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Projektování nového 
územního plánu města
začíná str. 8

Dětské »šlápoty« coby 
unikátní dárek str. 9

Máme další rekord, 
tentokrát slaný str. 11

Angličtina s rodilým
mluvčím aneb School 
is Fun! str. 13

Kraul, prsa, znak...
a titul je v kapse str. 3

Po některých »zříceni-
nách« už pomrkává 
Bílá paní str. 5

VOLBY 2010: Sázka na jistotu,
křížkovací rošády i nové tváře

HLASŮ:
63,13 %

(100 835)
MANDÁTŮ:

17

HLASŮ:
13,53 %
(21 613)

MANDÁTŮ:
3

HLASŮ:
9,99

(15 949)
MANDÁTŮ:

2

HLASŮ:
5,55 %
(8 865)

MANDÁTŮ:
1

HLASŮ:
3,96 %
(6 332)

MANDÁTŮ:
0

HLASŮ:
3,59 %
(5 737)

MANDÁTŮ:
0

HLASŮ:
0,17 %
(276)

MANDÁTŮ:
0

HLASŮ:
0,08 %
(120)

MANDÁTŮ:
0

Je dobojováno. Voliči, kterých se 
v Bohumíně vypravilo k urnám bezmá-
la čtyřicet procent, rozhodli. Vybrali
své kandidáty a určili podobu zastupi-
telstva na další čtyři roky. Zdánlivě se
na jeho složení nic dramaticky nemění,
ale při bližším pohledu tady pár novi-
nek je. Premiéru bude mít mezi konšely
jeden politický nováček, v dalších stra-
nách zamíchaly pořadím preferenční
hlavy voličů.

»Neotřesitelná«. I tak lze označit pozici,
které se ve městě těší ČSSD. Voliči dali
drtivou většinou najevo, že se směrem,
kterým město už šestnáct let vedou sociál-
ní demokraté, souhlasí. Navíc občané svý-
mi hlasy postavení strany ještě upevnili,
když oproti minulému volebnímu období

Petr Vícha 
(47), 

lídr ČSSD

David Maryška
(39), 

lídr ODS

Libuše Olívková
(65),

lídr KSČM

Tomáš Fodor 
(48), 

lídr TOP 09

Vilma Valentová
Urbančíková (41),

lídr KDU-ČSL

Martin Schubert
(40),

lídr NEZ-SPOZ

Rostislav Šafrata
(61), lídr České 
pirátské strany

Jiří Budník 
(51), lídr 

Volte Pravý blok

rozšířili počet sociálnědemokratických za-
stupitelů z šestnácti na sedmnáct. Třiaše-
desát procent hlasů je zároveň ve městech
obdobného typu pro ČSSD rekordem. »Je
to nádherný pocit, když po tolika letech ve 
vedení města, získáme od našich obyvatel opět
tak velké procento hlasů. Zavazuje nás to k tomu,
abychom pokračovali v tom, co jsme začali.
Uděláme vše proto, aby se lidem v Bohumíně
dobře žilo,« uvedl k volebnímu výsledku 
lídr kandidátky ČSSD Petr Vícha

Druhé místo patří v Bohumíně stejně
jako v předešlých volbách ODS. Pro stra-
nu jsou výsledky přesto zklamáním, proto-
že v zastupitelstvu přišla o dva mandáty.
Voliči navíc jaksi »nerespektovali« pořadí 
na kandidátce a na první místo katapulto-
vali z dvanácté pozice lékaře Pavla Tracha.

(Dokončení na str. 6)

Nové složení zastupitelstva
ČSSD: Petr Vícha, Věra Palková, Vojtěch Balcárek, Lumír
Macura, Igor Bruzl, Kamila Smigová, Josef Plášil, Roman
Honysz, Aleš Drobek, Vilém Bannert, Marie Neudertová,
Jiří Knot, Svatopluk Němeček, Marcela Ciprichová,
Yvona Placzková, Stanislav Musil, Petra Dudová 
ODS: Pavel Trach, David Maryška, Vladimír Šmíd
KSČM: Zdeněk Veselý, Arnošt Suchý
TOP 09: Pavel Srníček
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Setkání v městských částech - Podněty občanů

Hráze ve Vrbici snad už příští rok na podzim

Setkání v městských částech, která letos proběhla na sklon-
ku července, by se dala laicky rozdělit na dvě části. Té první se
zhostili představitelé města, kteří občany informovali o no-
vinkách, které se v jejich bydlišti realizují nebo připravují. 
Tyto informace jsme postupně zprostředkovali i na stránkách
Oka. Druhá část setkání patřila tradičně samotným obča-
nům. Některé jejich podněty a otázky, nyní už s příslušnou
odpovědí či vysvětlením, uveřejňujeme. V minulém čísle jsme
nahlédli do Šunychlu, Starého Bohumína a Pudlova, nyní nás
čeká Vrbice, Skřečon a Záblatí.

VRBICE
■ Nefunkční příkop pod valem

a ucpané příkopy u hřiště. Lidé 
z okolí jsou vytápěni. - Příkop
v minulých letech zasypali
místní občané. Jeho okamžitá
obnova je nereálná kvůli terén-
ním a majetkovým komplika-
cím. Připravuje se ale studie
nejvhodnějšího řešení odvod-
nění lokality. Obnovení příko-
pu by totiž mohlo při vyšší hla-
dině vody ve Vrbické stružce
způsobovat zatápění soused-
ních nemovitostí. 

■ Chodník ze zámkové dlažby
končí u zastávky. Bude pokračovat?
- Chodník za zastávkou směrem

k čerpací stanici
patří částečně
soukromým osobám. Zatím je
vyhovující, povrch je z asfalto-
betonu, tedy bezpečný, a se
zámkovou dlažbou se zde mo-
mentálně nepočítá. Zato bude
ještě letos položen chodník 
v trase od odbočky ulice K Hlav-
ní směrem k mostku přes Vr-
bickou stružku.

■ Mohl by BM servis odvážet
ze zahrad od domů shrabané listí?
- Město v současné době o hro-
madném odvozu listí neuvažu-
je, protože ho domkaři větši-
nou využívají na kompost. Ob-
čané, kteří nemají o komposto-
vání na vlastní zahradě zájem,

mají možnost v současné době
shrabané listí odevzdávat ve
stabilním nebo mobilním sběr-
ném dvoře. Závěrem letošního
roku se tyto možnosti rozšíří.
Bude otevřena a zprovozněna
nová kompostárna, která byla
vybudována v prostorách sou-
časné skládky komunálních od-
padů. Bližší informace přinese-
me v následujícím čísle Oka.

ZÁBLATÍ
■ Proč se již ni-

kdo nestará o zeleň v prodloužené
Sokolské? - Kosení příkopů by-
lo zavedeno do pasportu údrž-
by, takže odte� se bude kosit
pravidelně. 

■ Je možné instalovat vánoční
osvětlení na spojnici ulic Budova-
telské a Na Úvoze? - Jeden smrk
naproti restauraci U Partyzána
bude na Vánoce nazdoben,
přičemž město do výzdoby in-
vestuje čtrnáct tisíc. Vlastníci
stromu s tímto řešením sou-
hlasí. Na stejné prostranství
bude na podnět občanů umís-
těna také jedna socha z Léto-
kruhů.

SKŘEČOŇ
■ V ulici Na Hrázi chybí veřej-

né osvětlení. - Veřejné osvětlení
chybí v úseku od ulice Koper-
níkovy kolem areálu BM servi-
su a OPJ (Opravna pantogra-
fických jednotek). Tato část je
ve vlastnictví Zemědělského
podniku Rázová. V minulosti
ji osvětlovaly stožáry u železni-
ce, které však České dráhy od-
pojily. Město požádalo ČD,
zda by bylo možné osvětlení
obnovit s tím, že by na jeho
provoz přispívalo. Pokud tato
možnost nebude schůdná, dá
se situace řešit pouze vykou-
pením pozemků, přípravou
projektu a vlastní investiční
akcí.

■ Z ulice 1. máje neodtéká vo-
da do kanálů. Deš�ová kanaliza-
ce by potřebovala vyčistit. - Měs-
to vyzvalo vlastníka komuni-
kace, kterým je Ředitelství sil-
nic a dálnic, k odstranění zá-
vady. Odbor životního pro-
středía služeb vede záležitost
nadále v patrnosti. (red)

m á t e  s l o v o

Desítky lidí přišly na začátku října
jednat na radnici se zástupci města 
a Povodí Odry o protipovodňových 
opatřeních v Bohumíně. Šunychelští,
Pudlovští, Vrbičtí i Kopytovští... Všech-
ny zajímaly hráze i čištění nejen Odry či
Olše, ale také opatření na Bohumínské
stružce, Bajcůvce či Lutyňce. 

Bohumín te� chrání proti stoleté vodě
šest protipovodňových staveb. Systém
však bude fungovat, až budou kompletně
dokončeny. Hráze dosud schází ve Vrbici
a v Pudlově. Ty ve Vrbici už stát mohly,
ale jejich výstavbu dosud blokovali místní
lidé. Pokud ustoupí, mohly by se hráze za-
čít stavět už příští rok na podzim. 

Zato Pudlov se bohužel hrází hned tak
nedočká. Přípravy tady před lety zastavilo
ministerstvo zemědělství a zůstaly na mrt-
vém bodě. Počet domů a hodnota ochráně-
ného majetku totiž podle propočtů expertů
neodpovídaly nákladům. Částka dosáhla
na téměř 200 milionů korun. Nebyl proto
pořízen ani projekt. »Ministerstvo životního
prostředí hledá způsob, jak umožnit financová-
ní protipovodňových opatření. Ta pravidla pro
poskytování by nemusela být tak přísná jako
dosud a za finanční pomoci spolu s městem,
Povodím Odry a případně ministerstvem by se

prostředky na realizaci stavby v Pudlově daly
najít. Nebude to ale dříve než po roce 2013,«
uvedla vedoucí investičního odboru Povo-
dí Odry Eva Hrubá.

Pomoc přislíbilo i město, které by se
chtělo finančně spolupodílet na přípravě
projektové dokumentace pro pudlovské
hráze. »Přípravy projektové dokumentace pro
hráze v Pudlově přijdou na několik milionů
korun. Chceme být připraveni pro případ, že
by se otevřely dotační tituly pro to, aby se hráze
mohly začít stavět,« řekl starosta Petr Vícha.

Ochrana před povodněmi se má zlepšit

ještě po dokončení dálnice a jejích proti-
povodňových staveb. Například kanál,
který odlehčí Bajcůvce a Stružce, bude ho-
tov už příští rok. Důležitou ochranou před
povodněmi je i prevence a čištění vodních
toků. V této chvíli se pročiš	uje Odra, ale
jen po hraniční most ve Starém Bohumí-
ně, protože do meandrů nepustí Povodí
Odry ochránci přírody. Méně radikálně se
přesto bude čistit koryto už letos na pod-
zim v blízkosti Kopytova. Na jaře se čištění
dočká Bajcůvka, kterou spravuje ŽDB, 
a zkrátka nepřijde ani Lutyňka. (balu)

Na setkání dorazilo asi padesát občanů z oblastí sužovaných záplavami. Foto: Pavel Čempěl
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Kraul, prsa, znak... a titul je v kapse

Parkovat na »svém« je pohodlné, ale ne levné 
Letitý systém parkování se možná dočká změn. Rada

města zaúkolovala odbor dopravy, aby vytipoval vhod-
né lokality pro zřízení vyhrazeného placeného stání.
Chce systém otestovat a podle výsledků rozhodne, zda
je uvede do praxe. V současnosti mohou mít své stabil-
ní »fleky« pouze hendikepovaní s těžkým postižením
pohybového nebo nosného ústrojí.

Jeden příklad za všechny. Na
město se obrátil motorista, je-
hož auto přišlo rukou vandala
několikrát k úhoně. Se souhla-
sem policie si pořídil webové
kamery a rád by si svůj vůz hlí-
dal. To ale půjde stěží, když ne-
bude moct zaparkovat na stej-
ném místě. Je ochoten za vyhra-
zené místo platit, ale tato mož-
nost zatím v Bohumíně není. 

Zmíněnému motoristovi 
a dalším zájemcům nyní svitla

hrazenými místy byla zkrátka
neúnosně přeplněná. V Haví-
řově ovšem tato možnost stále
existuje. Tamní motoristé ale

musí počítat s tím, že je roční
pronájem parkovacího »fleku«
přijde na dvacet tisíc.

Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl

naděje. Radní pověřili odbor
dopravy, aby do konce roku
prověřil stav na parkovištích 
a vybral vhodná místa k vyhra-
zenému stání. Současně má za
úkol navrhnout způsob výběru
případných zájemců.

Kvůli rostoucímu počtu aut
je zřizování vyhrazených míst
stále obtížnější. Například 
Orlová musela systém před-
placeného stání po letech fun-
gování zrušit. Parkoviště s vy-

Pohár pro vítěze zůstane doma! Bo-
humín 6. října obhájil obě loňská vítěz-
ství v celostátní soutěži »Plave celé měs-
to«. K triumfu městu pomohlo 891
plavců, tedy nejvíce z celé republiky. 

Soutěžící se navíc nepřišli jen tak svla-
žit, ale v bazénu se skutečně činili. Díky
jejich výkonům a získaným bodům Bohu-
mín ukořistil také první místo v kategorii
měst do padesáti tisíc obyvatel.

Soutěže, kde se započítává počet účast-
níků a jejich čas na sto metrů libovolnou
technikou, se letos zúčastnilo šestadvacet
měst. Bohumín přitom v účasti porazil i té-
měř stotisícové České Budějovice nebo
další velká města jako jsou Teplice či Kar-
viná. »Bylo to úžasné. Lidé proudili do bazénu
po celý den. Podpořili nás i sousedé z okolních
měst a obcí, dokonce i z Polska,« uvedla lek-
torka plavecké školy Lucie Kandráčová.

V devatenáctém ročníku soutěže bojo-
valo v barvách Bohumína 501 mužů a 390
žen. Nejrychleji, za pouhou minutu, upla-
val stometrovou vzdálenost učitel a trenér
Plaveckého klubu Bohumín Adrian Kuder

(29). Obhájil tak své prvenství z předcho-
zích čtyř ročníků. Nejstarším pokořitelem
bazénu se stal Bohuslav Brachaczek (89).
Nejmladšími účastníky soutěže byli pro
změnu pětiletí plavci Zuzana Krčmářová 
a Pepík Hanuliak. (tch, balu)

Akci sponzorsky podpořili:
Albert Bohumín ● Moravel ● DM drogerie
● restaurace Pod Kaštany ● potraviny 
Smíšenka - Justýna Šuleková ● prodejna 
U Ježibabky ● plastová okna Vladimír 
Šulek ● autodoprava Radomír Hanuliak

Někteří se trochu rozmýšleli, jiní plavali jako o závod. Plavčík z aquacentra ve slušivém oblečku
dokonce zkoušel chodit po vodě :-). 

Foto: Pavel Čempěl
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I Byt 1+2, v ulici Okružní
716, číslo bytu 6, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,32 m2, cel-
ková plocha 67,25 m2. Pro-
hlídka 26.10. od 10 do 10.30
hodin. Termín licitace bude
upřesněn pouze pro zájemce,
kteří si do 29.10. podají při-
hlášku.

I Byt 1+1, v ulici Drátoven-
ské 198, číslo bytu 7, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 38,80 m2,
celková plocha 38,80 m2. Pro-
hlídka 26.10. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 27.10. 
v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Trnkové
304, číslo bytu 3, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2, cel-
ková plocha 56,33 m2. Pro-
hlídka 26.10. od 9.30 do 10
hodin. Licitace se koná 27.10.
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
834, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 44,10 m2, cel-
ková plocha 44,10 m2. Prohlíd-
ka 26.10. od 8.30 do 9 hodin.
Licitace se koná 27.10. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1054, číslo bytu 31, kate-

gorie I., 7. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha 60,71 m2. Pro-
hlídka 26.10. od 8 do 8.30 ho-
din. Licitace se koná 27.10. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Jateční
152, číslo bytu 20, katego-

rie I., 2. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,68 m2,
celková plocha 29,65 m2. Pro-
hlídka 26.10. od 10.30 do 11
hodin. Opakovaná licitace se
koná 1.11. v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Masaryko-
va 287, číslo bytu 11, kate-

gorie II., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 41,60 m2,
celková plocha 45,10 m2. Pro-
hlídka 26.10. od 7.30 do 8 ho-

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v malé zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vyvolá-
vací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou zúčastnit občané EU s trvalým pobytem na celém území
ČR po dobu posledních pěti let, nebo mají na tomto území mi-
nimálně poslední jeden rok zaměstnání. Podrobné informace
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
din. Opakovaná licitace se
koná 1.11. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Ostravské
204, číslo bytu 5, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72 m2, celková
plocha 77 m2. Prohlídka 21.10.
od 8.30 do 9 hodin. Opakova-
ná licitace se koná 1.11. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Šunychel-
ské 951, číslo bytu 7, kate-

gorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 68,04 m2,
celková plocha 70,96 m2. Pro-
hlídka 26.10. od 11 do 11.30
hodin. Licitace se koná 1.11. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 4, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 62,91 m2,
celková plocha 65,23 m2. Pro-
hlídka 2.11. od 8 do 8.30 ho-
din. Licitace se koná 8.11. v 16
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 1079, číslo bytu 14, kate-

gorie I., 5. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 57,00 m2,
celková plocha 57,70 m2. Pro-
hlídka 4.11. od 8 do 8.30 ho-
din. Licitace se koná 8.11. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
965, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet

Vánoce už můžete trávit v novém bytě

nájemného 51,88 m2, celková
plocha 52,88 m2. Prohlídka
4.11. od 8.30 do 9 hodin. Licita-
ce se koná 8.11. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
865, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 50,60 m2, celková
plocha 51,75 m2. Prohlídka
4.11. od 9 do 9.30 hodin. Lici-
tace se koná 10.11. v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Štefániko-
va 1073, číslo bytu 21, kate-

gorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 67,64 m2,
celková plocha 69,96 m2. Pro-
hlídka 9.11. od 8 do 8.30 ho-
din. Licitace se koná 10.11. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nádražní
442, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 37,60 m2, celková
plocha 37,60 m2. Prohlídka
2.11. od 8.30 do 9 hodin. Lici-
tace se koná 10.11. v 16.30 ho-
din.

I Byt 1+1, v ulici Bezručova
1145, číslo bytu 52, katego-

rie I., 11. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2,
celková plocha 51,49 m2. Pro-
hlídka 2.11. od 9.30 do 10 ho-
din. Licitace se koná 10.11. 
v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V Pudlově postupuje mílo-
vými kroky rekonstrukce pů-
vodně vybydleného »domu
hrůzy«. V polovině října stav-
baři dokončili zateplení a čel-
ní strana budovy už dostala
finální barevnou fasádu.

Harmonogram prací je roz-
vržen tak, aby si už letos mohli
zájemci »nadělit« nové bydle-
ní pod stromeček. V třípatro-
vém domě vznikne dvanáct
moderních bytů 2+1 první ka-
tegorie. Velikost bytů bude té-
měř identická, od 62 do 65
metrů čtverečných.

Přestavba zchátralého bará-
ku v Partyzánské ulici probíhá
v rámci politiky nulové tole-

Přestavba domu přijde město na téměř čtrnáct milionů. Náklady pokryje
úvěr a částečně vybrané nájemné. Foto: Pavel Čempěl

rance. Původní cimry čtvrté
kategorie s toaletami na chod-
bě a tomu odpovídajícími 
nájemníky jsou minulostí. Po
rekonstrukci, která zahrnuje
opravu střechy, výměnu oken
a dveří, nové rozvody elektři-
ny, vody a topení, v domě
vznikne komfortní bydlení pro
slušné lidi. Ti se dočkají i zve-
lebeného venkovního pro-
stranství, parkovacích míst pro
motoristy a atrakcí pro děti.

Byty bude město přidělovat
už tradiční formou licitace 
s vyvolávací cenou 38 Kč/m2.
Prohlídky bytů se uskuteční
koncem listopadu a licitace
proběhne začátkem prosince.

(tch)
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s t a l o  s e

váželi ukradený chladič z loko-
motivy na dvoukoláku.

■ Téhož dne čekal muže 
z městské policie zásah v Kauf-
landu. Jeho pracovníci zadrželi
muže z Ostravy s odcizeným
videopřehrávačem. Zloděj se
ale vzpouzel a pracovníky na-
padl. Když se mu nezdařil útěk,
pokusil se hlídce alespoň na-
hlásit falešné osobní údaje.
Ani to mu nevyšlo a strážníci
zjistili, že muž figuruje v se-
znamu hledaných. Hlídka si
navlas stejný zákrok onoho
dne ještě zopakovala. Zpacifi-
kovala muže ze Slovenska,
který v nedaleké Bille odcizil
zboží za 3250 korun.

■ 6. října řešili strážníci pří-
pad vandalství. U skladu býva-
lé Benziny rozbili tři nezletilí
hoši šest oken. Případ si pře-
vzala PČR a incident malých
vandalů bude řešit i sociální
odbor městské úřadu.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Městská policie: ✆✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

Maják městské policie
■ Hliníková střešní krytina

padla 18. září do oka pobertovi
v ulici 1. máje. Pachatel na-
štěstí neušel pozornosti vší-
mavého občana, který přivolal
naši hlídku. Ta muže i s odci-
zeným materiálem ve Skřečoni
zadržela.

■ 30. září vyjeli strážníci k zá-
sahu do Rychvaldu. Zadrželi
zloděje, který kradl ve zdejším
Penny marketu. Odcizené zbo-
ží bylo vráceno do prodejny.

■ Obsluha čerpací stanice
zablokovala 1. října BMV, je-
hož řidič načerpal pohonné
hmoty a chtěl ujet bez placení.
Nakonec z vozu utekl. Přivola-
ná hlídka zjistila, že je vůz kra-
dený a po chvíli polapila i po-
dezřelého řidiče. Navíc se uká-
zalo, že jde o muže bez řidič-
ského oprávnění se zákazem
řízení motorových vozidel.  

■ 2. října reagovali strážníci
na ohlášenou krádež v areálu
ČD. Pachatele nemuseli hle-
dat daleko. V Lidické ulici za-
drželi muže a ženu, kteří pře-

Po některých »zříceninách« už pomrkává Bílá paní
Jsou zanedbané a na ostu-

du. Pracovníci stavebního
úřadu si vzali na paškál neu-
držované »ruiny«, které hyz-
dí okolí. Ke konci září jich
napočítali třicet. Jejich se-
znam i s návrhy řešení nyní
předložili radě města.

»Vlastníky nemovitostí jsme si
pozvali a osobně s nimi projednali
otázky dalšího postupu,« infor-
moval vedoucí stavebního od-
boru Libor Radiňák. Ve většině
případů skončila jednání povo-
lením udržovacích prací, nebo
vydáním stavebního povolení.
U některých nemovitostí se po-
dařilo zprostředkovat jejich
prodej a do oprav se už pustil
nový majitel. Jen u hrstky »ne-
opravitelných« stavení dospěla
situace až k demolici.

Existují ale bohužel i přípa-
dy, které se táhnou léta, aniž
by se věci změnily k lepšímu.
Typickým příkladem je neudr-
žovaný a svému okolí i částeč-
ně nebezpečný dům v Žižkově

ulici. Naposledy jej na sklonku
záři prověřil statik, který shle-
dal tristní stav některých ob-
jektů. »Vedlejší stavba v hospo-
dářské části bezprostředně ohro-
žuje život a zdraví osob na místě
samém i v těsném okolí,« tlumo-

čila pracovnice stavebního od-
boru Michaela Lalíková ver-
dikt statika. Podle něj bude
nutné část zdí zbourat a další
co nejdříve opravit. Všechny
nedostatky shrne statik ve
znaleckém posudku, na jehož

základě stavební úřad nařídí
vlastníkovi domu nutné udr-
žovací práce.

Pavel ČEMPĚL

Neudržovaná soukromá nemovitost v Žižkově ulici hyzdí okolí v samém
centru města a začíná být i nebezpečná. Foto: Pavel Čempěl

Padělali peníze, 
aby získali telefon

Ztracený mobil stál na po-
čátku případu penězokazec-
tví, za něž hrozí trojici mladí-
ků (19, 21, 23) z Bohumína
až osmileté tresty. 

Telefon ztratil koncem srpna
nejstarší z trojice. Měl štěstí,
že jej našli lidé, kteří ho byli 
ochotni odevzdat. Majitel jim
za to nasliboval odměnu, na
kterou ale neměl. Proto na-
rychlo oslovil dva kamarády 
a společně tisícikorunu »vyro-
bili«. Stačila jim k tomu multi-

funkční tiskárna a nůžky. Na
domluvené schůzce v centru
města předal majitel telefonu
padělek nálezci (36), v do-
mnění, že na něj vyzrál. Zle se
ale přepočítal.

»Bankovka se nálezci nezdála,
a proto zašel do nedalekého ob-
chodu a požádal prodavačku, aby
ověřila platnost. Za chvíli již měli
tisícikorunu v rukou policisté,
kteří následně vypátrali i trojici
mladíků,« uvedla mluvčí kraj-
ské policie Soňa Štětínská. Po-
licie zabavila zařízení, na kte-
rém byl falzifikát zhotoven 
a mladíky obvinila z padělání 
a pozměňování peněz. Stíháni
jsou na svobodě. 

Pavel ČEMPĚL

Poslední svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 6. listopadu proběhne letos poslední  svoz nebezpečné

složky komunálního odpadu, vyřazeného elektrozařízení a železné-
ho šrotu. Pojízdná sběrna bude přistavena na určených stanovištích
a časech podle stálého harmonogramu (viz. ekologický kalendář
města na rok 2010). V pojízdné sběrně lze odevzdávat vyřazenou 
elektroniku, bílou techniku i elektronické hračky. Spotřebiče ale
musí být kompletní. Sběrna přijímá také baterie, zářivky, zbytky ba-
rev, motorové oleje i jejich filtry, obaly spotřební chemie, pneumati-
ky osobních aut, léky a rovněž železný šrot. S případnými dotazy se
obracejte na číslo 596 092 154. Využijte závěrečného svozu odpadů,
další výjezd pojízdné sběrny proběhne až v březnu 2011. (plu)
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Novela (zákon č. 155/2010
Sb.) například mění posuzová-
ní bezúhonnosti. Pro účely živ-
nostenského zákona již nemá
vliv, jestli byl člověk odsouzen
za nedbalostní trestný čin. Je-
diným kritériem je úmyslný
trestný čin spáchaný v souvis-
losti s podnikáním nebo s před-
mětem podnikání. Zákon také
nově vymezuje pojem »zahra-
niční osoba«. Tím je nyní mí-
něna osoba, která nemá byd-
liště na území ČR. Tím byl od-

straněn dosavadní problém 
s osobami, které neměly byd-
liště nejen na našem území,
ale ani nikde jinde.

Novelou by-
la také zrušena
povinnost pod-
nikatele oznámit živnostenské-
mu úřadu přerušení podnikání
na dobu delší než půl roku. Av-
šak pokud živnostník přerušení
oznámí, nemusí plnit některé
povinnosti. Například ke dni 
ukončení činností v provozov-

ně sdělovat živnostenskému 
úřadu, kde lze vypořádat jeho
případné závazky, nebo čtyři
roky hlásit každou změnu adre-
sy provozovny.

Zásadní změnou je, že pod-
nikateli odpadla povinnost
oznamovat změny, doplnění

údajů a dokla-
dů, které jsou
nezbytné pro

ohlášení živnosti a žádosti 
o koncesi, pokud jde o změny
již zapsané v základních regist-
rech (obchodní rejstřík, infor-
mační systém evidence obyva-
tel či cizinců). Pokud nyní pod-
nikatel prostřednictvím jedno-

tného registračního formuláře
vyznačí, že se adresa místa
podnikání shoduje s adresou
trvalého bydliště, nemusí ozna-
movat ani tento údaj.

Z právní úpravy byla vypuště-
na také možnost ohlašovatele 
uvést v ohlášení živnosti pozděj-
ší den vzniku oprávnění. Opráv-
nění u ohlašovacích živností
vzniká pouze dnem ohlášení.
Osoby zapsané v obchodním
rejstříku nemusí k ohlášení živ-
nosti, případně žádosti o konce-
si, předkládat živnostenskému
úřadu výpis z tohoto rejstříku. 

Dalibor DUDA, 
odbor právní a živnostenský

§ p a r a g r a f y

Zákon má snížit administrativní zátěž podnikatelů
V srpnu začal platit zákon, který má snížit administrativní

zátěž podnikatelů. Upravuje několik konkrétních předpisů,
mimo jiné i zákon živnostenský.

VOLBY 2010: Sázka na jistotu,
křížkovací rošády i nové tváře

(Dokončení ze str. 1)
»Gratuluji ČSSD k drtivému ví-
tězství. Voliči většinově rozhodli, že
na radnici není třeba nic měnit.
Ačkoliv v předvolební kampani
ODS i ostatní kandidující subjekty
poukazovaly na nedostatky stáva-
jícího vedení města a malý důraz
na řešení hlavních problémů měs-
ta, voliči toto vnímají evidentně ji-
nak,« shrnul výsledky šéf bohu-
mínských občanských demo-
kratů David Maryška a podě-
koval voličům ODS za hlasy.

Na »bronzovém stupín-
ku« zůstalo vše při starém.
Místo obhájila KSČM a stej-
né zůstaly i její dvě tváře 
v zastupitelstvu, a to díky
preferenčním hlasům. »Kříž-
ky« výrazně pomohly napří-
klad Arnoštu Suchému, který
poskočil z třináctého místa na
kandidátce na druhé. »Tajně
jsme doufali, že získáme místa tři.
Ostatní naši nezvolení kandidáti
se ale určitě obětavě a rádi zapojí
do činnosti ve výborech a komi-
sích města. Naší snahou bude
pracovat aktivně pro další rozvoj
města ve prospěch bohumínských
občanů,« uvedl zvolený zastu-
pitel za KSČM Zdeněk Veselý.

Nováčkem v bohumínském
zastupitelstvu bude s jedním
mandátem TOP 09. Podobně
jako u KSČM však »křížkování«

zavřelo cestu
mezi konšely lídrovi strany.
Voliče oslovilo spíše známé
jméno bývalého fotbalového
brankáře a reprezentanta Pav-
la Srníčka, který figuroval na
druhém místě kandidátky. »Vo-
lební výsledek považuji za vý-
znamný úspěch. Jsme strana ve
městě nejmladší a přesto jsme oslo-
vili řadu spoluobčanů. Nebudeme
mít sice rozhodovací pravomoci,
ale získali jsme možnost alespoň
částečně se podílet na řízení veřej-
ných záležitostí,« sdělila před-

sedkyně místní organizace
TOP 09 Hana Šrámková.

A to je vše. Další čtyři poli-
tické strany, které kandidovaly
v bohumínských volbách, ne-
získaly i přes mnohdy masivní
kampaň potřebný počet hlasů.
Pod pětiprocentní hranicí zů-
stala KDU-ČSL i koalice NEZ -
SPOZ. Do zastupitelstva se
neprobojovala ani Česká pirát-
ská strana nebo Volte Pravý
blok, které měly v Bohumíně
pouze po jediném kandidátovi.

Pavel ČEMPĚL

Střípky 
od volebních uren

Letošní volební klání probí-
halo v Bohumíně v poklidu,
přesto nebyla nouze o kuriózní
situace. Voliči například ne-
chávali na lístcích zajímavé
vzkazy. Členové jedné komise
se třeba dočetli: »Volím čistý
vzduch! Zakroužkujte si, koho
chcete!« Tento hlasovací lístek
však neměl zakřížkovanou žád-
nou stranu, ani kandidáta, 
a stal se tak neplatným. Další
lístek znehodnotil příznivec
ČSSD, který volil vskutku
»neotřelým« způsobem. Z hla-
sovacího lístku stranu zkrátka
vystřihl a nechtěně tak udělal
kandidátům medvědí službu.
Hlasovací lístek vhozený do
urny totiž musel byl komplet-
ní, nepoškozený a řádně za-
křížkovaný.

Členové volební komise na
Gymnáziu Františka Živného
pro změnu zaznamenali hned
několik uvíznutých prstů ve
volební urně. Naštěstí se prsty
podařilo vždy vytáhnout. Dlou-
hé chvíle si při čekání na voli-
če krátily komise různými způ-
soby. Ve velkém se luštily kří-
žovky, četly se noviny,  časopi-
sy či knihy, a uzavíraly se sázky
na volební účast. (balu)

Foto: Lucie Balcarová



k r á t c e

Opravy a uzavírky
V sobotu 23. října od 6 ho-

din budou uzavřeny ulice 1.
máje a Lidická. Uzavírka potr-
vá do neděle 24. října do 15
hodin. V té době bude položen
asfaltový koberec na kruho-
vém objezdu a části přilehlých
komunikací, které ještě nemají
finální povrch. Objízdná trasa
povede po ulici 1. máje, Ople-
talově a Šunychelské. Náklad-
ní vozidla budou muset použít
Slezskou ulici. Ve stejné době
bude, ovšem za plného za pro-
vozu, opraveno také zvlnění
na křižovatce Lidické a Bezru-
čovy ulice. (pav)

Renomovaný zpravodajský
server Aktuálně.cz uveřejnil
na sklonku září na svých
stránkách vlastní projekt
»Nejlepší místa pro život«.

Autoři hodnotili tři sta čes-
kých měst a vytvořili jejich
žebříčky v pěti různých kate-
goriích. Vítězství v jedné 
z nich získal právě Bohumín.
Ze všech sledovaných měst
obdržel nejlepší hodnocení 
v oblasti investic do služeb ob-
čanů. Měřítkem bylo, kolik
procent ze svého rozpočtu vy-
dala města v roce 2009 za
školství, sport, kulturu, zdra-

Bohumín na službách pro občany nešetří

votnictví, bydlení a další služ-
by. Při výpočtech vycházeli au-
toři z databáze Českého statis-

tického úřadu, ministerstva fi-
nancí a ministerstva pro míst-
ní rozvoj. (tch)

Infografika: Aktuálně.cz
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Přerušení dodávek elektřiny
2. listopadu od 7.30 do 15 hodin bude přerušena dodávka

elektřiny v Pudlově v ulici Rolnické, Oderské, Partyzánské a části
ulic Ostravské, Trnkové a Drátovenské.

3. listopadu od 7.30 do 15 hodin budou bez proudu bytové 
i rodinné domy v okolí křížení Školní a Okružní ulice.

4. listopadu od 7.30 do 15 hodin se přerušení týká domu 
v Okružní ulici číslo 716.

12. listopadu od 7.30 do 13.30 hodin bude přerušena dodávka
elektřiny v části Nerudovy ulici u hřbitova. Bez proudu bude sou-
časně také celá oblast samotného hřbitova. (red)

Vybrané továrny »přiškrtily« komíny
A zase ty exhalace! Český

hydrometeorologický ústav
vyhlásil 9. října signál upo-
zorňující na možný výskyt
smogu. O tři dny později už
musel sáhnout po letošní no-
vince. Vyhlásil takzvaný sig-
nál regulace, který nařizuje
velkým znečišťovatelům ome-
zit vypouštění škodlivin, 
a pokud si to situace žádá, 
omezit i výrobu.

Polétavý prach po »letní pře-
stávce« opět zamořil celý regi-
on. Naměřené hodnoty až čty-
řikrát překračovaly denní limit
prašného aerosolu, který činí
50 µg.m3. Nejhorší byla situace
v Karviné a Věřňovicích, ale
ani Bohumín na tom nebyl lé-
pe. Hydrometeorologové proto
vyslali signál velkým znečiš	o-
vatelům, aby »přiškrtili komí-
ny«. Menší podniky a domkaře
o stejná opatření pouze požá-
dali, protože na ně se oficiální
signál regulace nevztahuje.

»Je to krok správným směrem,
ale regulační řády severní Mora-
vu nespasí. Pouze zmírní průběh
smogových situací,« uvedl Ra-
domír Štěrba z České inspekce
životního prostředí. Problém
je tom, že se regulační řády
vztahují pouze na osm největ-
ších provozů. V regionu však
existuje dalších tři sta velkých
a dva a půl tisíce středních
znečiš	ovatelů. Navíc se signál
vyhlašuje až ve chvíli, kdy už je
ovzduší zamořeno. Následná

opatření sice zabrání, aby se
prašnost ještě zvyšovala, sa-
motný smog ale neodstraní.

Doporučení při 
zvýšení prašnosti:
● omezit pobyt ve venkovním

prostředí
● vyhýbat se venku namáhavé

práci a sportování 
● zvýšit přísun vitamínů, 

zejména vitamínu C 
● nekouřit, vyhýbat se 

zakouřeným prostorám

● obytné místnosti větrat jen
nárazově a krátce

● omezit v domácnostech 
používání otevřených plyno-
vých spotřebičů a krbů

● zdržet se práce s barvami 
a rozpouštědly

Doporučení platí zejména
pro děti, seniory, osoby trpící
srdečně cévními a respirační-
mi chorobami a osoby se sní-
ženou imunitou.

Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl

Díky za spolupráci při volbách
Městský úřad v Bohumíně děkuje všem členům okrskových

volebních komisí za jejich činnost ve dnech voleb. Ve voleb-
ních komisích byla vstřícná pracovní atmosféra a díky vaší
pomoci jsme měli rychle spočteny výsledky voleb za město.
Poděkování patří rovněž všem ředitelům škol a ostatním
vlastníkům objektů, kteří umožnili umístění volebních míst-
ností v jejich zařízeních.

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice Městského úřadu Bohumín
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Jedním z nejúčinnějších nástrojů
dlouhodobého rozvoje města Bohumí-
na je územní plán. Jde o stěžejní závaz-
nou dokumentaci k usměrňování 
výstavby a využívání krajiny. 

Typickým příkladem, kdy jsme ovlivně-
ni územním plánem, je výstavba nebo pře-
stavba nemovitosti, koupě či prodej po-
zemku nebo budovy, rozhodnutí o umíst-
nění podnikatelské aktivity nebo realizace
veřejně prospěšné stavby.

Městský úřad shromaž�oval od loňské-
ho podzimu žádosti občanů na vymezení
nových ploch pro výstavbu, podněty k vy-
mezení ploch pro zeleň a novou infra-
strukturu. Všechny tyto požadavky byly

letos projednávány v komisích a orgánech
města a zapracovány do návrhu zadání
nového územního plánu. Zadání bylo
před zářijovým zasedáním zastupitelstva
projednáno se všemi dotčenými orgány,

sousedními obcemi a s veřejností. Výsled-
kem je schválené zadání - třicetistránkový
materiál, který je soupisem pokynů, zámě-
rů a limitů pro další rozvoj města.

Nyní nastává etapa projektování nové-
ho územního plánu. Projektovat územní
plán může pouze autorizovaná osoba, tedy
architekt. Městský úřad připravuje výbě-
rové řízení na tohoto zhotovitele. Vypra-

Projektování nového územního plánu města začíná

aktuálně

cování textové a grafické části územního
plánu architektem a jeho následné projed-
nání městským úřadem však nebude lehká
záležitost. Oblast Bohumína je problémo-
vým územím, na kterém se střetávají na-
vzájem nadregionální zájmy se zájmy měs-
ta a jeho občanů, to vše ve vysoce zastavě-
ném území. Proces projednávání bude
probíhat ještě několik let, důvodem je tře-
ba i nutnost posouzení dokumentace 
z hlediska vlivů na životní prostředí. K ná-
vrhu územního plánu se budou opět 
vyjadřovat dotčené orgány státní správy,
vlastníci technické a dopravní infrastruk-
tury, majitelé pozemků i všichni občané
města. 

Jan PRZECZEK, odbor rozvoje a investic

Čtvrtý díl seriálu o novinkách, službách a přednostech 
internetových stránek www.mesto-bohumin.cz.

»Virtuálky« jsou v podstatě ne-
konečné všesměrové   panorama-

tické snímky. Divák se ocitne »uprostřed« fotografie a může se
podívat kterýmkoli směrem. Virtuální prohlídky Bohumína, kte-
rých je na městském webu téměř sto osmdesát, jsou rozděleny do
kategorií zobrazujících kulturu, přírodu, turisticky zajímavá místa
a další. Mimořádně lákavé jsou pohledy z hodin katolického kos-
tela Božského Srdce Páně či pohled z Penzionu ve věži. »Snažíme
se ukázat místa, kam se běžný občan stěží dostane. Operační sál, stře-
chy věžových domů, čističku odpadních vod, nebo soutok Odry s Olší,«
uvedl webmaster Jiří Rozsypal. Dodal, že několik desítek dalších
prohlídek přibude v květnu příštího roku.

Městský web navázal úspěšnou spolupráci i s komerčními sub-
jekty, a tak si mohou návštěvníci internetových stránek prohléd-
nout také interiéry restaurací nebo různých provozoven a výro-
ben. Krom toho jsou mezi sebou virtuálky propojeny, takže lze 
u počítače s myší v ruce »projít« skoro celé město. (tch)

Virtuální prohlídky

Oficiální internetové stránky města letos prošly výraznou modernizací.

Změna provozní doby
sběrných dvorů

1. listopadu se mění letní čas
na zimní a s touto změnou do-
chází i ke změně provozní do-
by ve sběrných dvorech. Ve sta-
bilním sběrném dvoře v areálu
BM servisu v Koperníkově uli-
ci bude v zimním období pro-
vozní doba od pondělí do pát-
ku od 8 do 16 hodin a v sobotu
od 8 do 14 hodin. Mobilní
sběrný dvůr bude v zimě fun-
govat od pondělí do pátku od
10 do 16 hodin a v sobotu od
8.30 do 14 hodin. (plu)

Nábor »ohňobijců«
Jednotka dobrovolných ha-

sičů ze Starého Bohumína,
která vyjíždí k zásahům spo-

k r á t c e lečně s profesionálními hasiči
v první linii, rozšiřuje své řady
a pořádá nábor nováčků. Zá-
jemci se mohou informovat na
čísle 725 078 395. V počtech
výjezdů si dobrovolní hasiči ze
Starého Bohumína nezadají s pro-
fesionály. Loni zasahovali pa-
desátkrát, letos už mají na kon-
tě dvojnásobek výjezdů. (luk)

Do zoo nejen 
za zábavou

Netradiční výuku biologie
zažili studenti nižších ročníků
bohumínského gymnázia. Dě-
ti z primy, sekundy a tercie
navštívily v pátek 1. října os-
travskou zoologickou zahradu,
kde pro ně byly připraveny vý-
ukové programy. Žáci obohati-
li své znalosti o šelmách, ko-
pytnících a primátech. Nechy-
běla ani procházka po ZOO.

(nad)

Farní kostel Narození Panny
Marie ve Starém Bohumíně
rozezněla romantická hudba.

V předvečer takzvané malé
poutní slavnosti se zde konalo
více než hodinové »Odpusto-
vé podvečerní muzicírování«.
Za varhany usedl uznávaný var-
haník a regenschori Martin Ja-
kubík z Oder. Doprovod k ro-
mantickému zvuku královské-
ho nástroje, díky němuž zde
lze autenticky interpretovat
díla z 18. a 19. století, tvořili
dva hráči na trubku a sólový
sopránový zpěv. Koncert uspo-
řádalo občanské sdružení Přá-
tel bohumínské historie ve
spolupráci s Římskokatolickou

farností Bohumín - Starý Bo-
humín za finanční podpory
Města Bohumín.

Jan TEISTER, 
OS Přátel bohumínské historie

Podvečerní muzicírování
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d o p i s y  č t e n á ř ů

Dětské »šlápoty« coby unikátní dárek na památku

Květnové povodně, jak to u živelných
katastrof bývá, zasáhly do života mnoha
lidí. A co člověk, to jiný úhel pohledu.
Přestože od nešťastných událostí uběh-
lo už pět měsíců a zprávy z povodní po-
malu zastínila aktuálnější témata, uve-
řejňujeme v tomto vydání Oka v plném
znění dopis čtenářky, která záplavy a veš-
keré dění okolo nich hodnotí ze své per-
spektivy.

■ Jana MARCOLOVÁ, majitelka ze-
mědělské farmy v Pudlově píše:

V Bohumíně nejsou živelnou pohro-
mou jen povodně, ale také arogance moci
na radnici. Ráda bych vám přiblížila povo-
deň očima podnikatele. V květnu byla na-
še zemědělská farma 100% poškozena. Vý-
roky představitelů města si nemůžu ne-
chat jen pro sebe. Ing. Macura, předseda
krizového štábu při povodních: »Dávno
jste měli podnikání nechat, jsou s vámi jen pro-
blémy, blokujete nám hasiče a městskou policii
při evakuaci zvířat.« Sdělil to manželovi 
v přítomnosti starosty a p. Palkové, totéž
mi zopakovala na úřadě Ing. Fialová. Na
dotaz, proč jsme nebyli informováni, když
zasedala povodňová komise v předvečer
povodní, starosta odpověděl: »My jsme za-
sedali?« Odpovídám: »Píšete to v Oku a je to
na Tiku.« Starosta: »Když to říkáte, tak to
bude pravda, nebudu vám volat při každém
dešti.« Ten déš	 mě stál jen v utopených 
elektromotorech 200 000 Kč. Tak jsme
diskutovali na veřejné schůzi v Pudlově.
Ing. Niklová, vedoucí odboru životního
prostředí: »Nemohli byste si najít statek na
Opavsku?« Dále nám doporučila, a	 se tam
všichni odstěhujeme. Mrzí mě, že jsem ne-
měla diktafon, ale nikdy by mě nenapadlo,

že si to někdo dovolí tak prezentovat. Ne-
vím, zda bych se měla přestěhovat i se
svým zaměstnancem.

Arogance moci radnice Bohumína v pl-
ném světle. Žádala jsem město o 100 tisíc
Kč jako kompenzaci za zatopené pozemky,
na které mi lidé čerpali vodu ze sklepů, je-
likož v Pudlově a Vrbici není kanalizace.
Chápu to, kam taky vodu měli pouštět, ale
kdo pochopí mě? Kdo mi zaplatí zničený
majetek, úrodu, krmivo... Nevím, zda by
se panu starostovi líbilo, kdyby mu někdo
do zahrady pouštěl vodu a zatopil by mu

sklepy, garáž, auto atd. Zastupitelé tuto
částku zamítli, pro hlasovala jen ODS.
Člověk přijde takřka o všechno a čekal by,
že rodné město ho podrží a bude hlasovat
podle zdravého rozumu a ne podle politic-
kých stran. Nemyslím si tedy po této zku-
šenosti, že Bohumín je město, ve kterém
stojí za to žít.

■  Na dopis zaslaný Oku odpovídá
Dagmar FIALOVÁ, šéfredaktorka:

Podnikatelé to nemají vůbec jednodu-
ché a v případě zemědělců, kteří jsou na-
víc závislí na rozmarech počasí, se mnoh-
dy jedná o řeholi s nejistým výsledkem.
Klobouk dolů před každým, kdo se do
podnikání pouští a má odvahu se poprat 
s nejistou situací na trhu, vysokými daně-
mi i dalšími nástrahami. Podmínkou dob-
rého fungování je kromě trochy štěstí sa-
mozřejmě kvalitní podnikatelský záměr 
a vyhodnocení rizik.  

Nezáviděníhodný stav hospodářství
Marcolových po květnových povodních

byl prezentován i v celostátních mediích.
Já sama jsem několikrát jednala se zástupci
humanitárních organizací ADRA a Člo-
věk v tísni a poukazovala jsem na to, že je-
jich finanční příspěvky by měly směřovat 
i sem. Bylo mi však řečeno, že jejich pomoc
je určena primárně rodinám, které měly
vytopeny domácnosti a neřeší podnikatele.
Nejste  jediným podnikatelským subjek-
tem ve městě, který byl povodní poškozen.

Všichni citovaní zástupci radnice by se
mohli, paní Marcolová,  vyjádřit k vámi 
uvedeným výrokům. Ale k čemu by vedla
polemika? Proč se obhajovat  tím, že mno-
hé bylo řečeno v jiném kontextu a nebo
vůbec? Víte, že vaše farma v Pudlově je za-
tápěna při každé velké vodě, i proto  vám
bylo vodohospodářským orgánem naříze-
no zpracování evakuačního plánu. Zní
vám to ve vaší situaci možná krutě, ale zá-
chranné práce hasičů i městské policie
musí být přednostně zaměřeny na ochra-
nu občanů a ne na evakuaci vašich zvířat.
Nikdo si nestěžoval, ale měla jsem mož-
nost vidět  modřinami posetá těla chlapů,
kteří celou noc vyváděli vystresovaná zví-
řata, kopající kolem sebe...

A ještě k vašemu požadavku o 100 tisíco-
vou dotaci. Nehledala bych v tom politiku,
ale určitou míru spravedlnosti. Vytopené
domácnosti obdržely prostřednictvím 
Ministerstva pro místní rozvoj třicetitisí-
covou dotaci, proto i vám zastupitelé 
odhlasovali příspěvek ve stejné výši.  

Je mi vás velmi líto a uvědomuji si vaši
nelehkou situaci. Chápu, že žijete již ně-
kolik měsíců ve stresu o budoucnost vaší
farmy. Nehledejte ale důvody svých potíží
v zástupcích radnice. 

O povodních, lidech, zvířatech a aroganci moci

»Keramice se věnuji patnáct let
a jednou mě napadlo zvěčnit otis-
ky svých ratolestí. Viděly to ka-
marádky a zatoužily po tom také.
Pak se objevily kamarádky kama-
rádek a už se rozjela malá manu-
faktura,« usmála se autorka des-
tiček Lucie Semančíková. Na
výrobě kuriózních upomínek
spolupracuje s rodinným cent-
rem Slůně, kde prošlo 8. října
»hliněnou« proceduru několik
malých capartů. »S destičkou
jsem se setkala u známé a moc se
mi líbila,« vysvětlila důvod své

návštěvy Lucie
Bičíková. »Dcerka
bude mít památku,«
dodala obratem.

Otisky se prová-
dějí do keramické
hlíny, která se poz-
ději vypaluje v peci
při teplotě 900 stup-
ňů Celsia. Destička se ne-
glazuruje, ale matuje práškem
železa. Zatímco glazura by de-
taily potlačila, díky železitému
prášku naopak kontury a papi-
lárie dokonale vyniknou. (tch)

Dětské dlaně a chodidla se otisknou do keramické hlíny. Po úpravě práškem
železa a vypálení je na světě originální památka. Foto: Pavel Čempěl

Další malí Bohumíňáčci podstoupili daktyloskopické snímá-
ní otisků. Nikoli pro potřeby kriminalistů, ale svých rodičů,
kteří si nechali zvěčnit otisky dlaní a chodidel svých potomků.
Destičky z pálené hlíny zdobí nejednu zeď a staly se také
vyhledávaným dárkem pro prarodiče a další příbuzné.



10 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 9  /  2 0 1 0

Do aukční síně můžete s dvacetikorunou

Trojité »ahoooj« uzamklo Odru
Asi šedesátka

českých a pol-
ských vodáků
zvolala druhou
říjnovou sobotu
naposledy »ahoo-
ooj« na řece Odře.
Uzamknout ji vy-
razily v podzim-
ním mlžném opa-
ru kánoe, rafty, ale
i kajaky. 

Hladina řeky byla
vyšší než v létě, takže pod vo-
dou zmizely nebezpečně čouha-
jící kameny či větve. Přesto ně-
kolik lodí s nováčky na vlastní
kůži okusilo studenou náruč
Odry. Zachraňovat jejich poto-
pené či zaklíněné lodě jim
obratně pomáhal profík kaž-
dým coulem - hasič z bohumín-
ské stanice Radek Štolfa. Ten
se na vodní záchranářství pří-
mo specializuje ve své profesi.
Letos třeba vybojoval v této ob-
lasti se svým kolegy 2. místo 
v mezinárodní hasičské soutěži. 

Těm, kteří se na Odře »udě-
lali« či »cvakli« (vodácká han-
týrka - pozn. red.), ostatní soli-
dárně nabídli rum či slivovici
na zahřátí. Do svých lodí se už
ale někteří nevrátili. Nechtěli

riskovat další převrhnutí, a tak
do Zabełkova dojeli v člunech
jiných vodáků. Třeba lo� sta-
rosty Petra Víchy dovezla do
Zabełkova dva Poláky. 

Zamykání Odry bylo součástí
přeshraničního projektu Řeky
rozdělují, řeky spojují (Rzeki
dzielą, rzeki łączą).V posled-

ních dvou letech, kdy funguje
bezplatná městská půjčovna, se
tady v lodích projelo 2 600 lidí.
O jejich půjčování se vzorně
starají hasiči ze Starého Bohu-
mína. Jen letos čekali s kánoe-
mi a rafty u Odry na vodáky 
téměř padesátkrát.
Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Nádvoří radnice se proměnilo v aukční síň. K mání
byly boty  i francouzské hole... Foto: Pavel Čempěl

Spací pytel za deset, rybářský prut za dvacet, 
horské jízdní kolo až za osm set padesát korun. Na
nádvoří radnice se konala další dražba ztrát a nále-
zů. Do unikátní aukce šlo více než čtyřicet před-
mětů, z nichž drtivá většin našla nového majitele.

Lidové ceny dražených předmětů přilákaly do 
improvizované »aukční síně« několik desítek zájemců.
Ti pak o některé kousky svedli lítý boj. »Zájemci při-
hazovali cenu především u modernějších mobilů. Největ-
ší pozornosti se ale těšilo zánovní horské kolo, které mělo
jedinou vadu na kráse. Chybělo mu sedlo,« prozradila
Miroslava Šmídová z organizačního odboru.

Ve ztrátách a nálezech končí nejčastěji věci, které
zapomněli roztržití cestující na nádraží nebo ve vlaku.
Část exponátů přinesli ze svých pochůzek i městští
strážníci. Nálezy, k nimž se nikdo nehlásí, se po půl
roce stávají majetkem obce, a od roku 2006 se veřej-
ně draží. Loni se výtěžek aukce vyšplhal na šestnáct
tisíc. Lotos bylo předmětů podstatně méně, a proto 
i vydražená částka dosáhla »pouhých« 4850 korun.

Pavel ČEMPĚL

EVROPSKÁ UNIE
UNIA EUROPEJSKA
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Máme další rekord, tentokrát slaný

u v kapse

Dárců se nakonec na náměstí sešlo 309, a by	
to není mnoho, na zápis do České knihy rekordů
to stačilo. Po metání kotrmelců, setkání s kniha-
mi a plyšáky, se Bohumínští prezentovali dalším
originálním počinem. Odměnou všem přízniv-

cům recese, z nich mnozí dorazili v kompletní ro-
dinné sestavě, může být nejen dobrý pocit z pro-
pagace svého města, ale také slaný dárek. Všichni
totiž obdrželi hodinový poukaz do solné jeskyně

Pavel ČEMPĚL

Na rozdíl od poddaných z fil-
mové pohádky, odevzdávali
Bohumínští sůl dobrovolně.
Přišlo jich celkem 309.

Foto: Pavel Čempěl

Do morku kostí slané prvenství. Bohumín
se díky dalšímu kurióznímu počinu zapíše do
České knihy rekordů. Na náměstí v centru
města se 9. října sešly zástupy lidí se sáčky, ná-
dobami i celými originálními kilovkami soli,
kterou pak symbolicky odevzdali »králi«.

Že to celé nápadně připomíná filmovou po-
hádku Byl jednou jeden král? Taky že ano. Právě
osoba Jana Wericha, představitele 
titulní role a spoluautora scénáře,
byla celé akci inspirací. 31. října totiž
uplyne třicet let od jeho smrti. Pře-
vedení slavné myšlenky, že sůl je
nad zlato, do Bohumínských reálií
bylo poctou oblíbenému herci 
i impulsem k vytvoření re-
kordu. O ten se zasloužil
každý, kdo přinesl a ode-
vzdal jakékoli množství
soli do kádě.

Čolek velký (Triturus cristatus)
Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (65)

Vyskytuje se ostrůvkovitě
od nížin až do 800 m n. m. na
většině území ČR a dává před-

nost větším a hlubším vodním
nádržím nižších poloh. Dosa-
huje délky až 18 cm a dožívá se

věku i přes 16 let. Samce zdobí
na jaře vysoký zubatý hřbetní
hřeben, který je na rozdíl od
čolka obecného za zadními
končetinami sedlovitě vykro-
jen. Vodní fáze života začíná 
v březnu až dubnu, vajíčka
jsou kladena až do června.
Larvy se živí zooplanktonem 
a metamorfují v srpnu až v li-
stopadu. Dospělci požírají
hmyz a měkkýše.

Podle unijní legislativy je za-
řazen mezi významné druhy,
jejichž lokality výskytu jsou
podle stanovených kritérií vy-
hlašovány zvláštními oblastmi
ochrany. Příčinou jeho ohro-
žení je především zavážení 
a znečiš	ování tůní. Pro ochra-
nu populace čolka velkého by-
la v rámci soustavy Natura
2000 vyhlášena Evropsky vý-
znamná lokalita Heřmanický
rybník, jejíž součástí je i Zá-
blatský rybník a mokřad Pase-
ky ve Vrbici.

Jiří ŠUHAJ

V Česku žije sedm druhů čolků, v Bohumíně se vyskytují
pouze dva. Kromě hojného čolka obecného zde byl zjištěn 
i větší a vzácnější čolek velký. V našem městě žije v Záblatí,
Pudlově a Vrbici. Před rokem 2 000 byl nalezen i v Novém 
a Starém Bohumíně, ale novější údaje z těchto městských čás-
tí zatím chybějí. 

Samce čolka velkého zdobí na jaře vysoký sedlovitě vykrojený zubatý
hřbetní hřeben. Foto: Petr Vlček

Esoterický festival
- 1. ročník přednášek, po-
vídání a besed - se uskuteč-
ní 6. listopadu od 9 hodin
v kině K3 Bohumín. Více
čtěte na straně 19.
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Oceněná studentka: »Blízký východ je mi blízký«

Na vojáka nemá »vrchní velitel« pevnosti fyzičku

Právě malování je další z uměleckých fo-
rem, kterému se rodačka z Rychvaldu ve
volném čase věnuje. I když sama ráda
kreslí, sebekriticky přiznává, že to není
žádná sláva, a tak se raději vrhla na teorii
výtvarného umění.

Vůbec největší Denisinou zálibou je ale
studium jazyků. Kromě povinné angličti-
ny a ruštiny si na gymnáziu přibrala 
i dvouletý seminář latiny a do Ostravy se
jezdí učit »exotickou« arabštinu. Tu by 
ostatně chtěla po gymnáziu studovat i na
univerzitě v Praze. »Po překladatelích 
z arabštiny nebo odbornících na Blízký východ
je dnes velká poptávka. Například v souvislos-
ti s bojem proti terorismu,« prohlásila nada-
ná studentka. Praktické uplatnění ale ne-
ní to jediné, co Denisu Glacovou na stu-
diu arabistiky a hebraistiky tak láká. Blíz-
ký východ je jí zkrátka blízký.

Pavel ČEMPĚL

Arabistika, hebraistika, a vše co jen
trochu zavání orientem, vysloveně láká
studentku bohumínského gymnázia
Denisu Glacovou (18). Když se tato 
vášeň skloubí s oblíbeným studiem 
dějepisu, může z toho vzejít například
literárně-historická studie »Reflexe ho-
locaustu ve výtvarném umění«. Právě 
díky ní sklízí Denisa jeden úspěch za
druhým.

Denisa, která je nyní v maturitním 
ročníku osmiletého gymnázia, už za studii
získala druhé místo v celostátní soutěži
»Daniel« a čerstvě je také držitel-
kou ceny pro nejúspěšnější
středoškoláky v kraji.

»Obecně mě zajímá dějepis 
a II. světová válka. Zatímco ale
kluky fascinují bitvy nebo vojenská tech-
nika, mě oslovují osudy obyčejných lidí,« vy-
světlila Denisa pohnutky, které ji vedly 
k sepsání seriózní práce. Zabývá se v ní vá-
lečnými osudy židovských umělců, kteří
své reflexe, zejména z koncentračních 
táborů, zachycovali výtvarnou formou.

8. října proběhl v Ostravě 9. ročník 
»Oceňování nejúspěšnějších žáků středních 
škol v kraji«. Gymnazistka Denisa Glacová 
byla mezi oceněnými. Foto: Pavel Čempěl

Skoro každý kluk měl v dětství svůj
»bunkr«. Plátěný, dřevěný. Málokdo se
ale může pochlubit bunkrem skuteč-
ným. Jedním z těch šťastných je Pavel
Bílek (27), předseda Klubu vojenské
historie Bohumín. 

Pavlovi se povedla se nevídaná věc. Ještě
coby žák základní školy získal s partou ka-
marádů pod patronát předválečný pěchot-

naučil spoustu řemesel. Jen zednické práce mi
pořád nejdou,« pokrčí rameny absolvent
katedry elektroniky. 

Roky dřiny party nadšenců musely být
někde znát. Díky jejich přičinění se srub
stal kulturní památkou a dostal se i na tu-
ristickou známku. A protože si dnes už do-

spělí muži »nekřeč-
kují« výsledky své
práce pro sebe, je
ze srubu muzeum,
kterým projdou
zástupy návštěv-
níků.

Zapálení pro
vojenskou his-
torii a zkuše-
nosti z rekon-
strukce opev-
nění umí Pa-
vel náležitě

»prodat«. Prozí-
ravě je využil i při vysoko-

školském studiu. Námětem jeho diplomo-
vé práce totiž bylo »Ovládání dieslového 
agregátu«, tedy agregátu, který dodává
bohumínskému srubu elektřinu.

I dnes, kdy pokračuje v doktorském stu-
diu, tráví Pavel Bílek většinu volného času
»v bunkru«. Na budoucí povolání se ale
dívá střízlivě a chtěl by najít uplatnění ve
vystudovaném oboru. »U armády to zřejmě
nebude. Na vojáka nemám fyzičku,« uzavírá
s nadhledem. Pavel ČEMPĚL

Pavel Bílek (27) s »mazlíkem«, kterých je v republice maximálně sedm kusů. Československý 
pevnostní kanon vzor 36 přivezl s přáteli z Francie. Foto. Pavel Čempěl

ní srub a postupem času zrekonstruovali
zpustlý objekt do téměř původní podoby.

Od puber	áka to byla možná až drzost.
Rozesílat žádosti na vojenské instituce
včetně ministerstva? Jenže se vyplatila 
a parta školáků posvěcení vojáků dostala.
Od té chvíle byl Pavel ve srubu s označením
»MO-S5 Na trati« denně a odpracoval tam
tisíce hodin. »Při opravách jsem se



utem, který stanoví individu-
ální plán. Když ani tento zásah
nepostačuje, je na místě zásah
lékaře - nutricionisty. Ten určí
další postup, od podávání sip-
pingů - popíjení nutričně defi-
novaných přípravků, až po zá-
sah sondovou výživou, či po-

dávání speciálních druhů výži-
vy do žíly. V některých přípa-
dech zavádíme ve spolupráci 
s endoskopickým pracovištěm
takzvaný »PEG«. Je to výživo-
vá sonda zavedená přes břišní
stěnu do žaludku, jež pacien-
tovi zůstává i pro jeho domácí
prostředí a umožňuje jeho 
adekvátní výživu.
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Angličtina s rodilým mluvčím aneb School is Fun!

Hladovění uprostřed blahobytu (2)

z d r a v í

Malnutrice je patologický
stav nedostatku živin. Také
v dnešní době jí v Česku trpí
dva z pěti hospitalizovaných
pacientů. 

V nedávné době vznikla od-
borná celorepubliková inicia-
tiva k včasnému odhalení rizi-
ka či již vzniklé malnutrice.
Bohumínská městská nemoc-
nice se k ní aktivně přidala 
a krátce po jejím vzniku u nás
začal fungovat takzvaný »nut-
riční screening«. Jde o aktivní
vyhledávání rizikových a již
malnutricí postižených paci-
entů. Pokud u pacienta hrozí
riziko, nebo už malnutricí trpí,
je u něj bezodkladně provede-
no vyšetření nutričním terape-

Závěrem lze říci, že když or-
ganismu v nemoci nedodáme
dostatečné množství energie,
začne trávit vlastní svalovou
hmotu. Malnutrice zvyšuje po-
čet komplikací u nemocných 
a je mnohdy tou pravou příči-
nou zhoršení stavu pacienta,
nebo dokonce jeho úmrtí.

Není vždy snadné dostat do
organismu dostatečné množství
živin pro boj s nemocí. Moderní
medicína ale nabízí řadu řešení.
Obra	te se proto se svými pro-
blémy na ošetřujícího lékaře.
Nedovolte, abyste se dostali až
k nutnosti řešení komplikací 
z následků malnutrice. Zasáhně-
te a žádejte řešení, dokud je čas.

Tomáš SKOBLEJ, zástupce
primáře chirurgického oddělení

Angličtina probíhá pod vedením rodilých mluvčí na ZŠ Beneše hravou formou. James pochází z britského města Plymouth. Před příchodem do 
Česka pobýval třináct let v Ma	arsku. Aylin je Newyorčanka a už deset let cestuje po Evropě. Foto: Pavel Čempěl

Děti z »Benešovky« mohou směle říct,
že jejich výuka je nyní »cool«, neboli su-
per! Díky projektu »EU peníze školám«
se totiž základka pyšní novinkou, v Bo-
humíně dosud nevídanou. Děti z tře-
tích, sedmých a osmých tříd tady vyu-
čují rodilí mluvčí. Newyorčanka Aylin 
a James z Velké Británie. 

Oba zahraniční kantory jsme vyzpoví-
dali, abychom se dozvěděli, co je do Česka
přilákalo a co se jim u nás líbí či naopak.

Aylin chtěla poznat Evropu a její histo-
rii. Už deset let po starém kontinentu ces-
tuje a před rokem zakotvila v jejím »geo-
grafickém« středu. »Zprvu jsem pobývala 

v Praze, ale tady ve Slezsku jsou lidé příjem-
nější,« složila nám poklonu rodilá Newyor-
čanka. Aylin ale coby vegetariánku trochu
mrzí, že se u nás nemá kde pořádně najíst.
Hospod je všude plno, ale skutečných res-
taurací jako šafránu.

To James je u nás dva roky a stejně jako
kolegyni ho občas frustruje, když lidé ko-
lem mluví pro ně neznámou »hatmatil-
kou«. Proto se oba snaží naučit česky a po-
máhá jim v tom skutečnost, že si u nás na-
šli partnery.

Jamese, který ve volných chvílích malu-
je a je držitelem prestižních malířských
cen, příjemně překvapilo, kolik je u nás
krásných žen. Aylin měla pro změnu šok 

z českých bank, které si účtují poplatky za
každou banalitu. Z USA to neznala. Tam
naopak platí banka za vklad klientovi,
protože si od něj vlastně peníze »půjčuje«,
aby je mohla investovat.

Oba rodilí mluvčí ale byli zajedno v tom,
co je v Česku drží a v dobrém smyslu slova
fascinuje. Je to naše srdečnost a přátel-
skost. Představa o kamarádství, kterou
nám servírují zahraniční filmy a seriály je
totiž kompletně »vylhaná«. James i Aylin
se shodují, že u nich jsou lidé odtažití, 
uzavření a jen tak si k sobě nikoho nepus-
tí. Většina Američanů či Angličanů má
maximálně hrstku známých z práce, ale ne
skutečné přátele. Pavel ČEMPĚL

k r á t c e

Talent roku
Odbor školství a kultury ve

spolupráci s vedením škol před-
ložil radě návrh na ocenění žá-
ků základních škol, kteří se umís-
tili na 1. až 3. místě v okres-
ních kolech soutěží, a do 4.
místa v krajských kolech. Stu-
denti středních škol byli oce-
něni za umístění do 3. místa
krajských a celostátních olym-
piád, vědomostním či sportov-
ním klání. Za školní rok 2009 /
2010 bylo oceněno devětatři-
cet talentovaných žáků nebo
studentů a dvanáct pedagogů,
kteří se podíleli na jejich pří-
pravě. V listopadu je čeká set-
kání se starostou města, na kte-
rém obdrží symbolické finanční
odměny a drobné dárky. (fi)
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Rázný vstup judistů do podzimní sezony

Bohumínská tenisová liga ve finále

Trenéři František a Filip Walterovi s úspěšnými účastníky posledních tří soutěží. Foto: Gabriela Grabowská

Bohumínští judisté vstou-
pili do vrcholné části sezony.
A hned pěkně zostra! 25. a
26. září měli velice náročný
víkend. V sobotu Velká cena
Ostravy a v neděli Pohár pri-
mátorky Frýdku -Místku.

V Ostravě se našim velice da-
řilo. Tradiční medailisté Buch
s Hujem brali bronz, Gawlicz-
ková a Kochová s Hanákem
stříbro. Velkou radost pak tre-
nérům udělali Adam Markow-
ski, Katka Hekelová a Denisa
Kučerová, kteří nedali soupe-
řům šanci a na krk si pověsili
medaili zlatou. 

»Individuální výkony byly vý-
borné, za zmínku ale určitě stojí,
že jsme v obrovské konkurenci čty-
řiadvaceti oddílů z celé ČR 
a tří dalších zemí skončili v hodno-
cení oddílů na skvělém 4. místě,«
zdůraznil trenér Filip Walter.

Druhý den se pak ve Frýdku-
Místku medailové pořadí pro-
hodilo. Hanák s Hekelovou
odjeli s bronzovými medaile-
mi, Hujo s Markowskim se
stříbrem a Matěj Buch s Lucií
Gawliczkovou s přehledem vy-
hráli.

V sobotu 9. října vítězné ta-
žení pokračovalo na turnaji ve
Štramberku, kam odjeli čtyři

naši benjamínci. Veselo muse-
lo být hlavně v rodině Iwa-
nuszkových. Mladší Michal
totiž urval stříbro a starší Bro-
nislav vybojoval zlato. Soupe-
ře válcovali taktéž Matěj Buch
s Davidem Novákem a zaslou-

ženě brali stříbro. Jediné muž-
ské zastoupení bohumínského
juda obstaral v barvách Baní-
ku Karviná Filip Walter, který
11. září na Českém poháru 
v Brně sice hladce prošel prv-
ním kolem, v tom druhém ale

zaspal začátek utkání, a než se
nadál, byl na zádech. »Dobře
mu tak!« poznamenal Franti-
šek Walter, trenér a otec v jed-
né osobě.

Antonie WALTEROVÁ, 
oddíl juda

Poslední zápas udělal teč-
ku za letošním, v pořadí už
14. ročníkem Bohumínské
tenisové ligy. Na kurty střed-
ní školy svedl hráče týmu
»Město« a družstva »Amos«.

Hráči »Města« zvítězili 3:2
na zápasy a upevnili tak svou
pozici v čele tabulky. Družstvo
vedené kapitánem Janem Roz-
sypalem se stalo vůbec prvním
držitelem nového putovního
poháru. Druhé místo obsadilo
družstvo s výstižným názvem
»Řízci« v čele s kapitánem Pet-
rem Vavříčkem. Pomyslný
bronz vybojovali hráči týmu
»Starý Bohumín«, který vede
Stanislav Otruba. 

Do ligy, kterou finančně
podpořilo i město, se zapojilo
na pětasedmdesát hráčů.

(jaro) »Město« - vítězný tým Bohumínské tenisové ligy. Foto: Jana Šimková

Volný vstup 
do AQUACENTRA

Bohumín

AKCE 1 + 1
S tímto kuponem

obdržíte k zakoupené
vstupence 

pro dospělého 
1 VOLNÝ VSTUP

PRO DÍTĚ do 15 let.

AKCE 1 + 1
✁
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p o z v á n k y

Cvičební maraton
Příznivci všech forem aero-

biku si přijdou na své 23. října
ve sportovním centru v Neru-
dově ulici. Aerobic club Bohu-
mín tady pořádá už 5. ročník
malého cvičebního maratonu,
který startuje v devět ráno.
Čtyřhodinový program bude
probíhat najednou ve dvou tě-
locvičnách. Cílem není dřít se
do úmoru, ale relaxace a dobrý
pocit. Druhy aerobiku se bu-
dou měnit v pravidelných in-
tervalech a cvičící si tak budou
moci vybrat styl, který je jim
nejbližší. (luk)

Tenisový turnaj
ZŠ Masarykova, ZŠ Čs. ar-

mády a DDM Bohumín pořá-
dají 26. října městské kolo tur-
naje starších žáků a žákyň ve
stolním tenise. Prezentace za-
číná v 10.30 hodin v tělocvič-
ně ZŠ Masarykova. Družstvo
tvoří dvě dívky / tři chlapci.
Hraje se na dva vyhrané sety 
a vítězné družstvo bude urče-
no součtem umístění jednotli-
vých hráčů. Míčky ke hře zajiš-
	uje DDM. K zapůjčení budou
také čtyři rakety, ale doporuče-
no je raději vlastní vybavení.
Vítězné družstvo obdrží dip-
lom a postoupí do okresního
kola. (oves)

Víkend na čistém
vzduchu

Centrum mladé rodiny Bo-
beš připravilo pro rodiny s ma-
lými dětmi akci »Čistý vzduch
pro miminka«. O víkendu 6. 
a 7. listopadu zamíří děti s ro-
diči z prachem sužovaného pro-
středí do Beskyd, kde je čeká
cvičení, plavání nebo relaxač-
ní večer. Bobeš s projektem 
usiluje o finanční podporu ob-
čanského sdružení »Co nás
baví«. Stačí nasbírat dostateč-
nou podporu veřejným inter-
netovým hlasováním na adre-
se www.conasbavi.cz. (luk)

Zumba fun & fitness
Zumba kombinuje jedineč-

nou latinsko-americkou hudbu
s nenáročnými tanečními a ae-
robními pohyby. Přij�te se pře-
svědčit 22., 24. a 29.10. od 
18 hodin do tělocvičny ZŠ Be-
neše. (red)

Jsou to Denis Revak, Lukáš
Teichman, Boris Durčák a Da-
vid Lenczyk. Na tuto skupinu
dětí navázala další, konkrétně
Jan Zlotý, Adam Vladyka, 
Jakub Sládek, Lukáš Fulneček 
a Martin Bašanda. 

Prvně jmenovaní se zúčast-
nili oblastní soutěže Morav-
skoslezského kraje s tím, že se
z osmi účastníků umístili na

šestém místě a dále hrají se
střídavými úspěchy také tur-
naje jednotlivců.

Druhá skupina dětí je úspěš-
nější. Ve své kategorii se z 32
družstev umístili na krásném
7. místě, přičemž za sebou ne-
chali renomované oddíly. Dále
hrají turnaje jednotlivců, z ni-
chž hlavně Jan Zlotý a Adam
Vladyka přivážejí medaile.

ROZHODLI JSTE O SVÉM ŽIVOTĚ VE SVÉM MĚSTĚ

63,13 % hlasů = 17 mandátů
Vážení Bohumíňáci, 

díky Vašim hlasům sociální demokracie v Bohumíně opět vyhrála. Velmi si vážíme Vaší obrov-
ské a spontánní podpory. Vaše důvěra, že opět splníme své volební závazky, je nesmírně zava-
zující. Bereme náš společný úspěch nejen jako ocenění minulých let, ale zejména jako pobídku
do další práce pro naše město, pro náš milý Bohumín. Cílů máme mnoho a společnými silami
opět dokážeme posunout Bohumín kupředu. A� je městem pro všechny generace, městem,
kde se dobře žije...

OLILI JSTE NÁS - DĚKUJEME!

Vztyk od počítače a hurá na hřiště
V roce 2006 zahájily na Masarykově škole svou činnost

sportovní třídy se zaměřením na tenis. Po rozpačitém začátku
jsou tady první žáci, kteří dobře reprezentují tenisový oddíl
Sokola Bohumín. 

Domnívám se, že takto na-
stavený model, kdy se ve spor-
tovních třídách v hodinách tě-
locviku hlavně rozvíjí a trénu-
je rychlost, obratnost, práce 
s míčem a v neposlední řadě zá-
klady tenisu, je dobrý. U dneš-
ních dětí je nezbytné nahradit
běžné sportování, na které byly
zvyklé předchozí generace, ří-
zenou přípravou v rámci školy.
Dnešní děti totiž nejsou zvyklé
hrát si s balonem, ale rády sedí
u televize a počítače.

Petr DĚNGL, 
vedoucí trenér tenisu

Děkujeme touto cestou strážníkům Městské policie Bohumín za včasný a kvalifikovaný zásah
v Šachetní ulici v Rychvaldu. V soboto 9. října se jim podařilo vyřešit situaci s útočným psem
souseda, který byl dva dny nezajištěný a ohrožoval všechny v okolí včetně malých dětí. Strážníci
rovněž umravnili samotného majitele psa, který se choval arogantně a nevybíravě. Strážníci
svým zásahem pomohli nám všem a znovu si uvědomujeme, že spolupráce našeho menšího měs-
ta s bohumínskou městskou policií je velmi přínosná. Řeší i zdánlivě drobné problémy, které ale
znepříjemňují náš každodenní život. Obyvatelé Šachetní ulice, Rychvald

Strážníci zakročili v pravý čas 

Placená inzerce
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Blahopřání - jubilea
17. října oslavil 

85. narozeniny 

pan Josef
ROBEK 
z Vrbice.

�
Hodně elánu do dalšího života 

mu přeje syn s rodinou, 

vnoučata s rodinami 

a přítelkyně Vali.

Vzpomínky - úmrtí

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

24. října vzpomeneme

nedožité 64. 

narozeniny 

pana Václava
AGELA.

�
S láskou vzpomínají manželka Jiřina, 

synové David a Václav s manželkami 

a vnukové Daniel, Šimon a Vojta.

Pohaslo světlo Tvého života,
zůstali jsme sami, ale světlo
Tvojí lásky žije stále s námi.

4. listopadu 

vzpomeneme 6. výročí

úmrtí naší milované

manželky, maminky,

babičky a prababičky

paní Alžběty OLŠÁKOVÉ.

S úctou a láskou vzpomíná manžel Bohumír,

dcera Dana a syn Vladimír s rodinami.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

ten nikdy nezapomene.

17. října 

jsme vzpomněli 

nedožité 70. 

narozeniny našeho 

tatínka a dědečka 

pana Bohumila WOLFA
ze Záblatí.

S láskou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Odešel jsi, 
jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích

žiješ dál.

21. října 

jsme vzpomněli 

1. smutné 

výročí úmrtí

pana Milana HRČKY.

�
S láskou a úctou vzpomínají manželka,

syn a zarmoucená rodina.

Hřbitovy jsou plné 
nenahraditelných lidí...

Takovým byl i 

pan Jan ŠIMEK
ze Záblatí.

�
25. října vzpomeneme 

se smutkem v duši 

už 5. výročí jeho úmrtí 

a nedožité 75. narozeniny.

Manželka Vlasta.

Diamantová svatba 
Kroščenových

Manželé Štefan a Justina Kroščenovi 
z Bohumína slavili diamantovou svatbu -
60 společně prožitých let. K tomuto úcty-
hodnému výročí jim pan Vilém Bannert,
předseda komise pro občanské záležitosti,
popřál hodně zdraví, pohody a rodinné
spokojenosti. Matrikářky

»Zlatí« Raczkovi 
Své »ano« vyřčené před padesáti lety si

18. září připomněli v obřadní síni úřadu
manželé Albin a Anna Raczkovi. Ke zlaté
svatbě jim blahopřáli členové rodiny, přá-
telé a rovněž my se připojujeme s přáním
pevného zdraví a životního elánu. (mat)

Foto: Archiv

Své ANO 
si řekly tyto páry
David Coufal z Ostravy a Iva Cveková 

z Bohumína;

Jan Lukeštík z Orlové a Hana Zientková 

z Bohumína;

Jaroslav Varga a Veronika Mayerová, 

oba z Bohumína;

Kamil Cieslar a Hana Pachtová, 

oba z Bohumína;

Vojtěch Grabovský z Bohumína 

a Monika Bôtková z Rychvaldu;

Tomáš Lacko a Žaneta Bobková, 

oba z Bohumína;

Michal Šafrata z Bohumína 

a Martina Klusová z Dolní Lutyně;

Igor Žák z Bohumína 

a Yvona Dimitrovová z Ostravy.

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Sarah Burdková ● Marie Děnglová ● 

Timotej Gazda ● Eliška Hotová ● Petr 

Hotový ● Kristián Hupka ● Karolína 

Hupková ● Leontýna Jalůvková ● Tomáš

Karkoška ● Karel Kolebač ● Dominik 

Meliš ● Marek Pařízek ● Vít Pavlov ● 

Tereza Schneiderová ● Adéla Stošková

● Marie Stošková ● Matyáš Vítek ● 

Damian Žák (mat)

Marcela Wiszkonyová *1952 ze Záblatí

Alžběta Honkyšová * 1929 z Bohumína

Mikuláš Majoroš * 1960 z Bohumína

Štefan Hanec * 1939 z Bohumína

Bohumil Piegrzym * 1955 z Bohumína

Helena Lukačovičová * 1942 z Bohumína

Pavel Spiewok * 1922 z Pudlova

Karel Kaštil * 1938 z Bohumína

Gertruda Chalupová * 1921 z Bohumína

Jana Kučerová * 1924 ze Starého Bohumína

Peter Ščepánek * 1946 z Bohumína

Naposledy jsme
se rozloučili
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ceny inzerce

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč

■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč

■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,
na šířku 190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,
na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

TWARDZIK Lumír
klempířské práce ● pokrývačské práce ● nátěry

plechových střech ● opravy plochých střech.
Široký sortiment střešních krytin a izolačních 

materiálů včetně dodávky.

DŮCHODCŮM PRÁCE SE SLEVOU!

Tel. 596 544 588, 606 205 469

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

NEKUŘÁCKÁ
RESTAURACE
BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI

● Prodám byt 3+1 s garáží,
nízká cihlová zástavba, ČSA,
✆ 605 287 441.

● Prodám 3+1 v Tovární, Bo-
humín. Spěchá. ✆ 606 710 464.

● Prodám dr. byt 3+1 s bal-
konem v Tovární ulici v Bohu-
míně. Byt je v 9. patře, slunný,
v původním stavu. Cena 650
tis. Kč. Při rychlém jednání
sleva 5%. ✆ 605 830 575.

● Prodám byt v RD 3+KK,
95 m2, za parkem, zahrada, ga-
ráž, prádelna, zateplený, nová
okna, soukromí, vl. vchod.
1.650.000 Kč. Foto na www.
zahradni237.webnode.cz. ✆
Ivo Vrátník, 737 286 819.

● Prodám byt 2+1 v Bohu-
míně. ✆ 605 351 789.

● Prodám dr. 0+1 s lodžií
v Bohumíně. Zatepleno. ✆
736 228 883.

● Koupím dr. byt, RD, po-
zemek v Boh. Pouze od maji-
tele. ✆ 736 228 883.

● Koupím byt v Bohumí-
ně. Peníze mám hotově. P. Ba-
ronová ✆ 605 351 789.

● Pronajmu byt 5+1 v No-
vém Bohumíně u kina. Volný
od 1.10.2010. ✆ 737 430 812.

● Pronajmu 3+1 v Tovární,
volný od 11/2010.✆ 731 664 532.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 3+1. ✆ 732 900 157.

i n z e r c e ● Pronajmu byt 0+1. Boh.
✆ 736 228 883.

● Koupím stavební poze-
mek. ✆ 724 201 521.

● Prodáme oplocený sta-
vební pozemek 1200m2, lo-
kalita Lutyně - Zbytky, dřevě-
ná chatka, el. studna. ✆ 608
828 483 (RK nevolat).

● Prodám garáž. ✆ 608 173
445.

● Prodej krůt na tel. objed-
návku. ✆ 776 171 452. Petř-
vald.

● Prodám probar. silik. 
omítkovinu. Zelená, žlutá,
cca po 320 kg + penetrace.
Levně. ✆ 603 148 845.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Sádrokartony - provádí-
me montáž veškerých sádro-
kartonářských prací. ✆ 721
767 456.

● Půjčka bez poplatků pro
zaměstnance, důchodce, OSVČ
(s prokázáním příjmu), na zá-
stavu domů, bytů, družstev-
ních bytů, chat (bez prokázání
příjmu). Exekuci řešíme. 
✆ 774 828 496.

● POZOR!!! PRÁCE Z DO-
MU: www.byznyszdomu.cz

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy. Přijatelné ceny.
ŽO vlastním. ✆ 728 597 581. 

KAVITACE
Bezbolestná liposukce

Zbavte se nadbytečných kilogramů 
v oblasti stehen, hýždí, lýtek, břicha, paží

NOVĚ V AQUACENTRU
Tel . :  736 255 271

● Bezbolestná a velice účinná
metoda

● Neinvazivní liposukce 
3. generace

● Rozbíjení tukových buněk
ultrazvukem

● Okamžitý úbytek 2 − 5 cm

● Bez anestézie, 
hospitalizace, jizev

● Pro ženy i muže od 18. let
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Jan Šula
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Domácky
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Plochý
přesyp
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Opomenutí
Jižní

ovoce

Malé
boule

Škodlivá

Usmrtit
Obrazy 

z výstřižků

Namluvit
(expresiv-

ně)

Úřední 
vyhláška Zuřivosti Lenochod

tříprstý

Oddělení
úřadu

Zrození
Notový 
zápis

Dřevina 
kalaba

Forma léku

Pouštní 
lišejník
Silný 

provaz

Domácky
Larisa
Sketa

Nástraha
Ženské
jméno

Částice 
s nábojem
Šesterečný

nerost

Značka 
praček
O co

☺
Urozená

Italka
Jevištní
závěs

Značka 
bizmutu

Znoj

Remíza 
v šachu
Kopeček
(nářečně)

Indiánské
laso
Otěr

Pracoviště
v dole

Rodový
román

Zkr.bytové-
ho družstva
Předložka

Dvojice
Britské 
legie 

(zkratka)

Kontra-
band

Osobní 
počtač

(zkratka)
Pruh

Šachová
figurka

Popěvek

Pádová 
otázka (?)

Hlína na 
kořenech

přesazova-
ných rostlin

Arekovitá
palma

SPZ
Bruntálska

Značka
hladké
mouky

Iniciály 
herce
Deyla

Tatar

ZAČÁTEK 
TAJENKY

Latinská 
hra 

v kostky

Slovensky
»mák«

MPZ 
Egypta

Obal
mozku

Ovanout
Vymřelý 
kočovník

Lhát 
(nářečně)

☺

Obtížný
hmyz

Mořská 
vydra

Dravý 
pták

Římsky
49

STŘED 
TAJENKY

Okraj 
rukávu 

(zastarale)

Dvakrát
snížený
tón A

Oblast 
výskytu

Lidožrouti zajali Angličana, Francouze a Čecha. Náčelník rozhodl, že z hubeného Angličana uvaří guláš a z baculatého Francouze udělají 
ražniči. Potom kývl na Čecha, že je na řadě a ten začal blekotat, že ho vyslala Česká akademie věd. Náčelník ho přerušil perfektní češtinou:
»Tak proč to neřekneš hned, vole! Já jsem v Praze studoval a chodil k Pinkasům na pivo. Tak co ... (viz tajenka)« 

Iniciály 
básníka 
Erbena

▲
▲

Luštíme s Okem

Kino se odělo do »bílého pláště«
Krevní tlak, cholesterol 

a cukr v krvi. To byla nejžá-
danější témata návštěvníků
Dnů zdraví v kině K3 Bohu-
mín. Zájemců, kterým není
péče o vlastní tělesnou
schránku lhostejná, dorazily
16. října na čtyři stovky.

»Letošní novinkou, která pou-
tala velkou pozornost, byla typi-
zace pleti,« prozradila Radana
Vozňáková z K3. Test se pro-
vádí laserem a zpracovává se
na místě v počítači. Není vel-
kým překvapením, že jej pod-
stupovaly především ženy. Za-
jímalo je, zda mají pokožku su-
chou či mastnou, a jaké pro-
dukty se k ní nejvíce hodí.

»Tlačenice« byla také u ma-
sážního lůžka, protože trocha
relaxace v hektické volební so-
botě přišla každému vhod.
Spousta zájemců si rovněž ne-
chala změřit tuk v těle. Čistě

z praktických důvodů. Je dob-
ré vědět, jestli bude na Vánoce
nezbytné »zamykat« ledničku.

Partnery tradiční akce byla
Bohumínská městská nemoc-
nice a Jeskyňka - centrum
zdraví a relaxace. Společně se

Dnem zdraví se konal i Den
sociálních služeb, takže si kaž-
dý návštěvník kromě cenných
rad odnesl i aktualizovanou
mapu Bohumína se seznamy
poskytovatelů sociálních slu-
žeb. (tch)

Prostory kina se na jeden den změnily na ordinace. Foto: Karel Balcar

Díky za péči
Chci vyjádřit poděková-

ní primáři MUDr. Tomáši
Sobalíkovi a všem ošetřu-
jícím lékařům, zdravotním
sestrám i ostatnímu per-
sonálu chirurgického od-
dělení Bohumínské ne-
mocnice za péči a ochotu
během mého léčení.

Vlasta KOLCZAKOVÁ

Změna na parkovišti
Parkovací kotouče, respekti-

ve systém časově omezeného
stání, se rozšiřuje do dalších
lokalit. Rada města nyní dopo-
ručila jeho zavedení na parko-
viště u Domu služeb v Čáslav-
ské ulici. Ve srovnání s cent-
rem tady ale bude možné par-
kovat delší dobu, konkrétně
devadesát minut. Delší lhůta
byla zvolena s ohledem na ná-
vštěvníky Střediska zdravot-
nických služeb. (red)

k r á t c e



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 21. října do 6. listopadu

KAM V BOHUMÍNĚ?
P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w . k 3 b o h u m i n . c z

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 124

■ Do 31.10. SOCIÁLNÍ ODBOR. Výstava s tématikou
sociálních služeb. Foyer kina.
■ Do 30.11. NAMALUJ SI SVOU POHÁDKU. Výstava
dětských kreseb na motivy říkadel a pohádek Františka
Hrubína. Galerie na schodech. 

■ 31.10. od 17 hodin HALLOWEEN. Program zakonče-
ný lampionovým průvodem. Náměstí T.G.Masaryka.

■ 1.11. - 25.11. SBLIŽOVÁNÍ. Výstava maleb a foto-
grafií umělců z regionu. Foyer kina K3 Bohumín. Vstup
zdarma dle otevírací doby kina

■ 6.11. od 9 hodin ESOTERICKÝ FESTIVAL. 1. ročník
přednášek, povídání a besed. Prodej knih, kamenů,
homeopatik, zdravé výživy, kosmetiky, obrázků 
a kalendářů, medových výrobků.

- v 9 hodin Irena Štrbová - »Cesta srdcem« - Hledáte
sami sebe a nevíte proč tu jste a jaký je váš životní 
úkol? 

- v 10.30 hodin Zbyněk Zibby Eller - »Pokladnice indi-
ánské moudrosti« - Jak s láskou přijmout sám sebe 
a celý vesmír? 

- ve 13 hodin Zora Moulisová - »Pod křídly andělů« -
povídání o našich andělských průvodcích, o jejich 
poslání a pomoci, o jejich úloze v dnešní době.

- v 15 hodin Alexander Fesik - »Česká homeopatie« -
homeopatická léčba smutku a deprese.

- v 17 hodin Josef Kořenek - »Pohlazení duše« - tvůrce
techniky andělské masáže, vydavatel meditační hudby. 

Kino K3 Bohumín. Vstupné 50 Kč / přednáška, celo-
denní vstupné 100 Kč.

DIVADLO
■ 24. 10. v 17 hodin RYCHLÉ ŠÍPY. Parodiální komedie
bohumínské formace BOBAN. Sál kina. 50 Kč.

■ 1.11. v 19 hodin ZÁSKOK. Divadlo Járy Cimrmana.
Sál kina. Vstupné: řada 1. až 10. 490 Kč, řada 11. až
16. 450 Kč, přístavky 400 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz, 
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203.

■ 25.10. v 17.30 hodin O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
A JEJICH VLIVU NA ZDRAVÍ. Beseda s Miroslavem Hra-
bicou, autorem knih o zdraví a lidském hledání. Před-
nášková místnost (studovna), 60 Kč.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 21.10. v 15 hodin TVOŘÍME ČASOPIS KNIHÁČEK.
Setkání mladých redaktorů, spisovatelů a ilustrátorů.
Pro děti od 8 do 15 let. Oddělení pro děti.

■ 23.10. v 8 hodin BOHUMÍNSKÝ ZVONEČEK. Taneční
soutěž. DDM Bohumín

■ 23.10. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA - GLAZU-
ROVÁNÍ. DDM Bohumín

■ 4.11. v 10 hodin SE SLŮNĚTEM V KNIHOVNĚ. Barvy
podzimu - barvení a otisky listů. Pravidelné setkání 
s knihami a literaturou. Oddělení pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 21. a 24.10. v 19 hodin KÁJÍNEK. Film ČR 2010, 
přístupný od 15 let, 75 Kč.

■ 28. a 29.10. v 19 hodin MACHŘI (Grown Ups). Film
USA 2010, titulky, přístupný od 12 let, 75 Kč.

■ 30. a 31.10. v 19 hodin DÁL NEŽ SE ZDÁLO (Going
the Distance). Film USA 2010, titulky, přístupný od 12
let, 70 Kč.

■ 31.10. v 10 hodin SHREK: ZVONEC A KONEC (Shrek
Forever After). Film USA 2010, dabing, přístupný, 70 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ 29.10. v 17.30 hodin VEČER SLOVANSKÉ HUDBY.
Koncert profesorky operního zpěvu Niny Kriutschkové
a jejích studentů. Vstupné dobrovolné. 

■ 30.10. v 16 hodin SOBOTĚNKA. Na téma Halloween.
Chybět nebude divadélko pro děti. Vstupné 50 Kč

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

■ 22.10. v 15.45 hodin BABYENGLISH. Výuka angličtiny
pro nejmenší děti podle nejnovějších výukových metod.

■ 25.10. v 15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro maminky 
s kojenci od narození do 10 měsíců.

■ 26.10. v 16 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hudebně pohy-
bový kroužek pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.

■ 26.10. v 17.30 hodin ČEKÁME MIMINKO. Soubor
cvičení, plavání a besed pro těhotné.

■ 27.10. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
Na telefonické objednání.

■ 27.10. v 16 hodin SVĚTÝLKA  A STRAŠIDÝLKA.
Zábavné odpoledne pro celou rodinu v přírodě. V pří-
padě nepříznivého počasí proběhne akce v centru.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz

vilmaurbancikova@seznam.cz, tel.: 604 999 147

■ 22.10. v 18.30 hodin RELAXAČNÍ PODVEČER PRO
ŽENY. Intuitivní tanec. Rezervace na ✆ 604 999 147.

■ 25.10. od 15 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. Motiv
podzim a zima Rezervace na ✆ 604 999 147.

■ 25.10. v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA PRO RODIČE 
S DĚTMI. Klasické i netradiční výtvarné techniky pro
nejmenší.

■ 27.10. v 9.45 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI. Společ-
né cvičení upevňuje základní citovou vazbu dítě - rodič.

■ Každou středu od 16 do 17.30 hodin CVIČENÍ A PO-
VÍDÁNÍ PRO TĚHULKY. Předporodní kurz je zdarma.
■ Každé pondělí a čtvrtek v 17 a 18 hodin PILATES.
■ Každé pondělí v 15.30  hodin PILATES PO PORODU.
Pouze na telefonické objednání.

■ Každou středu v 18 hodin TAI-ČI.

SPORT

CYKLISTIKA

■ 24.10. v 8 hodin CYKLISTICKÝ VÝLET. Sraz u bohu-
mínského nádraží.

■ 31.10. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET. Výlet do Klim-
kovic. Sraz na náměstí TGM.

ŠACHY

■ 24.10. v 9 hodin Viktorie Bohumín B - Slavie Orlová
E. Zápas šachových družstev okresního přeboru. Soko-
lovna Starý Bohumín

FOTBAL

■ 24.10. ve 12.45 hodin FK Bohumín - EPO Frenštát
p.R. Dorost, hřiště za parkem.

■ 24.10. v 15 hodin FK Bohumín - SC Pustá Polom.
Muži A, krajský přebor, hřiště za parkem.

■ 28.10. v 15 hodin FK Bohumín - Viktorie Bohumín.
Starší přípravka, hřiště za parkem.

■ 30.10. ve 14 hodin FK Bohumín - Sn Horní Žukov.
Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.

AEROBIK, tělocvična ZŠ Beneše, ✆ 607 956 096

■ Každé pondělí a středu AEROBIK PRO DĚTI od
15.30 do 16,30 hodin (mladší děti) a od 16.30 do
17.30 hodin (starší děti).

■ Každé pondělí od 19 do 20 hodin PILATES.

■ Každou středu od 19 do 20 hodin BODY FORM.

■ 22., 24. a 29. 10. v 18 hodin ZUMBA FUN &
FITNESS. Zumba kombinuje jedinečnou latinsko-ame-
rickou hudbu s nenáročnými tanečními a aerobními
pohyby. Tělocvična ZŠ Beneše

■ 27.10. v 16 hodin ZUMBA FUN & FITNESS. Tělo-
cvična ZŠ Čs. armády.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, ☎ 596 092 300, 
777 707 786, www. bospor.info

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA :
pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 14 - 21 hodin
pátek: 14 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

Nyní AKCE 1+1 - volný vstup pro dítě do 15 let - 
viz kupon na str,. 14

ZIMNÍ STADION

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

Veřejné bruslení: středa 17.20 - 18.50 hodin
sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin

Objednávky ✆ 777 707 783.

Mimořádné bruslení během podzimních prázdnin:

27.10. v 17.20 - 18.50 hodin HALLOWEEN 
NA BRUSLÍCH 

28.10. v 14.00 - 15.30 hodin VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

29.10. v 14.00 - 15.30 hodin VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
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Dechovka jako dárek k sedmdesátinám
Slovácká  kapela Vracovjáci zpříjemnila odpoledne jubilantům. Komise pro občanské

záležitosti připravila jako každoročně kulturní dárek pro Bohumíňáky, kteří letos oslavili,
nebo do konce roku oslaví sedmdesáté narozeniny. Pozvánku na koncert obdrželo 198 
jubilantů narozených v roce 1940. Mohli si přivést jednočlenný doprovod, díky čemuž bylo
hlediště kina zaplněno takřka do posledního místa. Gratulace ke »kulatinám« a »půlku-
latinám« dostávají občané města už od šedesátých narozenin. V osmdesáti, pětaosmdesáti
a od devadesáti každý rok se mohou těšit na osobní návštěvu s dárečkem. Slavnostní kon-
cert se ale tradičně koná výhradně pro sedmdesátníky. Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Záhon bude v jednom květu
od jara do podzimu

Velký záhon na novém korzu u náměstí Budoucnos-
ti se dočkal květinové výzdoby. Volba rostlin, kterých
tady zahradníci vysázeli stovky, byla strategicky pro-
myšlená. Měly by rozkvétat postupně, aby záhon
krášlily takřka po celý rok.V rámci regenerace, která přišla na tři
miliony, byly v lokalitě vysázeny dvě nové okrasné třešně sakury. »Te	 bylo naším
úkolem systematicky zaplnit záhon mezi nimi,« uvedla �ubica Jaroňová z odboru životního
prostředí a služeb. Zahradníci tady vysadili velké množství rozličných trvalek. Místo 
v záhonu našly úplně malé kobercovky i skoro půl metru vysoké rostliny a okrasné trávy.
Na stovky se dají počítat také květiny, které vykvetou až na jaře. (luk)

Dvojjazyčné kvarteto
Rodinní »karbaníci«, zbystřete! Po his-

torickém pexesu vydalo město horkou no-
vinku, karetní kvarteto s podtitulem »Po-
znej život v meandrech«. Propagační
předmět představuje na dvaatřiceti listech
zábavnou formou zvířata, květiny i houby,
které se v meandrech vyskytují. Svými ob-
jektivy je zachytili fotografové Dušan
Boucný a Jiří Šuhaj. Kvarteto, které vyšlo
v tisícovém nákladu, je dvojjazyčné a lidé
jej mohou získat v radničním infocentru
za 45 korun. Je to další počin česko-pol-
ského projektu »Řeky rozdělují, řeky spo-
jují«. I polští kolegové z Krzyżanowic pro-
to připravili vlastní kvarteto zaměřené pro
změnu na život v pohraničí. Navzájem si
obě strany část kvartet vymění. (balu)

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

EVROPSKÁ UNIE
UNIA EUROPEJSKA


