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Hobbyparkem se opět linula vůně poctivého benzinu. V sobotu 7. srpna se sem sjelo 
130 automobilových a 30 motocyklových dědečků. Veteran Car Club Ostrava (VCCO) 
s městskou agenturou K3 uspořádali další sraz historických vozidel - memoriál Jiřího 
Vaňka. Nádherné a svědomitě udržované stroje přilákaly na tisíc návštěvníků.

VCCO, který v roce 1970 založil duchovní otec 
Jiří Vaněk, má v současnosti více než sto členů, 
v jejichž garážích se ukrývá několik set historic-
kých klenotů. „Když si chceme jízdu užít, nejraději 
sedáme do vozů ze 70. a 80. let. Často už mají po-
silovače brzd a řízení, jsou svižné a spolehlivé. Ov-
šem když na akci zavítají majitelé prvorepubliko-
vých strojů, jejichž provoz a ovládání je nesmírně 
náročné, smekáme před nimi. To jsou skuteční hr-
dinové,“ vyznal se Jakub Mohyla z VCCO. 
Vůbec nejstarší vůz, Tatra 12 z roku 1925, se také 
po zásluze stal absolutním vítězem soutěže elegan-
ce letošního ročníku. V kategorii motocyklů si 

nejvyšší ocenění odnesl Indian Scout z roku 1928.
Kolekci vystavených veteránů obohatil svým 

strojem také koordinátor kulturních akcí K3 Jan 
Fedorowicz. Dorazil Fiatem 127 z roku 1972. „Pa-
třil tchánovi, který jej kdysi rozebral, vyvařil a na-
lakoval. Už ho ale nestihl zkompletovat, čtvrtstoletí 
ležel rozebraný. Díly jsem si postupně v bednách 
přivezl z Těšína do Bohumína a po večerech jej sklá-
dal dohromady. Teď fiatem občas jezdím na náku-
py,“ pousmál se Fedorowicz.

Vzhledem k množství vozidel a riziku jejich 
poškození se letos nekonala jízda elegance, ale od-
borná porota hodnotila stroje na místě, 

kde technické parametry veteránů popsali jejich 
majitelé. V pohybu se pak divákům představili 
pouze tři nejúspěšnější z každé kategorie. (tch)
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Šoférovat předválečný vůz je kumšt

Vedení Bohumína hodlá po nucené pauze obnovit tradiční besedy s obyvateli měst-
ských částí. Starosta Petr Vícha s místostarosty Lumírem Macurou a Igorem Bruzlem 
chtějí s veřejností probrat největší investice posledních dvou let. Od posluchačů pak 
očekávají tipy na další inovace a vyslechnou problémy, které lidi nejvíce trápí. Setkání 
se uskuteční od 12. do 14. října.  

Za obyvateli městských částí vyráží vedení Bo-
humína už od roku 1995. „Loni nám veřejné de-
baty zhatila vládní opatření, takže máme co dohá-
nět. Za poslední dva roky se Bohumín opět 
proměnil. I přes složitou situaci a dlouhodobá 
omezení se nám podařilo pokračovat v rozjetých 
investičních akcích a některé plánované zahájit,“ 
uvedl starosta Petr Vícha.

Nejvíce dotazů a připomínek se bude pravdě-
podobně týkat nového systému odpadového hos-

podářství. Ten se příští rok od základů změní 
a výrazně se dotkne právě obyvatel rodinných 
domů. „Změny budou razantní, ale když lidem 
osobně vysvětlíme celý princip a odpovíme jim na 
všechny otázky, měli bychom dojít ke shodě, že jde 
o nejrozumnější cestu, jak se do budoucna vyhnout 
zdražování. Domkaři jsou ve třídění odpadů zod-
povědní a my jim nastíníme všechny možnosti, 
které jim nový systém nabízí. Jde především o na-
bídku přistavení separačních popelnic přímo k do-

mům, vývoz biopopelnic zdarma či možnost zvolit 
si velikost nádoby na komunální odpad podle po-
čtu členů domácnosti,“ upřesnil místostarosta 
Lumír Macura.

Besedy začnou krátkou prezentací doplněnou 
fotografiemi, následovat bude prostor pro dotazy 
a diskuzi. „I přes dnešní možnosti elektronické ko-
munikace považuji osobní setkání stále za nejpří-
nosnější. Kromě debat s obyvateli městských částí 
se pravidelně účastním besed se seniory či se stu-
denty gymnázia. Ať už jde o mladou generaci, lidi 
v produktivním věku nebo o zkušené starousedlíky, 
pokaždé se člověk dozví něco nového a načerpá 
zajímavé náměty. Taková setkání žádné moderní 
technologie nenahradí,“ shrnul starosta. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Setkání s občany se na podzim vrací

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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V rámci radikální proměny přednádraží, kde vzniká moderní dopravní 
terminál, doznala změn i městská tržnice. V půlce prázdnin se její 
kapacita zmenšila o třetinu. Zájem prodejců o tuto formu nabídky 
v posledních letech klesá a mnoho stánků zeje prázdnotou.

Městská tržnice funguje 
třicet let, přičemž součas-
nou podobu má od roku 
2012. Tehdy ji město in-
vesticí 2,2 milionu kom-
pletně zrekonstruovalo. 
Stánky dostaly jednotný 
vzhled, proměnou prošel 
povrch i zázemí. Tržnice 
vždy byla vyhlášeným 
místem, kde zahradníci, 
drobní pěstitelé a chovate-
lé nabízejí ovoce, zeleni-
nu, květiny, vejce či včelí 
produkty. K mání zde jsou 

také rukodělné výrobky, drogérie a textil. 
O výpěstky a další výrobky je zájem stále, ale 

největší boom už pominul a kapacita tržnice je 
dlouhodobě nevyužitá. Město se proto rozhodlo 
počet prodejních míst zredukovat a využilo 
k tomu probíhající modernizaci přednádraží. 
Koncem července nechalo sedm z dvaceti stán-
ků odstranit. Většinu čekala demontáž, ovšem 
dva zůstaly vcelku. Projevili o ně zájem hasiči 
z Vrbice a kiosky s kovovou konstrukcí tak tech-
nika přemístila na tamní hřiště, kde najdou vy-
užití při sportovních či společenských akcích. 
 (tch)

Bohumínská městská rada na svém zasedání 9. srpna projednala 
zprávu o stavu aktuálně probíhajících investičních akcí. Činnost 
radničního odboru rozvoje a investic je letos rekordní, součet ná-
kladů aktuálních projektů přesáhl 400 milionů. Končí totiž některé 
větší stavby z loňského roku, například lesopark Na Panském 
a dopravní terminál u nádraží, současně se rozběhly velké projek-
ty, které jsou rozloženy do dvou následujících let, a to příprava 
pro rodinnou výstavbu v ulici Petra Cingra nebo přestavba osmi 
cihlových domů bývalé rafinérské kolonie v Okružní ulici.

V době, kdy firmy obecně trápí 
nedostatek pracovníků a stavební 
materiál skokově zdražuje, není rea-
lizace staveb takového rozsahu vů-
bec jednoduchá. Rada proto součas-
ně projednala a schválila některé 
dodatky smluv upravující termíny 
dokončení a reagující na průběhy 
staveb a úpravy rozpočtů. Tyto nále-
žitosti radní projednávají u všech 
akcí nad dva miliony korun, a těch 
je většina. Rovněž schválili výběr 
dodavatele a uzavření smlouvy 
o dílo na novou akci, kanalizaci 
v Trnkové ulici v Pudlově za 5,2 mi-
lionu. Původně vybraný dodavatel 
před uzavřením smlouvy odstoupil 
pro nedostatečnou kapacitu.

Zajímavým bodem byla statistika 
licitovaných městských bytů za prv-
ní pololetí letošního roku. Během 
šesti měsíců se uskutečnilo 165 lici-

tací, z toho zájemci 125 bytů úspěš-
ně vylicitovali v prvním kole. 40 lici-
tací bylo v prvním kole neúspěšných 
a opakovaly se. Z toho vyplývá, že 
stále lze vylicitovat byt i za vyvoláva-
cí cenu 60 korun za metr čtvereční. 
Nejmenší zájem je o byty 0 plus 1. 
Průměrný počet uchazečů v licitaci 
je 5,1 a průměrná vylicitovaná část-
ka 96 korun. Pro Bohumín je velmi 
pozitivní, že o městské byty mají 
zájem i lidé z okolních měst a obcí, 
kteří splní náročné podmínky účasti, 
zejména musí pracovat.

Rada rovněž schválila pronájem 
nebytového prostoru na tř. Dr. E. 
Beneše po bývalé lékárně. Za roční 
nájemné ve výši 950 korun za metr 
čtvereční si jej na dobu neurčitou 
pronajala společnost Nej.cz. Zřídí 
tady svou pobočku a zázemí pro 
pracovníky. (red)

Hloupý stavební zákon vše jen zkomplikuje

Část zrušených stánků ještě poslouží

Městská rada informuje

Poslanecká sněmovna především hlasy poslanců ANO, KSČM a SPD přehlasovala jednomy-
slné veto Senátu a schválila nový stavební zákon. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry 
Dostálové má údajně dojít ke zjednodušení zákona, ke zrychlení povolování a vzniku no-
vého státního stavebního úřadu.

Jestli jde o zjednodušení, když stávající zákon má 
198 paragrafů a nový 335 a mění zároveň dalších 58 
zákonů, je na pováženou. Jestli jde o zrychlení, když 
má podle ministryně stavební řízení trvat rok, za-
tímco dnes to v našich obcích stíháme za 30 dní, to 
už jistě zlepšení není. Navíc dojde v mnoha obcích 
k faktickému zrušení stavebních odborů a všichni 
budou muset jezdit do větších měst. A jak funguje 
státní úřad, o tom asi není třeba vést diskuzi. Roz-
hodně pomaleji než v obcích, kde mají všichni zá-

jem pomoci občanům i stavebníkům z řad podni-
katelů a firem co nejrychleji. Ostatně tu »rychlost 
a flexibilitu« vidíme na státních finančních úřadech, 
které stát zrušil i v Bohumíně a Orlové. A v době 
covidu dokonce zavřel i podatelny.

Stát tedy hodlá zřídit nový státní stavební úřad se 
třinácti tisíci státními úředníky, které nyní k dispo-
zici nemá a současně pro ně nemá ani prostory. 
A tím se údajně zrychlí stavební řízení. Další strany 
sdělují, že po volbách tento záměr zruší. Jak se ale 

v tuto chvíli asi cítí pracovníci stavebních agend na 
městských a obecních úřadech, kteří pro své občany 
dělají, co je v jejich silách, a neví, co s nimi bude?

Věřím, že po volbách bude tento hloupý zákon 
opravdu rychle zrušen a služby pro naše občany 
a firmy, stavebníky, budou zachovány.  

 Petr VÍCHA, 
 starosta

V Okružní ulici od jara probíhá největší letošní investiční akce. Modernizace bý-
valé rafinérské kolonie za necelých 130 milionů.

Proti novému stavebnímu zákonu bojoval starosta 
a senátor Petr Vícha i svým vystoupením v Senátu: 
https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schu-
ze=6766&zacatek=20210701053711&konec=20210701060118

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

ZÁZNAM PŘENOSU Z JEDNÁNÍ V SENÁTU

https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=6766&zacatek=20210701053711&konec=20210701060118
https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=6766&zacatek=20210701053711&konec=20210701060118
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Pětatřicet milionů si letos vyžádá odkanalizování dalších bohumínských lokalit. V pl-
ném proudu jsou práce v Záblatí, kde nad zatrubněným příkopem současně vyroste 
i chodník. Další úseky nového řadu ve Skřečoni vznikají přímo na hranici Bohumína 
a Dolní Lutyně, přičemž budou odvádět domovní splašky z obou katastrů. Sousední 
obec se proto na výstavbě finančně podílí. 

Nově budovaná kanalizace ve skřečoňské 
Úvozní ulici měří více než kilometr a zdejší terén 
umožnil řešit odvádění splašků z větší části sa-
mospádem. Čtyřiačtyřicet nemovitostí se tak 
bude moci napojit na kanalizaci gravitační, pou-
ze u osmi přípojek bude nutná výpomoc čerpa-
del. „S budováním kanalizace v této oblasti jsme 
začali už před osmi lety, letos chceme dokončit 
poslední etapu na hranici katastru s Dolní Luty-
ní. Máme dohodu, že nám sousední obec přispě-
je poměrnou částí na uhrazení nákladů,“ popsal 
místostarosta Lumír Macura. Poslední etapa 

v Úvozní ulici vyjde celkově na 25 milionů, při-
čemž její bohumínská část tvoří 84 procent. Sou-
časně s výstavbou kanalizace zde dojde i k pře-
ložkám vodovodu a posílení vodovodní sítě pro 
další rodinné domy. 

Gravitační i tlaková kanalizace aktuálně vyrůs-
tá také v Rychvalské ulici v Záblatí, ovšem zde 
výrazně převažuje poměr té tlakové. Nový řad 
bude mít 650 metrů a z patnácti přípojek bude 
pouze jedna gravitační. Část hlavního potrubí 
uloží stavbaři do stávajícího příkopu a nad ním 
vybudují nový chodník. Tato 230 metrů dlouhá 

komunikace pro pěší vznikne poblíž křižovatky 
s Anenskou ulicí. Náklady na celou investiční 
akci, která potrvá do prosince, představují téměř 
deset milionů.

Stavby takového rozsahu se neobejdou bez 
dopravních omezení. V Záblatí sice práce probí-
hají mimo hlavní silnici, ale operují na nich stro-
je, a tak je v první fázi nutné řešit provoz ky-
vadlově semafory. V uzounké Úvozní ulici je 
provoz problematický sám o sobě, nyní navíc 
stavbaři rozkopali silnici v celé šíři. Tato uzavírka 
se ale týká jen místních, neb tudy nikdo jiný ne-
jezdí, a ti se ke svým domům dostanou z druhé-
ho konce ulice. Dočasné nepohodlí jim nakonec 
vynahradí nejen kanalizace, ale také nově polo-
žený asfaltový koberec.  (tch, yak)

Bohumíňáci budou od příštího roku hradit svoz komunálního 
odpadu podle objednané velikosti popelnic. Poplatek za je-
den litr bude činit jednu korunu. Město na počátku prázdnin 
oslovilo dopisem 2 600 majitelů rodinných domů, aby si vy-
brali variantu, která jim bude vyhovovat. Do půlky srpna se 
radnici zpět vrátilo 1 800 odpovědí.  

„Ohlášení k místnímu poplatku za 
svoz komunálního odpadu je povin-
né a na vyplnění a odevzdání for-
muláře měli domkaři měsíc. Těm, 
kteří tak učinili, děkujeme. Stále ale 
nemáme zpětnou vazbu od zhruba 
osmi set oslovených,“ uvedl vedoucí 
odboru životního prostředí a slu-
žeb Jan Jeziorský. 

Ohlášení požadované kapacity 
nádob pro příští rok mohou dom-

kaři naskenovat a poslat e-mailem, 
přinést na úřad osobně, zaslat jej 
poštou nebo vyplnit elektronicky 
přes portál občana. „Žádáme o do-
dání podkladů v co možná nejkrat-
ším termínu. Bez těchto údajů nebu-
deme moci zodpovědně připravit 
fungování systému svozu komunál-
ních odpadů pro příští rok,“ dodal 
Jeziorský. 

 (red)

Sbor dobrovolných hasičů ve Vrbici má 95 let. Oslavu sladil 
s krajskou soutěží v požárním útoku, a zatímco na travnatém 
hřišti probíhaly 31. července boje hasičských závodníků, druhá 
půlka areálu patřila společenské části akce.  

Vrbičtí dlouho nevěděli, jakou 
podobu oslavy kvůli hygienickým 
omezením vlastně budou moci mít. 
Například tanec vláda povolila až 
od 1. srpna, takže zakřepčit si úřed-
ně mohl jen ten, kdo vydržel přes 
půlnoc. Celkově měla akce komor-
nější charakter než v uplynulých 
letech. Chybět ale nemohly atrakce 
pro děti, kolo štěstí, příjemné pose-
zení s dobrotami z grilu či udírny. 

Zázemí pro občerstvení bylo le-
tos nové, Vrbičtí poprvé využili dva 
zrušené stánky z městské tržnice. 

„Bylo to na poslední chvíli, doputo-
valy k nám jen dva dny před akcí 
a zatím jsme je ustavili provizorně. 
V září chceme vybetonovat patky 
a řádně je uchytíme,“ uvedl starosta 
vrbického hasičského sboru Stani-
slav Pecháček.

Přestože byla připomínka půl-
kulatin skromnější a na pozván-
kách avizovaná jen jako »posezení 
pro statečné«, lidé měli po dlouhé 
době možnost se sejít a posedět 
s přáteli, což se cení více než pom-
pézní slavnost. (tch)

Kanalizace s bonusy, chodníkem a živicí

Ohlášení poplatku za popelniceOslava skromná, ale od srdce

Oddíl Klubu českých turistů Tramp Bohumín pořádá v sobotu 11. září 
45. ročník cyklojízdy a turistického pochodu »Za krásami podzimu«. 
Pěší a cyklisté mohou vyrazit na trasy dlouhé 20, 40 a 50 kilometrů od 
7 do 10 hodin tradičně od bohumínského vlakového nádraží, cíl se 
nachází v hasičském areálu Na Valech v Nové Vsi. Tady čeká účastníky 
občerstvení, opékání buřtů, přátelské posezení. Pochod se koná za ka-
ždého počasí. Doporučuje se mapa Ostravska. (okčt)

ZA KRÁSAMI PODZIMU

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
S ohledem na vládní opatření se licitace bytů konají ve velkém zasedacím sále v prvním patře 
hlavní budovy radnice, číslo dveří 230. Pokud se někdo ze zdravotních či jiných důvodů není scho-
pen dostavit sám, může zplnomocnit jinou osobu. Vyvolávací cena je 60 korun za metr čtvereční. 
Opakované licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrob-
né informace naleznete na www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k li-
citaci tyto byty:

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 62, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Věžový dům, byt s plasto-
vými okny a balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,88 m2, celko-
vá plocha bytu 31,20 m2. Prohlídka 
23.8. v 14.45-15.00 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 23.8. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Husova 309, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města. Plocha pro výpočet 
nájemného 38,10 m2, celková plo-
cha bytu 39,90 m2. Prohlídka 23.8. 
v 14.15-14.30 hodin a 24.8. v 8.30-
8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
25.8. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, vla-
kové nádraží a parkoviště. Byt s va-
nou a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,80 m2. Prohlídka 
23.8. v 15.00-15.15 hodin a 24.8. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.8. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Palackého 760, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům s uza-
vřenou zahradou se nachází za par-
kem, v blízkosti sportovního areálu 
B ospor.  Možnost  parkování 
u domu. Plocha pro výpočet nájem-
ného 68,38 m2, celková plocha bytu 
80,45 m2. Prohlídka 25.8. v 15.00-
15.15 hodin a 26.8. v 9.15-9.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 30.8. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1059, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se nachází 
v blízkosti autobusového nádraží, 
obchodů, zrenovovaného parku, zá-
kladní a mateřské školy. V koupelně 
je sprchový kout. K bytu náleží 
sklepní kóje a balkon. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,61 m2, celko-
vá plocha bytu 55,70 m2. Prohlídka 
30.8. v 15.15-15.30 hodin a 31.8. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 6.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, číslo 
bytu 55, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům, byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 67,15 
m2, celková plocha bytu 69,02 m2. 
Prohlídka 30.8. v 14.15-14.30 hodin 
a 31.8. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 

bytu se koná 6.9. v 16.15 hodin.
 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 

bytu 31, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný dům 
v blízkosti autobusového nádraží, 
obchodů, základní a mateřské školy. 
Byt s kuchyňskou linkou, vanou 
a lodžií. Plocha pro výpočet nájem-
ného 64,56 m2, celková plocha bytu 
71,41 m2. Prohlídka 30.8. v 14.45-
15.00 hodin a 31.8. v 8.00-8.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 6.9. 
v 16.30 hodin. Podání přihlášky do 
1.9.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 31, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti a vlakové 
nádraží. Byt se sprchovým koutem 
a balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,80 m2. Prohlídka 1.9. 
v 15.00-15.15 hodin a 2.9. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
6.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 930, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti centra města, nákupních mož-
ností, školských zařízení, kulturního 
vyžití a vlakového nádraží. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,99 m2, celková 
plocha bytu 51,32 m2. Prohlídka 6.9. 
v 15.00-15.15 hodin a 7.9. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
8.9. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 63, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se nachází 
v blízkosti autobusového nádraží, 
obchodů, zrenovovaného parku, zá-
kladní a mateřské školy. Byt s lodžií 
a koupelnou s vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 26,42 m2, celko-
vá plocha bytu 27,62 m2. Prohlídka 
8.9. v 15.15-15.30 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 8.9. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti domu 
je parkoviště, prodejna potravin, 
základní a mateřská škola. Plocha 
pro výpočet nájemného 33,05 m2, 
celková plocha bytu 33,05 m2. Pro-
hlídka 8.9. v 14.00-14.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
8.9. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 10. nadzemní 

podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti domu 
se nachází mateřská škola a potravi-
ny. Plocha pro výpočet nájemného 
33,05 m2, celková plocha bytu 33,05 
m2. Prohlídka 8.9. v 14.15-14.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 8.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 8, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti a vlakové 
nádraží. Možnost parkování za do-
mem. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 48,06 m2, celková plocha bytu 
48,06 m2. Prohlídka 8.9. v 14.30-
14.45 hodin a 9.9. v 9.15-9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 15.9. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 76, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný dům 
v blízkosti autobusového nádraží, 
obchodů, mateřské a základní školy. 
Byt s lodžií, kuchyňskou linkou 
a sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,79 m2, celko-
vá plocha bytu 70,22 m2. Prohlídka 
6.9. v 14.45-15.00 hodin a 7.9. 
v 8.45-9.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 15.9. v 15.30 hodin. Podání 
přihlášky do 8.9.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti zrekonstruovaného par-
ku, obchodů, základní a mateřské 
školy. V koupelně je vana, k bytu 
náleží sklepní kóje. Plocha pro vý-
počet nájemného 58,59 m2, celková 
plocha bytu 59,13 m2. Prohlídka 
13.9. v 15.00-15.15 hodin a 14.9. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 15.9. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. Svobody 7, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází přímo na 
náměstí ve Starém Bohumíně. 
V blízkosti domu jsou autobusové 
zastávky, nemocnice, škola, školka. 
Ve společných prostorech domu je 
zajištěn úklid. K bytu náleží komora 
umístěná na chodbě. Plocha pro vý-
počet nájemného 61,17 m2, celková 
plocha bytu 61,17 m2. Prohlídka 7.9. 
v 10.30-10.45 hodin a 8.9. v 14.45-
15.00 hodin. Licitace bytu se koná 
15.9. v 16.00 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu či orientace 
(tj. zejména osoby postižené pohy-
bově, zrakově, sluchově, mentálně či 

osoby pokročilého věku).
 ● Byt 0+2, nám. Svobody 7, číslo 

bytu 9, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází přímo na 
náměstí ve Starém Bohumíně. 
V blízkosti domu jsou autobusové 
zastávky, nemocnice, škola, školka. 
Ve společných prostorech domu je 
zajištěn úklid. K bytu náleží komora 
umístěná na chodbě. Plocha pro vý-
počet nájemného 56,12 m2, celková 
plocha bytu 58,34 m2. Prohlídka 7.9. 
v 10.45-11.00 hodin a 8.9. v 15.00-
15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
15.9. v 16.15 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu či orientace 
(tj. zejména osoby postižené pohy-
bově, zrakově, sluchově, mentálně či 
osoby pokročilého věku).

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 448, číslo bytu 
1, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Dům se nachází v blízkosti pošty, 
knihovny, autobusové zastávky, ma-
teřské a základní školy. Možnost 
parkování u domu. Byt je po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájem-
ného 57,08 m2, celková plocha bytu 
58,64 m2. Prohlídka 7.9. v 11.15-
11.30 hodin a 8.9. v 15.30-15.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 15.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 60, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, obchodů 
a zrenovovaného parku. V koupelně 
je vana. K bytu náleží sklepní kóje. 
Plocha pro výpočet nájemného 
44,43 m2, celková plocha bytu 44,43 
m2. Prohlídka 13.9. v 15.15-15.30 
hodin a 14.9. v 8.45-9.00 hodin. Li-
citace bytu se koná 15.9. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 913, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům (včetně 
střechy) v nízké zástavbě v centru 
města, v blízkosti školy a školky. 
V bytě je zděná koupelna s vanou. 
Plocha pro výpočet nájemného 
50,65 m2, celková plocha bytu 53,09 
m2. Prohlídka 14.9. v 9.00-9.15 ho-
din a 15.9. v 15.15-15.30 hodin. Li-
citace bytu se koná 22.9. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
940, číslo bytu 12, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům na náměstí v centru města. 
V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, školská zařízení, kulturní 
vyžití a vlakové nádraží. Možnost 
parkování za domem. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,39 m2, celko-
vá plocha bytu 53,82 m2. Prohlídka 
15.9. v 15.00-15.15 hodin a 16.9. 
v 9.15-9.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 22.9. v 16.00 hodin.
 Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
 odbor správy domů
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Novobohumínský evangelický kostel, od jehož posvěcení v říjnu uplyne 120 let, 
prochází rekonstrukcí. Zákrok potřebovala především nerovná podlaha. Zpevnění 
a sanace čeká také prasklou klenbu v interiéru, v kostele je třeba provést nové roz-
vody elektřiny a vymalovat.

Sondy v kostele odhalily, že se v podloží na-
chází škvára a stavební suť, které dělají neple-
chu. Podlaha se vlnila a dlažba praskala. Své 
udělala také vlhkost. Dřevěné prvky pod lavice-
mi byly shnilé a napadené parazity. Celou pod-
lahu tak bylo třeba vybourat a odtěžit materiál 
do hloubky čtyřiceti centimetrů. Následovala 
navážka nového kameniva, betonáž a pokládka 
hydroizolace. 

Práce šly jako na drátkách, jen řešení finální 
krytiny se trochu zadrhlo. Původní dlažba byla 

ve své době hodně rozšířená, v Bohumíně našla 
využití třeba při stavbě fary nebo gymnázia, 
jenže v současnosti se už podobný typ nevyrábí. 
„Hledání alternativní dlažby bylo poměrně kom-
plikované. Věc jsme konzultovali s památkáři 
a nakonec se nám podařilo najít vhodnou dlažbu 
až v Itálii. Jenže je trochu dražší, než jsme počí-
tali, a není aktuálně skladem. To nás bohužel 
brzdí a posouvá termín dokončení rekonstrukce,“ 
popsal peripetie farář Roman Brzezina. Jedním 
dechem ale dodal, že už je řešení na dobré cestě. 

Dlažba se v Itálii začne vyrábět v září a o měsíc 
později už by měla být v Bohumíně.

Rekonstrukce evangelického kostela si vyžádá 
více než půl druhého milionu. Část nákladů ve 
výši 1,35 milionu pokryjí dary a dotace, přičemž 
350 tisíci přispěl například Moravskoslezský kraj 
a 250 tisíci Bohumín. Do sbírky dále přispívají 
i jednotlivci, naposledy na akci »Kafe od podla-
hy«, na které fara pozvala Bohumíňáky 26. a 29. 
července. „Lidé byli úžasní. Dali si kávu, popoví-
dali si, přispěli na dobrou věc. Někteří velmi štěd-
ře,“ poděkoval Brzezina s tím, že sbírka u »ka-
fíčka« vynesla více než šestnáct tisíc. 

 Pavel ČEMPĚL

Perspektivní strom mezi věžáky na sídlišti Čs. armády se stal počát-
kem srpna terčem řádění neznámého vandala. Ze zdravé lípy doslo-
va orval kůru. S následky se poničený strom bude potýkat několik 
let. Obdobný případ poškození dřeviny zaznamenala radnice už loni 
v květnu. V Hobbyparku někdo stejným způsobem zdevastoval 
kmen mladého liliovníku tulipánokvětého. 

„Zahradníci poškozenou lípu ošetřili 
prostředkem s přídavkem fungicidu, 
aby se obnaženou ránou nedostala in-
fekce v podobě dřevokazných hub. Je 
otázkou, zda je lípa natolik silná, aby se 
s tak závažným poraněním vypořáda-
la,“ uvedla Ľubica Jaroňová z odboru 
životního prostředí a služeb.

Strom u dětského hřiště na sídlišti 
má zajímavý osud. Už jednou měl na-
mále. „Před zhruba deseti lety pokláda-
ly Severomoravské vodovody a kanali-
zace potrubí v místě, které kolidovalo se 
stromkem. Byl ještě mladý, ale už nato-
lik vzrostlý, že jej nebylo možné přesa-
dit. Na naše prosby firma celý kořenový 
bal podkopala zboku a zespodu tak, aby 
mohl přežít,“ zavzpomínala Jaroňová.

Zarážející je, že obdobným způso-
bem někdo loni na jaře zlikvidoval 
liliovník v blízkosti zvířecí farmy. Os-
trým předmětem z něj oloupal kůru. 
V obou případech pachatel spravedl-
nosti uniká. Není ani jasné, zda jde 
o jednu osobu, která si čas od času 
potřebuje vybít energii či vztek na ze-
leni, nebo o dva různé barbary. 

Na základě loňského případu měs-
to urychlilo pořízení bezpečnostních 
kamer do Hobbyparku. „Ten patří 
svou rozlohou a návštěvností k mís-
tům, které trvalý dohled vyžadují. 
Přestože má areál správce a dohlížejí 
na něj strážníci i asistenti prevence kri-
minality, ojediněle zde k vandalismu 
docházelo. Kromě zmíněného poškoze-

ní stromu a ochranné sítě Mauglího 
stezky někdo odcizil z farmy všechna 
morčata,“ připomenul loňskou kuri-
ózní krádež starosta Petr Vícha. Ape-
loval přitom na obyvatele, aby byli ke 
svému okolí všímaví. „Přestože už 
máme v ulicích 33 kamer, strážníky 
i asistenty, nejde v jednom okamžiku 
kontrolovat celé město. Pokud lidé vidí, 
že někdo ničí veřejné prostranství, ať 
neprodleně volají linku 156,“ dodal. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Podlaha kostela čeká na italskou dlažbu

Vandal si hrál na grizzlyho, poničil lípu

Plavecký klub Bohumín 
pořádá nábor členů pro 

novou sezonu. Proběhne v úterý 7. září od 16 hodin v aquacentru a před-
nost při náboru budou mít děti narozené v letech 2012 až 2016. Více infor-
mací na www.plavanibohumin.cz, nebo tel. č. : 604 920 452.  (red)

NÁBOR NOVÝCH PLAVCŮ 

Zvlněná a popraskaná podlaha evangelického kos-
tela ve Štefánikově ulice potřebovala rekonstrukci.

Neznámý barbar sedřel kůru z lípy u dět-
ského hřiště na sídlišti. Pro stromy jde čas-
to o nenapravitelný zásah, s nímž se těžce 
vyrovnávají. Značná část takto poškoze-
ných dřevin bohužel odumře.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Ľubica JaroňováFoto: Ľubica Jaroňová
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Jiné místo, stejný problém. Před třemi lety zakoupilo město sestavu 
plechových cykloboxů k vlakovému nádraží. Vydržely tady ale 
pouhý rok, protože nesloužily svému účelu, tedy cyklistům. 
Boxy se stěhovaly na sídliště před polikliniku, ovšem nešvar 
tím nevymizel. I tady si vychytralí sobci kóje uzurpují pro 
sebe a využívají je jako skladiště různého haraburdí.

Plechovou sestavu pořídilo město za 430 tisíc. 
Tvoří ji dvanáct kójí, do nichž lze uschovat dvoj-
násobný počet kol. Skutečným cyklistům ale za 
tři roky provozu příliš neposloužily. Většina dví-
řek byla trvale zamčená, aniž by se uvnitř nějaký 
bicykl nacházel. „Boxy mají klasický zámek, nikoli 
časový, v důsledku čehož dochází k jejich zneuží-
vání. Někteří nezodpovědní cyklisté si klíč a tím 
i box přivlastní, nikomu jinému do něj neumožní 
přístup. Další skupina si schránky uzurpuje také, 
ale používá je jako skladiště,“ vylíčila nešvar Lucie 

Oršulíková z radničního odboru životního pro-
středí a služeb. Dodala, že z dvanácti boxů u po-
likliniky dlouhodobě sloužily svému účelu maxi-
málně dva tři. Klíče od zbylých »zmizely«. „Tento 
problém řešíme pouze v centru, s cykloboxy v re-
kreačních oblastech u jezer žádné problémy ne-
jsou,“ doplnila.

Městská policie, která má duplikáty klíčů ke 
všem kójím, obsah problémových boxů u polikli-
niky pravidelně kontroluje. A 27. července pro-
běhla jejich »inventura« a restart. Pracovníci 

radnice se strážníky kóje otevřeli a veškerá 
veteš, která neměla uvnitř co dělat, 

skončila ve sběrném dvoře. „V bo-
xech jsme našli šatstvo, kufry, věci 

osobní potřeby a různé sportovní 
náčiní. Šlo o jasné porušení pro-
vozního řádu,“ konstatovala 
Oršulíková s tím, že po vyklize-
ní nechala radnice vyměnit 
zámky ve všech dvířkách. „Také 
zřejmě zvýšíme poplatek za ote-

vření boxu při ztrátě klíče. Nyní 
činí dvě stě korun, ovšem náklady 

na výměnu zámku jsou mnohem vyš-
ší. Ke ztrátám přitom dochází poměrně 

často,“ posteskla si Oršulíková.
V reakci na rozmach cyklistiky vyrostla 

u vlakového nádraží plocha s dvaasedmdesáti 
moderními cykloboxy a dobíječkou elektrokol. 
Zámky nových kójí už jsou elektronické. Po pře-
kročení povolené doby využití box zablokují, 
takže nebude docházet k jejich zneužívání. 

O dalším osudu boxů u polikliniky rozhodne 
přístup uživatelů. Pokud bude nadále docházet 
k masivnímu porušování provozního řádu, měs-
to je nechá odstranit. Pavel ČEMPĚL

Na rozcestí Bohumína a Rychvaldu v Hraniční ulici probíhá vý-
stavba nového chodníku, který bezpečně přivede obyvatele 
k autobusovým zastávkám. Řidiči se v těchto místech musí při-
pravit na dopravní omezení. V určitých fázích a úsecích budou 
provoz řídit semafory. Podle harmonogramu mají práce probí-
hat až do prosince.

Dva metry široký chodník ze 
zámkové dlažby v Hraniční ulici 
staví Bohumín ve spolupráci 

s Rychvaldem. Povede od zastávky 
na záblatském rozcestí směrem 
k Dolní Lutyni až po následující 

autobusovou zastávku »Orlová-Lu-
tyně, rozhraní«, což je zhruba tři 
čtvrtě kilometru. „Z pohledu od 
rozcestí povede z větší části po levé 
straně silnice, až poslední čtvrtina se 
přesune na opačnou stranu. Více než 
devadesát procent plochy vzniká 
v katastrálním území Bohumína, 
zbylá část zasahuje do území 
Rychvaldu,“ popsal místostarosta 
Lumír Macura. 

Na náklady ve výši devíti milio-
nů přispěje Evropská unie pro-
střednictvím Místní akční skupiny 
Bohumínsko. Poskytne částku 4,8 
milionu. Zbylou část uhradí Bohu-
mín a Rychvald ze svého rozpočtu, 
a to v poměru 93,7 a 6,3 procenta. 
Aby mohla sousední města společ-
ně žádat prostřednictvím MAS 
o dotaci, uzavřela spolu smlouvu 
o partnerství. „Bohumín se v ní za-
vázal, že připraví dokumentaci, 
podá žádost o dotaci a především 
zajistí výběrové řízení a kompletní 
výstavbu. Následně se stane vlastní-
kem chodníku, z čehož vyplývá i po-
vinnost jej udržovat,“ vysvětlil mís-

tostarosta Lumír Macura. Z celkové 
plochy 1 500 metrů čtverečních 
chodníku se pouze 95 metrů čtve-
rečních nachází v katastrálním úze-
mí Rychvaldu.  (red)

Zneužívání boxů pokračuje i u polikliniky

Chodník propojí autobusové zastávky

Chodník vyroste nad stávajícím příko-
pem, takže je nutné současně vyřešit 
odvádění děsťovky. Pod chodník pro-
to firma ukládá potrubí dešťové ka-
nalizace.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Plechové cykloboxy, jediné svého druhu v Bohumíně, mají mincovní zámek na dvacetikorunu. Kvůli 
zneužívání se stěhovaly od nádraží k poliklinice, ale problém to nevyřešilo.

Při inventuře putovalo všechno haraburdí do smetí 
a boxy dostaly nové zámky.
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Historie města na soutoku je nesmírně zajímavá, zejména když 
ji umí někdo posluchačům poutavě přiblížit. Jako například bo-
humínský patriot Jiří Spáčil, který o prázdninách uspořádal dvě 
»interaktivní« přednášky. 20. července formou procházky Sta-
rým Bohumínem pod názvem Putování za historií, o týden poz-
ději účastníci navštívili místní svatostánek v rámci besedy Za 
tajemstvím kostela.

Na prvním setkání Jiří Spáčil po-
sluchačům představil zajímavá zá-
koutí Starého Bohumína a mimo 
jiné vylíčil, co vyplynulo z večer-
ních posezení hraběnky Rudnické 
a starobohumínského faráře, či po-
odhalil tajemství starých podzem-
ních chodeb. Zpestřením přednáš-
ky byla účast dam v dobových 
krojích a ukázka jízdy na velocipé-
du z roku 1850.

Dějištěm druhé komentované 
návštěvy, kterou si opět nenechaly 
ujít desítky milovníků historie, byl 
farní kostel Narození Panny Marie. 

„Velký počet účastníků mě mile pře-
kvapil. Děkuji všem, kteří o akce 
projevili zájem. Díky patří také 
agentuře K3 Bohumín za zorganizo-
vání, spolku Přátel bohumínské his-
torie za poskytnutí zázemí, faráři 
Kalikstu Janu Mrykovi a Janu Mal-
charovi za umožnění přístupu do 
kostela a odborný výklad,“ zhodno-
til Jiří Spáčil. (red)

Obliba příměstských táborů rok od roku stoupá. Zaměstnaní 
rodiče nemusí shánět hlídání a děti se přes den díky atraktivní-
mu programu skvěle zabaví. Příměšťáky také pořádá stále více 
organizací. V létě se bohumínským dětem o zábavu postarali 
Bospor, K3, ZUŠ, hasiči a další. Dlouholeté zkušenosti s městský-
mi tábory má pochopitelně i dům dětí a mládeže, jehož týdenní 
projekty jdou na dračku.

DDM Fontána letos pořádal rov-
nou šest tématických příměstských 
táborů. Umělecký, rybářský, adrena-
linový a tři sportovní. A všechny se 
těší značné oblibě. „Když na podzim 
spouštíme registrace, do hodiny jsou 
místa obsazená,“ potvrdil táborový 
vedoucí Jaroslav Kalous. Letos měl 
pod palcem malé sporťáky i týden 
nabitý adrenalinem. „Původně za-
mýšlenou kapacitu dvaceti dětí jsme 
kvůli obrovskému zájmu zvýšili na 
třicet, ale to byl opravdu strop, aby-
chom mohli bezpečně absolvovat 
všechny naplánované aktivity,“ dodal 
Kalous. Děti tak absolvovaly v Ost-

ravě závody na motokárách nebo 
zažily bitvu v laserové herně, v Mos-
tech u Jablunkova se vyřádily na 
bobové dráze. Vyrážely také na cy-
klovýlety či sjížděly v raftech a ká-
noích Odru. Celý týden se nesl 
v duchu dobrodružství, odvahy, 
často i překonávání sama sebe. 
Hlavně si ale děti odnášely spoustu 
nezapomenutelných zážitků. (tch)

Na sobotu 28. srpna připravuje Klub vojenské historie Bohumín 
tradiční noční prohlídky pěchotního srubu MO-S5 Na Trati. Ná-
vštěvníci budou mít příležitost se na chvíli přenést do prvore-
publikového období a poznat mnohdy drsný život hraničářů 
bránících v tomto období československé hranice.

Od 19 do 22 hodin se mohou ná-
vštěvníci vydat na komentovanou 
prohlídku objektu, navštívit ochran-
ný příkop v levé části bunkru a pro-
jít nouzovým východem, zaposlou-
chat do zvuku dieselagregátu či 
poznat jaké to bylo, když se svítilo 
jen petrolejkami. Chybět nebude 
promítání na venkovní stěnu objek-
tu a ohniště s možností opékání 
vlastních špekáčků. 

Pro tuto oblíbenou akci platí běž-
né vstupné. Nezapomeňte tedy 28. 
srpna navštívit objekt MO-S5 Na 
Trati. A špekáčky s sebou!

 Michal Hejda, 
 KVH Bohumín

Atraktivní toulky historií Po táborech se za hodinu 
jen zapráší

Bunkr za svitu měsíce

KOMUNITNÍ PLÁN

V rámci komunitního plánování 
připravují pracovní skupiny pro 
děti, mládež, rodinu, seniory, 
zdravotně postižené a ohrožené 
sociálním vyloučením komunitní 
plán na období 2022-2025. Přiví-
tají proto náměty občanů, které se 
týkají daných oblasti. Jaké aktivity, 
zázemí či služby v Bohumíně ještě 
chybí? Nápady a podněty je mož-
né posílat koordinátorce komunit-
ního plánování Radce Vavříčkové 
elektronicky na vavrickova.rad-
ka@mubo.cz.   (red)

Foto: Pavel Čempěl Foto: Pavel Čempěl 
a Jaroslav Kalousa Jaroslav Kalous

Foto: Ondřej KoelblFoto: Ondřej Koelbl
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Ojedinělému projektu se už pátým rokem věnuje nezisková orga-
nizace Tábory v Beskydech z Bohumína. V Horní Bečvě na Vsetín-
sku pořádá týdenní »retro« tábory pro seniory. Na dříve narozené 
čeká aktivní program a řada táborových akcí, na které si pamatují 
z dob svého mládí. Letošní turnus se uskuteční od 29. srpna do  
4. září v rekreačním středisku Pekárny-Rališka.

Předchozí ročníky ukázaly, že se 
táborníci i v postproduktivním věku 
rádi baví a jsou velmi soutěživí. 
Díky aktivitám se také mohou v my-
šlenkách vracet v čase. Jen s tím roz-
dílem, že zatímco v dětství na tábo-
rech při budíčku všichni reptali, 
nyní už bývají většinou vzhůru 
a rozcvičky si vyloženě užívají. Do-
konce je baví i bodování pokojů.

Také letošní táborový program 
zahrnuje soutěže, vystoupení, spor-
tovní hry, vaření kotlíkového guláše, 
kreativní dílnu, zdravotní cvičení, 
jízdu na koni, večerní stezku odva-
hy, táborák či hledání pokladu. Mezi 

oblíbené aktivity patří i malování, 
soutěžní, taneční a pěvecké večery či 
maškarní karneval s  tombolou. 
V plánu jsou také výlety na Bílou, 
Pustevny, do Rožnova pod Radhoš-
těm, Velkých Karlovic a další. Účast 
na všech aktivitách je dobrovolná, 
takže si účastníci sami vybírají, jaký 
program si zvolí. 

„Senioři si pochvalují, že jim týden 
s vrstevníky v překrásném prostředí 
pomohl zapomenout na všechny 
trable, někdy i na zdravotní problé-
my. Sami říkají, že za jeden den 
omládnou o jeden rok,“ uvádí před-
sedkyně pořádající organizace Ivana 

Zelinová. Zájemci se mohou přihlá-
sit na čísle 724 014 649 nebo e-mailu 
taboryvbeskydech@email.cz. Jak se 

dříve narození umí bavit, lze posou-
dit z videí z minulých ročníků na 
www.taboryvbeskydech.cz. (ize)

Mladí hasiči z Vrbice a jejich kamarádi trávili první srpnový týden 
na příměstském táboře. Díky dotacím Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy a České rady dětí a mládeže jim vedoucí při-
pravili bohatý program. 

Děti navštívily Hasičské muzeum 
v Ostravě a Svět techniky v Dolní ob-
lasti Vítkovic. Zažily projížďku na 
lodi po Vrbickém jezeře pod vedením 
instruktora vodáckého spolku Dra-
gon Boat Ostrava. Na kole zavítaly na 
zajímavá místa v Bohumíně pod do-
hledem strážníků městské policie, 
absolvovali také branný závod, TFA 
mladého hasiče (Toughest Firefighter 
Alive - Nejtvrdší hasič přežije) a ná-
vštěvu bohumínského aquacentra. 

Celý program doplnily různé hry 
a školení včetně první pomoci, závěr 
patřil opékání párků a stanování 
u hasičárny ve Vrbici. Všem, kteří se 
podíleli na průběhu tábora, patří po-
děkování. Zejména Vodákům Odry 
a Olše za půjčení záchranných vest, 
Městské policii Bohumín a Dragon 
Boat Ostrava za nezapomenutelné 
zážitky. 

 Lucie BEDNÁŘOVÁ,
 SDH Vrbice

Dobrovolnické centrum ADRA v Bohumíně zorganizovalo 19. čer-
vence jedinečnou akci. Dobrovolníci s uživateli místního Domova 
Jistoty, lidmi s duševním onemocněním, společně navštívili pejsky 
z útulku a vytáhli je ven na procházku do přírody. 

Akce se účastnilo sedm členů or-
ganizace, pět klientů a sedm čtyřno-
hých kamarádů. Svým způsobem si 
všichni navzájem vyšli vstříc. Pro 
opuštěné psí nalezence, kteří s na-
dějí čekají na nový domov, je mož-
nost vyjít ven z kotců velkým darem 
a potěšením. Současně je pro milov-
níky zvířat přímo odměnou být na-
blízku těmto psům. 

„Nesmírně si vážím ochoty a důvě-
ry správců psího útulku v Bohumíně, 
protože pro nás vytvořili přátelské 

a bezpečné zázemí. Rovněž děkuji 
každému, kdo se na této akci jakkoli 
podílel. Pocit, že jsme tady jeden pro 
druhého, je k nezaplacení,“ vyznala 
se koordinátorka organizace ADRA 
Veronika Šutová, která s nápadem 
přišla. Zároveň oslovila další zájem-
ce o dobrovolnictví. Pokud jsou 
ochotní pomáhat v  Bohumíně 
a okolí, stačí se přihlásit. Základní 
informace mohou načerpat na 
www.adrabohumin.cz.

 (dca)

Zažili pionýrské, teď si užívají seniorské

Zážitky nabitý  
hasičský tábor

Procházka nadchla všechny účastníky

Foto: Ivana ZelinováFoto: Ivana Zelinová

Foto: SDH VrbiceFoto: SDH Vrbice

Retro tábor si senioři užívají plnými doušky.

Foto. ADRA BohumínFoto. ADRA Bohumín
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Hudební festivaly pod širým nebem k létu patří. A když je jejich 
kulisou atraktivní lokalita, požitek je o několik úrovní vyšší. Přes-
ně to se povedlo 13. srpna bohumínské přehlídce na pláži Kali-
šova jezera. Příjemná muzika, voda, slunce a k tomu výborný 
servis občerstvení.

Mladý spolek Město Bohů se loni 
skvěle uvedl Skřečoňským festiva-
lem a letos pokračuje v pořádání 
venkovních akcí. V červenci pozval 

milovníky španělské kuchyně a tan-
ce na Večer v rytmu Flamenco na 
novobohumínském náměstí, v půli 
srpna se blýskl plážovým Kalich fes-

tem u jezera. Vyrostla u něj dvě pó-
dia, z nichž se střídavě linul pop, 
funk nebo rock, stánky s občerstve-
ním a také posezení. Ovšem kdo 
chtěl, mohl se uvelebit na trávníku, 
za zvuku hudby si pinknout plážový 
volejbal nebo se jít zchladit do vln. 
Zkrátka pohodové hudební léto 
u vody. 

 (tch)

Pomalu se blíží konec léta a několik dětí, které navštěvují bohu-
mínské rodinné centrum Bobeš, bude brzy odcházet do mateř-
ských škol. Centrum proto pro ně připravuje velkou rozlučkovou 
oslavu, kde rozhodně nebude o zábavu nouze a kde se uskuteční 
slavnostní »výkop« do mateřinky. Těmto dětem přejí tety chůvič-
ky v nové školce spoustu parádní zábavy a nových přátelství.

Pro nově příchozí děťátka chystá 
Bobeš pěkné uvítání, nové hračky. 
Prokoukly také podlahy v centru, za 
což patří dík městu Bohumínu. 

Jesličky v Bobeši jsou tady pro 
nejmenší od roku 2017. Navštěvují 
je denně maximálně čtyři děti, což 

»tetám« umožňuje k dětem přistu-
povat individuálně a s láskou. Infor-
mace o jesličkách v Bobeši podají 
zájemcům na čísle 604 344 402 
nebo lze poslat e-mail na jesle@
bobescentrum.cz.

 (crb)

Letní festival na pláži

Střídání v mikrojeslích

Bohumínským gymnáziem prošly za sto let tisíce 
studentů. Pro většinu byla škola skvělým odrazovým 
můstkem k další kariéře a řada individualit dosáhla 
ve svém oboru věhlasu, který přesáhl hranice města, 
okresu i kraje. Někteří zasvětili život vědě, další uspě-
li na politickém kolbišti a jiné zlákal svět médií 
a uměleckých múz. Mnoho velikánů už nás během 
jednoho století opustilo. Gymnázium ale oslovilo ty 
stále aktivní, aby na svá středoškolská léta v Bohu-

míně zavzpomínali.

Ondřej Sikora (30), ve-
doucí pracovník České 
filharmonie, na gym-
náziu studoval letech 
2002-2006. 

Do prvního ročníku osmi-
letého gymnázia jsem na-

stoupil v roce 2002 a měl jsem štěstí na řadu úžas-
ných a nezapomenutelných pedagogů. Například 
lásku k rodnému jazyku a literatuře v nás svým pou-
tavým přednesem živila profesorka Marie Vilišová. 
A pro mne bylo moc milé ji i více než deset let po 
opuštění gymnaziální brány vídávat na koncertech 
klasické hudby v Domě kultury města Ostravy. Vždy 
jsem z jejího úsměvu poznal, že si mě ze školní lavice 
pamatuje. 

Protože jsem při gymnáziu navštěvoval také bo-
humínskou ZUŠ, aktivně jsem se jako účinkující 
zapojoval do nejrůznějších školních kulturních akcí 
a besídek, díky čemuž jsem se seznámil s mnoha 
spolužáky z jiných ročníků, zejména se jmenovkyní 
Nikol Sikorovou (dnes Cenkovou). Stali se z nás ne-
rozluční kulturní parťáci. Nakonec i díky doporučení 
třídní profesorky Hany Šrámkové jsem se v kvartě 
přihlásil k přijímacím zkouškám na Janáčkovu kon-
zervatoř v Ostravě, na kterou jsem poté opravdu 
odešel. Ač jsem na bohumínském gymnáziu nema-

turoval a na konzervatoři pokračoval ve středoškol-
ském vzdělání více uměleckým směrem, považuji 
dodnes gympl za školu, která ve mně vzbudila touhu 
po vědění, informacích, naučila mě se učit, mít vše-
obecný přehled, zajímat se o detaily a podobně. 

Gymnáziu Františka Živného tedy přeji k 100. na-
rozeninám minimálně ještě jednou tolik let existen-
ce, spokojené studenty od malých primánů až po 
maturanty, pedagogy, pro které bude jejich práce 
posláním i radostí a budou svojí záslužnou prací 
i nadále formovat osobnosti budoucích lékařů, inže-
nýrů, architektů, ekonomů, právníků nebo podnika-
telů. A všem pedagogům, kteří v kronice školy za 100 
let její existence zanechali nějakou stopu, ještě jed-
nou ze srdce gratuluji.

Vzpomínky na středoškolská léta

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Bohumínský spolek Alma mater, který pod záštitou Českého 
národního registru dárců oslovuje potenciální dárce kostní dře-
ně, rozjel v červnu na závodech dračích lodí letošní »Na dřeň 
tour«. Má za sebou už dvanáct náborových dnů na různých ak-
cích a na kontě téměř 400 nově zapsaných dárců, což jsou stati-
sticky tři zachráněné životy.

Velmi úspěšnou zastávkou tour 
byl od 29. do 31. července hudeb-
ní festival Štěrkovna Open Music 
na Landeku. U stánku Alma mater 
se do registru dárců zapsalo 157 
lidí. Záslužná myšlenka oslovila 
i vystupující umělce. Do registru 
se přihlásila také zpěvačka Ewa 
Farna společně s manželem, kyta-
ristou Martinem Chobotem. Na 
dřeň tour spolku Alma Mater po-

kračuje i v následujících týdnech. 
Stánek s registračním místem lidé 
najdou 21. srpna na hudebním 
festivalu Moravské hrady v Hradci 
nad Moravicí, 11. září na Trzích 
fantazie v ostravském Trojhalí Ka-
rolina, 12. září na ostravském ma-
ratonu a 18. září v pražské ZOO. 
Závěrečná štace bude domácí, a to 
29. září na akci Bohumín tančí. 
 (red)

Rodinné centrum Bobeš má mnohaleté zkušenosti s doprovázením 
pěstounských rodin a poskytováním služeb pro rodiny a děti. Spo-
lečné sdílení radostí i starostí, výměna zkušeností je tím, co pěstoun-
ským rodinám v mnohém pomáhá. 

Bobeš poskytuje adoptivním rodi-
čům (osvojitelům) bezpečné místo, 
kde se mohou setkávat a sdílet své 
zkušenosti, obavy i radosti z výchovy 
přijatých dětí. Zároveň nabízí diskrét-
ní možnost zeptat se sociálních pra-
covníků na témata, které s adopcí 
souvisí. A to jak individuálně, tak 
v rámci klubu.

Další společná setkání se uskuteční 
15. září a 3. listopadu vždy od 15 ho-
din v Bobeši v Nerudově 1156 (vedle 
pošty na sídlišti). Stačí se předem 

ozvat například e-mailem nebo sms 
zprávou. Setkání je zcela anonymní 
a na věku dítěte v osvojení nezáleží.

Bobeš může také zajistit hlídání 
dětí v herně, pravidelným návštěvní-
kům může pomoci psychologickým, 
sociálním, právním a dalším pora-
denstvím a podporou. Centrum je 
rovněž otevřené novým nápadům 
a přivítá tipy na další aktivity. Společ-
né klubové výlety, víkendový pobyt? 
Více informací o činnosti a kontakty 
na www.bobescentrum.cz.  (crb)

Šestnáct klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, klubů 
Bunkr Bohumín a Třinec, změřilo 22. července své síly ve fotbalovém 
zápase. Na bohumínském hřišti zvítězili domácí 6:2 a přispěly k tomu 
i pravidelné tréninky. Hráče připravoval trenér, bývalý klient bohu-
mínského zařízení. 

I když utkání dopadlo příznivěji pro 
hráče z Bohumína, den si užili všichni. 
Pracovníci Bunkru připravili pro 
všechny drobné dárky a o občerstvení 
se postarala bohumínská Pizzassimo, 
která všem hráčům zdarma poskytla 
nápoje a občerstvení. 

Bunkr se v Bohumíně věnuje klien-
tům od 13 do 20 let. „Nejčastěji náš 

klub využívají mladí, kteří tráví volný 
čas na ulici, hledají zábavu nebo řeší 
nějaký problém, se kterým si neví rady. 
Klienty často podporujeme ve zvládání 
školních povinností, společně s nimi or-
ganizujeme různé akce,“ říká pracov-
nice klubu Monika Kaandorp Váňová. 
 Zuzana BOCKOVÁ,

 Bunkr Bohumín 

Další úspěšné vystoupení má za sebou Dolnolutyňačka repre-
zentující oddíl silového trojboje TJ Viktorie Bohumín Denisa Tur-
ková (18). Bronz si přivezla z mistrovství Evropy dorostenců 
a juniorů, které se konalo od 3. do 8. srpna v Plzni.

Denisa, která letos naposledy 
soutěží mezi dorostenkami, byla 
v Plzni v kategorii do 52 kilogramů 
jedinou českou zástupkyní. Jejími 
soupeřkami byly dvě Ukrajinky, dvě 
Rumunky a jedna Polka.

První disciplínou byl dřep, 
v němž mladá trojbojařka nejprve 
pokořila 135 kg. Druhý pokus se 
140 kg nevyšel, ale třetí se 142,5 kg 
už ano a byl z toho nejlepší výkon 
ze všech závodnic v této disciplíně.

V benchpressu pokořila Denisa 
75 kg a v pozvedu si poradila nejpr-
ve se 107,5 kg a po navýšení i se 115 
kg. Celkový výkon 332,5 kg jí zajis-
til bronzovou medaili za dvojicí 
Ukrajinek. (red)

Registr dárců se rozrůstá

Setkání adoptivních rodičů

Fotbalový zápas klubů

Bronz z mistrovství Evropy

Foto: European Powerlifting Foto: European Powerlifting 
Federation Federation 

Foto: TJ Viktorie BohumínFoto: TJ Viktorie Bohumín

Foto: Alma materFoto: Alma mater

Moravskoslezský kraj zaštítil akti-
vity zaměřené na propagaci náhradní 
rodinné péče. Akce »Dny rodin« se 
uskuteční na atraktivních místech 

v kraji. Rodiny s dětmi díky tomu 
mohou navštívit zdarma zajímavé 
kulturní památky - 5. září hrad Sovi-
nec, 12. září zámek Frýdek-Místek 

a 19. září zámek Kunín vždy od 13 
do 17 hodin. Na místě je čeká bohatý 
zábavný a osvětový program propa-
gující náhradní rodinnou péči. Ne-
budou chybět ani stánky zaměřené 
na kampaň »Dejme dětem rodinu«, 

kde pracovníci poskytnou informace 
k náhradní rodinné péči a odpoví na 
případné dotazy. S hejtmanstvím na 
projektu spolupracují organizace pů-
sobící v dané oblasti a odbor kultury 
a památkové péče. (red)

Rodiny na hradech a zámcích
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Moravskoslezská liga v požárním útoku se přehoupla do druhé poloviny sedmým ko-
lem, jehož dějištěm byla 31. července Vrbice. Na zdejším hřišti se představilo celkem 
44 družstev. Mezi muži slavil díky bezchybnému výkonu vítězství Prchalov, v katego-
riích žen a veteránů na 35 let si nejcennější trofeje odvezl Svinov.

Muži Vrbice B slavili předloni na domácím 
mítinku vítězství, ovšem tentokrát na úspěch 
nenavázali. Kvůli téměř třísekundovému prostři-

ku (rozdílu v zasažení obou terčů) skončili až na 
chvostu druhé desítky. „Na našich letošních vý-
konech se podepsaly změny v sestavě, někteří zá-

vodníci totiž ze zdravotních nebo rodinných důvo-
dů ukončili činnost. Další dojíždějí z větší dálky, 
a tak už tréninky nejsou pravidelné,“ vysvětlil 
Michal Sud z vrbického týmu. 

Domácí měli letos na soutěži dvě želízka. 
Ženy, které obsadily šestou příčku, a zmíněné 
vrbické béčko. To si zachovává »B« v názvu kvůli 
návaznosti výsledků v historických tabulkách 
i poté, co vrbické áčko zaniklo. Soutěží už se ne-
účastní ani místní veteráni. „Měli jsme letos sna-
hu družstvo nad 35 let obnovit, ale když se chlapi 
podívali na rozpis soutěží, seznali, že by se na 
všechny zřejmě nesešli,“ pokrčil rameny Sud. Ten 
trénoval také veteránský tým žen, které se velmi 
chtěly představit před domácím publikem. I z je-
jich účasti ale nakonec sešlo. Jedna závodnice se 
zranila a kvůli omezenému kádru za ni nebyla 
náhrada. (tch)

Ve vyřazených dresech a kopačkách darovaných okolními bo-
humínskými kluby absolvovali hráči Slovanu Záblatí 30. červen-
ce 1961 svůj historický první zápas. Nyní si tuto událost připo-
mněli. Dnes už zavedený fotbalový klub uspořádal 7. srpna 
oslavy 60. výročí. 

Zahájení oslav se ujal tým záb-
latských starých pánů, bývalých 
hráčů a činovníků, kterým kopaná 
přirostla k srdci a každý pátek se 
pravidelně scházejí. V úvodním 
zápase nastoupili proti ženám Sla-
vie Orlová. Tento přátelský »sou-
boj pohlaví« skončil smířlivě 5:5. 
Druhý, podvečerní mač měl »osu-
dový« nádech. „Úplně první zápas 
odehrál náš klub před šedesáti lety 
na pohárovém turnaji ve Věřňovi-
cích. Nyní jsme pozvali k přátelské-
mu utkání, které bylo zároveň po-
slední přípravou před startem 
nového ročníku soutěže, právě tým 
z Věřňovic,“ ozřejmil předseda klu-

bu a aktivní hráč Slovanu Dušan 
Socha. Záblatský klub v tomto přá-
telském duelu zdolal rivala 2:0.

Slovan o své oslavy neochudil 
ani ty nejmenší, které soutěžemi 
a tancem zabavila Tereza Worko-
vá. Po zápasech se pak aktivní i fa-
nouškovská základna Slovanu se-
šla v  loni zbudovaném altánu 
a společenskou částí završila při-
pomínku kulatého výročí. „Velmi 
děkuji všem, kteří se na přípravách 
akce podíleli. Bez nich by to zkrátka 
nešlo. A samozřejmě také divákům 
a příznivcům klubu, kteří jej přišli 
podpořit,“ uzavřel Dušan Socha. 
 (tch)

Taneční soubor Radost & Impuls zve všechny holky a kluky, kteří mají 
rádi pohyb, hudbu a tanec do 40. taneční sezony školního roku 
2021/2022. Soubor pořádá nábor 6. a 7. září vždy od 17 hodin v tělocvič-
ně v Revoluční 65 (areál střední školy u věžáků mezi Revoluční a Bezr-
učovou ulicí). R & I nabízí možnost tance ve skupinách hobby dance 
nebo v soutěžních týmech dětí, juniorů nebo dospělých. Bližší informace 
na číslech 728 275 910 , 720 454 900, e-mailu radost-impuls@seznam.cz, 
facebooku Radost-Impuls Bohumín či www.radost-impuls.cz.

Termíny domácích zápasů FK Slovan Záblatí
21. 8. v 16.30 Slovan Záblatí – Slavie Třebovice 

4. 9. v 15.00 Slovan Záblatí – Sokol Krásné Pole 

18. 9. v 15.30 Slovan Záblatí – Sokol Šilheřovice 

2. 10. v 15.00 Slovan Záblatí – TJ Vítkovice-Svinov 

16. 10. ve 14.30 Slovan Záblatí – TJ Klimkovice

30. 10. ve 14.30 Slovan Záblatí – Sokol Bohuslavice

Požární útok na vrbickém hřišti

Slovan oslavil šedesátiny fotbalově

Radost & Impuls hledá posily

Foto: Radost & ImpulsFoto: Radost & Impuls

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Petr Václavík a Slovan ZáblatíFoto: Petr Václavík a Slovan Záblatí
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SLUŽBY
 ● Čištění a tepování koberců, seda-

ček, interiéru aut technikou Kärcher. 
Tel.: 724 088 643, e-mail: martin.
jurzica@seznam.cz, www.cistyauto-
interier.cz.

 ● Provádíme pokládku plovoucích 
podlah, PVC, koberců, vinylů, sa-
monivelační stěrky. Tel.: 604 265 
861.

 ● Podlahové krytiny levné a kvalit-
ní. Koberce Bohumín, 1.máje 714, 
Bohumín-Skřečoň. Tel.: 604 693 147, 
e-mail: kobercebohumin@seznam.
cz, www.koberce-bohumin.cz.

REALITY
 ● Koupím garáž v Bohumíně. Cena 

dohodou. Tel.: 737 612 185, e-mail: 
kaja.janosec@seznam.cz. 

 ● Koupím byt v Boh. Tel.: 736 228 883.
 ● Koupíme byt, RD, pozemek. Plat-

ba hotově. Realitní kancelář Nova. 
Tel.: 608 370 379.

 ● Koupím garáž u bývalého Ham-
-krámu nebo v Mírové ul. Tel.: 775 
696 332.

 ● Prodej rodinného domu v Dět-
marovicích. Dobrá lokalita a dostup-
nost. Cena: 4 900 000 Kč. Tel.: 605 
183 143.

 ● Prodám 2+1+blk, os. vl. Tel.: 737 
520 092.

 ● Pronájem kanceláře v RD, 30 m2. 
Je plně vybavená, 3 stoly, klimatizace, 

WC, kamery. Cena 5.500 Kč včetně 
energií. Tel.: 777 774 466, e-mail: 
rene.sz@seznam.cz.

 ● Koupím chatu v okolí Beskyd. 
Nejlépe Horní Lomná. Tel.: 792 372 
025, e-mail: vanesa.sk@seznam.cz.
PRÁCE

 ● ČEMAT Bohumín-Pudlov nabízí 
brigádu - práce vhodná i pro studen-
ty. Náplň práce - údržba areálu, lehké 
pomocné stavební práce. Tel.: 596 
092 327, 607 071 001, e-mail: cemat@
cemat.cz, www.cemat.cz.
RŮZNÉ

 ● Sběratel vykoupí různé starožit-
nosti, staré věci i poškozené, případ-
ně celé pozůstalosti. Platím hotově, 
přijedu. Tel.: 602 796 422.

Své »ano« si řekli
Alex Jóni z Havířova a Denisa Gáborová z Bohumína  
Ladislav Ďurajka z Karviné a Aneta Tranová z Bohumína 
 Martin Faja a Jana Machálková, oba z Bohumína  František Luptovec 

a Milada Mokrošová oba z Bohumína  Adam Herman a Nikola Hen-
zelyová oba z Bohumína  Michal Jochym a Petra Hlozáková oba z Bo-
humína  Jan Mikle a Michaela Kilárová oba z Bohumína  Tomáš Poš-
tulka z Bohumína a Jesika Ucháčová z Dolní Lutyně  Břetislav Schnörch 
z Bohumína a Karin Pěgřimková z Orlové  Maciej Kończak z Babkowic 
a Diana Galusková z Bohumína  (mat)

Noví  
občánci 
našeho města
Vít Wilczek * Sofie Čípová * To-
biáš Tyroň * Kristýna Kochová * 
Klára Oravcová * Laura Bindáčo-
vá * Mikuláš Strakoš * Barbora 
Slívová * Alexandra Poláková * 
Tomáš Obluk * Jan Raszka * Ven-
dula Učíková * Viktorie Olšáková 
* Aleš Janíček * Patrik Sosna * 
Tomáš Lecián * Matyas Gromus 
* Laura Arendášová * Adéla Sko-
kanová * Damián Zemánek * 
Amélie Hrušková. (mat)

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY  
kostní sonodenzitometrií 
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín,  
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

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

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

INZERCE

Hledáte práci v Bohumíně?
Nabízíme vám dlouhodobé zaměstnání u nadnárodní firmy, která 
je předním výrobcem izolací pro zateplení budov.

Nabízíme:
 
 
 Motivační bonusový systém, měsíční příspěvek do Cafeterie

 Dotované obědy
 Lidský přístup a dobrý kolektiv

Hledáme:
 Operátory linek
 Seřizovače
 Zámečníky
 
 

PRACUJTE S LIDMI, 
KTERÉ RÁDI POTKÁTE 
I PO PRÁCI

Bližší informace naleznete na stránkách www.rockwool.cz/kariera
V případě zájmu o práci u nás pište na: info-cz@rockwool.com,  

596 094 203.







Stabilní a dlouhodobou práci na plný pracovní úvazek
Průměrnou měsíční mzdu 28 000 Kč s možností růstu
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Klenotnictví R&Z   
Štefánikova 136, 735 81 Bohumín

naproti drogerii Teta (na schodech)

tel: 777 947 172

• prodej zlatých, stříbrných a ocelových šperků, prodej hodinek, 
hodin a budíků

• opravy zlatých a stříbrných šperků, opravy hodin a hodinek

• na počkání provádíme výměny baterií v hodinkách, včetně 
hodinek vodotěsných do 10 atm s testem vodotěsnosti na 
přístroji Greiner Swiss

• zakázková výroba snubních prstenů a ostatních zlatých šperků

• výkup zlatých zlomků všech ryzostí 
např.  650 Kč/gr    14 karátů - 585/000

UNIKÁTNÍ
ZÁBAVA

V OSTRAVĚ
32 atrakcí
minizoo

vodní svět
bludiště

virtuální realita

» přihlášky k ZP MV ČR
» přehledy OSVČ
» bonusové programy
» informace

Potřebujete poradit, 
odevzdat nebo 

vyzvednout 
formulář?  

Už nemusíte do jiného města. 
Navštivte naše kontaktní místo 

na Poště partner  

Bohumín

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2021

Pošta partnerBohumín1. máje 265
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VZPOMÍNKY

1. srpna jsme si připomněli nedožité 
70. narozeniny 

pana Břetislava POSPÍŠILA

a zároveň 6. srpna 7. výročí jeho úmrtí.


Vzpomínají manželka Jana, syn Roman 

a dcera Marta s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

13. srpna jsme si připomněli nedožité sté narozeniny 

paní Marie MACUROVÉ z Dolní Lutyně.



S úctou a láskou vzpomíná dcera Alina s manželem 

a vnučka Jana s rodinou.

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

8. srpna jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka a bratra, 

pana Andělína KVASNICI.


S velikou láskou a vděčností stále vzpomíná 

a nikdy nezapomene manželka Stáňa s rodinou.
Kdo jste ho uznali, vzpomeňte s námi.

Větší bolesti na světě není než žal z náhlého rozloučení. 
Nebylo ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.

5. srpna uplynulo 3. výročí úmrtí a 9. září 
by se dožil 77 let 

pan Rudolf ADAMČÍK.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery, 

sestra, švagr, vnoučata a pravnučka s rodinami.

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

6. srpna jsme vzpomněli nedožitých 36 let 
našeho milovaného syn, bratra, vnuka, synovce, 

bratrance, přítele i kamaráda 
Honzíka PIETRA ze Záblatí.


Zapalte svíčku všichni, kteří na něj stále s láskou 

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

To, že se rána zahojí, je jen zdání. V srdci však stále zůstává bolest a vzpomínání.

6. července jsme si připomněli 15. smutné výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka, 

tchána, švagra a strýce, 

pana Jindřicha LINDENTHALA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, jak ráda jsi měla život i nás.

27. července jsme vzpomněli 
nedožité 100. narozeniny a 27. června 30 let 

od úmrtí mé maminky, 
paní Alžběty GELDOŇOVÉ ze Skřečoně.


Vzpomíná dcera Dagmar, vnuci Radim a Jan  

s rodinami, pravnuk Marek a Rosťa s rodinou, 
pravnučka Markétka.

Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte. 
Jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným a známým 
smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr a strýc, 

pan Vojtěch VRÁBLÍK z Bohumína. 

Zemřel náhle 8. července po dlouhé nemoci ve věku 80 let. 
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. 

Jménem všech pozůstalých manželka Emilie, dcera Jiřina 
s rodinou, syn Roman s rodinou, vnuci Ondřej, Dominik, 

Michal a ostatní příbuzní.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

3. srpna jsme si připomněli 3. smutné výročí úmrtí 

paní Radmily PUNČEVOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami a nejbližší přátelé.

Jen svíci hořící a kytici na hrob ti můžeme dát a s láskou vzpomínat.
17. srpna jsme si připomněli 2. smutné výročí 
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, 

dědečka a strýce, 

pana Zdeňka BACÍKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Růžena, 

dcera Lucie, syn Tomáš, vnučka Barborka 
a ostatní příbuzní.

Život mi tě dal, krutý osud zase vzal. V mém srdci však žiješ a budeš žít stále dál.

5. srpna jsme si připomněli 8. výročí úmrtí 

pana Jaroslava BÁRTŮ.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Věrka, 

dcera Jana a zeť Jirka, vnuk Michal s přítelkyní, 
David s manželkou, Adam, Lukáš s manželkou, 

pravnučky Sofie a Melanie 
a sestra Marie s manželem.

Čas plyne, ale bolest v našich srdcích zůstává. Díky za to, že jsi byl a pro nás žil.

19. srpna uplynuly 2 roky od úmrtí 

pana Nikose MITOPULOSE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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Czas jak potok płynie, lata przemijają, 
miłość i wspomnienia w sercu pozostają.

24. sierpnia upłynie 25 lat od śmierci 
naszego drogiego 

pana Erwina OPICA ze Skrzeczonia.


Z miłością i szacunkiem wspomina 

najbliższa rodzina.

V našich srdcích zůstávají navždy.

21. srpna si připomeneme nedožitých 100 let 

paní Gertrudy HAVLÍKOVÉ.

13. srpna jsme uctili nedožité 108. narozeniny 

pana Andělína HAVLÍKA.


S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

1. září vzpomeneme 6. výročí úmrtí 

našeho otce a dědečka, 

pana Antonína SEDLÁKA.

Zároveň 8. září vzpomeneme 7. výročí úmrtí 

naší maminky a babičky, 

paní Dagmar SEDLÁKOVÉ.


Za celou rodinu vzpomíná dcera Darja.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

20. srpna si připomínáme nedožité 75. narozeniny 
našeho manžela, tatínka, dědečka a bratra, 

pana Jaroslava PROKOPOVSKÉHO.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Eva, 

děti Jarka, Zuzana, Štefan.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

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

28. srpna si připomeneme 6. smutné výročí úmrtí 

pana Aloise RUMÁNKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Anna, 

syn Ladislav, dcera Renáta s celou rodinou.

Udělala jsem, nač mi síly stačily, a osud udělal, co chtěl.

31. srpna si připomeneme nedožité 60. narozeniny 

paní Evy STANKOVOVÉ.



S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manžel Janko a dcery Michaela a Jana s rodinami.

20. srpna se dožívá a svých 80 let si užívá 

paní Krista KODRLOVÁ.
Ať naše láska tě u srdce hřeje a pevné zdraví 

- to ti celá rodina přeje.
Mirek, Pavla, Iva, Petr, Martin, Renáta, Ríša, 

Renek, Tereza, Sofinka, Ája, Lukáš, Petra, 
Oliverek, Floriánek, Evka, Dalibor, Lucka, 

Adélka, Vojta, Honza, Andrea, Eliška a Natálka.

1. září oslaví své 80. narozeniny náš otec, 
děda a praděda, 

pan Evžen NEDĚLA z Bohumína.

Přejeme mu hlavně hodně zdraví, pohody, 
spoustu vitality a životního optimismu 

do dalších let.
Přítelkyně Marta, dcera Jana se zetěm Vítkem, 

vnuci a pravnoučata Tomášek a Jonášek.

Věk není tím, v čem se pozná stáří, 

když oči věčným mládím září.

9. srpna oslavil 
pan Leon PRŮŠEK 

85 let.
Hodně zdraví, lásky a vitality 

přeje manželka Marie, 
syn Tomáš a celá rodina.

6. srpna oslavila 80. narozeniny 

Anna KVAKOVÁ ze Záblatí.

Milá maminko, babičko a prababičko, 
děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala a ještě 

děláš. Všechno na světě ti můžeme dát, ale zdraví 
a štěstí ti můžeme jen přát. Vše nejlepší a hlavně 
životní elán přejí dcery Pavla, Kamila a Marcela, 

pět vnoučat, pět pravnoučat... 
no prostě celá rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
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4.9. v 15 hodin DOPRAVNÍ ODPOLEDNE. 
Dopravní show a soutěže s klauny a kaba-
retem Zdeňka Kačora, Hobbypark.  
4.9. v 18 hodin ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI-
NAMI. Letní slavnost s reprodukovanou 
hudbou, sokolský areál v Záblatí.        
11.9. v 15 hodin VINOBRANÍ S JARMAR-
KEM. Prodej vín a burčáků, vystoupí cim-
bálovka Slavičan a folklórní soubor Slezan, 
nám. TGM.
12.9. v 10 hodin POUŤ VE STARÉM BOHU-
MÍNĚ. Nám. Svobody.
19.9. v 10 hodin POUŤ VE SKŘEČONI. U kos-
tela a na hřišti v Gliňoči.

KINO

2.9. a 5.9. v 19 hodin PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA, KAREL. Česko (Komedie / Drama), 
2021, přístupný, 118 min., 130 Kč.
3.9. v 19 hodin EXPEDICE: DŽUNGLE. USA 
(Dobrodružný), 2021, dabing, přístupný, 
127 min., 120 Kč.
4.9. v 19 hodin AFTER: TAJEMSTVÍ. USA 
(Romantický / Drama), 2021, titulky, příst 
od 15 let., 130 Kč. 
8.9. v 9 hodin BÁBOVKY. Česko (Drama / 
Komedie), 2020, 97 min., 60 Kč (FK pro se-
niory).
9.9. a 10.9. v 19 hodin JEDINĚ TEREZA. Čes-
ko (Komedie / Romantický), 2021, 100 
min., 130 Kč.
11.9. a 12.9. v 19 hodin GUMP - PES, KTERÝ 

NAUČIL LIDI ŽÍT. Česko (Rodinný), 2021, 
přístupný, 90 min., 100 Kč.
17.9. v 19 hodin ZÁTOPEK. Česko (Životo-
pisný), 2021, přístupný, 130 min., 120 Kč.
19.9. v 19 hodin CESTA DOMŮ. Česko (Hoř-
ká komedie), 2021, 95 min., 120 Kč.                                                                                  

KINO PRO DĚTI

5.9. v 10 hodin AINBO – HRDINKA Z PRA-
LESA. Peru, Holandsko (Animovaný film), 
2020, dabing, 85 min., 120 Kč.                                          
5.9. v 16 hodin TLAPKOVÁ PATROLA VE FIL-
MU. USA (Animovaný film), 2021, dabing, 
130 Kč.                                           
12. 9. v 10 hodin MIMI ŠÉF: RODINNÝ POD-
NIK. USA (Animovaný film), 2021, 107 min., 
dabing, 130 Kč, děti 110 Kč.

KURZY V KNIHOVNĚ

6.9. a 7.9. v 9.30-11.30 hodin TABLET. Kurz 
v teen zóně, 300 Kč za lekci.
13.9. a 14.9. v 9.30-12 hodin CHYTRÝ TELE-
FON. Kurz v teen zóně, 300 Kč za lekci.

DĚTSKÉ VÝTVARNÉ DÍLNY KNIHOVNY

6.9. až 10.9. (mimo středu) ve 13-17 hodin 
v dětském odd. v N. Bohumíně a ve Skře-
čoni.
3.9. a 10.9. ve 13-17 hodin ve St. Bohumíně.
6.9. a 13.9. ve 13-17 hodin v Záblatí.

oznamuje muŽ na policejní stanici: „jeden mladík mi právě ukradl auto!” „poznal byste toho zloděje?” „to nevím, ale...(tajenka).”
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Na kulturní akce se vztahují vládní omezení. Podmínky 
nutné k návštěvě jednotlivých představení naleznete na 
stránkách www.k3bohumin.cz.

KAM V BOHUMÍNĚ?

Zimolez ovíjivý roste v západní, střední a jižní Evropě, se-
verovýchodně po jižní Švédsko. U nás je snad zčásti původní 
v západních Čechách. Často se pěstuje v parcích a zahradách, 
mnohdy zplaňuje v lesích v okolí sídel, hradů a zřícenin. 

Zimolez ovíjivý je popínavý, pět 
až deset metrů vysoko šplhající 
zdřevnatělý keř s pravotočivými 
stonky, lysý, spoře nebo žláznatě 
chloupkatý. Listy jsou vstřícné, 

krátce řapíkaté, až devět centimetrů 
dlouhé a pět centimetrů široké, na 
lícní straně temně zelené, na rubu 
namodrale ojíněné. Květy jsou vel-
ké a vonné, často s purpurovým 
nádechem, plody červené a šťavna-
té. Vyskytuje se ve světlých lesích 
a na jejich okrajích, v houštinách 
a na plotech. V Bohumíně ho mů-
žeme nalézt pouze v zahradách 
nebo zplanělý v jejich bezprostřed-
ní blízkosti. 

 Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Zimolez ovíjivý  
(Lonicera periclymenum) Příroda Bohumínska – dřeviny (278)

VINOBRANÍ v sobotu 11. září od 15 hodin na nám. T. G. Masaryka.VINOBRANÍ v sobotu 11. září od 15 hodin na nám. T. G. Masaryka.


