl svodidla neznámý 
muž, vstoupil do jízdního pruhu 
a rozešel se přímo proti přijíždějí-
cím vozidlům. Ve vysoké rychlos-
ti jej srazila dodávka renault, jejíž 

polský řidič (39) už nestihl na 
postavu uprostřed dálnice zarea-
govat. Průběh nehody zatím na-
svědčuje úmyslu chodce spáchat 
sebevraždu, ale hypotézu musí 

potvrdit policejní vyšetřování. To 
se zaměří nejen na zjištění příčiny 
nehody, ale také totožnosti zemře-
lého, který u sebe neměl žádné 
doklady. (tch)

Protesty, slovní i fyzické potyčky. V podobné situace ústila v minulých letech nevra-
živost tradičních taxikářů vůči alternativním taxislužbám přes mobilní aplikace typu 
Uber, Liftago nebo Bolt. Drožkaři si stěžovali na nerovné podmínky podnikání. Ten-
to stav se snaží narovnat novela silničního zákona, která platí od začátku prázdnin.

Zatímco taxikáři, kteří přijímají zakázky 
telefonicky nebo přímo na ulici, musí mít ve 
voze taxametr a na střeše svítilnu s nápisem, 
šoféři objednaní přes mobilní aplikace ani 
jedno z toho od července nepotřebují. Při 
elektronických objednávkách však musí zá-
kazník znát cenu předem, a ta se nemůže bě-
hem jízdy měnit. Klient se také díky aplikaci 
dozví údaje o dopravci, vozidle a »svém« řidi-
či. „Novelou zákona jsme srovnali podmínky 
klasické taxislužby s moderními aplikacemi. 
Úpravou dojde ke zvýšení konkurence mezi 
dopravci, což může snížit cenu pro zákazníka,“ 
komentoval novinky ministr dopravy Karel 
Havlíček.

Legislativní úprava zavedla i další změny, 
taxikáři už například nemusí skládat zkoušky 
z místopisu. Všichni bez výjimky ale musí 
vozidla označit žlutou evidenční nálepkou, na 

jejíž pořízení mají čas do konce roku. „Díky 
nálepce pasažér pozná, že nasedá do evidova-
ného vozidla taxislužby, tedy že je pojištěné 
a podrobuje se častějším technickým 
prohlídkám. Evidenční nálepka 
také usnadní orientaci policii 
a kontrolním orgánům,“ dodal 
Havlíček. 

Úprava má zabránit také 
tomu, aby za volant taxíku 
usedali neprověření šoféři. Zá-
kon proto nově zavádí i odpo-
vědnost provozovatelů, kteří mo-
hou čelit sankcím za porušení 
povinností či nelegální podnikání. Za 
porušení zákonných regulí hrozí vysoké fi-
nanční postihy, řidičům navíc ztráta taxikář-
ské licence, zprostředkovatelům v nejzávaž-
nějších případech i zákaz činnosti. (red)

Do konce roku musí každý dopravce v taxisluž-
bě opatřit všechna vozidla evidenční nálepkou. 
V Bohumíně nálepky vydává radniční odbor 
dopravy. Povinnost se týká všech evidovaných 
taxíků, s taxametrem i bez něj.

Taxíkem může být nově pouze vůz, který figuru-
je v registru silničních vozidel jako auto k podniká-

ní. Pokud dopravce dosud používal soukromý 
automobil, musí tento nedostatek v registru 

napravit. Jinak mu odbor dopravy nevydá 
nálepku a vyřadí vozidlo z evidence vo-
zidel taxislužby. 

Žlutá známka se vydává pro každé 
konkrétní vozidlo a dopravce je povi-
nen ji umístit zevnitř na čelní sklo do 

pravého dolního rohu. Při soukromém 
provozu se samolepka nesnímá. Při po-

škození, výměně čelního skla a podobně 
může taxislužba požádat o novou. Pokud do-

jde k vyřazení auta z evidence taxíků, má dopravce 
povinnost nálepku odstranit. 

 Drahomír KRySKA,
 odbor dopravy

Taxíky povinně s nálepkou

Šofér při nehodě v Nové Vsi přerazil betonový sloup.

Foto: Policie ČRFoto: Policie ČR

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Součástí bohumínského Centra rodiny Bobeš jsou i mikrojesle. 
Nabízí možnost zapojení dítěte už od šesti měsíců, učení kolek-
tivnímu chování a navazování vztahů s ostatními dětmi.   

Mikrojesle kladou důraz na pobyt 
venku a poznávání okolí. Pracovníci 
s dětmi společně tvoří, učí se, malují 
a věnují se poznání. Vedou je k vlíd-

nému chování nejen k druhým, ale 
i k přírodě. 

Jelikož jde o mikrojesle, děti si 
hrají a vyvíjí se v maximálně čtyř-

členné skupině, což zajišťuje indivi-
duální přístup. Malí svěřenci nemusí 
docházet každý den, ale třeba jen 
jednou dvakrát týdně. Rodiče mo-
hou pracovat doma a jejich potomek 
má o zábavu postaráno. 

Mikrojesle fungují díky projektu 
»Podpora implementace služby péče 

o děti od šesti měsíců do tří let včetně 
v takzvaných mikrojeslích a pilotní 
ověření služby«, který reaguje na sou-
časný nedostatek možností sladění 
rodinného a pracovního života rodi-
čů. Proto jsou jesličky v Bobeši zdar-
ma. Zájemci mohou centrum kon-
taktovat na čísle 604 344 402 nebo 
e-mailu jesle@bobescentrum.cz.

 Petra KALiCHOVÁ,
 ředitelka

Odpadová legislativa v pohybu (3)

Jesličky zabaví i půlroční děti

V předchozích článcích jsme si nastínili výchozí pozici našeho 
města před účinností nového zákona o odpadech. Navýšení 
zákonem stanoveného skládkovacího poplatku a zákaz sklád-
kování využitelných odpadů nás přinutí pohlížet na odpady 
jako na nové zdroje. Jiné způsoby zpracování odpadů ale po-
vedou ke zdražení celého systému svozu a likvidace (využití) 
odpadů. Zásadnější změny pro občany nastanou od roku 
2022, kdy platby za odpady na základě uzavřené smlouvy bu-
dou nahrazeny »poplatkem za komunální odpad«. 

Zhruba dvě třetiny bohumín-
ských obyvatel žijí na sídlištích 
a v bytových domech. Jedná se o 6 
400 domácností, ve kterých žijí 
v průměru 2,2 osoby. Lidé v bytové 
zástavbě produkují dvojnásobek 
směsného komunálního odpadu 
(SKO) oproti občanům v rodinné 
zástavbě. Občané v bytových do-
mech a panelácích mají k dispozi-
ci v průměru na jednoho občana 
kapacitu 186 litrů v kontejneru na 
SKO na měsíc, tedy dvojnásobnou 
než v rodinné zástavbě, a přesto 
kontejnery na mnoha místech do-
slova přetékají. Přitom z praxe 
víme, že čtyřčlenná domácnost 
z rodinného domku, která poctivě 
třídí plasty, papír a sklo, má pro-
blém ve čtrnáctidenních cyklech 
naplnit 110 litrovou popelnici. 

Chůzí dosažitelná vzdálenost 
k separačním hnízdům v bytové 
zástavbě je mnohem kratší než 
v městských částech s rodinnou 
zástavbou, jak ale ukázaly rozbory 

SKO, je úroveň třídění plastů, pa-
píru a skla na sídlištích mnohem 
horší. Tímto se omlouvám všem 
poctivým třídičům z bytů, ale sku-
tečnost je bohužel taková.

Nový systém »poplatků za od-
kládání komunálního odpadu 
z nemovité věci« je postaven na 

principu »znečišťovatel platí« 
a »plať tolik, kolik vyhodíš«. Bohu-
žel v bytové zástavbě platí také 
princip kolektivní zodpovědnosti 
a solidarity, protože nelze u každé-
ho jednotlivce spravedlivě ohod-
notit jeho poctivý přístup k třídění 
či naopak naprostou ignoranci 
barevných kontejnerů.

Po zvážení technických mož-
ností jediným efektivním systé-
mem je zavedení poplatku za ob-
jednané nádoby podle objemu pro 

bytový dům anebo blok domů. 
Obec může určit minimální základ 
měsíčního dílčího poplatku, který 
činí nejvýše 60 litrů, sazba poplat-
ku činí nejvýše jednu korunu za 
litr. V bytové zástavbě je v součas-
né době k dispozici roční kapacita 
přes 30 miliónů litrů v kontejne-
rech na SKO. Kdyby občané díky 
zlepšenému třídění vyhodili je-
nom doporučených 60 litrů na 
osobu a měsíc, pak by v bytové 
zástavbě měla stačit kapacita nece-
lých 10 miliónů litrů ročně, tedy 
třetina současné kapacity. Dovede-
te si představit, že bychom o dvě 
třetiny snížili počet vývozů 1 
100litrových kontejnerů? I kdyby-
chom současně navýšili kapacitu 

svozů papíru, plastů a skla, je zřej-
mé, že kvalita takto tříděných ko-
modit by byla nevalná, v podstatě 
by tříděný odpad měl charakter 
SKO.

Na sídlištích a v bytové zástavbě 
bude proto nutno zvolit jiný pří-
stup. Určitě nemůžeme rezignovat 
na osvětu a zvyšování úrovně tří-
dění. Naší společnou snahou musí 
být snižování množství SKO a na-
vyšování sběru recyklovatelných 
složek v barevných popelnicích. 

Protože občané žijící v bytech bu-
dou platit za kapacitu objednaných 
kontejnerů na SKO, snižování 
množství produkovaného SKO se 
promítne příznivě ve výši jejich 
poplatku za odpady. Abychom spl-
nili recyklační cíle stanovené záko-
nem o odpadech, bude nezbytné 
vozit směsný odpad na automati-
zované třídicí linky, které pravdě-
podobně vzniknou nejblíže v Ost-
ravě či Havířově. Pochopitelně 
náklady na tento způsob zpracová-
ní SKO budou mnohem vyšší než 
současné náklady na skládkování. 

V místech činžovní zástavby, kde 
je přece jen menší anonymita 
a vyšší společenská kontrola úrov-
ně třídění, můžeme odzkoušet sni-
žování kontejnerů na SKO ve pro-
spěch kontejnerů na plasty, papír 
a sklo, v některých místech může-
me také vyzkoušet přistavení hně-
dých kontejnerů na třídění rostlin-
ného kuchyňského odpadu či 
nádob na sběr jedlých olejů a tuků. 
Napadají mne oblasti v ulicích Bu-
dovatelské, Mládežnické, Janáčko-
vě, Nerudově u hřbitova, ale na-
jdou se jistě mnohé další. Bude 
záležet na iniciativě nájemníků, 
zda kolektivní zodpovědnost pře-
taví ve snížené poplatky za odpad. 

  Lumír MACURA, 
 místostarosta

ODPADY JSOU ZDROJE 

• Snižování počtu kontejnerů na SKO ve prospěch nádob na tříděný 
odpad.

• Náhrada části 1 100litrových kontejnerů na SKO za kontejnery s hor-
ním výsypem na plasty, papír a sklo.

• Umisťování kontejnerů na SKO a na tříděný odpad do jednoho místa. 
• Dovybavení sběrných hnízd o hnědé nádoby na rostlinný kuchyňský 

odpad, o nádoby na jedlé oleje a tuky, případně o další nádoby na 
textil a nádoby na kovy.

Příležitosti změny systému svozu SKO 
a plastů či papíru v bytové zástavbě.

• Nedostatek místa v bytech na další separování odpadů dle druhů.
• Anonymita v odkládání odpadů převáží nad kolektivní odpovědností.
• Neochota občanů třídit či nekázeň v separaci odpadů do nádob dle 

druhů. 
• Nekvalitní a tudíž neprodejný separovaný odpad.

Hrozby změny systému svozu SKO 
a plastů či papíru v bytové zástavbě
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Restaurace roky chátrala, teď reziví úmyslně

Péči poskytují v domácím prostředí
Centrum sociálních služeb Bohumín mimo jiné poskytuje dvě 
terénní sociální služby osobám, které se neobejdou bez cizí 
pomoci. Pečovatelskou službu a osobní asistenci. Obě mohou 
využívat obyvatelé Bohumína i jeho městských částí.

„Přáním našich uživatelů je zů-
stat ve svém domácím prostředí. My 
pomáháme toto přání splnit. Pomá-
háme s péčí i osobám, které se samy 
starají o své blízké,“  uvedla vedou-
cí služeb Lucie Burkotová. Pracov-

níci pomáhají s nákupy a pochůz-
kami, podáváním jídla a  pití, 
poskytují pomoc při osobní hygi-
eně. Také doprovázejí k  lékaři 
nebo na úřady, případně pomohou 
i s dalšími činnostmi. 

„Klientům se věnuje tým profesi-
onálních pracovníků, kteří svou 
práci vykonávají především srdcem 
a s úsměvem na tváři. Díky našim 
službám mohou uživatelé zůstat 
i nadále tam, kde je jim nejlépe – 
doma,“ dodala Lucie Burkotová. 
Bližší informace ke službám na 
číslech 731 124 630, 731 130 691 
nebo na www.css-bohumin.cz.

 (red)

Vyhasínající hvězda městského parku opět září. Hvězda s velkým »H«. Architekto-
nicky zajímavě řešená restaurace, která k městskému sadu neodmyslitelně patří, 
přivítá po nákladné rekonstrukci první návštěvníky. Každý si v ní najde to své, ale 
vlajkovou lodí obnoveného podniku má být gastronomie. Pizza ze špičkové pece 
a speciality z otevřené kuchyně.

Hvězda byla v posledních letech v tristním sta-
vu, ale známý bohumínský restauratér Aleš Jirsa 
v ní viděl potenciál. Zakoupil zanedbaný objekt 
a pustil se do přestavby, aniž tušil, co jej čeká. 
„Z lehké rekonstrukce se stal pětiletý 
projekt. Na co se sáhlo, to se 
muselo udělat znovu. Je to 
vlastně úplně nová stav-
ba, z původních prvků 
zůstal  jen nosný 
sloup a konstrukce 
střechy,“ konstato-
val Jirsa. K Hvěz-
dě navíc přibyla 
zimní zahrada 
a větší část dobo-
vého obvodu je 

prosklená. To aby podnik splynul s parkem a hos-
té se mohli kochat vyhlídkou. Interiér, kde nezů-
stal kámen na kameni, nově tvoří tři sekce. Bar, 
restaurace a hospodská část u zasklených pivních 

tanků. Bonusem je pak intimní zákoutí. 
Nová Hvězda chce budovat pověst 

na dobrém pivu, ale především 
kuchyni. V ní má své místo 

pec na pizzu, ve které se topí 
bukovým dřevem. Na míru 
ji vytvořil vyhlášený tosk-
ánský výrobce a v Bohu-
míně ji »jako lego« po-
stavili kamnářští mistři. 
Dalším trumfem má být 
kuchyně, v níž se bude 
otáčet zkušený šéfkuchař 

Pavel Čadil. „V regionu je otevřená kuchyně, kde 
host vidí kuchaře při práci, raritou. Sleduje, jaké je 
za přípravou úsilí, ocení ruční práci a dovednost. 
Nedostane na stůl jen anonymně uvařené jídlo 
někde v zákulisí,“ popsal Čadil. Ten se chce zamě-
řit na poctivou mezinárodní kuchyni a zařazovat 
do jídelníčku také místní a sezónní speciality. 

První hosté navštíví Hvězdu 14. září, přičemž 
jejímu otevření předcházelo pět let. Pět dlouhých 
a mnohdy nelehkých let. Aleš Jirsa během nich 
přišel o dvě velmi blízké osoby a dlouho se s tím 
vyrovnával.  Letos na jaře se navíc rozloučil s dal-
ším parťákem, 14letým zlatým retrívrem, který 
bez něj neudělal ani krok. Ale nebyly to jen oka-
mžiky skličující, během těch roků došlo i na situ-
ace humorné. Za jednou z nich stojí třeba použi-
tí povětrnostně odolné oceli k opláštění střechy 
a dalších prvků. „Tato ocel sama přirozeně »zreza-
ví«. Vytvoří si tím ochranný filtr, patinu, která pak 
vydrží i dvě stě let,“ vysvětlil vlastnosti Jirsa. 
K jeho pobavení se většina kolemjdoucích podi-
vuje, že mu novostavba koroduje, a vrcholem 
byla návštěva specializované firmy, která se na-
bídla, že jej rzi zbaví. Pavel ČeMPĚL

POŠTOVNÍ HODINY

Pobočka pošty ve Skřečoni, 
která od léta působí na adre-
se 1. máje 145 v sousedství 
knihovny, má až do poloviny 
října upravenou provozní 
dobu. Má otevřeno v pondě-
lí a pátek od 9 do 13 hodin, 
v úterý, středu a čtvrtek od 
13.30 do 16.30 hodin.

Majitel Hvězdy Aleš Jirsa s novým čtyřnohým 
parťákem.

Součástí nově založeného parku byla 
v roce 1908 i dřevěná zahradní restaurace 
Spessart. Tu v 80. letech nahradil zděný 
podnik, na jehož budování se brigádnicky 
podílel doslova každý druhý Bohumíňák. 
Díky svému kruhovému půdorysu a atypic-
ky řešené střeše dostal název Hvězda. Pů-
vodně reprezentativní podnik ale po revo-
luci strádal, měnil pojmenování, až po 
letech skončil v nevábné společnost »zapli-
vaných čtyřek« s hracími automaty. Díky 
novému impulsu a generální přestavbě se 
chce znovu dostat na výsluní.

Restaurace v parku

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Poprvé ve dvacetileté historii mezinárodního florbalového tur-
naje Ostrava Cup se do názvu přiřadil i Bohumín a zhruba třetina 
z 96 přihlášených družstev z Česka, Polska a Slovenska si zahrá-
la i v areálu Bosporu. Zkušenosti poprvé na turnaji sbírala i druž-
stva starších a mladších žáků 1. SC Bohumín '98.

„Turnaj pořádá FBC Ostrava, ale 
vzhledem k úzké spolupráci našich 
klubů i podpoře města jsme se nako-
nec stali organizačními partnery. 
Bohužel složitá doba epidemiologic-
kých opatření ovlivnila nejen účast, 
ale i kvalitu přihlášených celků. Chy-
běla větší konkurence, ale nakonec 
byly k vidění zajímavé bitvy,“ uvedl 
sekretář bohumínského klubu On-
dřej Veselý.

V Bohumíně se představila v zá-
kladní skupině obě domácí druž-
stva, pak už dění na zimním stadio-
nu patřilo juniorské kategorii, ve 

sportovní hale hráli zase muži. Po 
třídenním klání se z prvenství rado-
vali borci Horní Suché, mezi junio-
ry vládlo FBC Ostrava. 

Z bohumínských celků se více 
dařilo starším žákům. Ve skupině 
sice podlehli Horní Suché, Vítkovi-
cím i pražskému Sokolu Rudná, 
z předkola ale přešli po vítězství nad 
Hranicemi do osmifinále, kde jim 
pak vystavilo stopku Torpedo Haví-
řov. „Kluci ale zaslouží obrovskou 
pochvalu. Výhru nad Hranicemi 
jsme si náramně užili, doslova si to 
vydřeli,“ spokojeně konstatoval 

kouč starších žáků Ondřej Šalbut.
To mladší žáci výrazně zaostali ve 

skupině za Vítkovicemi, pozdějším 
vítězem Vsetínem i Slovanem Haví-
řov, v osmifinále je pak deklasoval 
Sokol Brno. „Nemá cenu se vymlou-
vat, že jsme potkali hned tři semifi-
nalisty, nebo že některá družstva 
využila možnosti nasadit ještě o rok 
starší hráče. Prostě na tu kvalitu za-
tím nemáme, o to tvrději musíme 
trénovat,“ uznal trenér mladších 
žáků Jiří Habram.

Turnaj měl hlavní zázemí v ost-
ravském Trojhalí, kde vyvrcholily 
všechny mládežnické kategorie. 
Hrálo se na řadě míst Ostravy, do 
Bohumína pak florbalisty vozil klu-
bový autobus FBC Ostrava. „Děku-
jeme všem partnerům i zastupitelům 
za podporu. Vyhodnotíme si začleně-
ní Bohumína z pohledu klubu i tur-

naje a rozhodneme se, zda do toho 
půjdeme příští rok znovu,“ dodal 
Ondřej Veselý. (bir)

Hasičskou zahradou v Šunychlu se po roce opět linu-
la vůně guláše. A ne jednoho. Osm soutěžních 
týmů jich navařilo hned třináct druhů. Gulášfest 
v režii SDH Šunychl a K3 se v Bohumíně zabydlel 
a jeho pátý ročník přilákat v sobotu 29. srpna 
do areálu na dvanáct set návštěvníků. 

Soutěžní týmy si mohou doma 
v předstihu uvařit vývar, nakrájet 
ingredience, ale veškeré kuchařské 
umění musí předvádět v kotlíku 
pod širým nebem. Od loňska pod 
novým zahradním přístřeškem. 
Pod kotli a hrnci se zatápí v deset 

ráno, nejpozději ve dvě odpoledne 
musí dostat strávníci hotovou 
dobrotu. Tentokrát jí soutěžící na-
vařili 520 litrů. A gurmáni si moh-
li vybírat, servírovala se hovězí 
klasika, ale také zvěřina - srnčí, 
jelení a letos poprvé i mufloní gu-

láš. K dobrotám z kotlíku 
byly na čepu tři druhy piva 

i  limonáda a příchozí 
mohli v klidu posedět 
a  debužírovat pod 
pártystany.

Apetit strávníků 
potvrdil, že se ama-
térští i profesionál-
ní kuchtíci činili. 
Po guláši se jen za-
prášilo. Aby hosté, 
kterým se na akci 
zalíbilo, neseděli 
s prázdným žalud-
kem, některé týmy 

mimo program uva-
řily ještě 150 litrů 

buřtguláše. Akce má ale 
přeci jen soutěžní charak-

ter, a tak se ke slovu dostala 
odborná porota a hodnotili 

také návštěvníci. Porotě nejvíce 
šmakoval hovězí gulášek domá-
cích šunychelských hasičů. Hosty 
zase oslovila nabídka u stánku 
Borců z Pudlova, kteří měli na jí-
delním lístku hned čtyři položky. 
Stihli uvařit guláš hovězí, srnčí 
a segedínský. A jako bonus podá-
vali i gulášovou polévku. (tch)

Gulášový festival chutí a vůní

Florbalisté tři dny okupovali Bohumín

Beseda pro pečující
Charita Bohumín pořádá 17. 

září v 16.30 hodin besedu pro 
osoby, které pečující o své blízké. 
Koná se v Salonu Maryška na 
náměstí TGM. Na besedě se po-
sluchači dozvědí, kam se obrátit 
v začátcích, jak je to s finanční 
podporou a jak o ni zažádat, jaké 
úřady a instituce mohou pomo-
ci. Součástí budou také praktické 
tipy a nácviky, jak péči co nejlé-
pe zorganizovat a zvládnout. 

AKCE

Foto: Lukáš KaniaFoto: Lukáš Kania

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Jako každý rok připravovala bo-
humínská »kátrojka« pro děti let-
ní program, oblíbený Prázdnino-
vý kolotoč, který měl odstartovat 
zábavnou show na náměstí. Ale 
člověk míní, koronavirus mění. 
Kolotoč letos padl, ale o show 
děti nepřišly. Jen se přesunula na 
konec srpna a měla podtitul »roz-
loučení s prázdninami«.

Na náměstí TGM vyrostlo 31. srpna 
pódium, skákací hrad i stánky. V nich 
byly k mání pamlsky nebo děvčata 
z K3, která malým návštěvníkům zpro-
středkovala malování na obličej nebo 
nástřik tetování. O hlavní část progra-

mu se postaral excentrický 
moderátor Wiki se svými 

pomocníky.  Je j ich 
»vesmírná duhojíz-

da« zahrnovala 
soutěže, kouzlení, 
hudební vystou-
pení či bublinko-
vou minidiskoté-
ku. V  průběhu 

show pak k dětem 
putovala zdarma 

také padesátka kor-
noutových nanuků.

 (tch)

Na jaře 1945 se Bohumínem přehnala fronta, přičemž k nejtěž-
ším a nejkrvavějším ztečím došlo u soutoku v Kopytově. Vyžá-
daly si tři stovky obětí z řad vojáku, ale i civilistů. Němým svěd-
kem válečných bojů je i protitankový ježek, kterého po více než 
70 letech objevili v Olši kopytovští hasiči. Vytáhli jej, zrestauro-
vali a nyní slavnostně odhalili. Stal se z něj památník obětí dru-
hé světové války.

Válečná vřava téměř vymazala 
osadu na soutoku z mapy. Z necelé 
padesátky rodinných domů zůstala 
stát po osvobození jen třetina. Pod-
le úřadů už nemělo smysl zdevasto-
vanou osadu obnovovat a rozhodo-

valy o  jejím zániku. Nedošlo 
k tomu jen díky solidaritě města 
Čáslav a jeho obyvatel. Podali po-
mocnou ruku a uspořádali sbírku. 
Z výtěžku se podařilo zbývají-
cí poničená stavení opravit 

a osadu za-
chránit. Dnes 

má Kopytov 
tř icet  domů, 

v nichž žije stovka 
obyvatel. A také part-

nerství s Čáslaví přetrvalo do 
dnešních dnů.

Kopytovští nezapomínají, a tak 
místní dobrovolní hasiči uspořáda-
li 22. srpna letní slavnost k 75. vý-
ročí osvobození osady. Odhalili 
zmíněnou zábranu, takzvaný roz-
socháč, pod kterým vytvořily děti 
kamennou mozaiku, a nechybí také 
pamětní deska. K výročí vznikl rov-

něž almanach. Zachycuje události 
sklonku války, výpovědi pamětní-
ků, které doplňují dokumenty z ar-
chivů a fotografie.

Na samotné slavnosti předvedli 
mladí kopytovští hasiči požární 
útok, návštěvníci si mohli prohléd-
nout hasičskou techniku, děti se 
vyřádit na atrakcích. Hosté pak 
usedli ke stolům, bavili se a pochut-
návali si na domácím občerstvení 
a dobrotách z grilu. Vstupné na 
slavnost bylo dobrovolné. Dárci do 
kasičky vložili 10 400 korun, které 
následně organizátoři věnovali na 
krajem zřízené konto pomoci po 
tragickém požáru. (tch)

Výročí připomíná němý svědek osvobození

Zábavné loučení s prázdninami

Rozsocháč byl přímým svědkem bojů. Jsou v něm patrné vrypy po kulkách a jeden 
projektil v něm dokonce uvízl. Kopytovští hasiči ježka vylovili z vody a s přispěním 
města zrestaurovali do podoby památníku.

VZDĚLÁVÁNÍ

Konverzace v angličtině
Slezská církev evangelická a. v. 

připravila v rámci projektu Fara 
dokořán lekce anglické konverza-
ce s  rodilou mluvčí Chelsea 
z USA. Lekce budou probíhat 
v klubovně na evangelické faře od 
15. září. Každé úterý od 15.30 do 
16.30 hodin pro studenty (cena 
50 korun) a ve středu od 17.30 do 
18.30 hodin pro dospělé (100 ko-
run). Zájemci se mohou hlásit na 
chelsea.irwin@cune.org nebo na 
čísle 734 514 187.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Pět zápasů, pět vítězství! Fotbalisté Bosporu ve své čtvrté sezoně v moravskoslezské divizi 
zažili jednoznačně nejpovedenější start a začali hned naplňovat očekávání, podle kterých se 
papírově měli pohybovat v horních patrech tabulky.

Všechno zahájilo vítězství na půdě Karviné B. 
Loňská sezona sice zůstala nedokončená, jenže 
rezervní tým ligového MFK v době před přícho-
dem koronavirové pandemie vládl skupině F 
čtvrté ligy. Počítalo se s ním mezi favority i letos, 
jenže Bospor na horké karvinské půdě předvedl 
skvělý obrat a po výhře 2:1 slavil tři body. 

Domácí potvrzení vítězství z půdy soupeře se 
ovšem nerodilo snadno. O výhře Bosporu v pre-
miéře před svými fanoušky rozhodl nakonec 
jediný gól, který si ještě hosté vstřelili sami. „Ne-
bylo to z naší strany tak kvalitní jako v Karviné. 
Doslova jsme se ke třem bodů protrápili, naštěstí 
si hosté dali gól sami, ovšem hlavně v závěru jsme 
měli párkrát i pořádnou kliku,“ sportovně uznal 
kouč bohumínských fotbalistů Martin Špička.

Vzápětí v Heřmanicích měli Bohumíňáci ra-
dost z jasného vítězství 4:1. „V klíčových chvílích 
nás podržel gólman Jakub Kodeš, druhý a třetí gól 
v sezoně vstřelil náš nejzkušenější borec František 
Hanus,“ doplnil asistent trenéra Patrik Poštulka.

Pak už přišlo na řadu okresní derby s Dětma-
rovicemi, jež před utkáním dýchaly Bosporu 
v tabulce na záda z druhé příčky. „Předvedli jsme 
ale kvalitu, zaslouženě jsme vyhráli,“ komentoval 
Špička triumf 2:1. V hledišti domácí utkání sle-
dovalo skoro 600 diváků. „Máme radost, že cho-
dí. Osvědčilo se, že se vrátil termín domácích 
zápasů na neděli, ale hlavní je, abychom hráli 
dobře,“ nechal se slyšet kouč.

Ani v pátém utkání 6. září na hřišti Třince B 
selhání nepřišlo. Domácí sice nasadili několik 

druholigových posil z áčka, ovšem Bospor dva-
krát udeřil a pak přežil tlak soupeře. „Celkově 
jsme si výhru za výkon z první půle zasloužili. 
Klidně jsme gólů mohli dát víc. Po přestávce nás 
domácí sevřeli, ale přežili jsme to bez úhony. Klu-
ci za předvedenou hru zaslouží absolutorium,“ 
tvrdil asistent Poštulka.

Hned v neděli 13. září Bohumíňáci hostí doma 
Polanku, další tým z popředí tabulky. „Jsme teď 
v pohodě, daří se nám. Jen na té vlně vydržet co 
nejdéle,“ usmál se asistent Patrik Poštulka.  (bir)

V Jihlavě se poslední srpnový víkend konalo 28. otevřené mistrovství 
České republiky mužů a žen v benchpressu. Šlo o soutěž equipment 
(eQ), takže závodníci mohli používat podpůrné dresy.

Do Jihlavy se vypravila i dvojice 
siláků TJ Viktorie Bohumín. Před-
seda oddílu Martin Turek (48) zá-
vodil v kategorii mužů do 83 kilo-

gramů a dostal nad hlavu činku 
o váze 212,5 kilo. Ve své skupině 
vybojoval stříbrnou medaili 
a v absolutním pořadí byl čtvrtý.

Druhý závodník oddílu silového 
trojboje Viktorky Tomáš Burda se 
s břemeny popasoval v kategorii 
mužů do 93 kilogramů. Vytlače-
ných 175 kilo mu vyneslo v kate-

gorii páté a celkově třinácté místo.
Mistrovství se zúčastnilo osm-

náct mužů a jedenáct žen ze čtr-
nácti oddílů. Viktorka obsadila 
celkově osmou příčku. (red)

Vedení naší radnice po tragickém žhářském útoku oprávněně děkovalo profesionál-
ním i dobrovolným hasičům za jejich maximální nasazení při záchraně lidí, likvidaci 
požáru a při pomoci postiženým nájemníkům. Chválím místostarostu Bruzla za rych-
lou organizaci pomoci města postiženým obyvatelům; byl daleko užitečnější než 
letmá a zbytečná návštěva ministryně financí na místě požáru - holt je před volbami… 

Za pár dnů mi ale bylo za vedení radnice 
stydno při slavnostním odhalení památní-
ku osvobození Kopytova, skvěle zorganizo-
vané pro početnou veřejnost místními dob-
rovolnými hasiči, kterým přitom vedení 
radnice před lety nepochopitelně zrušilo 
výjezdní jednotku. 
Znáte jinou obec, 
cíleně a dlouhodo-
bě deptající dobrovolné prospěšné aktivity 
svých občanů, připravených pomáhat dru-
hým v případech nouze, na úkor svého 
času, svých sil i peněz, a věnujících se vý-
chově svých mladých nástupců? Nechápu, 
proč někomu stojí zato udávat kopytovské, 
že mají na hasičském voze majáky a sirénu, 
proč z radnice slyšíme výzvy, že se nelze 

s žádostí o pomoc obracet na kopytovské 
hasiče, protože oni nejsou ti správní, radni-
cí schválení, proč jim město přispělo na 
tuto akci pouhými 3 tis. Kč, asi na barvu... 
A když kopytovští získali od kraje 9 tis. Kč, 
tak jim naše radnice o stejných 9 tis. Kč svůj 

příspěvek hned sní-
žila! Co se k tomu 
dalo na adresu vede-

ní naší radnice říct do očí přítomným mla-
dým hasičům, zástupcům krajského úřadu, 
nebo města Čáslav, které kopytovské hasiče 
samo podpořilo, nebo partnerským dobro-
volným hasičům z Polska? Že srdcaři ještě 
existují??? 

 David MARyŠKA, 
 zastupitel za ODS 

Vodácká sezona na Odře byla letos krátká 
a skromná. Kvůli mimořádným opatřením se 
v červnu nekonalo slavnostní odemykání řeky 
a nyní se ruší i její zamykání, které bylo původně 
v plánu 19. září. Město, které ve spolupráci se sta-
robohumínskými hasiči provozuje půjčovnu lodí, 
ale vodákům nabídlo k dobru ještě jeden víkend. 
Individuálně bez slavnostního ceremoniálu mohou 
vyrazit na vodu i o víkendu 19. a 20. září. Stačí si 
online na webu rezervovat plavidlo. 

Letošní vodácká sezona byla zkrácená a půjčovna 
lodí zahájila provoz až ve druhém červencovém 
týdnu. Zájemci zprvu vyráželi do meandrů nesmě-
le a první prázdninový měsíc jich do lodí usedlo jen 
202. V srpnu už ruch na Odře ožil a v kanoích či 
raftech se svezlo 788 vodáků. (red)

Velké poděkování a vděčnost primáři Bogdanu 
Machejovi a jeho kolektivu chirurgie městské nemoc-
nice za příkladnou péči a přístup k pacientům při 
jejich zdravotních potížích. Pacientka Danuta S.

Bospor vlétl do divize jako uragán

Siláci z Viktorky na mistrovství republiky

Hrdost a faleš v politice Do lodí bez fanfár

Domácí zápasy FK Bospor

13. 9. 16:00 FK Bospor – SK Polanka

27. 9. 15:30 FK Bospor – MFK Vítkovice

18. 10. 14:30 FK Bospor – MFK Havířov

1. 11. 14:00 FK Bospor – Jiskra Rýmařov

Foto: TJ Viktorie BohumínFoto: TJ Viktorie Bohumín

POLITIKA

PODĚKOVÁNÍ
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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

I po čase slza v oku je, vzpomínka v srdci zůstane...

1. září jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí 
pana Františka ZIPSERA.


Vzpomíná manželka Irena, dcera Karin 
s rodinou, sestry s rodinami a přátelé.

Kdyby tisíc očí zaplakalo, už nevstanu.
4. září jsme si připomněli nedožité 

46. narozeniny našeho syna, manžela a bratra, 
pana Petra LUKAŠTÍKA.
Zároveň 23. září vzpomeneme 
4. smutné výročí jeho úmrtí.


S úctou a láskou vzpomínají rodiče, bratr Aleš, 

manželka Marie, dcery Vanda a Martina,  
zeť Roman, vnuk Mareček a teta Alena.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi. 

16. září by oslavila 100. narozeniny 
paní Jarmila LENOCHOVÁ z Bohumína.

Od jejího úmrtí uplynulo 10. srpna již 5 let.

Kdo ho znal, ať si vzpomene, kdo ho měl rád, nikdy nezapomene.

3. srpna tomu bylo již 14 let, kdy nás navždy opustil 
pan Josef LENOCH z Bohumína.

Letos by se dožil 101 let. 


Vzpomínají snacha Maruška, vnoučata Jana a Jan s rodinami. 

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

16. září vzpomínáme 20. výročí, kdy nás opustil 

pan Vilém KURSA.

Zároveň jsme si 24. srpna připomněli 18. výročí úmrtí 
jeho manželky, 

paní Boženy KURSOVÉ.


S láskou vzpomíná dcera Alena s rodinou.

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

10. září tomu bylo již 5 let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Ivo LENOCH z Bohumína.

Letos v dubnu by se dožil 65 let. 


Manželka Maruška, děti Jana a Jan s rodinami.

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

13. září by oslavil 100 let 

pan Tadeáš KUBEJKO 
ze Starého Bohumína.



Nikdy nezapomenu.

Vnuk Jan.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, jen kytičku přineseme, 
svíčku zapálíme, na tebe, Romane, nikdy nezapomeneme.

20. září si připomeneme nedožitých 50 let 

pana Romana KOLKA.


S úctou a láskou vzpomínají rodiče 

a bratr s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

14. září vzpomeneme nedožitých 80 let 

pana Evžena POPKA ze Skřečoně.

Zároveň si 15. listopadu připomeneme 
10. smutné výročí jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn, příbuzní a přátelé.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

8. září jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí 

pana Jozefa KOLLÁRA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Helena, syn Stanislav.

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

16. září si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Václava VOLFA.


S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Marcela s rodinou.
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Ivo Chobot a Petra Kra-
tochvílová, oba z Bohumína  
Peter Fedor a Zuzana Vachalíko-
vá, oba z Bohumína  Patrik Puk 
z Bohumína a Pavlína Kroupová 
z Ivanovic na Hané  Miroslav 

Skřítek z Bohumína a Andrea 
Molnárová z Petřvaldu  Pavel 
Křenek z Ostravy a Bohumila 
Svobodová z Bohumína  Kamil 
Kotuliak a Žaneta Koščová, oba 
z Bohumína  Petr Gříbek a Ka-
mila Henzlová, oba z Bohumína 
 (mat)

Odešla jsi tiše noční tmou, tiše s bolestí svou, jak osud si přál, 

ale v našich srdcích, Věrko, žiješ dál.

21. září vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

naší milované sestry, švagrové, tety a pratety, 

paní Věrky NITSCHOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Tak jako z tvých očí zářila dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. 
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.

22. září vzpomeneme smutné 4. výročí úmrtí 
manžela, tatínka a dědečka, 

pana Bohumíra ŠPIDLENA.


Vzpomínají manželka Irena a dcery Irena  

a Miroslava s rodinami.

27. září si připomeneme 12. výročí úmrtí 

paní Ludmily POKLADNÍKOVÉ.

Zároveň jsme letos 1. března vzpomněli 23. výročí úmrtí 

pana Rudolfa POKLADNÍKA.


Vzpomíná syn Rudolf s manželkou Alenou 

a rodina Šlachtova, Zdeněk, Jiřinka.

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

24. září uplyne 20 let od rozloučení s naší milou 
maminkou, tchyní, babičkou a prababičkou, 

paní Halinou SZPILEWSKOU.
Zároveň jsme 20. srpna uctili její nedožité 

105. narozeniny.


S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Své »ano« si řekli

BLAHOPŘÁNÍ

11. září oslaví krásné životní jubileum 
80 let naše maminka, babička, 

prababička a tchyně, 
paní Irena ŠPIDLENOVÁ.
Do dalších let všechno nejlepší, 

hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody
 ze srdce přejí dcery Irena a Mirka 

s rodinami.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY V PRAKTICKÉM BALÍČKU 
» Dezinfekce na ruce Septoderm gel 50 a 500ml 
» 2 ks jednorázový ochranný respirátor (FFP2) 
» 60 ks jednorázová zdravotnická rouška
» 100 ks jednorázové latexové rukavice.

Najdete v bohumínských Lékárnách AGEL: 
ve Středisku zdravotnických služeb na Čáslavské ulici 
a na náměstí T. G. Masaryka a na e-shopu www.lekarnaagel.cz

Zdravotnické prostředky a dezinfekční přípravky.

Chraňte sebe i své blízké včas

STOP NÁKAZE!

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

883.
 ● Koupím stavební pozemek v Bo-

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

 ● 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.
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.

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

 ● Nabízím individuální výuku ang-
ličtiny v Bohumíně, a to za přijatelnou 
cenu. Mám mnohaleté zkušenosti, 
vlastním certifikát FCE a osvědčení 
hodnotitele ústní zkoušky pro angličti-
nu. V případě zájmu mě, prosím, kon-
taktujte. Cena od 180 Kč/60 min. Tel.: 
608 761 068, e-mail: ajako-lipovska@
seznam.cz.
RŮZNÉ

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

 ● Prodám elektrický invalidní vozík. 
Tel.: 730 967 809.
PRÁCE

 ● Hledáme švadlenu/šičku do našeho 
kolektivu. Požadujeme pečlivost a spo-
lehlivost. Nabízíme práci na HPP, po-
případě DPČ nebo DPP. Flexibilní 
pracovní doba, příspěvek na stravová-
ní. Nástup dle dohody. Uvítáme švadle-
ny/šičky s praxí, popřípadě kreativní 
uchazeče se zájmem o šití. Provozovna 
v Bohumíně. Hledáme zájemce z Bo-
humína a okolí. Tel.: 605 950 790, 602 
326 235, e-mail: rajen.pets@seznam.cz, 
www.rajenpets.cz.

INZERCE
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V půli března jsme se ocitli v naprosto nové a neznámé situaci, 
kdy nás bez varování zasáhla celosvětová pandemie onemoc-
nění covid-19. Všichni jsme si uvědomovali závažnost situace, 
ale i skutečnost, že naší cílovou skupinou jsou převážně senioři, 
které se musíme v co nejvyšší míře snažit ochránit. 

Od prvopočátku jsme museli 
přijímat nová a nová vnitřní opat-
ření a pružně reagovat na aktuální 
podmínky a vydaná opatření na 
celostátní úrovni. V první řadě bylo 
třeba vybavit pracovníky v sociál-
ních službách ochrannými pro-
středky, zejména rouškami. Toho se 
bezvadně zhostili pracovníci uza-
vřených ambulantních služeb den-
ního stacionáře a sociálně terapeu-
tických dílen. Bez zaváhání začali 
šít roušky pro naše zaměstnance 
pečovatelské služby i Domova Ce-
smína, ale také pro další subjekty. 
Pro občany města také zajistili do-
stupnost roušek prostřednictvím 
rouškovníku a rouškomatu.

V době, kdy se některé provozy 
uzavíraly a v mnoha odvětvích bylo 
možné pracovat z domova, museli 
pracovníci pečovatelské služby 
a Domova Cesmína vynaložit veš-

keré úsilí, aby ochránili uživatele. 
Přestože prožívali obavy o sebe 
a své rodiny, museli každý den no-
sit ochranné prostředky, pracovali 
s vysokým nasazením a snažili se 
zmírňovat dopady restrikcí a izolu-
jících omezení. 

Všechny situace, které jsme mu-
seli zvládnout, prověřily, jaký jsme 
tým. A já upřímně děkuji všem ko-
legům, zaměstnancům i brigádní-
kům za jejich maximální nasazení, 
obětavost, zodpovědný přístup 
a laskavou péči. Vedoucím služeb 
děkuji za jejich pružnost a kreativi-
tu při řešení nových situací, výzev, 
které nám pomohly překonat ne-
lehké období. Děkuji za vaše nasa-
zení, podporu a spolupráci. 

 Petra CHALUPOVÁ,
 ředitelka Centra sociálních služeb 

 Bohumín

• Bospor zahájil prodej zákaznic-
kých a firemních karet s platností 
do konce roku 2021. Oblíbené per-
manentky lze využít ke vstupu na 
všechna sportoviště společnosti. 
K mání jsou v nominálních hodno-
tách od 520 do 10 000  korun. Le-
tošní permanentky platí do konce 
března. Výše slev, způsoby platby 
a využití karty na www.bospor.info. 

• Pravidelná zářijová odstávka 
aquacentra se letos nekoná. Kvůli 
úplnému uzavření koupališť a ba-
zénů na jaře proběhla odstávka 
a s ní spojená očista a údržba už 
v květnu. Plážoviště u bazénu bude 
přístupné podle klimatických pod-
mínek do konce září.

• Začala hlavní saunovací sezo-
na. Od září jsou v provozu všechny 

druhy saun včetně srubové, parní, 
infrakabin, Diogenova srubu či 
whirlpoolu. Oblíbené saunové ce-
remobiály budou probíhat od polo-
viny října, první podzimní sauno-
vou noc chystá Bospor koncem 
října. 

• Ve velkém bazénu aquacentra 
od září opět probíhá aquaaerobik. 
Lektorky Aneta a Vendula vedou 
cvičení od 19.30 hodin. Hodinová 
lekce přijde na stokorunu.

• Amatérští hokejisté mohou po-
prvé vyrazit na led zimního stadio-
nu 18. září. Veřejnost se prvního 
bruslení dočká 3. října. Ceny vstup-
ného se nemění. K dispozici bude 
tradičně brusírna i půjčovna bruslí. 
Sportovci se mohou těšit na nové 
sociální zařízení a sprchy. (pek)

Blíží se čas podzimních plískanic, a tak autobusoví cestující 
jistě ocení kvalitní přístřešky na zastávkách. Dva nové vyrostly 
v létě v Nové Vsi a Záblatí. Výměna původních zděných byla 
tak jako  tak v plánu, ale uspíšili ji silniční hazardéři, kteří při 
bouračkách obě zdevastovali. 

Starou zastávku Martinov, lido-
vě též Na Valech, v Nové Vsi se-
střelil neznámý kamioňák, který 
zabloudil a neobratně se otáčel. 
Protože šlo o pojistnou událost, 
dostalo město částku 64 tisíc na 
uvedení do původního stavu. 
Radnice ale roky razí trend budo-
vání nových zastávek jednotného 
stylu. Proto přispěla ze svého a za 
127 tisíc nechala vybudovat mo-
derní prosklený přístřešek.

Osud jako přes kopírák měla 
čekárna na rozcestí v Záblatí. Tady 
do zděného přístřešku napálil 

mladý řidič fabie. „Pojišťovna vy-
platila na opravu 104 tisíc, ale po-
stupovali jsme stejně jako v přede-
šlém případě. Postavili jsme 
čekárnu novou za 176 tisíc,“ infor-
movala Lucie Oršulíková z radnič-
ního odboru životního prostředí 
a služeb.

Obě nové zastávky jsou demon-
tovatelné. To se bude hodit zejmé-
na v Záblatí, protože zde kraj 
chystá výstavbu kruhového objez-
du s autobusovým terminálem 
a se zastávkou bude třeba trochu 
»pošibovat«. (tch)

Než záplatovat, raději postavit nové

Obětavost a nasazení 
v nelehké situaci

Proměna autobusové zastávky v Nové Vsi.

AKTUALITY Z BOSPORU

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

www.jaropojisteni.cz

Spočítej

Zadejte SPZ a zjistíte,
kolik ušetříte!

5T1 0680
Bohumín, nám. T. G. Masaryka 944, mob. 602 607 454

POVINNÉ RUČENÍ
od 1.054 Kč ročně

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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KAM V BOHUMÍNĚ?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 11.9. a 18.9. v 16 hodin  TENET. 
USA (Sci-fi/Akční), 2020, titulky, od 
12 let,150 min., 140 Kč.

 ● 11.9. v 19 hodin ŽENSKÁ PO-
MSTA. Česko (Pokus o komedii), 
2020, od 12 let, 88 min., 130 Kč.

 ● 12.9. a 17.9. 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.

 ● 16.9., 21.9. a 23.9. v 19 hodin 
MULAN. USA (Dobrodružný), 2020, 
dabing, přístupný, 116 min., 130 Kč, 
děti 110 Kč.

 ● 20.9. v 19 hodin PRINCEZNA 
ZAKLETÁ V ČASE. Česko (Pohádka), 
2020,  přístupný, 115 min., 130 Kč.

 ● 23.9. v 9 hodin ŽENSKÁ NA VR-
CHOLU. Česko (Komedie), 2019, 

105 min., 50 Kč (FK pro seniory).
 ● 24.9. a 25.9. v 19 hodin BÁBOV-

KY. Česko (Drama / Komedie), 2020, 
od 12 let, 97 min., 130 Kč.

 ● 26.9. a 27.9. v 19 hodin ŽENSKÁ 
POMSTA. Česko (Komedie pro ne-
náročné), 2020, od 12 let, 88 min., 
130 Kč.

PRO DĚTI

 ● 13.9. v 10 hodin TŘI VESELÁ 
PRASÁTKA. Divadelní muzikál pro 
děti s písničkami Jaromíra Nohavi-
ci. Hraje Divadlo Minaret. Kinosál, 
80 Kč.

 ● 20.9. v 10 hodin TROLLOVÉ: SVĚ-
TOVÉ TURNÉ. USA (Animovaný / 
Muzikál), 2020, dabing, přístupný, 
91 min., 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 27.9. v 10 hodin KŘUPAVÍ MAZ-
LÍČCI. USA (Animovaný / Dobro-
družný), 2017, dabing, 105 min., 
120 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

 ● 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

KNIHOVNA ZCELA UZAVŘENÁ
Knihovna ve Vrchlického ul. bude 
kvůli rekonstrukci uzavřena do 1. 2. 
2021. Provizorní půjčovna bude 
v provozu od 14.9. v bývalé prodej-
ně 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.

 ● 17.9. v 16.30 hodin PEČUJEME 
O OSOBU BLÍZKOU. Beseda pra-
covníků Charity Bohumín, praktic-
ké rady a nácviky. 

 ● Do 30.10. PO STOPÁCH VINNE-
TOUA A OLD SHATTERHANDA. 
Výstava fotografií Ladislava Pekár-
ka filmových míst ze slavných 
„mayovek“.

OSTATNÍ AKCE

 ● 13.9. od 10 hodin POUŤ VE 
SKŘEČONI. Před skřečoňským kos-
telem a na hřišti v Gliňoči.

SPORT

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

FOTBAL
 ● 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, divi-
ze, hřiště za parkem. 

 ● 20.9. v 16 hodin TJ SOKOL VĚŘ-
ŇOVICE – SLOVAN ZÁBLATÍ. Muži, 
k r a j s k á  s o u t ě ž ,  h ř i š t ě  v e 
Věřňovicích.  

 ● 26.9. v 16 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ 
– TJ ŘEPIŠTĚ. Muži, krajská soutěž, 
hřiště v Záblatí.  

 ● 27.9. v 15.30 hodin FK BOSPOR 
– MFK VÍTKOVICE. 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 ho-
din 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 6-22 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

 

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 11.9. do 27.9.  
Programy také na www.bohumin.cz nebo www.k3bohumin.cz.

23.9. v 8-16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochutnáv-
ka zabíjačkových specialit. Nám. 
TGM.

(Pokračování na str. 16)

chlubí se houbař: „včera jsem našel kilový hřib!” „to je toho. ... tajenka.” pomůcka: apo, asot, kertak.
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Tak velký hřib musí najít i slepý.
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Milovníci mašinek se mohou v Bohumíně při výjimečných 
událostech a drážních oslavách kochat parními lokomotivami 
a dalšími skvosty z historie železnice. Ti pozornější ale měli 
v létě možnost na bohumínské trati pozorovat jinou raritu, 
ryze moderní. Sousedé z PKP (Polskie koleje państwowe) 
u nás testovali rychlovlak Alstom ze skupiny Pendolino.

Alstom ED 250 brázdí železnice 
u severních sousedů už od roku 
2014. PKP si u italského výrobce 
objednaly dvacet souprav, které 
jsou unikátní tím, že se na rozdíl 
od jiných nenaklápí. O  jeden 
rychlovlak ale přišly po nehodě 

s kamionem. Alstom, u nás ozna-
čovaný jako »polské Pendolino«, 
měří 187 metrů a tvoří jej sedm 
vagonů. Disponuje 402 místy k se-
zení a vyvine maximální rychlost 
250 kilometrů v hodině. Protože 
PKP v budoucnu plánují rychlost-

ní spoj z Warszawy do Prahy, po-
třebují schválení pro provoz rych-
lovlaků v Česku. Proto v  létě 
probíhal zkušební provoz bez ces-
tujících na českých tratích s tím, 
že soupravy vyjížděly převážně 
z Bohumína a také se sem vracely. 
První testování skončilo, ale není 
vyloučené, že se u nás polská Pen-
dolina ještě ukáží. PKP totiž poža-
duje schválení i pro provoz v Ra-
kousku a spojení do Vídně, kam se 
rychlovlak logicky dostane opět 
přes Česko. (tch)

Nabídka propagačních předmě-
tů bohumínské radnice se rozrost-
la o další položku. Představuje ji 
stylový hrneček s městským logem 
a fotografií centrálního náměstí  

T. G. Masaryka. Šálek může sloužit 
jako sběratelský kousek, originální 
dárek nebo si do něj můžete uvařit 
třeba kafíčko. K dostání je za 86 
korun v radničním infocentru.

Solná jeskyně ve Vrchlického ulici 
je v září v provozu ve všední dny pou-
ze po předchozí telefonické objednáv-
ce na čísle 608 608 955. Od října se 
vrací stálý harmonogram. Od pondělí 
do středy od 9 do 12 a od 13 do 18 
hodin, ve čtvrtek a v pátek podle ob-
jednávek, o víkendu je zavřeno. Více 
na www.almamater.cz.

Večer v sobotu 12. září se na Bohu-
mínsku na chvíli »zastaví život«. Ro-
zezní se kostelní zvony, organizátoři 
a účastníci sportovních či společen-
ských akcí přeruší činnost a společně 
s obyvateli uctí památku obětí tragic-
kého požáru, k němuž došlo před 
měsícem rukou žháře ve věžáku 
v Nerudově ulici.

Pietní vzpomínka proběhne 12. 
září. V 17.45 začnou bít zvony ve 
všech bohumínských kostelích a při-
dají se i další farnosti v okrese. Zvonit 
budou jedenáct minut, minutu za 
každou z obětí neštěstí. Organizátoři 
akcí zájmových spolků přeruší pro-
dukce a připojili se k pietě.

Ve střední evropě roste 
okolo 30 druhů chřapáčů, 
které mykologové řadí do 
skupiny hub vřeckový-
trusých. Jsou to spíše ne-
hojné až vzácné druhy 
s vysokou vnitrodruhovou 
variabilitou, miskovitým 
tvarem a velmi křehkou 
dužninou.

Chřapáč obecný má plodnice 
3–10 cm vysoké, v mládí baňko-
vité, později pohárkovité a zbar-
vené světle okrově. Klobouk má 
v průměru 2–8 cm a jeho okraje 
jsou ostré a potrhané. Třeň je 
1–6 cm vysoký a 1–3 mm tlustý, 
dutý a komůrkatý, výrazně že-
bernatý – žebra se táhnou až do 

poloviny klobouku. Je jedlý, ale 
kvůli tenké a lámavé dužnině se 
u nás prakticky nesbírá. Vysky-
tuje se od dubna do července na 
humózní písčité půdě v lesích, 
keřovitých stráních a na okraji 
cest. Na Bohumínsku jsem ho 
nalezl poblíž Vrbického jezera. 

 Text a foto: Jiří Šuhaj

Testování polského rychlovlaku

Na památku nebo na kafíčko

Pietní vzpomínka

Provoz solné jeskyně

Chřapáč obecný
(Helvella acetabulum)

KAM V BOHUMÍNĚ

ADVENTURE GOLF

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

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, Tel.: 596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info

Zahájení sezony: Od 18.9. amatérský hokej, 
od 3.10. veřejné bruslení.

(Pokračování ze str. 15)

Příroda Bohumínska – 
houby (260)

Rychlovlak Alstom ED 250 ze skupiny Pendolino na bohumínském nádraží.

Foto: Michal KolovratFoto: Michal Kolovrat


