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S revitalizací vnitrobloku se stále počítá
Odbor rozvoje a investic zadal zpra-

cování studie »Revitalizace veřejného
prostranství Nerudova - u hřbitova«,
která navrhuje přeměnu území mezi
bytovými domy v Nerudově, Mírové 
a Šunychelské ulici. Hlavním cílem re-
vitalizace je nabídnout plochy ke krát-
kodobé rekreaci i odpočinku a zlepšit
úroveň parkování.

Studie předpokládá úpravu stávajících 
a doplnění nových chodníků, ploch kon-
tejnerového stání a vybudování nové jed-

nosměrné obslužné komunikace. Počítá
také s doplněním parkovacích míst podél
Nerudovy ulice a s vytvořením nových
ploch s lavičkami, dětskými prvky a dosad-
bou zeleně. Navržené úpravy odrážejí 
potřeby obyvatel na veřejný prostor v sou-
ladu se současnými trendy. V srpnu pro-
běhlo na radnici veřejné jednání, ke kte-
rému byli pozváni obyvatelé všech devíti
bytových domů. Prezentace se ale zúčast-
nilo pouze sedm občanů. kteří vesměs 
vyslovili nesouhlas s navrženým řešením.

(Pokračování na str. 3)

Vodáci letos naposledy zanořili pádla do řeky

Nástupní místa vznikla v rámci česko-
polské spolupráce Bohumína a Krzyża-
nowic a projektu Řeky rozdělují, řeky
spojují - vybudování nástupních míst pro
vodáky na Odře a Olši. Každé stanoviště
tvoří kromě betonových schůdků také
dřevěná odpočívadla a informační tabu-
le. Trojice českých nástupiš� přišla na 
4,5 milionu. Bohumín zaplatí jen zlomek,
90 procent nákladů pokryjí fondy Evrop-
ské unie a dotace státního rozpočtu. 

Křest vodou, posilnění rumem. Vodáci završili
1. října letošní sezonu a stihli toho požehnaně. 
Pokřtili nová nástupní místa, vydali se na po-
slední plavbu meandry Odry a symbolicky
také řeku »uzamkli«. 

»Loučení s vodáckou sezonou chystáme
tradičně s našimi polskými partnery 
z Krzyżanowic. Díky naší spoluprá-
ci už tři roky funguje městská půj-
čovna lodí, vydali jsme vodácké-
ho průvodce a te� k nim nově přibyla také nástupní
místa, »uvedl místostarosta Lumír Macura s tím, že
jen v letošním roce se v lodích ze starobohumínské
půjčovny projelo šestnáct set lidí. Za celou dobu
jejího fungování ji využily přes čtyři tisíce vodáků.

Derniéra letošních sjezdů v lo�kách
přes hraniční meandry začala u Antošo-

vické lávky v Pudlově. Křtily se zdejší schůd-
ky, které tvoří jedno ze tří nástupních míst, jež

vyrostly na české straně. Po slavnostním ceremoni-
álu se na vodu vydaly čtyři desítky lodí. Po dvou 
a půl kilometrech plavby je ve Starém Bohumíně
čekalo »mezipřistání« s překvapením. Na břehu
vodáky vyhlížely sličné námořnice s kalíšky typické
pálenky mořských vlků - rumu. Vodou z Odry byly
pro změnu pokřtěny další nové schody a mohlo se
vyrazit dál, na sedmikilometrovou pou� malebný-
mi meandry až za soutok Odry s Olší v Zabełkově. 
V cíli se mohli osušit ti, kteří se cestou »udělali«,
neboli převrhli, a všem přišlo k chuti také závěreč-
né pohoštění polskou hrachovkou. (balu, tch)

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE



Komunitní plánování v Bohumíně vstoupilo
do druhé »čtyřletky«. Zastupitelé v září schvá-
lili plán sociálních služeb na období let 2011
až 2014. Některé z projektů se rozběhnou 

už letos. V listopadu bude například v Pudlově
otevřena noclehárna pro lidi bez přístřeší.
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Uměl se otáčet v bráně, umí to i v kuchyni
Ve dvaceti letech odešel »do světa« 

a strávil tam dobré dvě dekády. Fotba-
lové mládí prožil známý gólman a re-
prezentant Pavel Srniček (43) v rodném
Bohumíně, ale jeho profesionální 
dráha začala mezi tyčemi ostravského
Baníku. Odtud vyrazil na britské ostro-
vy, kde střežil brány prestižních klubů
Premier League. Následovalo působení 
v Itálii, v Portugalsku, a s aktivní hráč-
skou kariérou se rozloučil opět v Anglii
- symbolicky v dresu Newcastle United,
ve kterém své zahraniční angažmá začí-
nal. Nyní trénuje brankáře české repre-
zentace do 18 a 19 let. Od loňska je 
jedním z nováčků městského zastupitel-
stva a členem komise sportu.

Jak se člověk, který celý život zasvětil kopané,
ocitne v komunální politice?

Oslovili mě známí a já je chtěl svou pří-
tomností na kandidátce podpořit. Myslel
jsem, že tam budu jen »do počtu«. Bratr
mě sice »varoval«, že bych se do zastupitel-
stva mohl dostat, ale když mi už večer po
volbách začali kamarádi telefonicky gratu-
lovat, byl jsem z toho trochu v šoku. Zprvu
jsem zvažoval, jestli do toho mám opravdu
jít. Hlavně časově jsem hodně vytížený.
Jenže lidé mi dali své hlasy, a kdybych to
vzdal, zklamal bych je. A to jsem nechtěl.

A vaše první dojmy z místní samosprávy?

Až když člověk nakoukne do zákulisí
chodu města, uvědomí si, jak je ta proble-
matika složitá. Na co všechno se musí
myslet, co se musí zařídit, jak se rozhodo-
vat mezi tím co je a není důležité. Laik to
stěží může posoudit, i pro mě to dříve byla
»španělská vesnice«.

Vaše parketa je logicky ta sportovní. 
Jak z pozice zastupitele vnímáte zázemí pro
tělovýchovné aktivity ve městě? 

Podmínky jsou na poměrně slušné úrov-
ni, ale jako sportovec jsem všemi deseti pro
jakékoli další zlepšení. A� už jde o umělý
trávník na hřišti za parkem, který by spolu
s osvětlením umožnil celoroční využití 
i k rekreačnímu sportování, nebo o vý-
stavbu zamýšlené sportovní haly.

Zázemí je jedna věc, ale musí najít využití. 
I v budoucnu. Jak je na tom podle vás
bohumínská sportovní omladina?

Děti se obecně o sport zajímají méně
než dříve. Ale já to chápu, je tady mnoho
»rušivých elementů«. Internet, počítače,
to moje generace v dětství neznala a sport
byl jednou z mála aktivit, jak jsme mohli
trávit volný čas. Dnešní děti mají těch
možností spoustu. I nabídka sportů je da-
leko větší a paradoxně právě tato roztříš-
těnost ubírá členskou základnu velkým
sportům.

Svěřil jste se, že nemáte mnoho volného času.
Když už, jak ho trávíte?

Baví mě cyklistika, na kole se vždy odre-
aguji. Také mám zálibu ve vínu a vaření.
Přičichl jsem k tomu během svého půso-
bení v Itálii a chytilo mě to. U sporáku
jsem prakticky každý den. Mou specialitou
je italská kuchyně a především tamní
bruschetty. Servíruji je návštěvám a ne-
můžou se jich nabažit.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

Plán reaguje na požadavky občanů města

Pod dosud stále málo zná-
mým termínem »komunitní
plánování« se skrývá spolu-
práce všech složek, které mají
co do činění se sociální proble-
matikou v našem městě. An-
gažuje se v něm »zadavatel«,
tedy město, »poskytovatelé«,
čili sociálně zaměřené organi-
zace, a v neposlední řadě »uži-
vatelé«, tedy samotní občané.
»Právě jejich požadavky jsou pro
plánování nesmírně důležité. Pot-
řebujeme vědět, co chtějí a co ne,
abychom mohli na potřeby lidí
správně reagovat,« uvedl ve-

doucí sociálního odboru Da-
niel Ucháč.

Jednou z možností, jak s ob-
čany komunikovat, jsou různé
ankety. Poslední dotazníková
akce na téma sociálních i ná-
vazných služeb probíhala letos
na jaře a zúčastnilo se jí 841 
osob. S výsledky ankety už se
pracuje. Vyplynulo z ní napří-
klad, že by senioři přivítali 
»lavičkostezku« - trasu lemo-
vanou »sedátky«, na kterých
by mohli při pochůzkách prů-
běžně odpočívat. Dočkají se jí.
Už zbývá jen dopilovat trasu

stezky, a to znovu podle poža-
davků občanů.

Několik projektů druhého
období komunitního plánová-
ní se rozběhne už letos. Bude
to zmíněná noclehárna, o které
jsme informovali v minulém
čísle Oka, nebo třeba »pozná-
vací autobus«. Řada starších či
handicapovaných lidí vychází 
z bytu jen sporadicky nebo vů-
bec. Už vlastně ani neví, jak je-
jich město vypadá a co se v po-
sledních letech změnilo. Díky
»poznávacímu zájezdu« je au-
tobus dopraví na zajímavá mís-
ta, do městských částí, a uvidí
nové dopravní i jiné stavby.

Zahájení komunitního plá-
nování a vytvoření prvního
plánu sociálních služeb Bohu-

mína schválili zastupitelé na
sklonku roku 2005. Jeho vy-
pracování probíhalo do března
2007 a zahrnovalo období do
roku 2010. První plán se osvěd-
čil a nyní je na řadě druhý.
»Komunitní plán je nesmírně cen-
ný dokument. Výsledkem práce
týmu lidí, kteří jej sestavovali, ne-
ní jen zmapování potřebných soci-
álních služeb na území města, ale
dává nám ucelenou zpětnou vaz-
bu o tom, jak se tady Bohumíňá-
kům žije. Na jeho zrodu pracova-
la celá řada obětavců, kteří si za-
slouží náš dík a uznání, protože
svůj drahocenný čas věnují městu
a jeho občanům,« shrnul úsilí na
přípravě druhého plánu mís-
tostarosta Igor Bruzl.

Pavel ČEMPĚL   

Nové projekty v oblasti sociálních služeb 
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vám vnitrobloku a sedm pro-

cent mělo k navržené studii

určité výhrady. Zbytek oslove-

ných plánované úpravy přiví-

tal a akceptoval. Všem obča-

nům, kterým není lhostejný

(Dokončení ze str. 1)
Občané na prezentaci ne-

souhlasili zejména s návrhem
nové obslužné komunikace.
Podle jejich názoru je v lokali-
tě dostatek parkovacích míst,
zeleně, dětských prvků i lavi-
ček, zároveň je vyhovující 
neorganizované parkování a us-
pořádání dopravy. Vzhledem 
k tomu, že názor tak malého
počtu občanů nelze považovat
za dostatečně objektivní, obrá-
tila se radnice na dotčené 
domácnosti ještě jednou - for-
mou ankety. 

Ze 185 oslovených domác-
ností v dané lokalitě odpově-
děla na anketní otázku čtvrti-
na. Jen čtyři procenta z nich
byly kategoricky proti úpra-

S revitalizací vnitrobloku se stále počítá
vzhled našeho města a anketu
vyplnili, děkujeme.

Na základě získaných vý-
sledků bylo rozhodnuto po-
kračovat ve zpracování dalších
stupňů projektové dokumen-
tace tak, aby v roce 2013 bylo
možné vnitroblok upravit. Zá-
roveň se připravují investice
do bytových domů v lokalitě
(zateplení štítů, výměna oken,
napojení na CZT). 

Na rekonstrukci veřejných
ploch získalo město dotaci 
z Evropské unie (Integrovaný
plán rozvoje města). V přípa-
dě, že by se investice nereali-
zovala, proinvestuje město ev-
ropské peníze v jiných částech
Bohumína.

Jan PRZECZEK,
odbor rozvoje a investic

Studie vnitrobloku Nerudova – u hřbitova.

Stránka www.facebook.cz/Bohumin by-
la spuštěna 17. října 2010, aby moderním
způsobem informovala o dění ve městě 
a doplnila tak kvartet stávajících médií
(městský web, E-info, Oko a TIK). Oproti
nim však disponuje jednou výhodou - ne-
ní jednostranná. »Uživatelé se mohou k té-
matům vyjadřovat a diskutovat o nich. Tuto

možnost  ostatní informační kanály nenabízí,«
konstatoval webmaster Jiří Rozsypal.

Od svého zprovoznění se na FB Bohumí-
na objevilo několik set příspěvků a počet
jejich zobrazení se už vyšplhal na tři čtvrtě
milionu. Na Facebooku se publikují hlavně
Aktuality, tiskové zprávy, Ptejte se, krizové
zprávy (havárie vody, výpadky elektřiny, 

uzávěrky silnic), nové Oko, nové Zpravo-
dajství TIKu, případně další zajímavé zprá-
vy z dění ve městě. »Za celou dobu běhu FB
města nebyl týden, kdy bychom nepublikovali
hned několik zpráv,« dodal Rozsypal.

Ve virtuálním světě Facebooku »žije«
především mladá generace a dokládá to 
i věková struktura návštěvníků stránek
FB Bohumína. Počínaje třináctiletými po-
čet fanoušků postupně stoupá a největší
zastoupení má věková kategorie od 25 do
34 let. Pětatřicátníky a starší už Facebook
asi tolik neoslovuje. (red)

Facebook - nejmladší informační kanál města
Nejmladší z rodiny informačních kanálů města se má k světu. Face-

book si za necelý rok existence získal téměř tisíc, převážně mladých
fanoušků. Ti si oficiální facebookovou stránku města oblíbili hlavně
proto, že je interaktivní a mohou ji svými komentáři sami dotvářet.

Odvodňovací příkop v Pud-
lově poblíž Rolnické ulice
by měl opět plnit svou
funkci. Zanesené a léta ne-
udržované koryto pročisti-
la těžká technika ve druhé
polovině září. 

Koryto začíná u takzvaného
švédského kříže a pokračuje
směrem k Odře. Strouha, která
bývá většinu roku suchá, slouží
jako odlehčovací rameno Baj-
cůvky. »Když se hladina Bajcůvky
zvýší, voda odtéká i tímto příko-
pem. Lze takto odvrátit či zmírnit
zaplavení okolního území při dlou-
hotrvajících deštích,« vysvětlila
vedoucí odboru životního pro-
středí a služeb Věra Niklová.

Při loňských květnových 
povodních se ukázalo, že je pří-
kop potřebný. V polích u Baj-
cůvky vznikla laguna, která ne-
odtékala mimo jiné i proto, že
byl příkop zanesený a na něko-
lika místech v podstatě ucpa-
ný. V této fázi město vyčistilo
necelých 200 metrů příkopu.
O úpravách zbylé části bude
vyjednávat s Povodím Odry.

Za vyčištění potoka město
zaplatí 270 tisíc. Částka je po-
měrně vysoká, protože se v ko-
rytu nacházel komunální od-
pad. Lidé se tam dlouhá léta
ve velkém zbavovali stavební
suti, domovního smetí nebo
zbytků ovoce a zeleniny. (luk)

Zeminou i odpadem zanesený suchý příkop v Pudlově čistila těžká
technika. Foto: Pavel Čempěl

Z příkopu zmizely letité nánosy zeminy
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I Byt 0+1, v ulici Svat. Če-
cha 1093, číslo bytu 56, ka-

tegorie I., 10. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 28,55 m2,
celková plocha bytu 30,10 m2.
Prohlídka 12.10. v 15 - 15.15
hodin a 13.10. v 10 - 10.15 
hodin. Licitace se koná 17.10.
v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 26, ka-

tegorie I., 6. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha bytu 60,71 m2.
Prohlídka 10.10. v 16.30 - 16.45
hodin a 11.10. v 10.30 - 10.45
hodin. Licitace se koná 17.10.
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
811, číslo bytu 5, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 44,10 m2, cel-
ková plocha bytu 44,10 m2.
Prohlídka 13.10. v 9.30 - 9.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 17.10. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1069, číslo bytu 47, katego-

rie I., 5. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 51,99 m2,
celková plocha bytu 57,31 m2.
Prohlídka 11.10. v 8 - 8.15 
hodin a 12.10. v 16.30 - 16.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná  17.10. v 16.45 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1144, číslo bytu 61, katego-

rie I., 11. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2,
celková plocha bytu 29,70 m2.
Prohlídka 17.10. v 16 - 16.15
hodin. Opakovaná licitace se
koná 19.10. v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
542, číslo bytu 2, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 88,06 m2, cel-
ková plocha bytu 88,06 m2.
Prohlídka 17.10. v 16.30 - 16.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná  19.10. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, na nám. Svobody
45, číslo bytu 3, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 79,05 m2, cel-
ková plocha bytu 86,60 m2.
Prohlídka 17.10. v 15.30 - 15.45
hodin a 18.10. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 19.10. v 16.30
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1059, číslo bytu 6, katego-

rie I., 2. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 54,39 m2,
celková plocha bytu 57,86 m2.
Prohlídka 17.10. v 16.45 - 17
hodin a 18.10. v 10 - 10.15 
hodin. Licitace se koná 19.10.
v 16.45 hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243. Vyvolávací
cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se 
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém 
území ČR. Podrobné informace naleznete na www.mesto-
bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Město 
nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů

Skřečoňský most - te� už konečně bude!

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 82, katego-

rie I., 7. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 17.10. v 15 - 15.15
hodin a 18.10. v 8.30 - 8.45
hodin. Licitace se koná 24.10.
v 16 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 84, katego-

rie I., 7. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 17.10. v 15.15 - 15.30
hodin a 18.10. v 8.45 - 9 ho-
din. Licitace se koná 24.10. 
v 16.15 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 101, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 17.10. v 15.45 - 16
hodin a 18.10. v 9.15 - 9.30 
hodin. Licitace se koná 24.10.
v 16.30 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 127, kate-

gorie I., 7. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 17.10. v 16.15 - 16.30
hodin a 18.10. v 9.30 - 9.45
hodin. Licitace se koná 24.10.
v 16.45 hodin.

Bližší informace lze získat na
telefonu 596 092 199, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

■ Díky oznámení zadrželi
strážníci v Bezručově ulici po-
blíž muzea ŽDB čtyři pachatele,
kteří zde kradli plechovou 
výplň oplocení.

■ Dalšího pobertu strážníci za-
drželi v Lounské ulici ve Vrbi-
ci, kde se muž z Ostravy vlou-
pal do obytného domu a snažil
se odcizit litinové součásti.

■ Z areálu ČD odcizili čtyři
muži ocelová sedmimetrová
vrata. Hlídka vozidlo s přívěs-
ným vozíkem a kořistí zadržela
v Příční ulici.

■ Strážníci opět dopadli dva
muže, kteří ze železničního va-
gonu kradli ocelové ingoty. 
V autě jich měli naloženy čtyři
metráky. Karel VACH, 

ředitel MP Bohumín

Maják 
městské policie

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

Po nové dominantě Bohumína, zavěšeném mostě přes 
železniční trať ve Skřečoni, jsme se měli projíždět už v létě.
Stane se tak ale až nyní 14. října. Slavnostní otevření proběhne
v pravé poledne a po půlhodinovém ceremoniálu vyrazí na
most první auta.

Posun termínu zprovoznění
mostu způsobily loňské ne-
systémové škrty ministerstva
dopravy a dočasné zastavení
stavby. Po protestech a petici
bohumínských občanů se prá-
ce se zpožděním znovu rozběh-
ly, ale pouze na stavbě mostu 
a navazujících místních komu-
nikací. Výstavba obchvatu, kte-

Schůzka k zápachu
z kompostárny

Zápach z hrušovské sklád-
ky, přesněji z kompostárny
OZO v jejím areálu, bude
tématem veřejné schůzky
ve Vrbici. Nepříjemný pach,
který vzniká tlením biood-
padu, dlouhodobě obyva-
tele Bohumína obtěžuje.
Schůzka se uskuteční 10.
října v 16 hodin ve vrbické
restauraci U Zvonu. Vede-
ní společnosti OZO zde
objasní příčiny problému 
a nastíní, jaká hodlá zavést
protiopatření. (red)

Takže od 14. října už osobní a
autobusová doprava po mostě
do centra Bohumína projede,
chodci si zatím cestu nezkrátí a
budou muset použít společný
chodník a cyklostezku. V této
souvislosti ještě připomínáme,
že dočasná autobusová zastáv-
ka u Bochemie bude tímto zru-
šena. Orlovské linky se vrátí na
původní trasu, která povede po
Studentské ulici, kolem nádraží
ČD s ukončením na autobuso-
vém nádraží.

Pavel VAVREČKA, vedoucí
odboru dopravy

Zprovoznění skřečoňského
mostu ale finance přece jen 
ovlivní. Naštěstí jen okrajově 
a omezení se bude týkat jen
chodců. Jak už v Oku psali, aby
chodci nemuseli scházet z mos-
tu obloukem na ulici Jana Pala-
cha, iniciovalo město u investo-
ra (Ředitelství silnic a dálnic)
výstavbu schodů, díky kterým si
chodci zkrátí cestu. Mikropiloty
k uchycení kovové zastřešené
konstrukce jsou zabetonovány,
ovšem te� ŘSD řeší, zda mu sta-
čí finance , nebo bude požadovat
po městu finanční příspěvek.

rý má propojit skřečoňský most
s okružní křižovatkou v Šunych-
lu a dálnicí, zůstala zastavena
až do letošního června. Nyní se
na úseku v délce 1182 metrů
pracuje tak, aby byl zprovoz-
něn v červnu příštího roku.
Doufejme jen, že do něj škatu-
lata se státními penězi znovu
nezasáhnou. 



Kvůli bezpečnosti lemuje chodník drátěný plot. Na zbytku mostu 
se stále pracuje. Foto: Pavel Čempěl
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Vyprodáno! Po letošní
dražbě ztrát a nálezů nezů-
stala v regálech jediná polož-
ka. Všech sedmdesát věcí,
které se našly ve vla-
cích, na nádraží, nebo
různě ve městě, už

má nové majitele. Podzimní
aukce vynesla více než šest 
a půl tisíce korun.

Přestože tradiční
městská aukce probí-

há ve skromnějších
podmínkách, at-

mosféru má neopakovatelnou 
a mnozí dražitelé se jí nechají
strhnout. Jako v Sotheby's se
museli cítit dražitelé, kteří sved-
li boj o jedno z horských kol.
Cena bicyklu s vyvolávací ce-
nou padesát korun se po rychlé

Rekord dražby: Osmnáctinásobek za kolo
sérii nabídek vyšplhala až na
devět stovek. Licitátor tak ob-
čas musel dražitele »krotit«,
protože účelem městské aukce
není zisk, ale to, aby nalezené
věci ještě někomu posloužily 
a neskončily na skládce.

»Hitem« letošního výprode-
je byla kola, kterých se v nabíd-
ce objevilo hned sedmnáct.
Nejzachovalejšíz nich se také 
s výslednou cenou 1100 korun
stalo nejvýše vydraženým před-
mětem. Licitovalo se i o mobily,
kočárek, florbalovou hokejku
nebo o různé batohy a tašky. 
O praktické věci se vedla bitva,
»umění« příliš netáhlo. Trojice
obrazů zůstala až na závěr. 

Většinu položek si zájemci
rozebrali už v prvním kole. Do
druhého, ve kterém se vyvolá-
vací cena snižuje, se dostalo
jen šest ze sedmdesáti věcí.
Prodaly se všechny, až na jed-
ny sluneční brýle. Ty byly na-
konec z dražby kvůli »skryté
vadě« vyřazeny. (tch)

Motoristé mohou jen závi-
dět. Cyklisté a chodci si už
vykračují po novém skře-
čoňském mostě. Přestože
stavba ještě není zcela hoto-
vá, pěšky a na kole se dá mís-
tem projít a stavbaři proto 
oběma skupinám umožnili
nový most využívat už nyní.
Auta si počkají do
poloviny října.

Není to žádné »nad-
držování« ekologic-
kým formám dopravy,
zprovoznění chodníku
na mostě má ryze prak-
tické vysvětlení. Kvůli
dokončovacím pracím
museli stavbaři demon-
tovat dosavadní stařič-
kou ocelovou lávku, která
vedla souběžně s mostem.
Zmizelo také »schodiště« 
z lešení, které dočasně na-
hrazovalo odtěžený nájezd
ze zeminy na novobohu-
mínské straně železnice.
Kopeček na skřečoňské 
straně u nevyužívaného
drážního stavědla, poslední

upomínka na původní pře-
mostění, bude odtěžen také.
Na řadu však přijde až pozdě-
ji v rámci terénních úprav.

Nový most už začíná po-
malu sloužit veřejnosti.
Chodci a cyklisté, kteří
měli předpremiéru, musí
ale dbát zvýšené opatrnos-

ti, protože se stále pohybují po
staveništi. Auta se zatím mo-

hou projet jen pod mostem.
Provizorně bylo zprovozněno
propojení ulic Jana Palacha 
a Na Hrázi. Samotný most po-
prvé otestují 14. října. Stavba
sice nebude hotová do všech
detailů, ale schopná bezpečného
zkušebního provozu. Komplet-
ní dokončení I. etapy výstavby
stavbaři provedou do konce
dubna 2012. (luk, tch)

Staré a nové. I torzo pilíře původní

lávky pro pěší co nevidět zmizí.

Chodci měli na mostě předpremiéruěli na mostě předpremiéru

▲
 

▲ Motorkářská přilba za dvě stovky. No, nekupte to. 
Celou čtvrtinu dražených předmětů tvořila jízdní kola.

Foto: Pavel Čempěl
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Dotace na sport, kulturu
a zájmovou činnost

Jirka a Eliška, dva školáci, kteří navštěvují
ZŠ Čs. armády a jsou odkázáni na vozíček,
mají nového pomocníka. Do vyšších pater je
pohodlně a hlavně bezpečně dopraví nový
schodolez.

Nová pomůcka svým vzhledem připomíná ko-
lečkové křeslo a svým způsobem ho lze jako vo-
zíček také využívat. Jeho hlavní předností je ale
strojová část pod sedátkem. Důmyslný mecha-
nismus si poradí se schody a zdolává je v obou
směrech. Disponuje senzorem, který detekuje
hranu každého schodu a nedovolí, ale z něj 
vozíček samovolně sklouzl. Chce to samozřejmě
trochu trpělivosti. Schodolez má sice tři rychlosti,
ale nejsou nijak závratné. Za minutu zdolá 
přibližně šestnáct schodů.

Nová pomůcka přišla na 135 tisíc, přičemž
největším dílem, téměř 52 tisíci, přispěla Nadace
ČEZ prostřednictvím projektu Oranžové kolo.
»Tuto částku ›vyšlapali‹ žáci, rodiče a učitelé na
červnových oslavách Dne dětí v areálu Elektrárny
Dětmarovice,« prozradila ředitelka školy Jiřina
Fismolová. Sedmadvacet tisíc činil sponzorský
dar společnosti OVB Allfinanz a výrobce scho-
dolezu Inter Meta poskytl slevu dvacet tisíc pro
školu, která se věnuje vzdělávání těžce tělesně
postižených žáků. Zbývající částku, tedy 36 tisíc,
dodalo v roli zřizovatele město. (red)

Do vyšších pater se schodolezem

První zkušební jízda po schodišti ZŠ Čs. armády. 
Foto: Pavel Čempěl

V oblasti sportu získal dota-
ci z městského rozpočtu Aero-
bic club Bohumín na pořádání
akce »Aerobic show 2011« a od-
díl vzpírání O. S. Bonatrans
Bohumín. Ten žádal o mimo-
řádný příspěvek z důvodu ne-
očekávaného navýšení nájmu
tělocvičny.

V oblasti kultury obdržela
dotaci TJ Sokol Záblatí na 
»Oslavy 100. výročí TJ Sokol
Záblatí« a občanské sdružení
Alma mater na akci »Ženy na
scéně aneb Bohumínské ženy
tančí, zpívají a hrají«.

Z ostatních zájmových čin-
ností získal příspěvek Sbor
dobrovolných hasičů Bohu-

mín-Vrbice na 8. ročník pohá-
rové soutěže »O putovní po-
hár rady města Bohumína«.

V kategorii dotací na opravy
a investice zastupitelé schválili
jednu žádost. Příspěvek obdrží
Základní organizace České
speleologické společnosti Or-
cus Bohumín na výměnu oken
v části objektu ZO, která slou-
ží jako klubovna, prostory pro
výcvik zájemců o speleologii 
a sklady materiálu.

Už v létě byly schváleny do-
tace do 10 tisíc, které nepodlé-
hají schválení zastupiteli. V ob-
lasti sportu je získali TJ Bohu-

mín - košíková, TJ Sokol 
Bohumín - kuželky, TJ Sokol
Bohumín - všestrannost, SCB
Sport klub, SR při Masaryko-
vě ZŠ a MŠ, CK Hobby Bohu-
mín, PK Bohumín, Alma ma-
ter, SRPDŠ při ZŠ Pudlov.

V oblasti kultury dotaci 
získal MS PZKO Skřečoň, 
TJ Bohumín - oddíl košíkové,
SRPDŠ při ZŠ Pudlov, TJ 
Sokol Záblatí, Alma mater,
Křes�anský sbor Bohumín, OS
Přátel bohumínské historie.

Dotaci do 10 tisíc na ostatní
zájmovou činnost obdržel SDH
Bohumín-Záblatí a SDH Bo-
humín-Skřečoň.

Žádosti o dotace na příští
rok mohou organizace začít
podávat už nyní na odboru
školství, kultury a sportu. Pro
dotaci na I. pololetí musí být
žádost podána nejpozději do
31. ledna 2012. (red)

Dotace na pořádání akcí nebo činnost sportovních a zájmo-
vých organizací pro druhé pololetí jsou rozděleny. V září je
schválili zastupitelé, kteří přihlédli k doporučení jednotlivých
komisí. Dotace se rozdělují dvakrát ročně a zastupitelstvem
musí projít ty žádosti, jejichž částka přesáhne deset tisíc.

a k t u á l n ě

k  v ě c i

Na levném uhlí 
můžete i prodělat

Topná sezona pomalu začí-
ná a občané by se měli nad
způsobem vytápění svých 
rodinných domků pořádně
zamyslet. Kvůli rostoucím
cenám plynu a elektřiny se 
lidé opět začínají vracet k tra-
dičním domácím palivům,
zejména k uhlí a dřevu, něk-
teří se však uchylují i ke spa-
lování domácího odpadu.

Významná je otázka kvality
prodávaného paliva. Už v loň-
ském roce jsme zaznamenali
podomní prodej polského uhlí
rovnou z nákladního vozu, kte-
ré za tímto účelem jezdilo po
městských částech. Je cenově
levné, ale může se jednat o vel-
mi nekvalitní netříděné palivo
s vysokým obsahem prachu 
a síry, v horším případě dokonce
o uhelné kaly. Toto palivo je
vhodné pouze pro průmyslové
spalování, které probíhá za 
vysokých teplot. V domácích
kotlích dochází k jeho nedoko-
nalému spalování. Způsobuje
značné zadehtování, zanášení
kotle a komínové cesty, má vy-
soký obsah popele a vysoká kou-
řivost zatěžuje nejbližší okolí.

Při průměrné výšce komína
rodinného domku (asi 10 m) se
veškeré škodliviny, vznikající
při spalování uhlí v malých 
topeništích, dostávají přímo do
dýchací zóny obyvatel, a to v ob-
dobí, kdy jsou  převážně nepříz-
nivé rozptylové podmínky. 
Nekvalitní spalované uhlí pro-
dukuje dehtovité látky, které
mají prokazatelně rakovinotvor-
ný účinek a působí negativně
na horní cesty dýchací.

Spalováním nekvalitního pa-
liva rozhodně neušetříte! Na-
opak sazemi a dehtem dochází
k ucpávání komínu a lehce
může dojít k jeho vznícení 
a požáru. Výsledkem je, že na
začátku ušetříme nějakou fi-
nanční částku, ale na konci se
to projeví zvýšenými náklady
na opravu kotle, větší nároč-
ností na čištění komínových
cest. Mysleme na to nejdůleži-
tější - na naše zdraví a na už
tak zhoršené životní prostředí.

Ivana BALGOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb
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Centrum sociálních služeb
Bohumín zavedlo letos v úno-
ru novou sociální službu, so-
ciálně terapeutické dílny,
které vznikly transformací 
z denního stacionáře. Jed-
nou z nejoblíbenějších dílen
je tkalcovská, kde se klienti
učí a zdokonalují ve svých
dovednostech v práci s tex-
tilním materiálem.

Zručnost klientů se promítá
do utkaných šál, kabelek, ko-
berečků či polštářů, se kterými
se mnozí z nás setkávají při
prodejních prezentacích na
bohumínských jarmarcích.

Díky Nadaci OKD a jejímu
příspěvku ve výši 35 tisíc ko-
run z programu »Pro zdraví
2011«, zaměřeném na podporu
pracovní integrace handicapo-
vaných osob, jsme mohli za-

koupit tři nové stavy a materi-
ál pro tkaní. Zvýšením počtu
tkalcovských stavů tak může-
me nabídnout zajímavou práci
dalším zájemcům. Nadace OKD
nás nepodpořila poprvé. V ro-
ce 2009 jsme ze stejného pro-
gramu získali 120 tisíc na vyba-
vení cvičného bytu, díky které-
mu se naši klienti už třetím 
rokem připravují na chráněné
nebo podporované bydlení.

Rozšíření činností sociálně
terapeutických dílen  napomá-
há naplnit cíl této služby -
komplexně rozvíjet schopnosti
našich klientů, jak v oblasti
manuální zručnosti a pracov-
ních návyků, tak v oblasti soci-
álních dovedností jako je zvlá-
dání péče o sebe a domácnost 
a začleňování do společnosti.

Anna ORŠULÍKOVÁ, ředitelka
Centra sociálních služeb 

Tkalcovské stavy rozvíjí schopnosti klientů

Tesaři, budíček, střecha si žádá opravu
Národní nebo »Faustův« dům? Nejen

díra ve stropě, i jisté chmury spojují 
legendární pražskou stavbu a kulturní
památku ve Starém Bohumíně. Tu 
letos sužuje jedna nepříjemnost za dru-
hou, jak jsme ostatně shrnuli před 
měsícem na stránkách Oka. A stále se to
nelepší. Oprava střechy se komplikuje 
a další šrám přibyl i na čelní fasádě.

Komplexní re-
konstrukci ob-
jektu zatím brzdí
finanční nároč-
nost, ale tento
měsíc měla začít
alespoň generální
oprava celé stře-
chy. V květnu se
totiž propadl pod-
máčený strop a před
blížící se zimou je 
oprava nutná. Město
na ni vyčlenilo něko-
lik milionů, ale na
střeše zatím žádného
tesaře nebo pokrývače
neuvidíte. Firmy, které
jindy o zakázky soupeří,
se tentokrát pozapomně-
ly. Do výběrového řízení
se nikdo nepřihlásil.

»Vypisujeme nové výběrové řízení a prefe-
rujeme, aby se celé opravy zhostila jedna 
firma,« sdělila Lenka Jochimová z odboru

rozvoje a investic.
Dodala, že vzhledem
k ročnímu období 
a délce opravy bude
mít vítězná firma 

v zimě celou střechu ve
své »režii«. Musí se zkrátka o střechu 
o ploše 1150 metrů čtverečních postarat 
a zajistit před případným sněhem i ty čás-
ti, na kterých se nebude pracovat. Strop
nad hlavním schodištěm bohužel nebyl

tím jediným, co se letos nedobrovolně po-
roučelo k zemi. V polovině září stihl po-
dobný osud i jednu z »podpěr« balkonu na
čelní straně objektu. Za utrženým prvkem
se štukovou výzdobou se našlo hnízdo ho-
lubů, kteří s největší pravděpodobností
narušili jeho už tak chatrný stav. Zdobená
podpěra plnila naštěstí jen dekorativní
funkci a její utržení nemá na statiku bal-
konu žádný vliv.

Pavel ČEMPĚL

Z čelní fasády se ulomil jeden ze štuko-

vých prvků.  Foto: Pavel Čempěl
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Gymnazisté, přij�te si zavzpomínat

p o z v á n k a

k u l t u r a

Devadesátiny klepou na dveře. Už 14. října v 17 hodin zahá-
jí školní akademie v bohumínském kině oslavy významného
jubilea Gymnázia Františka Živného. O den později nastane
chvíle všech současných i bývalých absolventů. V sobotu 
15. října se otevřou brány školy a od 9 do 20 hodin proběhne
Den otevřených dveří.

Prohlídku školy s možností
přátelského posezení si určitě
nenechá ujít řada bývalých
studentů. A že jich bylo, tisíce.
Začátky ústavu přitom byly
velmi skromné. Do prvního
ročníku nastoupilo v roce 1921
jen jednapadesát žáků, 43 chlap-
ců a 8 dívek. Jak ale prestiž
gymnázia rostla, stoupal i po-
čet žáků v lavicích. V roce
1938 už gymnázium navštěvo-
valo 450 studentů. Okupace 
a dočasné zrušení školy však

další rozvoj zbrzdily a po válce
se začínalo téměř od nuly.

Ve druhé polovině minulé-
ho století měnilo gymnázium
vlivem školských reforem svůj
charakter. Různila se i délka
studia a studijní předměty. 

počet žáků ustálil na přibližně
čtyř stech.

Gymnázium nyní nabízí 
úplné střední všeobecné vzdě-
lání ve čtyřletém i osmiletém
studijním cyklu. V případě os-
miletého gymnázia si škola dě-

lá přijímací zkoušky pro žáky
5. tříd sama a vybírá si ty nej-
úspěšnější. Žáci 9. tříd, kteří
chtějí absolvovat čtyřletý cyk-
lus, musí složit přijímací
zkoušky formou centrálních
testů Cermat. 

Donedávna otevírala škola
po prázdninách vždy jednu tří-
du osmiletého gymnázia a dvě
čtyřletého, každou z nich po
třiceti žácích. Před dvěma roky
ale nastala změna. Do stu-
dentských let dospěly slabší
populační ročníky, a aby škola
zachovala kvalitní úroveň
vzdělání, rozhodla se od září 
otevírat pouze jednu třídu
čtyřletého cyklu.

Pavel ČEMPĚL

I přesto se ústav stále rozrůstal
a v 80. letech jej navštěvovalo
rekordních více než 500 stu-
dentů. V posledních letech se

V provozní době dětského
oddělení a poboček se děti
mohou těšit na výtvarné dílny
s podzimní tématikou a ty nej-
šikovnější jednu noc v knihov-
ně dokonce přespí. Týden kni-
hoven vyvrcholí v sobotu 
8. října pokusem o vytvoření
rekordu »Nejvíce lidí s novi-
nami na náměstí«. Těšit se
můžete na finalistku Česko-

Slovenské Superstar Markétu
Konvičkovou, kapelu Zdeněk
Krásný a Renáta, bublináře 
s jeho show a stánky s občer-
stvením. Akce začne ve 14 ho-
din na náměstí T. G. Masaryka.

Kromě toho knihovna při-
pravuje v pátek 21. října od 
17 hodin »Festival zimních

sportů«. Návštěvníky čeká
čtyřhodinová adrenalinová
smrš� nejlepších outdooro-
vých filmů plných lyžování,
akrobatického snowboardin-
gu, lezení v ledopádech, zim-
ního plavání a dalších.

Ze zajímavých říjnových ak-
cí knihovny lze také zmínit
setkání s Richardem Konkol-
skim, a to v úterý 25. října 
v 18.30 hodin v přednáškové
místnosti. Světově uznávaný
mořeplavec a bohumínský ro-
dák žijící v USA nám zpro-
středkuje své zážitky z cest 
a představí nové cestopisné
knihy. 

Magda JEDZOKOVÁ,
knihovna K3 Bohumín

Týden knihoven má akcemi nabitý program
Bohumínská knihovna se jako každoročně připojuje k celo-

státnímu projektu »Týden knihoven«. Součástí jubilejního 15.
ročníku je už tradiční amnestie pro zapomětlivé čtenáře. Kdo
přijde do 10. října do knihovny s upomínkou, bude mu pro-
minuta. Lákadlem je také padesátiprocentní sleva na roční 
registraci pro nové čtenáře. Děti do 15 let tak zaplatí pouhých
25, dospělí 55 korun. 

Ping pong 
v sokolovně

TJ Sokol Záblatí, oddíl stol-
ního tenisu, pořádá 19. listo-
padu v záblatské sokolovně 
7. ročník turnaje ve stolním te-
nise, Memoriál Miloše Freitaga.
Sraz v 8.30, zahájení v 9 hodin.
Na programu jsou dvouhry
mužů v kategoriích nezařaze-
ných v oblastním žebříku, bez
omezení, nad 50 let. Hraje se
vyřazovacím způsobem podle
počtu účastníků. Vítězové 
obdrží pohár a první tři v jed-
notlivých kategoriích finanční
odměnu. Bližší informace na
telefonu 604 577 400, nebo 
e-mailu info@jopress.cz.(skok) 

Vlevo prvorepublikové České státní reformní reálné gymnázium v Bohumíně a jeho žáci. Vpravo dnešní generace studentů Gymnázia 
Františka Živného. Foto: archiv gymnázia a Pavel Čempěl
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»Sportování mi připomíná,
že jsem ještě na světě«

k r á t c e

Sádrový muž, Nízkojesenický tygr, Železné
Hanák. To jsou jen některé z titulů, kterými
se může pyšnit Miloslav Šuster (75) ze Zábla-
tí. Zprvu holdoval jen turistice, ale ve svých
padesáti letech propadl kouzlu triatlonu. 
Tituly odrážejí jeho úspěchy v této disciplíně 
a jejich recesní názvy jakoby pořadatelé vy-
mysleli záblatskému sportovci přímo na tělo.
Kromě lásky k pohybu jej totiž charakterizuje
i smysl pro humor.

»To je moje Síň sportov-
ních úspěchů,« usmívá se
Miloslav Šuster potutelně
a otevírá dveře toalety. Její
zdi zdobí desítky diplomů,
vlaječek a startovních čí-
sel. Jediný pohled stačí,
aby si návštěvník udělal 
o jejich držiteli jasnou před-
stavu - sportovec, který je
pro každou legraci.

Svou fyzičku si Miloslav
Šuster dříve udržoval turisti-
kou. Organizované pochody
mu ale záhy přestaly stačit.
Ostatní se plážovým krokem
loudali do cíle skoro celý den,
zatímco on tam byl za chvíli 
a nudil se. Zlom nastal v jeho
padesáti letech. Vrátil se tehdy
z dovolené u moře, kde hodně
plaval a  železárenské dvojkolí,
dnes Bonatrans, vyhlašovalo tradiční triatlon.
»Cítil jsem se ve výtečně formě a věřil jsem, že na to
mám. Skončilo to ovšem debaklem a jediným zado-
stiučiněním byl titul nejstaršího účastníka,« vzpo-
míná Šuster. Triatlon ho však uchvátil a od té
doby nevynechal jediný ročník. Pokaždé si také
odnesl titul nestora závodu. Zároveň začal vyrá-
žet na podobné vytrvalostní soutěže do všech
koutů republiky.

Ani v pětasedmdesáti si »záblatský Zátopek«
nedá pokoj. Nenechá si ujít žádné sportovní klá-

ní ve městě a dvakrát týdně si jen tak
zaběhne pět kilometrů. »Běhal jsem
třikrát týdně až patnáct kilometrů, ale
žena prohlásila, že ještě nechce být vdo-
vou. Prý když to omezím, bude běhat se
mnou,« usmívá se Šuster s tím, že na

párové běhání kývl. Je tradičně i nejstarším 
účastníkem běhu do schodů a přiznává, že v po-
sledních patrech už »vidí andělíčky«. Přitom je
stále ve skvělé formě a dušuje se, že nikdy nesáhl 
k dopingu. »Jen před závodem platila všestranná zdr-
ženlivost, i sexuální,« nezapomene opět zažertovat.

I když Miloslav Šuster bere vše s nadhledem,
za každým diplomem se skrývají litry potu a při
triatlonu si nejednou sáhl na dno sil. Jak ale po-
znamenal, sportování mu připomíná, že je ještě
na světě.

Pavel ČEMPĚL

▲ Miloslav Šuster rozjímá nad sklenicí 
domácího moštu. Zahradničení je jeho další
celoživotní vášní. Všestranný sportovec
dříve závodil i za SK Šafrata, ale ztratil
motivaci, když zůstal ve své věkové katego-
rii sám. Te� jezdí z recese na »cimrma-
novském« bicyklu. Foto: Pavel Čempěl

▲
 

»Smrádeček« 
z ostravských lagun
ještě zesílí

»Pekelný« puch. Obyvatelé
ostravských Fifejd, Přívozu,
ale také Bohumína mohli
23. září a 1. října zaregistro-
vat nepříjemný zápach síry.
Potvrdily to i stanice, které
měří kvalitu ovzduší. Jejich
přístroje zaznamenaly několi-
kanásobné překročení limitu
oxidu siřičitého (SO2). Důvo-
dem jsou práce na odstraňo-
vání ropných lagun bývalého
podniku Ostramo.

Nejvyšší přípustné koncent-
race oxidu siřičitého ve vzdu-
chu jsou v průběhu 24 hodin
125 µg/m3 a krátkodobě 350
µg/m3. Měřící stanice v Bohu-
míně přitom 23. září naměřila
546 a 1. října 306 µg/m3 a stanice
v Ostravě-Přívoze dokonce 4318
a 3102 µg/m3. Podle odborníků
jde o největší koncentraci síry 
v ovzduší za posledních dvacet
let.

Zamoření štiplavým pachem
souvisí s likvidací skládky bý-
valé ropné rafinerie. Stroje se
totiž po odstranění svrchních
»olejových« vrstev propraco-
valy hlouběji k »agresivněj-
ším« chemickým látkám. Oxid
siřičitý se mohl ukrývat v ně-
které z plynových kapes.

Sanaci skládky, kde se za sto
let provozu nashromáždilo na
dvě stě tisíc tun chemického od-
padu, provázejí nepříjemné pa-
chy od samého počátku. V zá-
vislosti na směru větru obtěžo-
valy i obyvatele Bohumína. Dá
se předpokládat, že zápach bude
v nejbližších měsících ještě in-
tenzivnější. Práce na odtěžování
lagun by totiž měly finišovat.

Podle původních plánů měla
likvidace ropné skládky skončit
už před rokem, ale vše zkompli-
koval nerudovský problém - »Kam
s palivem vyráběným z obsahu
lagun?« Jednu chvíli reálně hro-
zilo, že skončí ve skladištní hale
v Bohumíně, ale nakonec z to-
ho sešlo. Podle posledních in-
formací bude skladován v Litví-
nově a pak spalován cementár-
nou v Ústeckém kraji. Samotné
odtěžování lagun má skončit do
letošního 31. prosince, ale není
jisté, zda se i tento prodloužený
termín podaří dodržet.

Pavel ČEMPĚL

k  v ě c i

Poetický večer 
v Salonu Maryška

Příznivcům poezie bude za-
svěcen večer v Salonu Maryš-
ka. Ve čtvrtek 20. října v 17
hodin zde proběhne křest bás-
nické sbírky Dagmar Čížové
»Z deníku ženy«. Role kmot-
řičky se ujme Marcela Mróz-
ková Heříková. Program večera
zpestří hudba, zpěv, umělecký
tanec a recitace. (red)

Hudba se snoubí 
s literaturou

Herec Alfréd Strejček s ky-
taristou a skladatelem  Štěpá-
nem Rakem představí 20. října
v 18 hodin v  kinosálu K3 kon-
certní projekt »Z tajností
egyptských Paula Bruntona«.
Oba umělci se  vyznávají z lásky
k domovu, k životu, i k vyšší-
mu řádu nad námi. Inspirací
jim jsou knihy Paula Bruntona,
věnované duchovnímu bádání
v zemích orientu. Informace 

k vystoupení a rezervace na
čísle  608 608 955. (red)

Taneční kurzy 
v DDM Fontána

Od 24. října začínají v zrcad-
lovém sále DDM »Taneční pro
páry dospělé a mládež«. Kurzy
společenského tance a etikety
povedou profesionální taneční
mistři. Uzávěrka přihlášek do
17. října. Cena kurzu 1.800 Kč
na osobu. Informace a přihláš-
ky na telefonu 596 013 131.

(red)
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Na kole za krásami pohraničí

Vrbiční zahrádkáři se po-
chlubili letošní úrodou. Ty
nejhezčí výpěstky z políček 
a skleníků představili na vý-
stavě Ovoce, zeleniny a kvě-
tin, která se konala poslední
zářijový víkend v sále restau-
race U Zvonu.

Své pěstitelské úspěchy pre-
zentovalo osmnáct vystavovate-
lů z Vrbice a kolegů z polských
Czyżowic. Z dvaceti různých
druhů ovoce a zeleniny měla
největší zastoupení jablka. Ná-
vštěvníci mohli obdivovat třicet
různých odrůd. Dařilo se letos 
i paprikám, kterých bylo na vý-
stavě třiadvacet druhů. Kromě
nich se stoly prohýbaly pod 
expozicí hrušek, hroznového 
vína, cuket či červené řepy. 

Největší pozornost na sebe
strhávala prezentace dýní, stylo-
vě naaranžovaná na zmenšené
replice žebřiňáku. Tykvím domi-

noval pětašedesát kilo vážící 
exemplář, který měřil po obvodu
2,2 metru. Pořadatelé ho dostali
do sálu jen s největšímu úsilím.
Maxidýni kutáleli tři chlapi.

Problém však nastal u dveří,
kterým nešlo otevřít jedno kříd-
lo. V omezeném prostoru s ní
museli manipulovat jako s pře-
rostlým »ježkem v kleci«. (red)

Největší exponát výstavy. Dýně vážící 65 kg vyrostla na zahrádce Heleny
Hanuskové. Foto: Pavel Čempěl

»Halloweenská« dýně chloubou výstavy

Na cyklistickou akci nazvanou »Na kole po-
hraničím« vyrazily v neděli 25. září na čtyři
stovky polských i českých cyklistů. Na ty čeka-
la třicetikilometrová trasa v Polsku z Wodzisła-
wi do lesoparku Kaczyna v Rogowě.

Akci aktivně podpořilo také přes šest desítek
bohumínských cyklistů. Cyklistický had se na své
cestě zastavil hned u několika kapliček v Czyżo-
wicích, Gorzycích, Olze a Bluszczowě. V Olze se
k pelotonu přidali další Bohumíňáci, kteří zvolili
kratší trasu.Seniorští 

»olympionici« v akci
V tělocvičně ZŠ Čs. armády

proběhl v sobotu 1. října 
5. ročník sportovně-zábav-
ných Seniorských her. Akce
se konala u příležitosti Dne
seniorů pod záštitou starosty
Petra Víchy.

Poměrů neznalý návštěvník
by při vstupu do tělocvičny mo-
hl nabýt dojmu, že jde spíše 
o kulinářskou soutěž. Ženy,
které byly v drtivé převaze, při-
nesly z domovů napečené
buchty, dortíky a další laskomi-
ny. Dobroty se nejen degusto-
valy, ale také hodnotily.

Příjem kalorií bylo třeba také
kompenzovat pohybem, a tak
přišel čas sportovních klání.
Soutěžící si vyzkoušeli košíko-
vou, slalom, překážkovou drá-
hu, nebo střelbu na cíl. Zpest-
řením příjemně stráveného 
dopoledne bylo také kulturní
vystoupení, letos v podání sou-
boru Havířovské babky. (erh) 

Slalom s míčem na čas. 

Chvíle soustředění a vsítit koš už
je hračka. Foto: Pavel Čempěl

V Rogově pak na všechny milovníky cyklistiky
čekal piknik. Nechyběly ale ani cyklistické soutě-
že mezi českým a polským týmem v disciplínách
jako byly želví jízda anebo cyklistický slalom 
s překážkami. Závodilo se i ve vrhu cyklistickými
dušemi anebo v přetahování lanem. Z vítězství se
nakonec radoval polský tým. Mezinárodní pro-
jekt finančně podpořila Evropská unie z operač-
ního programu Přeshraniční spolupráce. (balu)

Bohumíňaci mohli volit mezi trasami různé nároč-
nosti. Ta snazší startovala ze Starého Bohumína.

Do pohraničí se vydala i některá velmi originální 
cyklistická vozítka. Foto: Pavel Čempěl

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE
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Štafeta odstartovala nácvik sokolských
skladeb

Vážka jarní (Sympetrum fonscolombii)
Příroda kolem nás - vážky Bohumína (82)

K jejímu přesnému určení potřebujeme
jisté zkušenosti z terénních výzkumů a zna-
lost odborné literatury. Samci mají zadeček
červený, samice je žlutohnědá a její hru� 
je z boku modrožlutá. Při kladení létá pár
těsně nad vodou a samice klepe v pravidel-
ných intervalech na hladinu a při tom 
upouští vajíčka. Larvy se za příznivých
podmínek vyvíjejí necelých šedesát dní.
Dospělci se líhnou z kukel od května do

počátku srpna. Druh nemá v Česku stálé
populace a na jaře se u nás objevují mi-
granti jarní generace z Panonské nížiny 
a Mediteránu. Tyto zálety mají někdy cha-
rakter invaze. V posledních letech se u nás
až do konce září líhnou jedinci druhé gene-
race, takže původní české jméno je už zavá-
dějící. V Bohumíně jsem druh nalezl v hra-
ničních meandrech Odry a ve Vrbici.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Tuto vážku rozlišíme od ostatních druhů rodu Sympetrum jen zblízka. Imaga 
mají jako jediné z okruhu příbuzných druhů všechny plamky na křídlech žluté. 

60 let košíkové v Bohumíně
Oddíl košíkové TJ Bohumín pořádá u příležitosti 60. výročí

založení oddílu turnaj v košíkové, kterého se zúčastní bývalí 
a současní hráči oddílu. Turnaj se uskuteční v tělocvičně Domu
dětí a mládeže Fontána v sobotu 8. října od 9 hodin. Zveme
příznivce hlavně z řad mládeže. (erh)

Měření cholesterolu, tlaku, cukru v krvi,
výpočet BMI, masážní lůžko, poradenství

a další zajímavosti týkající se zjiš�ovaní zdravotní kondice nabídnou letoš-
ní Dny zdraví. Uskuteční se v sobotu 15. října od 9 do 16 hodin v kině K3.
Partnery akce jsou Bohumínská městská nemocnice a Jeskyňka - cent-
rum zdraví a relaxace. Do Dnů zdraví se zapojí také Česká průmyslová
zdravotní pojiš�ovna, která tam bude mít svůj informační stánek. (red)co
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Sokolové nezůstali svému
mottu »Ve zdravém těle zdra-
vý duch« nic dlužni. Sletovou
štafetu, symbol zahájení pří-
prav na XV. Všesokolský slet
a 150. výročí založení Sokola,
přivezly záblatské sokolky
svým kolegům, bratrům z bo-
humínské jednoty, na kolech.

Štafetu si předávaly jednotli-
vé župy a jednoty a během jedi-
ného víkendu doputovala až do
Tyršova domu v Praze. K nám
dorazila 23. října z Karviné.
Převzaly ji členky TJ Sokol Zá-
blatí, které na kolík přidaly svou
stuhu, a pak už hurá na kola. 
Peloton dorazil za doprovodu
městských strážníků na náměs-
tí T. G. Masaryka, kde si štafetu
převzal TJ Sokol Bohumín.

»V přípravách na slet jsme velmi
aktivní. Sokolové v Bohumíně na-
cvičují hned pět z dvanácti sleto-
vých skladeb,« pochválila cvičen-
ce místostarostka záblatské jed-
noty Pavla Skokanová. Dodala,
že se ve městě nacvičují skladby
mužů, žen, mladších žen, dětí
mateřských škol a na spadnutí

je cvičení rodičů s dětmi. Jak
jim to šlo, posoudí diváci v létě
příštího roku. Župní slet pro-
běhne v červnu Na Kuželně 

1) Starosta TJ Sokol Bohumín a zároveň 
Sokolské župy Beskydské Jana Čapka Zde-
něk Gregor s kolíkem ověnčeným stuhami.
2) Ceremoniálu se zúčastnily i děti ze záblat-
ské malotřídky. 3) Členky TJ Sokol Záblatí vyrážejí ze své 
základny se štafetou do centra Bohumína. Foto: Pavel Čempěl

v Bohumíně, krajský o pár dnů
později v Opavě a vše vyvrcho-
lí v červenci XV. Všesokolským
sletem na Strahově. (tch)

1 3

2

Dny zdraví v K3



Srdce v kamenném kruhu
Začal školní rok a nyní

můžu už jen vzpomínat na
letošní letní tábor. Jako kaž-
dý rok nás doprovázela dlou-
hodobá hra nazvaná Srdce 
v kamenném kruhu, zaměře-
ná na keltské období.

Děti poznaly keltské
zvyky a tradice, 
runy (písmena),
symboly, svát-
ky a je-
jich vý-

znam. Abychom mohli tábor
pro děti připravit, pomohli
nám přátelé z občanského sdru-
žení Bart v Bohumíně v čele 
s Petrem Šablaturou, za což jim
děkujeme. Zdarma nám vyro-
bili keramické runy, ozdoby na
krk a placky na památku. Jejich

výrobky dodaly táboru
tu pravou atmosféru.

Text a foto: Lucie
WIERZGOŃOVÁ,

TOM Lesani 
- Karviná

Stadion jde s dobou
Zimní stadion vykročil do nastávající zimní sezony v moder-

ním kabátu. První návštěvníky uvítal 24. září. Modernizace
přišla město a městskou společnost Bospor, která areál provo-
zuje, na několik milionů.

Už v létě se měnily nevyhovující mantinely za nové, moderní.
Mají oproti těm předešlým ochranná skla a řadu dalších vylepšení.
Investice přišla na 1,3 milionu. »Návštěvníci si určitě všimnou také no-
vého osvětlení. Posun kupředu je patrný na první pohled,« říká vedoucí
zimního stadionu Petr Lakomý. Instalace 98 zářivkových těles stála
750 tisíc. »Spotřeba elektřiny nám klesne z dosavadních 34 kilowattů na
17. Návratnost investice očekáváme do čtyř let,« dodal Lakomý.

Vlastní zastřešené zázemí má od podzimu také rolba pro úpravu
ledu. Zatímco dosud celou dobu stála v ústraní haly stadionu, te�
už bude zajíždět do nově postavené rolbovny. Ta přišla město a Bos-
por na 1,7 milionu s tím, že 400 tisíc přispěl na výstavbu ČEZ. (luk)

Velmi rády bychom touto
formou vyjádřily poděková-
ní vedení Domova Jistoty ve
Starém Bohumíně za vysoce
kvalitní a nadstandardní 
péči o naši maminku paní
Štěpánku Linczykovou, po
celou dobu jejího pobytu 
v tomto zařízení.

Speciální poděkování za přá-
telský a obětavý přístup patří

ošetřujícímu týmu sester: Mar-
cele Adamčíkové, Ingrid Du-
chové, Veronice Klusové, He-
lence Kuttlerové, Editě Horné,
Lídě Tomasové, Simoně Ševčí-
kové-Vaškové, Ivetě Gabzdylo-
vé a Ivetě Mysliwiecové. Spolu
s vedoucí Katrin Mitopulu vy-
tvořily úžasné, skoro rodinné
prostředí, ve kterém se ma-
minka cítila velmi dobře.

Dcery Alice a Marie

Poděkování vedení Domova Jistoty
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Každý rok zavádíme nějakou novinku
Základní umělecká škola 

v Bohumíně letos otevřela
speciální zaměření výtvarné-
ho oboru - Textilní  tvorbu.
Je určena žákům od 10 let,
kteří při výuce uplatní své
výtvarné nápady a navíc si
procvičí manuální zručnost.
O této a dalších novinkách
nám prozradí více ředitelka
ZUŠ Miluše Tomášková.

Čím by mohl nový obor děti 
zaujmout?

Naučí se základy technik při
práci s textilními materiály,
například tkaní, drhání, plstě-
ní a batikování. Plánujeme ta-
ké pletení či háčkování. Děti
jsou velmi tvořivé, mohou si
vyrobit vlastní doplňky, drob-
né umělecké předměty, šperky. 

Při výuce se budou zabývat 
pouze textilem?

Jsme státní škola a řídíme se
učebními plány. Všechny děti,
tedy i ty, které si zvolí toto za-
měření, absolvují výuku ve

třech základních předmětech 
- v plošné tvorbě (malba, kres-
ba), v prostorové tvorbě (mo-
delování, keramika) a objekto-
vé a akční tvorbě (například
propojení s hudbou). 

Myslíte, že bude o tuto výuku
mezi žáky zájem?

Zájem mládeže o tradiční
ruční práce a techniky se vrací.
Proto nabízíme kvalitní výuku
i v tomto oboru. 

Je to jediná novinka, kterou letos
připravujete?

Už tradičně v každém škol-
ním roce rozšiřujeme nabídku
vzdělávání. Loni jsme zavedli
nový hudební obor, hru na vi-
oloncello, které se v Bohumí-
ně nikdy předtím nevyučova-
lo. Rok před tím jsme zahájili
speciální typ výuky, takzvané
kolečko předškoláků, kde se
děti mohou seznámit se všemi
uměleckými obory - s hudeb-
ním, výtvarným, tanečním i li-
terárně dramatickým. V před-
cházejících letech jsme přine-
sli výtvarné animace, pěvecké
sbory Bohumínek a Bolero ne-
bo Dechový orchestr mladých.
Všechny tyto aktivity ve škole
stále podporujeme a nabízíme
dětem i rodičům. Hlavním cí-
lem je však letos dokončení fi-
nální verze školního vzděláva-
cího programu, který bude 
v platnosti od příštího školní-
ho roku. V něm budou všech-
ny tyto činnosti zařazeny.

(red)

Miluše Tomášková Foto: Pavel Čempěl



13Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

f o t b a l

Pět přeborníků kraje v judu z Bohumína
Velice pěkných výsledků dosáhli bo-

humínští  judisté na Přeboru Morav-
skoslezského kraje, který se konal 
10. září v Českém Těšíně. Turnaj pro
mladší a starší žáky, který je každoroč-
ně pořádán jako oficiální měření sil pro
borce z našeho kraje, vzali letos Bohu-
míňáci útokem a hned pět se jich stalo
přeborníky kraje.

Náš oddíl ukázal svou kvalitu hlavně 
v kategorii dívek, když v mladších žačkách
své váhové kategorie vyhrály Lucie Gaw-
liczková, Lucie Kochová a Katka Hekelo-
vá. Ve starších žačkách vyhrála Denisa
Kučerová. Z kluků pak zabodoval Michal
Hujo, který rovněž porazil všechny své
soupeře. I další výsledky našich závodníků
stojí za pochvalu. Stříbro v mladších žač-
kách vybojovala Viktorie Kučerová, bronz
pak Katka Böhmová a ve starších žácích
Tomáš Chrupka a Martin Hanák, který
přes doporučení trenéra turnaj vzdát do-
bojoval i se zraněním, ze kterého se vyklu-
bala naštípnutá klíční kost.

»Děcka zaslouží za tento turnaj pochvalu,
vždy�  jsme na něj dovezli 12 závodníků 
a 9 z nich bralo medaili. Suverénní výkon před-
vedla třeba Lucie Gawliczková, která s velkým
přehledem ›vyházela‹ všechny své soupeřky už
před časovým limitem. Jelikož se tato soutěž 
uskutečnila netradičně hned po začátku školní-
ho roku, dost jsme vytěžili i z toho, že jsme pří-
pravu začali už týden před koncem prázdnin.
Rád bych proto poděkoval i ředitelce Bezručovy

školy, že nám umožnila trénovat už o příprav-
ném týdnu,« uvedl trenér Filip Walter.

Judo tedy začalo podzimní část sezony
velice dobře. Nyní rovněž probíhají nábory

nových sportovců, kteří by měli o tento
sport zájem. Tréninky se konají dvakrát týd-
ně na ZŠ Bezručova, vždy v pondělí a ve čtvr-
tek, pro začátečníky od 14.45 hodin. (fiw)

Medailové žně mladých judistů na krajském přeboru. Foto: Filip Walter

Hojná účast i nadílka gólů
Ve středu 28. září se za nádherného

slunečného počasí uskutečnil mini tur-
naj mladších přípravek na hřišti za par-
kem. Zúčastnil se ho Baník Ostrava,
MFK Frýdek-Místek a samozřejmě FK
Bohumín.

Hrálo se současně na dvou hřištích. Do
turnaje se zapojilo pětatřicet mladých spo-
kojených fotbalistů. Své dovednosti před-
váděli rodičům, rodinným příslušníkům 
a známým, kteří je povzbuzovali a nešetři-
li potleskem. Dorazilo jich tolik jako na
kopanou dospělých. A fotbalová omladina
se jim za to odvděčila bojovností a krásný-
mi góly. Naši mladí jich vstřelili patnáct!

Příští turnaj se koná ve středu 26. října
od 9 do 12 hodin opět na hřišti za parkem.
Už dnes jsou přihlášeny týmy Baníku Os-
trava, Ludgeřovic, Frýdku-Místku a domá-
cího FK Bohumín. V případě nepříznivého
počasí máme zajištěnou tělocvičnu DDM
Fontána. Sportu zdar a fotbalu zvláš�!

Ota PAWLAS

Ve dnech 9. až 18. září se v rumunské
Bukurešti uskutečnilo mistrovství 
Evropy juniorů a juniorek do 20 a 23
let ve vzpírání.

Český svaz vzpírání na tento vrcholný
evropský šampionát nominoval celkem
osm vzpěračů, z toho pět z Bohumína. Ta-
to skutečnost je velkým úspěchem bohu-
mínského mládežnického vzpírání a tak-
též vrcholné orgány českého svazu vzpírání
v Praze se pochvalně vy-
jadřuji o mládežnickém
vzpírání v Bohumíně. 

V kategorii juniorek
startovala Hanka Gasio-
rová, která se umístila na
10. místě výkonem 60 kg
v trhu 72 kg v nadhozu.
Hanka může v této věko-
vé kategorii startovat ješ-
tě dva roky. V kategorii
juniorů startoval Petr

Sedláček, který se umístil na 13. místě vý-
konem 123 a 153 kg. Petr je po zranění a
před dvěma měsíci měl ještě na ruce sádru.

Dále v kategorii do 94 kg startovali Jiří
Gasior, který skončil na 7. místě výkonem
136 a 171 kg, a Jakub Jureček, který obsadil
6. místo výkonem 142 a 182 kg. Výkon 182
kg v nadhozu je zároveň novým českým
rekordem juniorů do 20 let. Ve věkové ka-
tegorii 23 let startoval Petr Petrov. Ve sku-

pině do 69 kg se umístil
se na 11. místě  výkonem
125 a 150 kg.

Oddíl vzpírání O.S.
Bonatrans Bohumín dě-
kuje všem závodníkům za
vzornou reprezentaci od-
dílu i města. Dále chceme
poděkovat všem našim
sponzorům, a hlavně fir-
mě Bonatrans, bez jejíž
pomoci bychom těchto
výsledku nedosahovali.

Petr TEPLIČEK
předseda oddílu vzpírání

O.S. Bonatrans Bohumín

Bohumínští vzpěrači oporou reprezentace

Jakub Jureček vytvořil nový
český juniorský rekord.

Foto: Karel Prohl
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Vzpomínky - úmrtí

Osud nám nevrátí, 
co kdysi vzal, vrací jen
vzpomínky, bolest a žal.

7. října vzpomeneme

8. smutné výročí úmrtí

pana Jozefa
STOLARCZYKA.

23. října vzpomeneme 

jeho nedožitých 70 let.

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Irena, syn Tomáš s rodinou,

dcery Irena a Alena s rodinami.

Čas plyne,
vzpomínka zůstává.

12. října 

vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí 

paní Hildegardy
POLÁCHOVÉ.

�
Vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Kdo byl milován,
není zapomenut.

15. října vzpomeneme

15. smutné výročí 

úmrtí 

paní Drahomíry
TAŠKOVÉ.

�
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou 

manžel s rodinou.

2. října jsme 

vzpomněli 8. smutné

výročí úmrtí 

paní Šárky
KOLKOVÉ, 

roz. KALIKOVÉ

ze Skřečoně.

�
S láskou vzpomínají 

rodiče s rodinou.

6. října 

vzpomeneme 

první výročí úmrtí

pana 
Zdeňka

OHÁŇKY.

�
Vzpomíná zarmoucená rodina.

Za celou rodinu 

dcera Jana a vnuk Michal.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

18. října vzpomeneme

10. výročí úmrtí naší

drahé manželky, 

maminky a babičky

paní Doroty
KUREJOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná 

manžel František, dcery Dana a Iveta, 

ze� Robert a Pavel, 

vnučky Danka, Kristýnka a Deniska.

Člověk nezemřel, pokud
žije ve vzpomínkách

svých blízkých.

11. října to bude 10 let,

kdy nás opustil 

pan František
KAČMÁŘ.

�
9. září by mu bylo 74 let.

Stále s láskou vzpomíná manželka Helga

a děti se svými rodinami.

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.
23. září jsme si 

připomněli nedožité

58. narozeniny 

naší drahé manželky,

maminky, babičky 

paní Alžběty GÁBOROVÉ. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manžel František, syn František, 

dcery Karin a Lucie, a vnučka Kristýna.

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
tichá ve svých bolestech.

1. října uplynulo 20 let,

kdy jsme se naposledy

rozloučili s naší drahou

maminkou, babičkou 

a prababičkou

paní Marií MACUROVOU
z Dolní Lutyně.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Alena

s manželem, vnučka Jana s rodinou.

Anna Michálková * 1921 z Bohumína

Marcela Dlouhá * 1977 z Bohumína

Bronislava Foltýnová * 1927 z Bohumína

Edvard Ševčík * 1946 ze Skřečoně

Otilie Obršlíková * 1911 ze Starého 
Bohumína

Jozef Kollár * 1938 z Bohumína

Josef Kniezek * 1938 z Bohumína

Vladislav Faruzel * 1948 z Bohumína

Bronislava Plasuňová * 1927 ze Starého
Bohumína

Vlastislav Cihlář * 1927 z Bohumína

Josef Roháč * 1934 z Bohumína

František Dudešek * 1939 z Bohumína

Štěpánka Linczyková * 1920 ze Starého
Bohumína (mat)

Naposledy jsme 
se rozloučili

Své ANO si řekli
Jan Varga z Karviné a Veronika 
Niesnerová z Bohumína

Pavel Maneta z Ostravy a Aneta 
Koltonová z Bohumína

Karel Tartaini z Bohumína a Marie 
Mikolášová z Dobré

Martin Vronka a Petra Molinková, 
oba z Bohumína

Jan Janiš z Lučiny a Romana Tepličková 
z Bohumína

Jakub Macháň a Markéta Raffaiová, 
oba z Bohumína

Tomáš Laubr a Kateřina Bortelová, 
oba z Bohumína

Ondřej Lysý z Bohumína a Miroslava
Procházková z Vyškova

Hans-Werner Quast ze SRN a Šárka 
Sikorová z Bohumína

Tomasz Szeliga a Andrea Slívová, 
oba z Bohumína (mat)
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● Koupím garáž v Mírové
ulici. ✆ 604 371 212.

● Koupím jakýkoliv byt,
pozemek v Boh., Rychvaldě.
Případný dluh uhradím. Po do-
hodě možnost ponechání ve va-
šem bytě v podnájemním vzta-
hu. Seriózně. ✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 1+1. v Bo-
humíně. ✆ 736 228 883.

RŮZNÉ
● Potřebujete přivýdělek ne-

bo hledáte změnu? Te� máte
příležitost. Stačí vám připojení

REALITY
● Prodám RD 4+1 ve Sta-

rém Bohumíně. Garáž a zahra-
da. ✆ 608 414 263.

● Prodám dvougenerační
rodinný dům v Bohumíně-
Záblatí. Dům má dva byty,
každý se samostatným vcho-
dem. ✆ 739 456 723.

ř á d k o v á  i n z e r c e k internetu a telefon a můžete
pracovat v pohodlí svého do-
mova, s volnou pracovní dobou
a bez šéfa. ✆ 739 237 505.

● Jsem Vaše osobní makléř-
ka pro oblast Bohumína Ry-
chvald. Kateřina Kubas, ul.
Souběžná, Rychvald, ✆ 739
345 101. Prodám Váš dům,
byt, pozemek v této oblasti ne-
bo Vám pomohu nalézt vhod-
né bydlení dle Vašich představ.
Konzultace zdarma. Volejte
kdykoliv.

● Firma Čašenka hledá bri-
gádníky na pomocné staveb-
ní a natěračské práce v Dět-
marovicích a okolí. Nástup

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!

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

PŮJČKY IHNED,
okamžitě, volat můžete

i o svátcích.
Tel.: 733 599 477.

10. října oslaví své krásné 90. narozeniny

paní Jiřina SKUPINOVÁ
z Bohumína.

Hodně štěstí, protože je krásné, 
hodně zdraví, protože je vzácné, 
hodně lásky, protože je jí málo 

a hodně všeho, co by za to stálo.
Do dalších let jen to nejlepší 

a a� tě život stále baví!

To ti ze srdce přejí dcera Jiřina s manželem, 

vnuci s rodinami a pravnoučata.

Kupón pro řádkovou inzerci a informace o podmínkách 
inzerce v Oku najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

možný ihned. Kon. Ing. Čajka

✆ 725 779 917, Šavel ✆ 606
626 455.

● Prodej krůt po tel. domlu-

vě po – ne. ✆ 776 171 452.

SLUŽBY
● Provádíme pokládku

plovoucích podlah, PVC, ko-

berců, samonivelační stěrky,

renovace parket. Více na www. 

dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.
Důchodcům montáž se slevou!

● NEPEČTE - NAPEČU
VÁM! Cukroví, dorty, po celý

rok. Super kvalita i cena. ✆
737 856 868.

Blahopřání - jubilea

Jste zaměstnanec, živnostník, důchodce? 
Pobíráte rentu, či jste na mateřské dovolené?

KOLIK POTŘEBUJETE?
Volejte či zašlete sms ve tvaru »UVER OKO INFO« na 777 479 083. 

Cena sms dle tarifu vašeho operátora.
Hledáme spolupracovníky na pozici úvěrových poradců.
www.sol idni -uver.cz
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V BMN máme skvělé lékaře
Moje máma si ve svých 89 letech

pořídila v rychlém sledu hned dvě
nemoci, které bývají nejčastější pří-
činou úmrtí seniorů. 

Napřed oboustranný zápal plic,
který ji v posledních letech pronásle-
duje opakovaně. Během týdenního
pobytu na interním oddělení Bohu-
mínské městské nemocnice, kde se jí
dostalo vynikající péče, se zotavila na-
tolik, že byla na doléčení přeložena na
geriatrické oddělení. Moc se jí tam 
líbilo a pochvalovala si, jak se o ni
personál perfektně stará. Ale co čert
nechtěl, při nočním vstávání se jí za-
točila hlava a upadla tak neš�astně, že
si zlomila krček stehenní kosti. K to-
mu ne zcela doléčený zápal plic, vyso-
ký věk a letité problémy se srdcem...
Vyhlídky na její uzdravení byly mizi-
vé. Díky perfektně provedené operaci 
a následné špičkové péči chirurgů ve-
dených primářem Tomášem Sobalí-
kem to však máma zase zvládla a dnes
už začíná trénovat chůzi. 

Chci proto z celého srdce poděkovat
chirurgům i internistům BMN za to,
že se mé matce Gabriele Hrbáčové vě-
novali s maximálním nasazením a do-
slova a do písmene jí zachránili život.

Děkuje Jaromír HRBÁČ s rodinou

V rámci akce odborný
personál zdarma měřil zá-
jemcům hladinu cholestero-
lu v krvi a krevní tlak. »Ob-
čané se na místě dozvěděli, co
naměřené hodnoty znamenají.
Dostali také doporučení ohled-
ně úpravy jídelníčku a životní-

ho stylu, aby co nejvíce snížili
rizika srdečně cévních one-
mocnění,« uvedla manažerka
projektu Pavlína Perlíková.

Světový den srdce, do
kterého se zapojuje přes sto
zemí, vyhlašuje Světová fe-
derace srdce (WHF) spolu

Hlídejte si srdíčko, máte jen jedno
Bohumíňáci myslí na své zdraví. V hojném počtu vyra-

zili 29. září do lékárny U Anděla Strážce, která se spolu 
s dalšími třinácti lékárnami na severu Moravy připojila 
k akci »Světový den srdce«.

se Světovou zdravotnickou
organizací (WHO). V Čes-
ku umírá ročně na srdečně
cévní onemocnění 54 tisíce
lidí, ve světě 17 milionů. Jde
o nejzávažnější civilizační
chorobu. Odborníci se sho-
dují, že hlavní vinu nese ne-
dostatek pohybu, příliš ka-
lorická strava s přemírou ži-
vočišných tuků, stres, a po-
chopitelně i kouření a nad-
měrné požívání alkoholu.
Právě změnou životního
stylu je přitom možné až
osmdesáti procentům úmrtí
na tento druh onemocnění
předejít. (red)Vyšetření zabralo pár minut a bylo bezplatné. Foto: Pavel Čempěl

Měření hladiny cholesterolu 
z kapky krve.

Baví se dva kamarádi: »Jirko, slyšel jsi, že budou zdražovat dokonce i vodu?« »No konečně, už je … (viz tajenka). POMŮCKA: alto, Aluna, Amer, Laon, Nani, Olot, STH



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ ,  SPORTOVNÍ  A  SPOLEČENSKÉ DĚNÍ  VE  MĚSTĚ od 8.  do  20 .  ř í jna

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, 

✆ 596 012 124

■ 8.10. ve 14 hodin GUINESSŮV REKORD. Pomozte 
i letos se zápisem do knihy rekordů, tentokrát do kate-
gorie »Nejvíce lidí s novinami na náměstí«. Zábavné
odpoledne zpestří finalistka Česko-Slovenské Supers-
tar Markéta Konvičková, bublinář, stánky s občerstve-
ním. Rekord proběhne od 15.30 do 16 hodin, noviny 
s sebou! Náměstí T. G. Masaryka, vstup volný.
■ 15.10. od 9 do 16 hodin DNY ZDRAVÍ. Měření cho-
lesterolu, tlaku, cukru v krvi, masážní lůžko a další v ki-
ně K3. Vstup volný.

DIVADLO
■ 9.10. v 19 hodin NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA. Divadelní
komedie Vladimíra Renčína o ženské vzpouře v antic-
kém Řecku. Hraje Boban Bohumín, sál kina, 50 Kč.
■ 17.10. v 19 hodin JAK UVAŘIT ŽÁBU. Tragikomedie
s Vilmou Cibulkovou a Miroslavem Etzlerem. Sál kina,
300, 280, 250, 220 Kč (v předprodeji o 30 Kč méně).

KONCERTY
■ 18.10. v 18 hodin EVA A VAŠEK. Pěvecká dvojice 
opět v Bohumíně. Sál kina, vstupné 220, 200, 180 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

PŘEDNÁŠKY
■ 21.10. od 17 hodin FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ.
Čtyřhodinové promítání nejlepších  filmů o zimních
sportech s přednáškou Jana Fedorowicze o letošní spe-
leologické expedici v Norsku. Přednášková místnost
knihovny, 50 Kč.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 10. - 14.10. ve 13 hodin (mimo středu) Z POHÁDKY
DO POHÁDKY. Přijďte si číst s dětmi pohádky. Dětské
oddělení. knihovny.
■ 17. - 21.10. ve 13 hodin (mimo středu) KOLÍČKY
PRO ZAPOMNĚLITLIVCE. Výroba ozdobných kolíčků se
zvířátky.  Dětské oddělení knihovny.

VÝSTAVY
■ Do 28.10. LEDOVÁ JESKYNĚ. Výstava fotografií Jana
Fedorowicze ze speleologické expedice v Norsku. Knihov-
na K3, galerie na chodbě, dle otevírací doby studovny.
■ Do 28.10. ČERNOBÍLÁ. Černobílé fotografie členů
fotografického kroužku DDM. Knihovna K3, galerie na
chodbě, dle otevírací doby studovny.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 6. a 7.10. v 19 hodin NEZVRATNÝ OSUD 5. Film
USA, 2011, 92 minut, titulky, přístupný od 15 let,
130 Kč.
■ 8.10. v 19 hodin ELITNÍ ZABIJÁCI. Film USA, Austrá-
lie, 2011, 100 minut, titulky, přístupný od 15 let, 90 Kč.
■ 10.10. v 19 hodin POUTA. Film Česko, Slovensko,
2009, 140 minut, přístupný od 12 let, 65 Kč (pro členy
FK 55 Kč).
■ 12.10. v 9 hodin HEZKÉ VSTÁVÁNÍ. Film USA, 2010,
107 minut, titulky, 50 Kč (FK pro seniory).

■ 13.10. v 19 hodin MUŽI V NADĚJI. Film Česko,
2011, 115 minut, přístupný od 12 let, 80 Kč.
■ 15. a 16.10. v 19 hodin JOHNNY ENGLISH SE
VRACÍ. Film Velká Británie, Izrael, Francie, Japonsko,
2011, 101 minut, titulky, přístupný, 90 Kč.
■ 16.10. v 10 hodin LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH.
Animovaný film USA, Austrálie, 2010, 90 minut,
dabing, přístupný, 60 Kč.
■ 21.10. v 19 hodin ZROZENÍ PLANETY OPIC. Film USA,
2011, 105 minut, titulky, přístupný od 12 let, 80 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ 7.10. v 18 hodin POPDIUM. Nová talkshow o mla-
dých, s mladými a pro mladé. 
■ 8.10. v 15 hodin SOBOTĚNKA. Oblíbený cyklus s vý-
letem do přírody a posezením u táboráku. Pouze za
příznivého počasí, sraz u restaurace Partyzán, nutno se
předem objednat na tel. 777 273 114.
■ 14.10. v 17.30 hodin HUDEBNÍ CESTY DO SVĚTA.
Hudební podvečer s koncertem studentů operního zpěvu.
■ 20.10. v 17 hodin Z DENÍKU ŽENY. Bohumínská au-
torka Dagmar Čížová vydává novou sbírku svých básní. 

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

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

vilmaurbancikova@seznam.cz, ✆ 604 999 147

■ Každé pondělí v 18 hodin a každý čtvrtek v 17.45
hodin PILATES. Tělocvična SŠ v Husově ulici.
■ Každý čtvrtek v 16.45 hodin CVIČENÍ PRO SENI-
ORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM. Tělocvična
SŠ v Husově ulici.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Modrá budova v Masarykově ul. (vedle Parku
Chopina), bohumin@sceav.cz, ✆ 736 627 503

■ 8.10. v 18 hodin KLUBOVÁ ČAJKA. Tentokrát s bese-
dou na téma Okultismus - jenom další »ismus«? Akce
se koná v salonu Maryška.
■ Každé pondělí v 15.15 hodin SPEAKING AND
TALKING II. Konverzace v angličtině pro mírně pokroči-
lé. Kapacita skupiny 6 lidí, 25 Kč/1 hodina.
■ Každé úterý v 15.30 hodin TURISTICKÝ ODDÍL PRO
DĚTI. Pro školáky od 2. do 6. třídy.
■ Každé úterý v 17 hodin SPEAKING AND TALKING.
Konverzace v angličtině pro »věčné« začátečníky. Ka-
pacita skupiny 6 lidí, 25 Kč/1 hodina.
■ Každý čtvrtek v 16.30 hodin KEX KLUB. Dvouhodi-
novka pro mladé.

NZDM KLUB BUNKR

Ad. Mickiewicze 67, ✆ 734 321 931
PO - ČT od 14.30 do 18.30 hodin

■ Od října do prosince DROGY. Preventivní program
pojatý netradiční a zábavnou formou.

OSTATNÍ KULTURA

■ 8.10. v 18 hodin NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA. Divadelní
komedie Vladimíra Renčína. Hraje Boban Bohumín, 
sokolovna Záblatí, u příležitosti 100. výročí TJ Sokol
Záblatí, vstupné dobrovolné.
■ 10.10. v 18 hodin SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL. J. S. Bach - Goldbergerské variace. Evange-
lický kostel, 60 Kč.

SPORT

CYKLISTIKA
■ 9.10. v 9 hodin KLIMKOVICE. Opakovaná akce seriá-
lu Nebude-li pršet... Sraz na náměstí T. G. Masaryka.

FOTBAL Není-li uvedeno jinak, hraje se na travna-
tém hřišti za parkem.
■ 8.10. v 9.30 hodin FK BOHUMÍN B - FK BOHUMÍN A.
Mladší žáci, okresní přebor.
■ 8.10. v 11 hodin FK BOHUMÍN - TJ SOKOL STARÁ
BĚLÁ. Dorost, krajská soutěž.
■ 9.10. ve 13 hodin FK BOHUMÍN - SOKOL DOLNÍ
LUTYNĚ. Starší žáci, okresní přebor.
■ 9.10. v 15 hodin FK BOHUMÍN - FK JAKARTOVICE.
Muži A, krajský přebor.
■ 13.10. v 16 hodin FK BOHUMÍN - MFK HAVÍŘOV A.
Starší přípravka, okresní přebor.
■ 15.10. v 9.30 hodin FK BOHUMÍN A - SK STONAVA.
Mladší žáci, okresní přebor.
■ 15.10. v 11 hodin FK BOHUMÍN B - SK DĚTMA-
ROVICE. Mladší žáci, okresní přebor.
■ 16.10. ve 13 hodin FK BOHUMÍN - BANÍK FALCO
DOUBRAVA. Starší žáci, okresní přebor.
■ 16.10. v 15 hodin FK BOHUMÍN - LOKOMOTIVA
LOUKY. Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.

CVIČENÍ
■ V 19 hodin ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek vel-
ká tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 
■ ZUMBA FITNESS. Každou neděli v 19 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín, každé úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia. www.zumbabohumin.cz

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA:
pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 12 - 21 hodin
pátek: 12 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

ZIMNÍ STADION

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

Veřejné bruslení: středa 16.00 - 17.30 hodin
sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
V době veřejného bruslení bude otevřena 
půjčovna bruslí. Pronájem ledové plochy 

na telefonickou objednávku ✆ 777 707 783.
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Pokus vyšel na výbornou. Bohumínští za-
hradníci letos poprvé testovali nový systém
výsadby květin, takzvaný přímý výsev. Sli-
bovali, že díky různorodosti rostlin pokvete
záhon od jara až do podzimu. A nemluvili
do větru. Záhon v Seifertově ulici stále hýří
barvami a vydrží až do prvních mrazů.

Místo malých sazenic, které se používají na
zkrášlení ostatních květinových ploch, oseli
zahradníci záhon v dubnu speciálně namícha-
nou směsí semínek. »V Bohumíně jsme metodu
přímého výsevu zkoušeli vůbec poprvé. Postup
jsme konzultovali s odborníky a hledali inspiraci 
v jiných městech,« uvedla �ubica Jaroňová z od-
boru životního prostředí. Záhon, kde ještě na
přelomu září a října kvetly cinie, afrikány ne-
bo měsíček zahradní, dokládá, že se experi-
ment vydařil. Jakmile květy sežehnou první
mrazy, rostliny se zlikvidují a na jaře zahradní-
ci plochu opět osejí semínky. A protože přímý
výsev slavil úspěch, dočkají se ho další plochy
ve městě. Příští rok bude stejnou metodou
zkrášlen kruhový záhon u střediska dětských
lékařů v Mírové ulici a připravuje se i plocha 
u polikliniky. (red) KVĚTEN ZÁŘÍ

Návrat do dětství zažívají
příchozí ve výstavních

prostorách občanského sdružení Přá-
tel bohumínské historie ve Starém Bohu-
míně. Do konce října je v domě U Rytíře 
k vidění výstava dobových hraček.

Exponáty na výstavu zapůjčili členové
občanského sdružení a jejich přátelé.
Hračky pocházejí převážně z druhé polo-
viny minulého století, ty nejstarší ale pa-

matují první
republiku. Na-
příklad plecho-

vá lokomotiva Merkur, které v prvopočát-
ku vyráběla stejnojmenná firma spolu 
s montovanými kovovými stavebnicemi. Ty
se v následující desetiletích staly doslova
hitem a na výstavě jsou zastoupeny také. 

Výstava je v jistém smyslu interaktivní -
děti si mohou hračky osahat a chvíli se s ni-
mi zabavit. Samozřejmě tak, aby je nezniči-

ly. Na rodiče a prarodiče, kteří sem děti při-
vedou, dýchne závan nostalgie, protože
mnohé exponáty si důvěrně pamatují i ze
svých pokojíčků. Malí návštěvníci se pak
občas diví, proč z autíček na ovládání z kon-
ce 70. let minulého století vede jakýsi kabel
a proč mají panenky tak nemoderní šaty.

Výstavu na náměstí Svobody si mohou
zájemci prohlédnout do konce října. Otevře-
no je vždy v úterý, pátek a neděli od 14 do
18 hodin. Vstupné je dobrovolné. (tch)

Pane, 
poj�te 
si hrát!

Experimentální záhon se hezky vybarvil

KVĚTEN ZÁŘÍ
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