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Lesopark Na Panském, který město loni vybudovalo za dálničním 
přivaděčem směrem na Novou Ves, získal celostátní titul Komu-
nální projekt roku 2022. Ocenění převzal v úterý 13. září od-
poledne v pražském Obecním domě starosta Bohumína 
Petr Vícha. 

Osmého ročníku soutěže se letos zúčastnilo 88 
projektů z celé republiky, porota je rozdělila do 
devíti kategorií podle jejich zaměření. Bohumín-
ský lesopark vydobyl vítězství v kategorii ekolo-
gický projekt. „Jsem přesvědčen, že si titul zaslou-
ží. Myšlenka na jeho vznik je stará už řadu let a za 
jejím zhmotněním do finální podoby stojí roky 

práce řady lidí. Díky vytrvalosti a také spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny se nám po-
dařilo vytvořit v Bohumíně zelenou oázu, která 
bude růst a dospívat společně s našimi dětmi 
a vnuky. Právě pro ně jsme lesopark budovali a te-
prve oni docení jeho význam. Stromům nějaký čas 
potrvá, než vyrostou a vytvoří po parku Petra Be-

zruče druhou zelenou plíci města,“ uvedl starosta 
Bohumína Petr Vícha.

Lesopark vznikl na ploše o rozloze tři-
nácti hektarů a jeho základ tvoří jede-

náct tůní různých tvarů a dvě umělá 
návrší. Celý areál doplnilo dva a půl 
tisíce stromů a patnáct set keřů. 
Terénní a stavební práce stály 18 
milionů korun, více než polovinu 
nákladů pokryla dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí. 

Bohumín využil prostřednictvím 
kotlíkových půjček i dotaci ze Stát-

ního fondu životního prostředí ve 
výši jednoho milionu korun. 
V přírodním areálu se během posled-

ních měsíců zabydlely desítky druhů živo-
čichů a lidé si zvykli využívat lokalitu k procház-
kám či běhání. „Vznik nové přírodní lokality si 
přáli sami obyvatelé města. Když jsme před pěti 
lety oslovili Bohumíňáky s velkou investiční an-
ketou o plánovaných aktivitách, projekt na vý-
stavbu lesoparku skončil v první pětici,“ doplnil 
starosta.

Jak připomněl, v soutěži Komunální projekt 
roku uspěl Bohumín už potřetí. Svou vítěznou 
premiéru si odbyl v roce 2015 s projektem Baby 
taxi, ocenění získal i v roce 2018 s naučnou stez-
kou po stavbách z červených cihel. Kromě umě-
lecky ztvárněného „dobrého“ srdce v podobě 
skleněné sošky převzal starosta města v Praze 
i šek na dvacet tisíc korun. Soutěž pořádá odbor-
né periodikum Moderní obec společně s vyda-
vatelstvím Profi Press za podpory Svazu měst 
a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. 
Záštitu převzal ministr pro místní rozvoj ČR 
Ivan Bartoš. Jana KONČÍTKOVÁ
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Pavilonová škola ČSA v centru Bohumína prošla letos výraznými 
stavebními úpravami. Docení je především školáci, ale usnadní 
práci i kantorům. Mají lepší zázemí pro výuku chemie, fyziky 
a informatiky. I podmínky pro sportování se změnily. Nová tělo-
cvična disponuje moderní podlahou s vysokou pružností a otoč-
nými nastavitelnými basketbalovými koši. Přibylo i moderní 
sociální zázemí.

Do proměny jedné ze dvou nej-
větších centrálních bohumínských 
škol, v níž se vzdělává téměř pět set 
dětí, letos město investovalo milio-
ny korun. Tou nejnovější je kom-
pletní výměna podlahy tělocvičny 
i dalšího vybavení. „Práce začaly 
o prázdninách demontáží původní 
konstrukce podlahy, jejíž stav už ne-
umožňoval ji přebrousit. Odborná 

firma opravila hydroizolaci, položila 
nový dřevěný rošt se dvěma vrstva-
mi OSB desek a novou odolnou po-
lyuretanovou podlahu. Došlo i k in-
stalaci otočných basketbalových 
košů s možností nastavení výšky pro 
různé věkové skupiny,“ uvedl ředitel 
ZŠ ČSA Adrian Kuder. Jak upozor-
nil, zázemí tělocvičny využívá nejen 
samotná škola, ale v odpoledních 

Po laborce a IT učebně má ZŠ ČSA i novou tělocvičnu 
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Radní města na závěrečném před-
volebním jednání v pondělí 5. září 
doporučili spoustu materiálů 
k projednání na zasedání zastupi-
telstva, jež bylo posledním v tomto 
čtyřletém období a proběhlo o tý-
den později, ale zároveň se věnova-
li i své běžné agendě.
Rada tak například schválila vy-
psání opakovaného výběrového 
řízení na zhotovitele úprav prosto-
ru za budovou B městského úřadu, 
neboť do první výzvy se žádný zá-

jemce nepřihlásil. Zlepšení organi-
zace parkování i rekultivace zeleně 
se tak občané na Husově ulici do-
čkají bohužel až v příštím roce.
Radní také souhlasili s uzavřením 
smlouvy s městskou společností 
BM servis, která zabezpečí stavbu 
zpevněných ploch (chodníky, par-
koviště) kolem renovovaných 
domů v cihlové kolonii na Okružní 
ulici. Dobrou zprávou pro obyvate-
le Nové Vsi je pak i rozhodnutí 
o uzavření smlouvy s projektan-

tem, který připraví podklady pro 
budoucí realizaci chodníku v Ople-
talově ulici. Opakovaná měření 
strážníků jen potvrdila, že v tomto 
úseku je překračována rychlost, 
a cestu si tu zkracují především lidé 
z Věřňovic. 
Po schválení v radě města se může 
těšit na příspěvek i svépomocná 
skupina rodičů s dospělými dětmi 
s mentálním postižením, která 
žádá o finance každoročně. 
Radní rovněž schválili uzavření 
dodatku ke smlouvě o opravě ko-
munikací, protože nepředvídatelné 
potíže komplikovaly práce ve vni-

trobloku u Úřadu práce, za Pivoté-
kou a na spojce mezi Husovou 
a Vrchlického ulicí.
Pokračuje přetahovaná s minister-
stvem vnitra ohledně zásad na uza-
vírání nájemních smluv v měst-
ských bytech. Radní se seznámili 
s odpovědí úředníků a doporučili, 
aby znovu došlo k setkání zástupců 
odboru správy domů s pracovníky 
ministerstva ve věci metodické po-
moci. Přesto členové rady deklaro-
vali, že i dále se v Bohumíně bude 
dbát, aby se k bytům dostali jen 
slušní a poctiví lidé.  
 (bir)

Městská rada informuje 

hodinách i atleti, volejbalisté a další sportovní 
kluby a spolky. Stavební práce trvaly dva měsíce 
a město za ně zaplatilo 3 miliony korun. 

Během léta se pracovalo v jednom z pavilonů 
školy i na obnově sociálního zázemí. Staré vyba-
vení stavbaři ve všech třech patrech vybourali. Na 
demoliční část navázala instalace nových rozvo-
dů, vyrovnání podlah a pokládka dlažby i oblože-
ní. Ve finále došlo k montáži topných těles, umy-
vadel a toalet. „Jde už o čtvrtou etapu výměny 
sociálního zázemí, do níž jsme letos investovali 1,67 
milionu korun. Vzhledem k tomu, že škola byla 
uvedena do provozu už v roce 1970, je nutné její 
vybavení průběžně obnovovat tak, aby prostory 
odpovídaly současným požadavkům na moderní 
a příjemné prostředí,“ vysvětlil místostarosta Bo-
humína Igor Bruzl. Už v průběhu uplynulého 
školního roku se žáci i jejich učitelé dočkali dvou 

nových odborných učeben pro výuku chemie, 
fyziky, informatiky a dalších předmětů. Jejich 
předností je vyspělá technika, která svým pojetím 
připomíná vědecké pracoviště. Díky tomu mohou 
děti pod dohledem kantorů provádět pokusy bez-
pečným a současně atraktivním způsobem. „Sou-
částí tříd je 30 tabletů, velké projekční plátno, více-
účelová skříň s 3D tiskárnou, speciální box 
s odsáváním, chemické stavebnice a model progra-
movatelného vodíkového autíčka. Nechybí ani sen-
zory pro měření teploty, tlaku či pH kapalin a další 
pomůcky,“ vyjmenoval ředitel školy. 

Projekt renovace tříd zahrnoval i stavební úpra-
vy. Komplexní zázemí přišlo na 7 milionů korun, 
většinu této částky pokryla dotace z Integrované-
ho regionálního operačního programu, o níž si 
škola úspěšně požádala. Zbývajících přibližně 
deset procent nákladů uhradilo město. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Centrální recepce s příjmem, interní a chirurgická ambulance, sádrovna, rentgen a ul-
trazvuk. Odborná pracoviště Bohumínské městské nemocnice se zhruba do měsíce 
přesunou na jediné místo. Novostavbu ambulantního pavilonu za více než 60 milionů 
korun docení personál, ale především samotní pacienti, kteří dosud museli přebíhat 
mezi několika budovami.

Do výstavby moderního traktu se město pus-
tilo loni v srpnu. Aktuálně v něm probíhají do-
končovací práce v podobě pokládky podlaho-
vých krytin a  instalace nábytku, přístrojů 
a dalšího vybavení. Pro pacienty bude k dispozici 
příjemná čekárna s centrální recepcí a vyvoláva-
cím systémem, který jim určí, do které ordinace 
budou přicházet. Kromě ambulancí tu najdou 
i zákrokový sálek a prostory pro endoskopické 
výkony. „U vstupu jsme zřídili expektační pokoj, 

kam bude záchranná služba přivážet pacienty, 
u nichž je nezbytné poskytnout jim okamžitou 
akutní péči,“ uvedl předseda představenstva Bo-
humínské městské nemocnice Svatopluk Něme-
ček. Doplnil, že uvolněná místa v dalších budo-
vách využije zařízení k  navýšení kapacit, 
například pro laboratoře či další ambulance. 

Výstavbě nového ambulantního pavilonu 
předcházelo bourání starých a nepotřebných ob-
jektů. „Loni z areálu zmizel bývalý olejový sklad, 

komplex starých garáží a bývalá márnice, která 
v minulosti sloužila i jako smuteční síň,“ konsta-
toval místostarosta Bohumína Igor Bruzl s tím, 
že součástí projektu stavby nového traktu jsou 
i terénní úpravy včetně výsadby zeleně a rozšíře-
ní parkovacích míst. Těch mají klienti na vybu-
dované ploše, na níž se dostanou z Ovocné ulice, 
hned padesát. V zadní části pavilonu dalo město 
zhotovit přístřešek pro přistavení sanitních vozů. 

Přeměnu svého zdravotnického zařízení město 
rozplánovalo do několika etap. Jednou z nich je 
i zhotovení nového energocentra za zhruba 25 
milionů korun. V budoucnu by v areálu měla 
přibýt i moderní klinika následné péče. „Cílem 
města je vytvořit z naší městské nemocnice během 
příštích let nadstandardní špičkové pracoviště, ke 
kterému budou mít pacienti plnou důvěru a ostat-
ní zdravotnická zařízení respekt,“ doplnil Bruzl. 
Jak podotkl, díky dobrému hospodaření se ne-
mocnice mohla letos pustit i do výrazného vy-
lepšení svého přístrojového vybavení.  

 Jana KONČÍTKOVÁ

Nový ambulantní trakt se dokončí v říjnu

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková

(Pokračování ze str.1)
Po laborce a IT učebně má ZŠ ČSA i novou tělocvičnu 
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Bohumín ukončil opravy chodníků a parkovacích stání naplánované pro letošní rok. 
Do obnovy devíti úseků radnice investovala více než 6 milionů korun. Tečku za letoš-
ními rekonstrukcemi udělala před pár dny pokládka nového povrchu parkoviště v blíz-
kosti městské polikliniky. 

„Poliklinika je frekventovaným místem řidičů, 
přilehlé plochy využívají denně desítky Bohumíňá-
ků i přespolních, kterým se nyní zvýší komfort při 
parkování,“ uvedl místostarosta města Lumír 
Macura. Investice vyšla bohumínskou radnici na 
necelých 900 tisíc korun. 

Hotova je i největší letošní chodníková inves-
tice v Kostelní ulici (na fotografii). Ta přidala na 
mapu města další metry zeleně. „Chodník jsme 
předláždili a zúžili, čímž jsme vytvořili místo pro 
travnatý pás,“ podotkl Roman Pak z odboru ži-
votního prostředí a služeb bohumínské radnice. 

Nově opravený chodník, nacházející se na jedné 
straně Kostelní ulice, už lidé mohou využívat. Jeho 
součástí jsou už i nově nainstalované cyklostojany, 
v nejbližších dnech pak budou v blízkosti umístě-
ny kontejnery na odpad. „A to tak, aby nepřekážely 
v cestě chodcům. Našli jsme pro ně vhodnou plochu 
mezi tamním záhonem a parkovištěm,“ informo-
vala Lenka Ševčíková z odboru životního prostředí 
a služeb bohumínské radnice. 

Město letos zrekonstruovalo 1 800 m2  chod-
níků, na práce a materiál vyčlenilo z rozpočtu 
celkem 6 a půl milionu korun. Bohumínské 
chodníky zpravidla opravují technické služby 
města - BM servis, zatímco úpravy silnic město 
zadává veřejnou soutěží. 

Už na podzim vyjedou pracovníci radnice 
společně s vedením města na tradiční projížďku 
Bohumínem, aby z námětů občanů a odboru 
životního prostředí vytipovali místa, na která se 
v plánech oprav dostane v následujícím roce. 

Kromě rekonstrukcí cest pro pěší plánuje bo-
humínská radnice i výstavbu nových chodníků. 
Bohumín aktuálně například zjišťuje možnosti 
stavby chodníku v serpentinách mezi Skřečoní 
a Záblatím nebo v osadě Nová Ves. Jejich vybu-
dování by zvýšilo bezpečnost obyvatel tamních 
městských částí. 

Nová stezka vznikne i s aktuální stavbou kana-
lizace v ulici 1. máje ve Skřečoni. Místní obyvatele 
dovede bezpečně od hranice katastru s Dolní 
Lutyní až k místnímu kostelu a základní škole. 
 Petr WOJNAR

Zatímco řada obyvatel České republiky kvůli extrémnímu ná-
růstu cen energií vyhlíží s obavami příchod zimy, většina těch 
bohumínských se úhrad za teplo obávat nemusí. Díky koncesní 
smlouvě s ČEZ Teplárenskou se cena za vytápění v městských 
bytech zvýší maximálně o pětinu.

Bohumín vlastní 4 260 bytů a je 
největším poskytovatelem bydlení 
ve městě. Zhruba čtyři tisíce z nich 
centrálně vytápí EDĚ (Elektrárna 
Dětmarovice). A právě díky kon-
cesní smlouvě s jejím provozovate-
lem, společností ČEZ Teplárenská, 
mohou zůstat lidé žijící v měst-
ských bytech relativně v klidu. 
„Před více než deseti lety jsme zru-
šili 40 kotelen, ČEZ Teplárenská 
následně vybudovala rozvody a do-
dává teplo do tisíců domácností ve 
městě. My jsme se ve smlouvě zavá-
zali do roku 2030 od ní toto teplo 
odebírat. Myslím, že projekt byl v té 

době výhodný pro obě strany, a to 
jak z ekologického hlediska, tak 
i z ekonomického,“ uvedl starosta 
Bohumína Petr Vícha. Jak ale upo-
zornil, v důsledku evropského zá-
měru omezit výrobu tepla z uhlí, 
války na Ukrajině a s ní spojenou 
energetickou krizí se podmínky 
výrazně změnily. 

„Do kalkulace zasáhly ceny emis-
ních povolenek, které se vymkly pů-
vodním záměrům a dnes již ohrožu-
jí ceny dodávek. My zase jako město 
nemůžeme změnit smlouvu vzešlou 
z koncesního řízení, což máme po-
tvrzeno stanovisky příslušných mi-

nisterstev a Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. Díky dobrým 
vztahům s dodavatelem a na zákla-
dě řady společných jednání jsme 
dospěli k tomu, že letošní zima by 
pro obyvatele našich městských bytů 
neměla být finančně nijak dramatic-
ká. Zdražení se bude pohybovat do 
dvaceti procent oproti předešlé sezó-
ně, což je ve srovnání s ostatními 
městy v podstatě zázrak,“ uklidnil 
nájemníky Vícha. Příznivá zpráva 
se dotkne i některých městských 
organizací, především škol s tisíci 
žáky a stovkami kantorů.

Přestože pronájem městských 
bytů je v Bohumíně dominantní 
formou bydlení, existuje zde i zhru-
ba 1 800 družstevních. „Téměř osm 
set z nich je vytápěno prostřednic-
tvím našich technických služeb BM 
servis právě přes centrální zásobová-
ní teplem, i jejich obyvatelům tedy 

cena nevzroste o více než jednu pě-
tinu. Zbývající družstevní byty jsou 
zásobovány buď plynem, nebo pro-
střednictvím ČEZ Teplárenské na-
přímo bez účasti BM servisu. Tam 
nárůst ceny nedokážeme odhad-
nout, protože nejsou zapojeni do 
naší koncesní smlouvy,“ vysvětlil 
Vícha. 

S ČEZ Teplárenskou chce město 
spolupracovat dále i nad rámec 
koncesní smlouvy. „Aktuálně jsme 
napojili na centrální teplovod i 52 
nových bytů ve zrekonstruované čer-
vené kolonii, zvažujeme odběr i pro 
některá naše další zařízení, napří-
klad sportovně-rekreační areál 
Bospor,“ řekl Vícha. Jak upozornil, 
město nemá žádné páky na ovliv-
nění cen vytápění rodinných 
domů. Jejich majitelé jsou tak od-
kázáni na postup vlády a zastropo-
vání cen.  Jana KONČÍTKOVÁ

Děti z mateřinek v Bohumíně, Rychvaldu i Dolní Lutyně 
v září navštívili strážníci. A vzali pro ně i dárky v podobě 
nových reflexních vest. Slušivé ochranné prvky s potiskem 
loga města a městské policie pořídili strážníci z programu 
prevence kriminality. 

Děti si hned ve třídách ověřily, že jim vesty dobře sedí 
na těle. Poté už nic nebránilo tomu, aby je začaly využívat 
i při procházkách městem tak, aby je venku nebylo jen 
slyšet, ale i dobře vidět. Pořízení stovky vest přišlo na při-
bližně 15 tisíc korun.  (woj) 

Město má zajištěno příznivou cenu tepla na zimu

Děti venku září  
v nových vestách 

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar

Bohumín ukončil letošní opravy chodníků

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. Vyvo-
lávací cena je 60 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit také občané 
EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na www.bohumin.cz, sek-
ce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:
•Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 26, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
autobusového nádraží, obchodů, zre-
novovaného parku, základní a ma-
teřské školy. Zrekonstruovaný byt 
s lodžií a sprchovým koutem. K bytu 
náleží sklepní kóje. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,26 m2, celková 
plocha bytu 54,08 m2. Prohlídka 
26.9. v 15:30-15:45 hodin a 27.9. 
v 9:30-9:45 hodin. Licitace bytu se 
koná 3.10.2022 v 16:00 hodin.
• Byt 1+2, ul. Čs. armády 1049, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti střediska zdravotnických 
služeb, supermarketu, základní 
a mateřské školy. K bytu náleží 
sklepní kóje a balkon. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,33 m2, celková plocha bytu 59,75 
m2. Prohlídka 26.9. v 15:00-15:15 
hodin a 27.9. v 10:00-10:15 hodin. 
Licitace bytu se koná 3.10.2022 
v 16:15 hodin.
• Byt 1+2, ul. Čs. armády 1058, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti střediska zdravotnických 
služeb, obchodů, školy a školky. 
V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. K bytu náleží sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 50,73 m2, celková plocha bytu 
52,75 m2. Prohlídka 3.10. v 15:00-
15:15 hodin a 4.10. v 11:00-11:15 

hodin. Licitace bytu se koná 
10.10.2022 v 16:00 hodin.
• Byt 1+2, ul. Čáslavská 303, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v blízkosti střediska zdravot-
nických služeb, autobusové zastáv-
ky, školy a školky. V domě je zajiš-
těn úklid společných prostor. 
K bytu náleží sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 58,50 m2, 
celková plocha bytu 60,90 m2. Pro-
hlídka 3.10. v 14:30-14:45 hodin 
a 4.10. v 10:30-10:45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 10.10.2022 v 16:15 
hodin.
• Byt 1+2, ul. Okružní 1061, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
autobusového nádraží, obchodů, 
základní a mateřské školy. Byt 
s balkonem a sprchovým koutem. 
K bytu náleží sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,06 m2, 
celková plocha bytu 57,67 m2. Pro-
hlídka 3.10. v 14:45-15:00 hodin 
a 4.10. v 10:00-10:15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 10.10.2022 v 16:30 
hodin.
• Byt 0+1, ul. tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 30, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města, poblíž vlako-
vého nádraží, nákupních možností, 
restaurací, kulturního vyžití, školy 
a školky. Byt se sprchovým koutem 
a balkonem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájem-

ného 28,13 m2, celková plocha bytu 
29,80 m2. Prohlídka 3.10. v 14:15-
14:30 hodin a 4.10. v 9:00-9:15 ho-
d in .  L ic i t ace  by tu  s e  koná 
10.10.2022 v 16:45 hodin.
• Byt 1+2, ul. Čáslavská 303, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v blízkosti školy, školky, stře-
diska zdravotnických služeb a auto-
busové zastávky. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. K bytu 
náleží sklepní kóje. Plocha pro vý-
počet nájemného 63,48 m2, celková 
plocha bytu 65,16 m2. Prohlídka 
3.10. v 14:30-14:45 hodin a 4.10. 
v 10:30-10:45 hodin. Licitace bytu 
se koná 12.10.2022 v 16:00 hodin.
• Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 19, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho a nákupního střediska. Bezbari-
érový přístup do domu. Součástí 
bytu je balkon. Plocha pro výpočet 
nájemného 63,45 m2, celková plo-
cha bytu 64,45 m2. Prohlídka 4.10. 
v 9:15-9:30 hodin a 5.10. v 15:00-
15:15 hodin. Licitace bytu se koná 
12.10.2022 v 16:15 hodin.
• Byt 1+1, ul. Masarykova 929, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. Nedaleko domu se 
nachází vlakové nádraží, nákupní 
možnosti, školy a školky. Možnost 
parkování u domu. Byt s kuchyň-
skou linkou. Plocha pro výpočet 

nájemného 34,94 m2, celková plo-
cha bytu 35,23 m2. Prohlídka 5.10. 
v 14:30-14:45 hodin a 6.10. v 9:15-
9:30 hodin. Licitace bytu se koná 
12.10.2022 v 16:30 hodin.
• Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 22, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, nákupního 
a zdravotního střediska. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 63,45 m2, celková plocha bytu 
64,45 m2. Prohlídka 4.10. v 9:15-
9:30 hodin a 5.10. v 15:00-15:15 
hodin. Licitace bytu se koná 
12.10.2022 v 16:45 hodin.
• Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, čís-
lo bytu 36, I. kategorie, 7. nadzem-
ní podlaží. Věžový zateplený dům 
v klidné lokalitě, v blízkosti autobu-
sové zastávky, školy a školky. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,86 m2, celková plo-
cha bytu 68,43 m2. Prohlídka 12.10. 
v  14:45-15:00 hodin a  13.10. 
v 10:30-10:45 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.10.2022 v 16:00 hodin.
• Byt 1+2, ul. Mírová 946, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v žádané lokalitě, v blízkosti 
parku, centra města a supermarke-
tu. V bytě je koupelna s vanou. Plo-
cha pro výpočet nájemného 52,26 
m2, celková plocha bytu 55,26 m2. 
Prohlídka 10.10. v 15:00-15:15 ho-
din a 11.10. v 9:00-9:15 hodin. Li-
citace bytu se koná 17.10.2022 
v 16:15 hodin.
 Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
 odbor správy domů

V domě v ul. Čs. armády 1049 se bude licitovat byt 2+1 o velikosti 59,75 m2. K bytu 
ve 4. nadzemním podlaží náleží sklepní kóje i balkon. Licitace se uskuteční 3. října, 
prohlídky jsou připraveny na 26. a 27. září. 

V nízkopodlažním domě v ulici Masarykova 929 v centru města je k dispozici byt 
1+1 o velikosti 35 m2. Nedaleko domu se nachází vlakové nádraží, obchody, školy 
i školky. Licitace bytu se uskuteční 12. října, zájemci si mohou byt prohlédnout 5. 
a 6. října. 

Připravované licitace městských bytů
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Asistenti prevence kriminality, kteří se v ulicích Bohumína obje-
vili poprvé v roce 2015, budou na bezpečnost dětí na přechodech 
i pořádek ve městě dohlížet pravděpodobně i v příštích letech. 
Letos sice končí dotace na jejich plat a vybavení, radnice už ale 
našla další možnost, jak jejich financování do budoucna zajistit. 
Už teď je také jisté, že bude pokračovat i projekt veřejně prospěš-
ných pracovníků, kteří se starají o úklid. 

Projekt asistentů prevence krimi-
nality (APK) vznikl před sedmi lety 
a mzdu původně osmi lidem, kteří 
díky němu získali v Bohumíně no-
vou práci, hradil úřad práce. Právě 
z řad nezaměstnaných se uchazeči 
o tento post vybírali. A jelikož se 
Bohumínu osvědčili, rozhodl si je 
ponechat i po skončení státní pod-

pory. Jejich počet dokonce navýšil 
o dva na celkových deset. „Prostřed-
nictvím Místní akční skupiny Bohu-
mínsko jsme na zachování projektu 
získali z Operačního programu Za-
městnanost osm milionů korun do 
konce roku 2022. Letos tedy bylo nut-
né hledat další formu finanční pod-
pory,“ vysvětlil místostarosta Bohu-

mína Lumír Macura. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí jako na zavo-
lanou vyhlásilo výzvu v rámci Ope-
račního programu zaměstnanost 
plus, který umožňuje žádat o peníze 
právě i na APK. Dotace by mohla 
dosáhnout až 90 procent nákladů, 
zbytek by doplatilo město.

Radnice proto podá žádost v nej-
bližší době tak, aby byl přechod 
z končícího programu na ten násle-
dující co nejplynulejší a město ne-
muselo řešit dlouhodobější absenci 
asistentů v ulicích. „Ministerstvo má 
na hodnocení projektu 80 pracovních 
dnů od podání žádosti, ale avizovalo, 
že se snaží uvedenou lhůtu zkrátit,“ 
podotkla projektová manažerka bo-
humínské radnice Zuzana Šedivá.

Uniformovaní, ale neozbrojení 
strážci pořádku dohlížejí ráno a po 
poledni na přechodech u škol na 
bezpečnost dětí, kontrolují pravidel-
ně park a dětské koutky, docházejí 
do sociálně vyloučených lokalit 
a spolupracují s městskými strážní-
ky. „Jejich každodenní aktivita se 
podílí na poklesu kriminality v Bohu-
míně v posledních několika letech. 
Jsou prostě vidět a jejich terénní prá-
ce s lidmi je adresná a účinná,“ míní 
ředitel Městské policie Bohumín 
Roman Honysz.

V ulicích města zůstanou nejen 
asistenti strážníků, ale i veřejně pro-
spěšní pracovníci (VPP). Úřad prá-

ce ČR garantuje tuto službu vždy 
jen na půl roku, Bohumín tak pra-
videlně zůstává v nejistotě, jestli stát 
úklidové čety složené z řad dlouho-
době nezaměstnaných opět finanč-
ně podpoří. „Na začátku letošního 
roku jsme museli řešit snižování je-
jich počtu. Jejich počet na jaře klesl 
na absolutní minimum. Až na konci 
dubna jsme obdrželi od státu infor-
mace, že uvolní peníze na dalších 
šest měsíců a my jsme mohli začít 
následně využívat 52 těchto pracov-
níků,“ popsal letošní anabázi VPP 
starosta Petr Vícha. 

A tlumočil aktuální postoj státu, 
který přislíbil pokračování projektu. 
První skupina složená z 12 osob 
měla skončit k 31. říjnu, Úřad práce 
ČR je nakonec Bohumínu bude pla-
tit dalšího půl roku. Minimální po-
čet potřebný k udržení pořádku tak 
město přislíbeno má. Početnější 
skupina čítající 40 lidí by se měla 
rozloučit na konci listopadu. O je-
jich osudu, respektive zachování 
jejich práce, zatím rozhodnuto není. 
„Uvítali bychom jejich pomoc 
i v zimě. Celoročně se starají o sbírá-
ní odpadků, zametání chodníků, na 
jaře a v  létě o sekání travnatých 
ploch, na podzim zametají listí 
a v zimě odklízejí sníh z hůře přístup-
ných míst,“ doplnil starosta. 

 Jana KONČÍTKOVÁ 

Třicítka seniorů, kterým pohybový aparát už neslouží jako za 
mlada, měla v pondělí 12. září možnost prohlédnout si proměny 
Bohumína díky okružní jízdě speciálně upraveným autobusem 
pro vozíčkáře. Pro klienty Centra sociálních služeb Bohumín 
a místních domovů pro seniory ji uspořádala radnice. Role prů-
vodce se ujal starosta města Petr Vícha. 

„S našimi seniory vyrážíme na pro-
hlídku Bohumína už více než deset let. 
Je určena těm, kteří trpí onemocněním 
pohybového aparátu, případně jim už 
vysoký věk neumožňuje procházky. 
Smyslem exkurze je zpestřit klientům 
sociálních služeb a pečovatelské služby 
denní režim a ukázat jim novinky, které 
radnice realizuje,“ vysvětlil starosta.

Přihlášené zájemce a jejich pečo-
vatelky vyzvedl v domově Cesmína 
a v centru města speciálně upravený 
autobus, který si radnice půjčuje 

z Centra sociálních služeb Hrabyně. 
Dříve narození Bohumíňáci si díky 
vyjížďce prohlédli nový dopravní 
terminál, přestavbu červené kolonie 
v Okružní ulici či vznikající novou 
čtvrť v lokalitě P. Cingra. Podívali se 
i do městských částí, konkrétně Sta-
rého Bohumína a Záblatí. Akci po-
řádalo město ve spolupráci s Cent-
rem sociálních služeb Bohumín. 
Koná se pravidelně u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů, který 
připadá na 1. října.  (yak)

Pomoc v ulicích by mohla díky dotaci zůstat

Exkurze pro dříve narozené a méně pohyblivé

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

 
 Vodáci uzavřou sezonu sjezdem Odry

Vodáci se 1. října v Bohumíně rozloučí se sezonou na Odře. Tradiční 
uzamykání meandrů bude zahájeno v 10 hodin (sraz účastníků od 9:30) 
u nástupního místa ve Starém Bohumíně poblíž starého hraničního 
mostu. Poté účastníky čeká přibližně sedmikilometrový sjezd Odry do 
Zabełkowa. Akci lze absolvovat na vlastních lodích nebo na lodích 
z městské půjčovny. Půjčovné je zdarma, účastníci platí pouze za pře-
pravu lodí zpět z cílového bodu. Dopravné činí 100 korun za dvoumíst-
nou kánoi, nebo 200 korun za čtyřmístný raft. Rezervace míst a typu 
lodí z městské půjčovny Bohumín je možná na mailu zamykani-odry@
mubo.cz, případně na tel. 596 092 127, a to do 29. září.  (woj)

Školáci opět vyrazí do Metylovic  
Bohumínské děti, které trpí alergií, astmatem, častým onemocněním 
dýchacích cest, obezitou nebo skoliózou, vyrazí i v příštím roce na mě-
síc do horských ozdravoven. Léčebné pobyty město pořádá a dotuje od 
roku 2011. Děti mohou opět v topné sezoně trávit čas v beskydských 
Metylovicích. Celkově tam díky projektu už vyjelo za čerstvým vzdu-
chem přibližně 200 školáků. Tentokrát je rezervován termín od 31. 1. 
do 28. 2. 2023. Dopravu do ozdravoven zaplatí město, samotný pobyt 
hradí v plné výši zdravotní pojišťovny. Součástí ozdravných pobytů bu-
dou nejen léčebné kúry, ale i školní výuka. Rodiče už mohou hlásit své 
děti k ozdravnému pobytu u dětských lékařek. K přijetí do sanatoria je 
zapotřebí jejich doporučení. Návrh na zařazení dítěte do léčebny pak 
schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.  (yak)

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková
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Obyvatelé tří věžových domů v Bezručově ulici se dočkali no-
vých výtahů. Zajistí jim komfortnější a bezpečnější přístup 
k jejich bytům. Na dalších místech v centru Bohumína pokra-
čuje zateplování městských domů, na jedné adrese už mají 
dělníci hotovo. 

Věžáky v Bezručově ulici byly 
jedním z posledních míst v Bohu-
míně, kde ještě obyvatelé měst-
ských bytů využívali kabiny a vý-
tahové technologie z konce 
sedmdesátých let. Teď je nahrazuje 
modernější systém. 

Nájemníkům zhruba dvou set 
bytů zajistí úpravy komfortnější 
a spolehlivější jízdu. „Staré výtahy 
měly časté poruchy a celkově už pů-
sobily zastarale. Problém byl i s ne-
dostatkem místa v kabinách,“ vy-
světlila nutnost výměny vedoucí 
odboru správy domů bohumínské 
radnice Kateřina Pálková. Zdviže 
moderního vzhledu slibují nižší 
kazovost, zároveň jsou prostorněj-
ší a také ekonomičtější. „K lidem se 
vždy rozjede jen ten výtah, který je 

blíže. A ušetříme i díky úspornější-
mu nasvětlení kabin,“ podotkla 
Pálková. 

Výměna šesti výtahů probíhala 
na etapy od května, v každém ze 
tří domů se vždy měnila jen jedna 
kabina tak, aby se obyvatelé věžá-
ků nemuseli trmácet do vysokých 
pater po schodech. Investice vyšla 
město na přibližně osm milionů 
korun. 

Dalších 40 milionů vložila letos 
radnice do zateplení a dalších 
úprav městských objektů na osmi 
adresách. Z lépe izolovaného byd-
lení už se mohou radovat nájem-
níci jednoho z domů ve Štefániko-
vě ulici. „Kromě zateplení pláště 
jsme nechali opravit a zateplit 
i střechu. Obyvatelé dostali také 

Obyvatele věžáků vozí nové výtahy 

Letošní investice 
do zateplení domů 

Štefánikova 290, 414 (hotovo), 957 

Masarykova 287 

blok domů Štefánikova a tř. Dr. E. 
Beneše 320, 321, 322, 324 (bývalé 
domy Residomo)

Řekne-li se pouť, mnozí z nás si 
představí atrakce pro děti, kolotoče 
nebo všudypřítomné boudy s nej-
různějším zbožím. To vše návštěv-
níci zářijových akcí ve Starém Bo-
humíně a Skřečoni našli. 

Samozřejmě, co do velikosti a růz-
norodosti nabídky mají bohumínské 
poutě do Matějské daleko, ale zase 
místním odpadla nutnost čekání 
v nekonečných frontách. Podle vý-
razů dorazivších dětí i dospělých si 
zábavu za „skromnějších“ podmínek 
většina přítomných užila. 

Členky klubu Krojovanek z Ma-
ryšky zároveň připomněly i du-
chovní rozměr poutí. Slavnostní 
ráz starobohumínské poutní mši 
pak dodaly mimo jiné Krojovanky 
tím, že dorazily ve vlastnoručně 
ušitých bohumínských krojích. 
Tvůrčí ženy kroje "oživily“ díky 
pečlivé, téměř detektivní práci při 

hledání historických pramenů, 
podle nich následně dámské, pán-
ské i dětské městské oděvy vytvoři-
ly. „Návštěvníci letošní poutě měli 
možnost vidět celkem patnáct krojů. 
Díky našim rozrůstajícím se vazbám 
na jiné regiony byl k vidění i kroj 
z těšínského Slezska a kroj valašský,“ 
uvedla za Krojovanky z Maryšky 
Alena Krobotová.

Ve Starém Bohumíně se pouť jako 
církevní svátek tradičně koná v září 
na svátek Narození Panny Marie. 
Farnímu kostelu, nejstarší kulturní 
památce na území Bohumína, byl 
díky korunovaci milostného obrazu 
Panny Marie Růžencové–Starobo-
humínské, kterou ostravsko-opav-
ský biskup František Václav Lob-
kowicz vykonal v  roce 2004, 
navrácen statut poutního místa. 
 (woj, jl)

Projekt Lepší KLIMA pro Bohu-
mínsko III aktuálně realizuje Míst-
ní akční skupina Bohumínsko. Jde 
o navazující projekt místního akč-
ního plánu rozvoje vzdělávání 
v rámci MAP I a MAP II určený 
pro ORP Bohumín. „Hlavním cí-
lem projektu je zlepšit kvalitu vzdě-
lávání v mateřských a základních 
školách podpořením spolupráce zři-
zovatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání,“ vysvětlil místostarosta 
Bohumína Lumír Macura. 

Projekt běží od 1. července 2022 
do 30. září 2023 a jsou do něj zapo-
jeny všechny základní, mateřské 
a umělecké školy. Vede jej řídící 
výbor, jehož první jednání proběh-
lo 14. září, kde bylo ustanoveno 
složení odborných pracovních sku-

pin a schválené potřebné doku-
menty pro realizaci projektu. „Pra-
covní skupiny se zabývají například 
financováním, tvorbou vize či stano-
vením priorit a strategických cílů 
v konkrétních oblastech,“ upřesnila 
hlavní manažerka projektu Radana 
Vozňáková. 

Doplnila, že v rámci projektu pů-
sobí realizační tým, který poskytuje 
odbornou a  administrativní 
podporu. 

Díky projektu dojde ke zlepšení 
komunikace a sdílení dobré praxe. 
„Jednotlivé školy budou mít možnost 
společně plánovat a navzájem se od 
sebe učit a předávat si své zkušenos-
ti,“ uvedla Pavla Skokanová, vedou-
cí odboru školství kultury a sportu 
bohumínské radnice.  (red)

Poutě pastvou pro tělo i ducha Projekty MAP III. zlepší spolupráci škol

Talent má stále šanci
Základní umělecká škola Bohumín stále přijímá žáky pro školní rok 
2022/2023. Volná místa jsou v oboru hudebním, výtvarném, tanečním 
i literárně-dramatickém. Dodatečné přijímačky probíhají do konce září, 
od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin v hlavní budově školy (ul. Žižko-
va). „Aktuálně vítáme zejména zájemce o studium výtvarného, tanečního 
a literárně-dramatického oboru. Z hudebních předmětů máme volná mís-
ta pro zájemce o hru na flétnu, trumpetu, kytaru, smyčcové nástroje, key-
board a sólový i sborový zpěv,“ uvedla ředitelka ZUŠ Bohumín Barbora 
Kachlová. „Zuška“ zároveň připomíná, že platbu školného lze hradit za 
pomoci fondů FKSP. Hodně zaměstnavatelů už tento benefit poskytuje 
a dává svým zaměstnancům příspěvek i na volnočasové kroužky jejich 
dětí, což rodiče ocení - stačí se v práci zeptat.  (rzp)

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar

Foto: Jana Leparová Foto: Jana Leparová 

nové vstupní dveře se schránkami 
a provedli jsme i úpravu balkónů,“ 
informovala vedoucí odboru. 

Práce na zateplení pokračují na 
dalších sedmi adresách. Podle har-
monogramu, kterého se firmám 
zatím daří držet, by lešení od těch-
to budov mohlo zmizet zhruba na 
přelomu října a listopadu. 

Bohumín vlastní 4 260 bytů a je 
největším poskytovatelem bydlení 
ve městě. Do zateplování a souvi-
sejících úprav plánuje v příštím 
roce vložit obdobnou částku jako 
letos.  Petr WOJNAR
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Prohlédnout si zblízka netopýry, leccos se o těchto tajemných nočních tvorech dozvě-
dět a zaposlouchat se do rozhovorů, které mezi sebou vedou. Nevšední zážitek při-
pravila pro milovníky přírody městská agentura K3 společně se speleologickým klu-
bem Orcus Bohumín. Netopýří noc 2022 přilákala do parku Petra Bezruče na 150 lidí, 
což bylo nejvíce v celé České republice.

„Netopýří noc jsme pořádali letos již po čtvrté. 
Enormní účastí jsme byli mile překvapeni a jsme 
rádi, že se příchozí dobře bavili. Program jsme za-
hájili výkladem předních českých zoologů, manželů 
Hulvových. Návštěvníci pak měli možnost podívat 
se na nový dokument s názvem Kde spí netopýři 
II. z autorské dílny předsedy Orcusu Josefa Wag-
nera,“ přiblížil za organizátory Jan Fedorowicz. 

K3 připravila pro zájemce kvíz o netopýrech 
a další aktivity. Netopýří noc je ale především 
o živých tvorech a jejich soužití s člověkem. Pro-

to byly k vidění dva exempláře, netopýr velký 
a netopýr vousatý. „Poté jsme vyrazili přímo do 
terénu s echolokátory a poslouchali řeč netopýrů. 
Podařilo se nám odchytit do sítí dva netopýry re-
zavé,“ doplnil Fedorowicz s tím, že na závěr akce 
organizátoři všechny čtyři tvory opět vypustili 
do volné přírody.

Akce, při nichž se zájemci seznamují s pozo-
ruhodným životem netopýrů, se konají každo-
ročně v období od srpna do září. Program neto-
pýřích nocí zahrnuje večerní vycházky do 
přírody, ukázky výzkumných metod, odchyt 
těchto savců do sítí, jejich sledování pomocí ul-
trazvukového detektoru, workshopy a přednášky 
s promítáním. Koordinátorem je Česká společ-
nost pro ochranu netopýrů ČESON.

Na naší planetě žije více než 1 000 druhů ne-
topýrů a vrápenců, v Evropě 43 a v Česku skoro 
30. V Bohumíně se díky vysokému počtu starých 
doupných stromů koncentrují právě v parku Pe-
tra Bezruče. Jana KONČÍTKOVÁ

Netopýří noc zaznamenala rekordní účast

Témata semestrů: Ekonomické otázky kolem nás, Zdravý životní styl, Umění 
v nás – tvůrčí ateliér, Historie a krásy Bohumínska, Osobnostní typologie.

Výuka: zpravidla 2-4 vyučovací hodiny jednou za 14 dnů dle charakteru 
modulu (v zázemí Střední školy Bohumín, ul. Husova)

Školné: 2 000 Kč/semestr (800 Kč hradí student s trvalým bydlištěm 
v Bohumíně, 1 200 Kč hradí město Bohumín) 

Foto: Ondřej KoelblFoto: Ondřej Koelbl

Univerzita třetího věku (U3V) 
nabízí dvouletý cyklus plný nových 
informací, zábavy, výletů a zajíma-
vých kurzů. Zájemci starší 55 let se 
stále ještě můžou přihlásit do nové-
ho ročníku. Bohumín svým senio-
rům na studium finančně přispívá. 

„Univerzita nabízí atraktivní té-
mata, její náplň průběžně obměňu-
jeme, takže se můžou znovu přihlásit 
i absolventi minulých ročníků. Uví-
táme také zájemce z okolních obcí 
a měst, například Dolní Lutyně 
a Rychvald svým občanům na studi-

um rovněž přispívají,“ uvedla Pavla 
Skokanová, vedoucí odboru školství 
bohumínské radnice. Doplnila, že 
zájemci se hlásí v knihovně K3 do 
konce září. 

Univerzita třetího věku (U3V) je 
program neprofesního celoživotního 
zájmového vzdělávání určený pro 
zájemce ve věku 55+. Podmínkou 
pro studium je zájem o další vzdělá-
vání. Program je dvouletý, výuka 
probíhá formou přednášek, případ-
ně cvičení, seminářů či exkurzí.  
 (rzp)

Těmito slovy uvítal v sále domu 
Pod Zeleným dubem starosta města 
Petr Vícha asi dvacítku jubilantů 
z řad bývalých ředitelů škol, kanto-
rů, školníků, kuchařek či uklízeček. 
Radniční odbor školství pro ně při-
pravil po dvou koronavirových le-
tech osobní setkání s kulturním 

programem, o který se postarali 
žáci ZUŠ Bohumín. Kromě růže 
a dárkového balíčku, který dostali 
jako pozornost, si bývalí pracovníci 
škol pochutnali na drobném občer-
stvení, a co je hlavní, konečně si 
spolu mohli po letech zase popoví-
dat a zavzpomínat  (yak)

U3V přijímá nové studenty Kantoři, máme vás rádi

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková
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Pětadvacet zasedání a 345 přijatých usnesení za sebou mají zastupitelé Bohumína, kteří 
v pondělí 12. září uzavřeli posledním jednáním končící čtyřleté volební období. O složení 
nové podoby zastupitelstva rozhodnou obyvatelé města v komunálních volbách, které 
probíhají 23. a 24. září. 

„Za osmadvacet let, co zastávám funkci starosty, 
šlo jednoznačně o nejtěžší volební období. Ačkoliv 
jsme v minulosti zažili povodně a další složité oka-
mžiky, poslední čtyři roky byly pro obyvatele města 
nesmírně náročné. Museli jsme společně zvládnout 
koronavirovou epidemii, což se nám díky dobrovol-
níkům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům 
a dalším důležitým lidem podařilo. Zažili jsme také 
největší tragédii v novodobých dějinách, kdy při 
požáru věžáku v Nerudově ulici zemřelo jedenáct 

lidí. A letos jsme nuceni vyrovnat se s válkou na 
Ukrajině a s ní spojenými ekonomickými dopady, 
zdražováním a inflací,“ uvedl starosta Bohumína 
Petr Vícha. 

První muž města na závěr poděkoval všem za-
stupitelům napříč politickými stranami za to, že 
v důležitých chvílích drželi při sobě a pracovali ve 
prospěch města. Vyzdvihl i konstruktivní přístup 
opozice a na odlehčení přidal poznámku, že v ak-
tuální energetické krizi budou vítězové nadcháze-

jících komunálních voleb závidět poraženým.
Ještě před samotným jednáním absolvovali vo-

lení zástupci města prohlídku nových tříd a tělo-
cvičny v základní škole ČSA a prošli si i přístavbu 
ambulantního traktu Bohumínské městské ne-
mocnice, která se ještě letos otevře pacientům. Na 
samotném jednání pak projednali například ná-
vrh první verze rozpočtu Bohumína pro rok 2023, 
strategický plán rozvoje města či vyúčtování třetí 
výzvy kotlíkových dotací. „Odsouhlasili jsme i do-
taci ve výši 227 tisíc korun Slezské diakonii, která 
se stará o handicapované děti, na rekonstrukci naší 
městské budovy, v níž organizace sídlí. Rozdělili 
jsme tradičně i dotace na kulturní a sportovní akce 
a také investice a opravy místním klubům a spol-
kům,“ řekl Vícha s tím, že v nadcházejícím voleb-
ním období 2022 – 2026 se zastupitelstvo sejde už 
v novém složení, a to v průběhu října.  

 Jana KONČÍTKOVÁ

Zastupitelé se sešli naposledy před volbami 

Foto: Petr Wojnar a Jana KončítkováFoto: Petr Wojnar a Jana Končítková

V pátek 9. září 2022 se uskutečni-
lo ve výstavní síni kulturního domu 
Leoše Janáčka v Havířově slavnost-
ní vyhodnocení mezinárodní dět-
ské výtvarné soutěže „Krásná jako 
kvítka¨…, spojené s  vernisáží 
a oceněním nejlepších prací. Třicá-
tý ročník už tradiční výstavy přiná-
ší obrázky dětí ze 7 zemí světa na 
téma „Pohádka¨. Naše škola zaslala 
do soutěže více kouzelných obrázků 
a jeden z nich zaujal porotu natolik, 
že jej navrhla na ocenění. 

Ke krásnému úspěchu gratuluje-
me vítězce ve druhé kategorii, Ka-
rin Valové, žákyni nyní už 3. roční-
ku Masarykovy ZŠ.  

Karinka a další oceněné děti pře-
vzaly pamětní medaile, diplomy 
a dárky od sponzorů. Na příjemné 
akci byli hlavními hosty známí her-
ci – Jan Přeučil, Zdeněk Rohlíček 
a pohádková Popelka Eva Hruško-
vá, kteří si s dětmi vesele vyprávěli 
a předváděli své umění. Ve výstavní 

síni byla připravena i zábava – po-
hádkové hádanky a skládačky, kos-
týmy a rekvizity ze známých pohá-
dek. Děti i dospělí si určitě na 
vernisáži užili krásné odpoledne. 

Výstava, která potrvá od 9. 9. do 
2. 10. 2022, je velikou inspirací pro 
další výtvarnou práci s dětmi v za-
počatém novém školním roce.  

 Mgr. Táňa LANGEROVÁ 

Tři akce na jednom místě plánuje 
pro své obyvatele uspořádat ve středu 
5. října město Bohumín ve spoluprá-
ci se svými příspěvkovými organiza-
cemi – Centrem sociálních služeb 
a K3. Veletrh sociálních služeb, oblí-
bený Den zdraví a antikvariát pod 
širým nebem slibuje kromě tradič-
ních zdravotních vyšetření ve foyer 
kina i přednášky v Maryšce, výstavu, 
workshop i premiéru filmu ELA.

„Jde o snímek, který ve spolupráci 
s TV Marko natočilo naše Centrum 
sociálních služeb. Na letošním filmo-
vém festivalu Mental Power Prague 
Film festival získal cenu za nejlepší 
scénář a také cenu diváků,“ konstato-
val vedoucí sociálního odboru bohu-
mínské radnice Daniel Ucháč. Film 
budou moci zájemci zhlédnout v bo-
humínském kině od 14 hodiny zdar-
ma. V zázemí spolku Maryška na 
náměstí T. G. Masaryka připravili 
organizátoři přednášky na téma Pe-
čující osoby a Dluhové poradenství. 
Program doplní ve venkovních pro-
storách ukázka canisterapie, tedy lé-
čebný kontakt psa a člověka.

Centrum sociálních služeb Bohu-
mín se zapojí se svou tréninkovou 
kavárnou handicapovaných osob 
KAFE KLÍČEK, k vyzkoušení bude 
i gerontooblek, který simuluje obtíž-

nost pohybu seniorů a příchozí si 
budou moci zakoupit i výrobky kli-
entů sociálních služeb. Atraktivní 
nabídku představuje i možnost projet 
se v seniorské cyklorikši. K dostání 
budou i knihy. K3 nabídne ke Dni 
zdraví i antikvariát pod širým ne-
bem, kde lze pořídit publikace, časo-
pisy či plakáty za symbolické ceny. 
Akce začíná v 10 hodin, končí v 16 
hodin.  Jana KONČÍTKOVÁ 

Úspěch v mezinárodní soutěži Vyšetření a premiéra filmu zdarma, 
knihy a výrobky za hubičku

Foto: ZŠ MasarykovaFoto: ZŠ Masarykova

Foto: Pavel Čempěl Foto: Pavel Čempěl 

Onkologický spolek chystá výroční koncert 
Onkologický spolek Bohumín pořádá při příležitosti 10. výročí koncert pod 
názvem „Poděkování vám“. Koncert je věnován prodejcům z Květinového 
dne, občanům města, partnerům, sponzorům a onkologickým spolkům 
Moravskoslezského kraje. Vystoupí například taneční soubor Radost-Im-
puls, vynikající stepař Miroslav Spáčil, zpěvačka Anička Opartyová a další 
umělci. Akce začíná v kině K3 Bohumín 29. září v 15:30.  (woj)
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VOLTE SPOLU Č.5DO ZASTUPITELSTVA BOHUMÍNA

Vážení voliči, představujeme Vám program kandidátů SPOLU - nestraníků i členů ODS a KDU-ČSL  
 z řad občanů města - nejsme lhostejní k dění ve městě, naopak kandidaturou do městského
zastupitelstva Vám nabízíme naše zkušenosti, znalosti, pracovitost i elán. 
Dejte nám, prosím, důvěru a šanci pracovat pro Vás, neboť i pro Vás CHCEME:

 
Vyčleníme startovací byty pro mladé 
Budeme modernizovat bytový fond 
Vybudujeme městský kulturní dům 
Budeme rozvíjet volnočasová hřiště

Smart City – moderní město 

Zelené a atraktivní město 
Snížíme náklady za odpady 
Podpoříme komunitní energetiku 
Vybudujeme zelené střechy 
Zlepšíme hospodaření s vodou

Chceme častější kontroly problémových lokalit
Chceme bezpečné silnice
Chceme důraznější Městskou policii
Vybudujeme obchvat Skřečoně

Bezpečné město

Zdravé a vzdělané město 
Vybudujeme stomatologické centrum
Vybudujeme domov pro seniory 
Zahájíme spolupráci Ostravskou univerzitou 
Modernizujeme školní dílny a učebny

Perspektivní město 
Vybudujeme podnikatelský inkubátor 
Podpoříme podnikatele a živnostníky
Zřídíme městskou okružní linku
Budeme nadále rozvíjet lokality

       Kališok, Vrbickou štěrkovnu, 
       Na panském
 

REALITY
 ● Koupím garáž v Bohumíně. Cena 

dohodou. Tel.: 732 334 147.

 ● Pronajmu byt 1+1 Boh. 736 228 
883.

 ● Pronajal bych si garáž za parkem 
nebo na ulici Šunychelské. Tel.: 603 
335 303

SLUŽBY
 ● Provádíme pokládku plovoucích 

podlah, PVC, koberců, vinylu, samo-
nivelační stěrky. Tel.: 604 265 861.

 ● Nová Pedikúra M. Pečová, Kostel-
ní 363. Objednávky pouze telefonicky. 
Tel.: 770 103 362, e-mail: monika.
souskova@seznam.cz.

INZERCE

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
ZDARMA! 

Neurologická ambulance 
Bohumín, 

Studentská 64, tel.: 596 043 544

pořadatel výstav

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

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

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.
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Nový whirlpool, ochlazovna v saunovém světě, světla v bazénu i moderní obklady. 
Nejnavštěvovanější zařízení v Bohumíně po osmnáctidenní proměně omládlo a po 
pravidelné zářijové odstávce je od pondělí 19. září opět v provozu. 

„Po sedmnácti letech provozu potřebovalo 
naše aquacentrum rozsáhlejší úpravy a servis. 
Rozhodli jsme se investovat do novějších techno-
logií. V plaveckém bazénu jsme opravili podvod-
ní světla a v bazénové hale poničené části dlažeb. 
Novinkou je kompletní výměna vnitřního whir-
lpoolu, který již zastaral a začala se v něm pro-
jevovat koroze,“ vysvětlil ředitel městské společ-
nosti Bospor Jan Resler.

Návštěvníci aquacentra jsou na krátkodobé 
zářijové uzavření bazénu už zvyklí. Letos však 
údržba trvala o něco déle než obvykle. Namísto 
čtrnácti dnů se protáhla na téměř tři týdny. 
I tak šlo o termín šibeniční. 

„Pracovní čety se střídaly na směny, abychom 
veškeré opravy stihli. Obměny se dočkal i sauno-
vý svět, kde jsme vybudovali novou ochlazovnu 
se stylovým dřevěným vědrem. Kompletně jsme 
vyměnili i šatnový mobiliář, klienti se dočkali 
nových skříněk k odložení věcí a došlo i k rekon-
strukci dlažby,“ doplnil Resler. Celkové náklady 
na opravy vyčíslil Bospor na 1,5 milionu korun. 
 Jana KONČÍTKOVÁ

Aquacentrum během 18 dnů omládlo

Foto: Hana LukášováFoto: Hana Lukášová
 

Už po patnácté půjdou všech-
ny generace bojovat o první 
místo v celorepublikové Plavec-
ké soutěži měst, v Bohumíně 
známé pod názvem Plave celé 
město. Závod se koná ve středu 
5. října od 6 do 20 hodin ve 
zdejším aquacentru v Koperní-
kově ulici. Všichni budou bojo-
vat nejen o obhajobu minulých 
prvenství, ale zároveň se budou 
snažit pokořit vlastní rekord 
z roku 2014 v počtu plavců. 
A ten není vůbec malý – 1 142 
lidí. Zazávodit a uplavat povin-
nou „stovku“ libovolným způ-
sobem může každý bez ohledu 
na věk. Vstupné je zdarma, ka-
ždý účastník obdrží diplom 
a jeden volný vstup na bazén.  
 (yak)

Podpořte 
Plave celé město

AQUACENTRUM

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

pondělí až čtvrtek: 06.00 - 07.45, 
12.15 - 21.00

pátek: 12.00 – 21.00
víkendy a svátky: 8.00 – 21.00

SAUNOVÝ SVĚT

pondělí až čtvrtek: 8.00 – 21.00

pátek: 10.00–21.00 
víkendy a svátky: 8.00 – 21.00 

SPORTOVNÍ HALA 

734 788 668,  
sportovni-hala@bospor.info, 

denně: 6.00 – 22.00

BOSPORKA

730 521 457, bosporka@bospor.info, 
denně: 9.00 – 21.00

LEZECKÁ STĚNA

denně: 9.00 – 21.00

ADVENTURE GOLF 

734 788 666,  

adventure-golf@bospor.info, 

září: 9.00 – 19.00

říjen: soboty a neděle 10.00 - 18.00

TENISOVÉ KURTY 

730 521 456, 731 818 545,  

tenisove-kurty@bospor.info 

září: 9.00 – 19.00

rezervace na www.bospor.info
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Ve foyer kina K3 Bohumín je v současnosti 
k vidění výstava fotografa Ladislava Pe-
kárka s názvem „Odvrácená tvář města“. 

Projekt, na kterém autor pracoval devět let, měl 
svou bohumínskou vernisáž 1. září. „Láďa se tou-
lá bohumínskou městskou krajinou, hledá a na-
chází místa, která jsou poznamenána jak dobou 
jejich vzniku, tak procesem stárnutí. Nesou si sen-
timent nestálosti, pomíjivosti a konečnosti,“ před-
stavil dílo svého kolegy při příležitosti slavnost-
ního zahájení fotograf Vladislav Jasiok. 

Fotografie pro aktuální výstavu shromažďuje 
Ladislav Pekárek od roku 2013. „Napadlo mě 
nafotit netradiční pohledy smutných míst, které 
lidi tolik nezajímají, ale já v nich vidím jako foto-
graf obraz,“ podotkl autor. 

Vznikla tak poutavá série netradičních sním-
ků, která si okamžitě získala pozornost lidí. Dů-
kazem je i účast na vernisáži, kterou si nenechaly 
ujít čtyři desítky návštěvníků. Komu tento slav-
nostní akt unikl, nemusí smutnit, výstavu si lidé 
v Bohumíně mohou přijít prohlédnout až do 
konce října.  (woj)

Přátelské setkání nazvané Čaj 
o deváté připravily pro klienty Do-
mova s  pečovatelskou službou 
v Lipníku nad Bečvou studentky 
Fakulty sociálních studií Ostravské 
univerzity společně s městem Bohu-
mín. Po dvouleté koronavirové pau-
ze tak měli senioři možnost posedět 
nad šálkem dobrého čaje či kávy, 
talířem domácích frgálů a poslech-
nout si novinky z Bohumína. Do-

zvěděli se o proměnách města v po-
sledních třiceti letech a aktuálních 
i připravovaných projektech. Někte-
ří z nich zavzpomínali na své dřívěj-
ší návštěvy Bohumína v dobách, 
kdy žil převážně průmyslem. „V še-
desátých letech jsem jezdíval do vít-
kovických a bohumínských železáren, 
podle soudobých fotek už bych město 
nepoznal,“ svěřil se jeden z klientů 
Sociálních služeb Lipník nad 

Inspiraci našel v potemnělých zákoutích  

Senioři z Lipníku se seznámili 
s proměnami Bohumína

Brhlík lesní obývá obrovský areál mírného pásma Eurasie od 
Španělska po Kamčatku. Jeho domovem jsou listnaté a smíše-
né lesy se starými stromy, běžně žije i v parcích a zahradách, 
nejvíce v nížinách. V Česku se jeho stavy zvyšují.

Jako jediný evropský pěvec dob-
ře šplhá po kmenech i hlavou dolů. 
V létě se živí především hmyzem, 
který vyhledává ve škvírách v kůře 
dřevin a odlupováním volných 

kousků kůry. V zimě jsou jeho 
hlavní potravou semena a tehdy se 
objevuje i na krmítkách. Hnízdí 
jednou ročně v hnízdních duti-
nách od šplhavců nebo v ptačích 
budkách. Příliš velký vletový otvor 
rodičovský pár zmenšuje obezdě-
ním pomocí směsi hlíny se slina-
mi. Dno hnízda vystýlají kousky 
borové nebo březové kůry. Na 
snůšce 5−9 vajíček sedí 14−15 dní 
pouze samička.  
 Jiří ŠUHAJ

 Foto: Petr Sněhota

Brhlík lesní    
(Sitta europaea) Příroda Bohumínska

ptáci (299)

 Spolek zve na kurz bubnování 
Spolek Maryška uvádí kurz bubnování pro dospělé začátečníky, který 
se bude konat v Salonu Maryška na náměstí v centru města od října 
do prosince (vždy pondělí od 17 do 18 hodin). Naučíte se techniku hry 
na bubny djembe. Zažijete radost, odpočinek a podporu. Kapacita je 
deset míst, v plánu je 10 lekcí, každá s délkou 60 minut, celková cena 
kurzu činí 1 700 korun. Zapůjčení djembe bubnu na místě. V případě 
zájmu pište na m.kryskova@seznam.cz nebo volejte tel. 777 949 391, 
a to do 30. 9. 2022.  (red)

 
Poděkování 

Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování celému personálu Centra reha-
bilitační péče v Bohumíně, Alešova ul. Během šesti týdnů jsem absolvo-
vala procedury na bolestivé koleno a kyčel. Za celou dobu jsem se setká-
vala s mimořádnou profesionalitou, vstřícností a ochotou. Personál se 
choval vždy mile a příjemně, ať už to byly fyzioterapeutky, sestřičky, p. 
doktor Czolko /jiného jsem nepoznala/ i celé vedení rehabilitačního cen-
tra. Všichni se snaží vycházet pacientům vstříc a podle možností jim 
vyhovět. Taky tam vždy panuje příjemná a přátelská atmosféra.
Velice oceňuji existenci tohoto zařízení a všem zainteresovaným patří 
moje uznání a dík. Přeji celému zařízení co nejvíce spokojených klientů 
jako jsem byla já. Eva TOMÁŠOVÁ

Děkuji zdravotní sestřičce a řidiči RZS Bohumín za velmi profesionální 
a lidskou pomoc při mém úrazu 4. 10. 2021.   H.R. 

Foto: Petr Piechowicz Foto: Petr Piechowicz 

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková

Bečvou, které setkání umožnily. Zá-
věrečná diskuze ukázala, že i přes 
pokročilý věk jsou tamní senioři ak-

tivní a návštěvu Bohumína se svými 
dětmi či vnuky po shlédnuté pre-
zentaci zvažují.  (yak)
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Ještě než podzim začne rvát listí ze stromů, vydali se v sobotu 10 září pěší i cyklisté za 
jeho krásami. Meteorologové sice už tradičně vyhrožovali vytrvalým deštěm, naštěstí 
netušili, že když se v Bohumíně v jednom termínu koná zhruba desítka různých akcí, 
tak prostě pršet nesmí. Na příznivce turistiky tak nakonec čekalo příjemné počasí.  

Start se už klasicky odehrál u vlakového ná-
draží v Novém Bohumíně, kde účastníci vyfaso-
vali mapu trasy s kontrolními body. „Pěší vyrazili 
na trať mezi sedmou a desátou hodinou ranní, 
mohli si vybrat buď dvacet, nebo čtyřicet kilome-
trů,” uvedl za pořadatele Oldřich Daniš. Cyklisté 
vyrazili na vyjížďku dlouhou dvacet, čtyřicet, 
případně padesát kilometrů. Klub českých turis-

tů, odbor Tramp Bohumín, letos připravil 
i čtyřkilometrovou procházku pro rodiny s ma-
lými dětmi.

První vytrvalci se do cíle v zahradě dobrovol-
ných hasičů v Nové Vsi začali scházet a sjíždět 
po poledni. Organizátoři pro ně připravili za-
sloužené občerstvení v podobě opékaných uze-
nin, guláše, limči a pivka.  (yak)

Starobohumínský klub slavil třicetiny

Babský turnaj ve volejbalu

Turisté a cyklisté se vydali za krásami podzimu

Na tenisových kurtech ve Starém Bohumíně upořádal v sobotu 
10. září Sportovně rekreační klub Starý Bohumín první ročník 
tenisového turnaje Starobohumínských čtyřher. 

„Za poslední dva roky se nám po-
dařilo kurty zrekonstruovat a v are-
álu jsme společně udělali spoustu 
práce, a to včetně volných víkendů. 
Navrhla jsem proto naší členské zá-
kladně, že bychom mohli založit 
nový turnaj pro občany Bohumína,“ 
přiblíži la šéfka klubu Lýdie 
Vatterová. 

První ročník přilákal do areálu 
22 soutěžících, nejstaršímu bylo 75 
let. První místo vybojovala dvojice 
Oslizlok a Plecháček, stříbrnou 
příčku obsadil pár Poděbradský 

a Čížek a bronz brali Děngl s Ge-
barou. Klub touto akcí oslavil 30. 
narozeniny, ke kterým přijel jeho 
zástupcům popřát a předat za měs-
to šek na 5 tisíc korun starosta Bo-
humína Petr Vícha. „Děkujeme 
městu za vstřícnost a podporu, kte-
rou dostáváme formou dotací. Bu-
deme moc rádi, když se k nám při-
hlásí i zástupci mladší generace, 
neboť stárneme a chtěli bychom vše, 
co se nám podařilo vybudovat, ně-
komu předat,“ dodala Vatterová. 

 (yak)

Druhý zářijový víkend byl našlapaný akcemi, zejména těmi 
sportovními. Nezvyklou koncentrací žen na metr čtvereční 
oplývaly v sobotu 10. září dopoledne kurty areálu Na Kuželně.

Volejbalový oddíl TJ Sokol Bo-
humín tu pořádal jubilejní dvacátý 
ročník ryze dámské soutěže, pří-
značně nazvané Babský turnaj, do 
nějž se letos přihlásily čtyři týmy, 
tři bohumínské a jeden ostravský. 
Za pořadatele na antuce nastoupily 
Žabky, které jsou současně nejstar-
ším účastnícím se kolektivem. „Do 
amatérského klání v odbíjené se pra-
videlně zapojujeme už od roku 
2008. Díky zkušenostem a domácí-

mu prostředí se nám letos podařilo 
zvítězit. Ale o to v turnaji nešlo. 
Hlavně jsme se chtěly po koronavi-
rové pauze zase společně potkat 
a užít si pěknou sobotu. Vyhlásily 
jsme i cenu o nejsympatičtější tým 
a nejlepší hráčku. Na závěr jsme si 
pochutnaly na pravých slovenských 
haluškách, které pro nás uvařil můj 
manžel,“ uvedla za organizátorky 
Eva Záhradníková.  

 (yak) 

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková
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Denisa Turková překonávala rekordy 

Florbalová akademie nadále bobtná
Začínali na jedné škole, teď už ale budou florbal v rámci družiny hrávat děti v Bohu-
míně každý týden hned na pěti místech. Florbalová akademie, kterou rozjel před čtyř-
mi lety 1. SC Bohumín 98 společně s klubem superligy FBC ČPP Ostrava, pořádně 
nabobtnala.

„Je to zájmem dětí, ale samozřejmě také díky 
ohromné vstřícnosti všech škol i jejich ředitelů,“ 
říká sekretář pořádajícího klubu Ondřej Veselý.

Na Základní škole Masarykově florbal pofrčí 
v družině v pondělí, ve středu pak přijdou na 
řadu děti v pudlovské Pianettě, a páteční čas po 
poledni si mohou zájemci o prohánění děrova-
ného balónku rezervovat na základkách v ulicích 
Čs. Armády, Beneše nebo ve Skřečoni. „Zprvu 
jsme moc nevěděli, co od toho čekat. Navíc po prv-
ním roce fungování, kdy jsme vše zahájili na škole 
ČSA, do toho přišel covid. Jenže dětí neubylo a na-
opak se nás v klubu ptali také rodiče dětí z jiných 
škol, zda se budeme dál rozvíjet. Tak jsme to zku-
sili, a fungujeme,“ usmál se Ondřej Veselý.

Problém není vůbec v nezájmu dětí, zajistit se 
dají i hodiny v tělocvičnách, největším úskalím je 
však najít trenéry, kteří by měli jen chvíli po po-
ledni prostor věnovat se děvčatům a chlapcům 
od první do třetí třídy. „Pořád úzce spolupracuje-
me s FBC Ostrava, ale mezitím nám dorostli naši 
odchovanci, a tak mladí kluci, co studují, teď hod-
ně pomáhají. Všichni zaslouží absolutorium, letos 
totiž trenérsky akademie zajišťujeme výhradně 
z vlastních zdrojů, a ostravský klub nás metodicky 
vede. Je to další signál, že florbal v Bohumíně teď 
chytil správný vítr,“ poznamenal sekretář klubu.  
 (bir)

Foto: Pavel Čempěl Foto: Pavel Čempěl 

Bohumíňačky statečně vzdorovaly
Los třetího kola Českého poháru házenkářky 1. SC Bohumín 98 
nijak nešetřil. Za park dorazil celek olomoucké Zory, která si na 
jaře zahrála semifinále české části mezinárodní interligy a patří 
určitě k nejtradičnějším baštám ženské házené u nás. 

Favorit splnil předpoklady, ale 
výsledek 18:34 (9:15) naznačuje, že 
tým kouče Jaroslava Kalouse sta-
tečně vzdoroval a rozhodně si ne-
uříznul ostudu.

Když po deseti minutách domá-
cí celek vedl senzačně 5:2, bylo 
jasné, že Hanačkám nebude na vý-
hru a postup do čtvrtfinále poháru 
stačit jen vlažný výkon. Tým Zory 
postupem času posílal do hry také 
své obvyklé opory, a to už bylo 
opravdu nad síly bohumínského 
družstva, které letos působí o dvě 
soutěže níže. „Soupeřky měly vyso-
kou kvalitu, a i když nám nescháze-
lo veliké odhodlání se porvat, vydr-
želi jsme vzdorovat jenom poločas,“ 
říkal po utkání trenér domácího 
celku Jaroslav Kalous.

Potěšitelným faktem mohlo být, 
že se čtyřmi góly byly nejlepšími 

střelkyněmi domácího celku dvě 
odchovankyně klubu, Adéla Muc-
ková a Karolína Vachtarčíková. 
„Bohužel po přestávce už jsme tem-
pu nestačili. Olomouc přeřadila na 
vyšší rychlostní stupeň, kdy jsme 
zůstávali přece jen pozadu. Rozhod-
ly zkušenosti a rychlost moderní 
házené, tím směrem se chceme ubí-
rat ale i v Bohumíně,“ dodal kouč.

Bohumínské ženy po jarním se-
stupu vstoupily do 2. ligy – východ 
výhrou nad Velkou Bystřicí 29:17, 
druhý zápas v Hodoníně byl kvůli 
domácí marodce odložen. V neděli 
25. září je pak doma od 16 hodin 
čeká prestižní duel s Karvinou. 
„Tohle derby má vždycky o náboj 
postaráno. Pak přijde v soutěži 
pauza a další zápas tak odehrajeme 
až ve druhé polovině října proti Zu-
bří,“ uzavřel Jaroslav Kalous.  (bir)

Turecký Istanbul hostil před pár týdny Mistrovství světa v si-
lovém trojboji dorostenců a juniorů federace IPF. Velkou stopu 
ve výsledkové listině zanechala i závodnice TJ Viktorie Bohu-
mín Denisa Turková.  

Letos devatenáctiletá sportovky-
ně vybojovala v kategorii juniorek 
do 52 kilogramů 4. místo za celko-
vých 355 kilogramů, což je národ-
ní rekord juniorek i žen. Vynikající 
byla zejména ve dřepu (152,5 kg) 
a benchpressu (80 kg), kde k dal-
ším tuzemským rekordům přidala 
i malé bronzové medaile. 

Denisa Turková startovala v bar-
vách České republiky v divizi 
equip (podpůrné vybavení) spo-

lečně s dalšími šesti reprezentanty. 
Celkem na šampionát dorazilo 144 
soutěžících ze 26 zemí. Česká mlá-
dežnická výprava byla třetí nejpo-
četnější po reprezentacích USA 
a Velké Británie.  

„Za podporu účasti na tomto klá-
ní děkujeme oddílu silového trojboje 
TJ Viktorie Bohumín, Českému sva-
zu silového trojboje, městu Bohu-
mín a obci Dolní Lutyně,“ řekl kouč 
Denisy Martin Turek.  (woj)Foto: ArchivFoto: Archiv

Foto: TJ Viktorie Bohumín Foto: TJ Viktorie Bohumín 
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Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle doma. Ale jen 
malému procentu se to skutečně podaří. I proto vznikla osvě-
tová kampaň, která lidem na sklonku života připomíná přítom-
nost mobilních hospiců. 

V letošním roce se do kampaně 
zapojilo 36 mobilních hospiců 
z celé České republiky. Hlavním 
cílem kampaně je informovat lidi 
o existenci mobilních hospiců, kte-
ré poskytují profesionální zdravot-
ní a psychosociální služby umírají-
cím a jejich rodinám v domácím 
prostředí. K hlavním organizáto-
rům kampaně patří i Mobilní hos-
pic Ondrášek. Ten nabízí své služby 

v Ostravě a okolí do 30 kilometrů. 
K dětským pacientům dojíždí po 
celém Moravskoslezském kraji. 

Informační kampaň vyvrcholí  
5. října Papučovým dnem. Zapojit 
se do ní můžete i vy. „Obujte si ten 
den papuče a vysvětlete svému okolí, 
proč jste vyměnili svou běžnou obuv 
za papuče,“ vyzývá ředitelka Mobil-
ního hospice Ondrášek Bronislava 
Husovská.  (woj)

V srpnu jsme se rozloučili
Biječková Gertruda *1940 ze Skřečoně  Ferdián Slavomír *1951 
z Nového Bohumína  Holčáková Hilda *1942 z Pudlova  Janí-
ková Libuše *1951 z Pudlova  Janoszowská Anna *1941 z Nového Bohumí-
na  Kaspřák Alois *1939 z Nového Bohumína  Langer Jiří *1953 ze Šunychlu 
 Lisztwan Arnošt *1935 z Nového Bohumína  Malchar Josef *1937 z Nové-

ho Bohumína  Mánek Pavel *1956 z Nového Bohumína  Mikulíček Stanislav 
*1945 z Nového Bohumína  Nadažyová Otilie *1931 ze Starého Bohumína 
 Olahová Mária *1952 z Nového Bohumína  Provazníková Věra *1938 z No-

vého Bohumína  Sikorová Jiřina *1935 ze Starého Bohumína  Szajer Miro-
slav *1963 z Nového Bohumína  Škrobánková Marie *1936 z Nového Bohu-
mína  Váňa Radim *1992 z Nového Bohumína  Vlachová Marie *1948 
z Nového Bohumína  Wijová Božena *1963 z Nového Bohumína  Winkler 
Leoš *1930 z Pudlova  Zielina Lumír *1943 z Pudlova (mat)

VZPOMÍNKY

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám schází. 

24. září si připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí naší milované maminky,  

sestry, družky, babičky, tety, 

paní Aleny NEDIALKOVOVÉ. 


S úctou a láskou vzpomíná rodina. 

Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezradí. 

Ta bytost nejdražší, to byla maminka. 

4. října vzpomeneme nedožité 100. narozeniny 
paní Berty ČEMPĚLOVÉ. 


Je to 15 let, kdy nás opustila. 

S láskou a úctou vzpomíná dcera Pavla s rodinou.

Dne 17. září jsme si připomněli 
2. smutné výročí úmrtí 

paní Lenky PITAŘOVÉ. 


S láskou a úctou vzpomíná manžel Jirka, 

syn Adam a sestra Jana s rodinou. 

17. září jsme si připomněli 

10. smutné výročí úmrtí 

paní Boženy MELICHAŘÍKOVÉ. 



Za celou rodinu dcera Božena, 

vnučka Ladislava a pravnoučata.

27. září si připomeneme 10. výročí úmrtí 

pana Jozefa HLADÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila 

a synové Lumír a Rostislav s rodinou.

Jen svíci hořící a kytici na hrob ti můžeme dát a s láskou vzpomínat. 

28. září jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí 

naší milované babičky, maminky, přítelkyně a tety, 

paní Věry PIŠTĚKOVÉ. 



S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

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

29. září vzpomeneme nedožitých 50 let 

pana Pavla BLAHUTY. 


S láskou stále vzpomínají rodiče, 

bratr Petr s rodinou.

Své »ano« si řekli
Rudolf Bialoň z Čadce a Taťjána Kubíková z Bohumína  Roman 
Porwolik z Bohumína a Pavlína Urbánková z Petrovic u Karviné 
 Martin Janíček z Horní Lhoty a Šárka Chlebková z Bohumína  Jiří Bobek 

a Alena Siakelová, oba z Bohumína  Jan Fehér a Monika Žáková, oba z Bo-
humína  Denis Farbár a Kristýna Mirgová, oba z Bohumína  Leszek Ko-
lebacz a Šárka Znamenáčková, oba z Bohumína (mat)

Přivítali jsme nové občánky
Dominik Schmidt, Viola Karásková, Rozálie Gregorčíková, 
Ondřej Kohn, Valérie Skoblejová, Elen Koutníková, Klaudie 
Krečmerová.  (mat)

Kampaň připomíná mobilní hospice 
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Městské noviny OKO ve spolupráci s psím útulkem v Šunychlu přináší pravidelnou rub-
riku, ve které budeme hledat domov pro opuštěné psy. Začínáme s Bredem. 

„Haf, haf! Jmenuji se Bred a jsem nalezenec 
velkého vzrůstu. Svou minulost jsem už raději 
zapomněl, protože jsem byl zklamán životem. 
Před rokem jsem však dostal novou šanci v pa-
rádním psím útulku v Bohumíně, kde se o mně 
hezky starají a kde jsem také letos oslavil své 9. 
narozeniny. Nicméně, co si budeme povídat. 
Není nad to mít kolem sebe ty správné lidi, ale 
hlavně i svou rodinu. Bez svých páníčků, pro kte-
ré bych i dýchal, je mi bezesporu smutno.  Přitom 
si myslím, že jsem velký dobrák od kosti. Jsem 
pohodový, klidný, nekonfliktní a mazlivý sym-
paťák. Zvládám základní povely a chůzi na vo-
dítku. Pamlsky i vodu miluji. Mám stále chuť žít. 
Rozumím si s ostatními psy a hlavně s lidmi. Zní 
to idealisticky? Ano, to je. Ale já takový i jsem. 
To, že stárnu a mám už bolavější nožky, je při-
rozené. Není to handicap, je to moje přednost. 
Vím, v čem spočívá psí poslání, a že věrnost 
a vděčnost mi není rozhodně cizí. Pokud tedy 
víte o někom, kdo by rád věnoval část svého ži-
vota jednomu chlupatému psímu méďovi, najde-
te mě v útulku pod evidenčním číslem 736. Tě-

ším se. Věřím, že i já dostanu šanci na nový 
opravdový domov!“

Novým držitelům jsou psi předáváni za po-
platek 100 Kč. Adoptovat psa může pouze oso-
ba starší 18 let. Držitel s trvalým bydlištěm 
v Bohumíně je po dobu dvou let osvobozen od 
poplatku za psa.

Využijte také možnost seznámit se s pejsky 
při jejich venčení. Venčí se každou neděli od 
14:30 hodin za vhodného počasí - ne v dešti, za 
horka, v zimě je venčení omezeno. Stačí k tomu 
plnoletost, podepsání souhlasu s pravidly 
v útulku, děti do 18 let musí venčit pod dozo-
rem dospělého. Srdečně děkujeme.

 Veronika ŠUTOVÁ, dobrovolnice 

Spolek Vodáci Odry a Olše podal pro-
střednictvím MAS Bohumínsko žádost 
o partnerství na příměstské tábory pro děti 
a mládež z Bohumína a okolí pro roky 2023 
až 2025. V pořádání akcí pro malé milovní-
ky vody není spolek žádným nováčkem. Jen 
letos uspořádal tábory, výlety a prázdninové 
aktivity v domovském městě, ale i Štram-
berku, Rožnově pod Radhoštěm, Frenštátu 
pod Radhoštěm, Odrách či Ostravě. „Letos 
jsme doplnili i vybavení, pořídili jsme šesti-

místný raft Colorado 450 a pokřtili jej na 
řece Ostravici. Děti pro něj vybrali jméno 
Rafťáček. Díky sponzorskému daru manželů 
Kroupových jsme získali trampolínu a nově 
máme i retrovodáckou knihu,“ uvedl před-
seda spolku Roman Štolfa s tím, že vodáci 
aktuálně pracují také na vodáckém slovníku 
a kronice. „Připravujeme také výstavu s vo-
dáckou tematikou, která bude během podzi-
mu a zimy k vidění v Karviné, Bohumíně 
a Ostravě,“ doplnil Štolfa.  (yak)

 Kontakt na útulek
Telefonní kontakt útulku: 731 124 627
Adresa: Větrná, 735 81 Bohumín-Šunychl
Web: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/ 
o-meste/utulek-pro-psy/
Facebook: Psí útulek Bohumín (okr. Karviná)

Útulek zve na Dny otevřených dveří 

Hledáme domov pro psí opuštěnce

Vodáci plánují tábory až do roku 2025

Psí útulek v Šunychlu se opět po čase otevře široké veřejnosti. Vypravit se do areálu 
bývalých kasáren mohou milovníci zvířat v rámci Dne otevřených dveří v neděli 2. října 
mezi 10 a 17 hodinou. 

Tamní zaměstnanci ukáží zájemcům útulek 
pěkně zblízka. „Hlavní roli budou hrát naši svě-
řenci, o kterých vám povíme, co vás bude zajímat. 
Také si budete moci prohlédnout jejich dočasný 
domov,“ zve na akci správce šunychelského zaří-
zení Petr Biernat. A třeba se při společných chví-
lích sblíží s němou tváří natolik, že jí pak poskyt-
nou nový domov. „I u předchozích akcích se 
podařilo, že se návštěvníkům pejsek zalíbil, pro-
mluvili jsme si o podmínkách adopce, a po několi-
ka seznamovacích návštěvách spolu odjeli domů," 
podotkla za útulek Radka Matonogová.

I samotná návštěva v jejich dočasném azylu ale 
určitě udělá opuštěným zvířatům radost. A nudit 
se nebudou ani sami návštěvníci Dnů otevřených 
dveří. Útulek si pro ně připravil program, jehož 
součástí je malování na obličej, workshop vzdušné 
taneční akrobacie pro děti, nebo dogdancing s bý-
valým „útulkáčem“. „Návštěvníci uvidí, co vše se 
může pejsek z útulku naučit, když mu nový páníček 
věnuje dostatečnou péči,“ podotkl Biernat. Pro ná-
vštěvníky Dnů otevřených dveří bude připraveno 
i občerstvení v podobě guláše a burgerů. 

Bohumínský útulek v současnosti obývá ne-
celá dvacítka psů, která hledá nový domov. 

 Petr WOJNAR

Den otevřených dveří v šunychelském útulku navštěvuje každoročně řada milovníků zvířat. 

Foto: Jana Končítková Foto: Jana Končítková 

Foto: Agáta SolařováFoto: Agáta Solařová
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28.9. od 9:30 do 15 hodin DEN ŽELEZ-
NICE. Do Bohumína zavítá historický 
parní vlak, jarmark, atrakce pro děti či 
koncerty a klauniáda. Okolí vlakového 
nádraží. 

1.10. od 9:30 UZAMYKÁNÍ MEANDRŮ 
ODRY. Vodáci uzavřou sezonu na Odře 
posledním sjezdem ze Starého Bohu-
mína do Zabełkowa. Sraz účastníků 
v 9:30, start v 10 hodin. Nástupní místo 
ve Starém Bohumíně. 

1.10. od 13 do 20 hodin STUDENTSKÁ 
STREET. Pouliční akce s venkovním ki-
nem a dalšími atrakcemi. Před kinem 
Studentská ul. 

5.10. od 8 do 16 hodin VELETRH SOCI-
ÁLNÍ SLUŽEB, DEN ZDRAVÍ, ANTIKVARI-
ÁT. Prezentace jednotlivých sociálních 
služeb na náměstí. Měření tlaku a cuk-
ru v krvi, BMI, množství tukové a svalo-
vé tkáně, metabolický věk, nutriční 
poradenství. Antikvariát nabídne zají-
mavé knihy za symbolické ceny. Kino 
promítne filmy, ve kterých hrají klienti 
STD Klíček. Ve 14 hodin proběhne slav-
nostní premiéra jejich nového filmu 
ELA. Náměstí TGM, kino, foyer kina. 

6.10. od 14 do 17 hodin ODPOLEDNE 
S KLAUNEM. Divadélko, soutěže i čtení 
pohádek s „Klaunem z Balónkova“. Dět-
ské oddělení knihovny 

KINO

23.9. v 19 hodin BULLET TRAIN, USA 
(Thriller), 2022, od 15 let, 152 min., 
130 Kč.

24.9. v 19 hodin VSTUPENKA DO RÁJE, 
USA (Komedie), 2022, 140 Kč.

25.9. v 19 hodin INDIÁN, Slovensko,Pol-
sko, 2022, 94 min., 140 Kč.

28.9, 3.10., 5.10. a 7.10. v 19 hodin JAN 
ŽIŽKA, Česko (Historický), 125 min., 
140 Kč. 

30.9. a 1.10. v 19 hodin SPOLU, Česko 
(Drama), 117 min., 120 Kč. 

2.10. v 19 hodin BUKO, Česko (Kome-
die), 112 min., 140 Kč. 

6.10. v 19 hodin PANÍ HARRISOVÁ JEDE 
DO PAŘÍŽE, Maďarsko (Komedie), 115 
min., 140 Kč

KINO PRO DĚTI 

25.9. v 16 hodin PRINCEZNA REBELKA,  
Francie (Animovaný), 2021, 89 min., 
120 Kč. 

DIVADLO PRO DĚTI

2.10. v 10 hodin O SNĚHURCE. Klasická 
činoherní pohádka o princezně Sněhu-
rce, sedmi trpaslících, zlé královně 

a krásném princi z pera Vlastimila Peš-
ky. Hraje divadlo KK. Kinosál, 100 Kč.

KNIHOVNA 

3.10. – 8.10. TÝDEN KNIHOVEN. Upo-
mínková amnestie, sleva 50 % na roční 
registraci, prodej vyřazených knih v do-
spělém oddělení, zdarma vyřazené 
časopisy. 

KNIHOVNA PRO DĚTI

3.10. – 7.10. od 13 hod. (mimo středu) 
DĚTI TVOŘÍ PRO CESMÍNU. Přijďte vy-
robit něco milého pro seniory domova 
Cesmína. Dětské odd. Nový Bohumín. 

4.10. od 15 hod. ČTENÍ V KNIHOVNĚ, 
Dětské odd. Nový Bohumín

4.10. od 16 hod. POHÁDKOVÁ JÓGA 
S MARTOU, Dětské odd. Nový Bohumín 

TEEN ZÓNA

27.9. od 14 do 15 hod. PIZZA KVÍZ 
v teen zóně 

6.10. od 14 do 16 hod. VIRTUÁLNÍ REA-
LITA v teen zóně 

KURZY

4.10. od 14:30 hod. KRESLÍME MANGU, 
9 lekcí, 300 Kč, Teen zóna 

4.10. od 17 hod. ANGLIČTINA, 15 lekcí, 
2 500 Kč, Teen zóna 

6.10. od 16:30 hod. ITALŠTINA, 15 lekcí, 
2 600 Kč, Teen zóna 

6.10. od 17 hod. ŠPANĚLŠTINA, 15 lekcí, 
3 000 Kč, Teen zóna 

FOTBAL

24. 9. v 15:30 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ 
– SOKOL ŠILHEŘOVICE. Muži, 1.B třída, 
hřiště v Záblatí.

28. 9. v 16 hodin VIKTORIE BOHUMÍN 
– SK HORNÍ SUCHÁ B. Muži, okresní 
přebor, hřiště ve St. Bohumíně.

1. 10. v 10 hodin FK BOSPOR – MSK OR-
LOVÁ. Dorost, krajská skupina, hřiště za 
parkem.

2. 10. v 15 hodin FK BOSPOR – FC BÍLO-
VEC. Muži, divize, hřiště za parkem.

HÁZENÁ

24. 9. v 13 hodin 1. SC BOHUMÍN 98 – 
ZORA OLOMOUC, Ml. dorost, 1. liga, SH 
Bospor.

24. 9. v 15 hodin 1. SC BOHUMÍN 98 – 
ZORA OLOMOUC. St. dorost, 1. liga, SH 
Bospor.

25.9. v 16 hodin 1. SC BOHUMÍN 98 – 
SOKOL KARVINÁ. Ženy, 2. liga, SH 
Bospor.

FLORBAL

1. 10. v 9 hodin 1. SC BOHUMÍN 98 – 
ZFK PETROVICE a v 13.40 hodin 1. SC 
BOHUMÍN 98 – PASKOV SAURIANS. 
Starší žáci, MS přebor, SH Bospor.

BOSPOR: 

říjen-březen VEŘEJNÉ BRUSLENÍ, vždy 
v soboty a neděle od 15 do 16:30. Zim-
ní stadion.

pTá se příTel příTele, kTerého poTká s pravou rukou zavěšenou v pásce: „sTalo se Ti To při sporTu?” „ano, vykloubil jsem si rameno, kdyŽ jsem... (Tajenka).”
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Tajenka: televizi přepínal na sportovní kanál.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 23.9. do 7.10.    
Programy také na www.bohumin.cz nebo www.k3bohumin.cz.

KAM V BOHUMÍNĚ?


