
»Jdeme na fotbal na Faju?« Věta,
která už patří historii. Fotbalové
zápasy se na Faji nehrají už nějaký
ten pátek a nyní zmizí v propadlišti

dějin i stadion samotný. Na tribuny
a zázemí opuštěného fotbalového stán-

ku se vrhli zloději kovů a dalších mate-
riálů. Situace už je neudržitelná, a tak 

areál čeká v nejbližších dnech demolice. 

Faju ještě letos na jaře využíval jako svou alter-
nativní plochu FK Bohumín. K tréninkům

však sloužilo pouze hřiště, zázemí už bylo
natolik zdevastované, že se hráči museli

chodit sprchovat do sousední vzpírár-
ny. Klub ale k činnosti dvě hrací plo-
chy potřebuje, takže Faja jako druhá
varianta po hřišti za parkem stále
přežívala. To už je ale minulostí.
Druhý plnohodnotný fotbalový

trávník právě nyní vyrůstá na místě bývalého
škvárového hřiště za parkem. Než bude dokon-
čen, FK může k přípravě využívat hřiště ve 
Vrbici, které coby své tréninkové zázemí po 
letech opustili fotbalisté Baníku Ostrava.

»FK Bohumín ukončil na Faji svou činnost k 30.
červnu. Nyní už je areál pro sportovní vyžití bohužel
›mrtvý‹,« konstatoval místostarosta Igor Bruzl.
Přestože Faju opustili fotbalisté, živo tady bylo 
v posledních měsících až až. Areál na periferii
není možné uhlídat a nájezdy zlodějů a vandalů
se stále stupňovaly. Než aby měli lapkové fotba-
lový stánek rozebrat nebo by tady někdo přišel 
k úrazu, padla volba na urychlení demolice.
»Bourání schválila rada. K zemi půjde tribuna,
vstupní brána, plot, zkrátka vše kromě ochozů na
protější straně,« potvrdil Bruzl. Historie stadionu
v Revoluční ulici, který byl slavnostně otevřen
5. srpna 1956, se tak po šestapadesáti letech 
uzavírá. Pavel ČEMPĚL
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Tři kilometry měří nová in-line stezka, která 
vyrostla v polích mezi Pudlovem a Starým 

Bohumínem. Stezka pro jezdce na kolečkových bruslích vznikla modernizací existující
účelové komunikace a její slavnostní otevření proběhne 6. října v 10 hodin. Sraz je 
v Rolnické ulici poblíž Antošovické lávky v Pudlově. (red)

Přírodou na bruslích

Poslední »zápas«, Faja po 56 letech končí

Foto: Pavel Čempěl
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Poprvé všichni na jednom místě

Dvaatřicet bohumínských seniorů 
zažilo 17. září originální výlet. Necestovali
do exotických destinací, ani po vlastech
českých, k úžasnému zážitku jim vystačila
jízda po Bohumíně. I zde totiž navštívili
místa, na která by se jinak nikdy nepodí-
vali. To vše díky speciálnímu autobusu,
který si město pro tuto příležitost půjčilo
z Ústavu sociální péče v Hrabyni.

Také lidé dříve narození se zajímají 
o dění ve městě. Co se kde změnilo, co se
staví nebo naopak demoluje. Ti aktivnější
mohou sednout třeba na kolo a vyrazit 
i do málo přístupných míst, jenže je řada
seniorů, kteří kvůli pohybovému hendike-
pu takovou možnost nemají. Nic ale není
ztraceno. Právě jim je určena akce, která si
v polovině září odbyla úspěšnou první 
reprízu.

»Nápad na výjezd po městě vzešel z našeho
komunitního plánu a před rokem se uskutečni-
la první exkurze. Seniorům se moc líbila, a tak
jsme se rozhodli pokračovat. Opět jsme projeli
místy, která se v Bohumíně nejvíce změnila,«
sdělil starosta Petr Vícha, který absolvoval
celou vyjíž�ku a spolu s místostarostou
Igorem Bruzlem se zhostili rolí průvodců.

Sedm vozíčkářů a pětadvacet starších lidí,
kterým činí chůze problémy, vyrazilo na
projíž�ku speciálně upraveným autobu-

sem. Z jeho paluby si výletníci prohlédli
inovovanou městskou tržnici nebo lokalitu
Petra Cingra, v níž město nechalo srovnat
se zemí už šest problémových domů. Auto-
bus zamířil také do Pudlova a Vrbice, kde
se letos začnou stavět protipovodňové hráze.
Nechyběla ani projíž�ka po novém obchvatu
a skřečoňském mostě. Senioři si prohlédli
aquacentrum, jehož střecha se právě opra-

vuje, Penzion ve věži i nový adventure golf.
Viděli rovněž několik hasičských zbrojnic, 
a to v Šunychlu, Kopytově, Skřečoni i Sta-
rém Bohumíně, které prošly loni nebo letos
rozsáhlou opravou. Trasa vedla i do Starého
Bohumína, kde se letos opravovala střecha
Národního domu. Úplně nakonec zamířil
autobus k rekultivované městské skládce 
a tamní kompostárně. (tch, balu)

Výprava seniorů do »zapovězených« končin

Starosta Petr Vícha doplnil návštěvu každého místa patřičným výkladem. Foto: Lucie Balcarová

Kdo by to řekl. Sousedí spolu, spolupracují, a přesto se 
v takové sestavě nikdy nesešli. Bohumín hostil svého druhu
ojedinělé setkání. V sobotu 15. září dorazily delegace pěti 
polských měst, se kterými Bohumín aktivně spolupracuje na 
úrovni města nebo zájmových spolků a sdružení.

»S našimi polskými přáteli se
navštěvujeme a jezdíme na akce
do různých měst, kam nás pravi-
delně zvou. Ještě nikdy se ale 
nestalo, abychom se všichni sešli na
jednom místě,« vyzdvihl unikát-
nost akce starosta Petr Vícha.
Bohumín coby hostitel oslovil

sedm partnerských měst, se
kterými spolupracuje. Dorazili
představitelé pěti měst: Gor-
zyce, Grodków, Wodzisław
Śląski, Racibórz a Krzyżano-
wice. Kuriózní bylo, že i mnozí
polští partneři se mezi sebou
viděli poprvé.

Po krátkém přivítání na rad-
nici a zápisu do pamětní knihy
se účastníci přemístili do areá-
lu Bosporu za parkem, kde si
zahráli adventure golf a pak si
prohlédli Bohumín z ptačí
perspektivy. Z vyhlídky Penzi-
onu ve věži ovšem mohli polští
partneři díky dobré viditelnos-
ti dohlédnout i k sobě domů.

„Atmosféra byla vynikající.
Celý program jsme ladili do ne-
formálního tónu. Pracovní záleži-
tosti jsme tentokrát nechali ve

svých kancelářích a shodli se, že
přeshraniční spolupráce je dlou-
hodobě prospěšná pro obě strany.
Nejen z pohledu turistiky a pro-
jektů podpořených evropskými
dotacemi,« podotkl Petr Vícha.

Odpoledne zavítali čeští 
a polští partneři do Salonu
Maryška, kde hosty přijali spo-
lupracovníci občanského sdru-
žení v krojích. Na závěr čekal
delegáty individuální program
v rámci městského vinobraní.

(luk, tch)Vyhlídka v penzionu nabízí pohled až za hranice. Foto: Jiří Spáčil

Zástupci partnerských měst si na setkání zahráli i adventure golf.



Silničáři při bagrování narazili třicet centimetrů pod povrchem na zacho-
valou dlážděnou silnici z první republiky. Cesta z »kočičích hlav« vnikla
kvůli návštěvě prezidenta Masaryka v roce 1930. Foto: Pavel Čempěl

Obyvatele Skřečoně a řidi-
če, kteří tudy projíždějí, 
čeká perných devět měsíců. 
O silnici se teď musí dělit se
stavbaři. V ulici 1. máje se
rozběhla výstavba nové cyk-
lostezky. Město si od ní sli-
buje zvýšení bezpečnosti 
v jedné z nejfrekventovaněj-
ších komunikací města.

Budování cyklostezky by mě-
lo probíhat do června příštího
roku, ale termíny může v dob-
rém i zlém ovlivnit počasí. Le-
tos se počítá s výstavbou obou-
stranného úseku od kru-
hového objezdu u skře-
čoňského mostu až po
samoobsluhu Hanusek.

Stavbaři by měli tento
rok stihnout také dva
přechody pro chodce.
Nakonec budou celkem
tři, všechny podle sou-
časných norem, tedy na-
světlené a s dělicími ost-
růvky uprostřed silnice.
»U pošty bude předěl masiv-
ní, u samoobsluhy a u ronde-
lu před mostem budou ost-
růvky menší,« popsala Len-
ka Jochimová z odboru roz-
voje a investice. Dodala, že
nového vzhledu se dočkají
také tři autobusové čekárny.

Hlavní novinkou v ulici 1.
máje bude cyklostezka, která

měří 747 metrů. Stavbaři ale
musí násobit dvěma, protože
povede po obou stranách silni-
ce. Celý projekt přijde na 9,3
milionu. Větší část hradí město
ze svého rozpočtu, zbytek po-
kryje pětimilionová dotace.

Stezka má být hotova za
tři čtvrtě roku, ale už te�
budí kontroverze. Její trasa
se totiž musela přizpůsobit
možnostem, které jsou v uli-
ci 1. máje. A tak místy vede
od chodníku odděleně, jin-
dy je jeho součástí. Někde
vzniknou kvůli vjezdům
do bočních ulic a dvorů

nepopulární »houpačky« jako
v Šunychelské ulici a jinde zase
stezka ukrojí kus vozovky 
určené vozidlům nebo jí padne
za obě� zeleň. 

»Stavba je výsledkem dvoule-
tých příprav a vyjednávání s vlast-
níkem komunikace, Ředitelstvím
silnic a dálnic, a dopravní policií.
Kvůli nárůstu nákladní dopravy
je prioritou zvýšení bezpečnosti
chodců a cyklistů. V takto rušné
silnici podle odborníků nelze situ-
aci řešit prostým ›namalováním‹
pruhů pro cyklisty do vozovky,«
shrnul okolnosti výstavby místo-
starosta Lumír Macura. (tch)

3Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Cyklostezku už bude mít i Skřečoň

Zastupitelé Bohumína opět omezují hazard.
Na zářijovém zasedání rozšířili zákazovou 
loterijní vyhlášku, která ve městě platí už 
sedm let o další ulici. Důvodem je obava, že
se hrací automaty objeví v bezprostřední blíz-
kosti domů sociálně slabších lidí. Do sezna-
mu ulic, kam nesmí hazardní přístroje, proto
nově přibyla Příční ulice v Pudlově. Zákaz 
začal platit už od října. 

Vyhláška dosud platila v pě-
tadvaceti ulicích a loni ji po 
letitém boji s Ministerstvem 
financí mohl Bohumín rozšířit také o zákaz 
videoterminálů. Momentálně jich sice funguje 
v zakázaných oblastech 141, nejpozději do dvou
let by však měly zmizet. A to díky novele loterij-
ního zákona, která zkracuje povolení pro 
moderní on-line přístroje z deseti na tři roky.

Loni v říjnu Bohumín také požádal Minister-
stvo financí, aby všechny terminály, které ve
městě povolilo v rozporu se zákazovou vyhláš-
kou, okamžitě zrušilo. Město se opíralo o roz-

hodnutí Ústavního soudu, podle něhož je vide-
oterminál totéž co výherní hrací automat, a proto
je města mohou regulovat. »Odstraňování mo-
derních přístrojů jde ale ministerstvu nesrovnatelně
pomaleji než jejich schvalování. Stovky jich přes náš
odpor v Bohumíně povolilo prakticky ze dne na den,«
uvedl starosta Petr Vícha.

Bohumín otevřeně bojuje proti výherním hra-
cím automatům už od roku 2005. Díky zákazové

vyhlášce tehdy klesl počet pří-
strojů ze 140 na 30. Seznam 
ulic se zákazem automatů pak
město šestkrát rozšířilo. Pro-

blémem ale jsou technicky vyspělejší automaty,
takzvané videoterminály, které povoluje Minister-
stvo financí. Do Bohumína jich pustilo 250, z toho
141 do míst se zákazem. Město proto s minister-
stvem válčí a brání se povolování on-line automa-
tů všemi možnými způsoby. Stalo se zakládajícím
členem Sdružení měst a obcí proti hazardu, téměř
tři tisíce Bohumíňáků podepsaly v roce 2007 petici
proti hazardu, videoterminálům a postupu minis-
terstva. Lucie BALCAROVÁ

k  v ě c i

Protipovodňová 
ochrana v Pudlově

Občanům městské části
Pudlov, Vrbice a dalším
zájemcům je určeno jed-
nání k problematice proti-
povodňové ochrany. Koná
se ve středu 31. října od 16
hodin v budově ZŠ Pud-
lov za účasti zástupců
města, Povodí Odry a pro-
jektanta protipovodňo-
vých opatření. Na progra-
mu bude vysvětlení pod-
staty navrhovaných opat-
ření na území Pudlova,
současný stav zpracování
projektové dokumentace
nebo projednávání protipo-
vodňové ochrany v územ-
ním plánu města.

(jap)

Automaty mají utrum v další ulici
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I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ské 290, číslo bytu 2, kate-

gorie I., 1. patro. Nově zrekon-
struovaný zděný dům v klidné
lokalitě, parkování u domu,
plynová kotelna v domě. Plo-
cha pro výpočet nájemného
64,08 m2, celková plocha bytu
64,08 m2. Prohlídka 8.10. 
v 15.30 - 15.45 hodin hodin.
Licitace se koná 15.10. v 15.45
hodin.

I Byt 0+1, v ulici Alešově
1070, číslo bytu 19, katego-

rie I., 4. patro. Dům v centru
města, rekonstrukce koupelny.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,04 m2, celková plocha
bytu 29,62 m2. Prohlídka 4.10.
v 9.15 - 9.30 hodin. Licitace se
koná 15.10. v 16.00 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Komen-
ského 535, číslo bytu 5, ka-

tegorie I., 2. patro. Cihlový
nízkopodlažní dům v centru
města. Plocha pro výpočet ná-
jemného 79,91 m2, celková
plocha bytu 83,71 m2. Prohlíd-
ka 10.10. v 16.15 - 16.30 hodin
a 11.10. v 9.00 - 9.15 hodin. Li-
citace se koná 15.10. v 16.15
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 690, číslo bytu 6, kate-

gorie I., 2. patro. Dům po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro
výpočet nájemného 36,15 m2,
celková plocha bytu 39,57 m2.
Prohlídka 10.10. v 15.45 -
16.00 a 11.10. v 9.30 - 9.45 ho-
din. Licitace se koná 17.10. 
v 15.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Seifertově
908, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Cihlový nízkopo-
dlažní dům v pěkném prostře-
dí v blízkosti centra města,
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 50,65 m2,
celková plocha bytu 53,09 m2.
Prohlídka 15.10. v 15.00 - 15.15
hodin a 16.10. v 9.15 - 9.30 ho-
din. Licitace se koná 17.10. 
v 16.00 hodin.

I Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše
1071, číslo bytu 25, katego-

rie I., 5. patro. Věžový dům 
v centru města, rekonstrukce
koupelny. Plocha pro výpočet
nájemného 28,04 m2, celková
plocha bytu 29,62 m2. Pro-
hlídka 15.10. v 16.15 - 16.30
hodin a 16.10. v 9.00 - 9.15 ho-
din. Licitace se koná 17.10. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
865, číslo bytu 10, kategorie

I., 4. patro. Cihlová zástavba 
v centru města v klidném pro-
středí. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,61 m2, celková
plocha bytu 51,77 m2. Prohlíd-
ka 15.10. v 15.45 - 16.00 hodin
a 16.10. 10.45 - 11.00 hodin.
Opakovaná licitace se koná
17.10. v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Tyršově
822, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, školky, zá-
kladní a střední školy, byt je po
celkové rekonstrukci. Plocha
pro výpočet nájemného 40,92
m2, celková plocha bytu 40,92
m2. Prohlídka 17.10. v 15.00 -
15.15 hodin a 18.10. v 8.00 -
8.15 hodin. Licitace se koná
22.10. v 16.00 hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje ve vedlejší budově
radnice, číslo dveří B101 (není - li uvedeno jinak). Vyvolávací
cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém 
území ČR. Podrobné informace naleznete na stránkách
www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Licitace městských bytů 

I Byt 1+2, v ulici Osvobodi-
telů 1024, číslo bytu 5, ka-

tegorie I., 2. patro. Nízká zá-
stavba v blízkosti školy, školky,
zdravotního střediska a super-
marketu. V bytě jsou plastová
okna, nové odpady a voda, ne-
průchozí pokoje. Rekonstruk-
ce koupelny, parkování u do-
mu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,25 m2, celková
plocha bytu 57,29 m2. Pro-
hlídka 15.10. v 16.30 - 16.45
hodin a 16.10. v 8.30 - 8.45
hodin. Licitace se koná 22.10.
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručově
1145, číslo bytu 14, katego-

rie I., 3. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,90 m2, celková
plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 15.10. v 16.00 - 16.15
hodin a 16.10. v 10.00 - 10.15
hodin. Licitace se koná 22.10.
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Okružní
716, číslo bytu 86, kategorie

I., 10. patro. Kompletní rekon-
strukce domu, 2 lodžie, v blíz-
kosti škola, obchody a odde-
chová zóna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 63,51 m2, cel-
ková plocha bytu 69,46 m2.
Prohlídka 16.10. v 8.45 - 9.00
hodin a 17.10. v 14.45 - 15.00
hodin. Licitace se koná 24.10.
v 16.00 hodin Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze ti zájem-
ci, kteří si do 22.10. podají
přihlášku (majetkový odbor,
č. dv. B207 – vedlejší budova
radnice). 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Město Bohumín nabízí soukromému
investorovi pozemek v Záblatí k prodeji

a přípravě pro výstavbu rodinných domů. Pozemek č. 1282 se nachází v zóně pro individuální byd-
lení. Je přístupný ze silnice a má možnost napojení na veřejný vodovod, rozvod elektřiny a zemního
plynu. Na pozemku bude nutné vybudovat příjezdovou komunikaci včetně inženýrských sítí a při-
pravit plochu pro výstavbu deseti rodinných domů. Veškeré informace o prodeji, přípravě plochy
pro budoucí výstavbu a o licitačním řízení na telefonu 596 092 228, e-mailu holeszova.jana@
mubo.cz, nebo osobně na majetkovém odboru, radniční budova »B«, číslo dveří 103. (jahol)

Licitace pozemku pro stavbu domů

Kdy musíte mít
voličský průkaz

Volby do Senátu Parlamen-
tu České republiky a zastupi-
telstev krajů jsou za dveřmi.
Volit mohou občané 12. 
a 13. října osobně v patřič-
ném volebním okrsku podle
místa trvalého pobytu. Po-
kud se ale v době voleb budou
zdržovat mimo své bydliště,
mohou požádat o vydání 
voličského průkazu a jít 
k urnám na jiném místě.

Voličský průkaz může získat
každý občan starší 18 let. Požá-
dat o něj může osobně nebo
písemně na místně příslušném
městském úřadě. V případě
voleb do Senátu je třeba písem-
nou žádost, na které nesmí
chybět úředně ověřený podpis
voliče, doručit úřadu nejpo-
zději do sedmi dnů přede
dnem voleb, tedy do 5. října.
Osobně nejpozději do 10. října
do 16 hodin. 

Poněkud jiná situace je u vy-
dávání voličských průkazů pro
krajské volby. Tam totiž zákon
žádnou lhůtu, která by jejich
vystavování omezovala, neur-
čuje. »Tuto lhůtu není nutné sta-
novovat z důvodu konání voleb
do zastupitelstev krajů pouze na
území České republiky. Nemusí
se tak ověřovat duplicity ze 
zahraničí,« vysvětlila Žaneta
Komárková z právního a živ-
nostenského odboru radnice.
Dodala, že v současné době 
tedy vydávání voličských prů-
kazů pro volby do zastupitel-
stev krajů nic nebrání. Vysta-
vené voličské průkazy předá
patřičný úřad žadatelům osobně
nebo je zašle na jimi uvedenou
adresu, a to i do zahraničí.

(red)

Zamykání řeky - končí
vodácká sezona

Vodáci budou mít 6. října
poslední možnost sjet řeku
Odru a pokochat se krásou
hraničních meandrů. Ukonče-
ní sezony, které je spojeno 
s takzvaným »zamykáním« řeky,
začíná v 11 hodin u Antošovic-
ké lávky v Pudlově. (red)

k r á t c e
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Houby nerostou, zato se dá
v lese najít pálenka

k r á t c e

»Nálevna na paloučku«. I tak by se mohl 
jmenovat lokál, kde bylo v době prohibice
možné v Bohumíně ochutnat tvrdý alkohol.
Na štamprli by sem ale zavítala jen lesní zvěř.
Minimálně sto padesát litrů kořalky se totiž vá-
lelo v lese u bývalého dvora Červín v Šunychlu.

Nález většího množství 
litrových lahví v lese 
ohlásil 19. září náhod-
ný kolemjdoucí.
Butylky měly na
první pohled po-
chybné etikety,
ale především
postrádaly ko-
lek. Po ohlášení
se v houští u Vě-
trné ulice našlo
sto lahví, které
měly podle nále-
pek obsahovat čirou
nebo malinovou vodku.
Následujícího dne se poli-
cisté se strážníky na místo 
vrátili, aby jej ještě jednou důkladně prohledali,
a zpět se vraceli s dalšími padesáti kusy pančo-
vané kořalky.

»V rámci kraje to byl první případ, kdy se podob-
ným způsobem někdo zbavoval nekolkovaného alko-
holu,« sdělila mluvčí Celního ředitelství Ostrava
Pavla Zdobnická. Kořalka skončila v celním
skladu a byla podrobena zkoumání. Podle vý-
sledků testů  jedovatý metanol neobsahovala.
Zdá se, že nějaký obchodník pouze zpanikařil 
a v obavě, že jej kvůli metylalkoholové kauze
navštíví kontrola, se kořalky raději zbavil. Stíhá-
ní by jej totiž neminulo. Ne pro obecné ohrože-
ní, ale kvůli daňovému úniku. (tch)

V šunychelském lese se válelo 150 lahví vodky, o níž
se na etiketě píše, že byla vyrobena podle »finské 
receptury«. Foto: Lukáš Kania

Neznámý barbar tašku drze
odhodil v rohu jedné ze za-
hrad. Její obyvatelé smetí našli
a přivolali strážníky. Běžná
praxe. I obsah tašky zprvu vy-
padal tuctově - staré oblečení,
použité vybavení auta. Jedna
položka ale přesto strážníky
zaskočila. Pohřební nádoby 
i s popelem nebožtíka se po 
ulicích neválejí každý den.
»Na urně byl štítek se jménem

■ Za bílého dne se vypravili
krást dva mladíci z Bohumína.
Zaměřili se na sklep domu 
v ulici Čs. armády, odkud ukrad-
li čtyři pneumatiky i s ráfky.
Chmatáky, kteří převáželi ko-
řist na vozíku, strážníci zadrže-
li a předali je republikovým
policistům.

■ V Lidické ulici kontrolovala
hlídka muže, který na dvouko-
láku převážel podezřelé kovové
součástky. Ostražitost byla na
místě, šlo o odcizené brzdové
systémy ze železničních vago-
nů. Muž je ale neukradl sám.
Strážníci lapili i jeho komplice,
který se ukrýval pod železáren-
ským mostem. Oba skončili 
v rukou policie.

■ V polovině září strážníci
zadrželi jednoho hledaného
muže a odhalili čtyři tvůrce
černých skládek. Jeden provi-
nilec zaplatil pokutu, třem dal-
ším vyměří trest právní odbor
městského úřadu.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

Maják 
městské policie

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

zemřelého. To nám pomohlo vy-
pátrat pozůstalé,« sdělil strážník
Tomáš Dias. Hlídka tak poma-
lu skládala střípky do mozaiky
bizarního příběhu.

Zemřelý kdysi bydlel v cihlo-
vé kolonii u nádraží se svým
synem a dcerou. Zůstal s nimi,
respektive jeho popel, i po

smrti. Vše se však změnilo
před rokem, kdy se sourozenci
stěhovali na jinou adresu. Při
přesunu se urna někam zatou-
lala a dlouhé měsíce o ni nikdo
nevěděl. Už se zdálo, že zmize-
la v nenávratnu, až se nyní ob-
jevila mezi odpadky ve Vrbici.

Kdo se pohřební nádoby
zbavil, když ji předtím rok 
coby hodně zvláštní suvenýr
přechovával, se už asi zjistit
nepodaří. Pozůstali se dušují,
že oni by urnu se ostatky své-
ho otce nikdy nevyhodili. Na-
opak, byli rádi, že se s ní po tak
dlouhé době shledali. Už v to
ani nedoufali. (tch)

Se smetím vyhodili i urnu s ostatky
Co ti lidé všechno nevyhodí? Černými skládkami se to všu-

de jen hemží, ale i otrlé strážce pořádku občas něco zaskočí.
Tentokrát to byla taška se smetím ve Vrbické ulici ve stejno-
jmenném městské části. Ta totiž mimo jiné obsahovala také
pohřební urnu. Bohužel i s ostatky zemřelého! 

s t a l o  s e

Přikrývky pro psí
nalezence

Podzim za�ukal na dveře psí-
ho útulku a s ním přišla chlad-
nější rána a večery. V případě,
že doma máte nadbytečnou
deku nebo přikrývku, darujte
ji psímu útulku. Pejsci tento
dar uvítají. Deky můžete nosit
přímo do areálu útulku v jeho
provozních hodinách nebo na
Městský úřad Bohumín, odbor
životního prostředí a služeb,
kancelář 217. Bližší informace
na telefonu 731 124 627 nebo
596 092 240. (lufa)

Stolní hokej
Restaurace Tágo bude 6. říj-

na od 9 hodin hostit Šprtec
Cup 2012. Propagační turnaj
ve stolním hokeji slibuje účast
předních hráčů z Česka a Pol-
ska, ale zahrát si budou moci 
i amatérští zájemci. (pal)



Mašlonka vypadá malebně. Jenže při bližším pohledu je jasné, že si ji neznámí 
barbaři pletou se skládkou. Foto: Pavel Čempěl

vodu z polí a zajiš�uje odvod-
nění oblasti kolem Drátoven-
ské ulice v městské části Pud-
lov. Jenže při déletrvajících
deštích její koryto přívaly vody
nestíhá. Vyčištění nejproblé-
movějších míst v okolí je sou-
částí protipovodňových opat-
ření města. Poblíž Mašlonky se
totiž nachází elektrorozvodna
a její odvodnění a ochrana
patří mezi klíčové dlouhodobé
úkoly.

»Původně jsme chtěli pokračo-
vat v čištění Bajcůvky. První 
etapa proběhla loni ve Starém
Bohumíně,« uvedl místostarosta
Lumír Macura. Minulý rok
město na očistu Bajcůvky, kte-
rá patřila železárnám, přispělo
půl milionem. Na letošek mě-
lo v rozpočtu vyhrazenu stej-
nou částku, jenže po rozpadu
ŽDB Group je správcovství
potoka nejasné. Žádná z ná-
stupnických firem se k němu
nechce moc hlásit. »Pět set 
tisíc, které jsme pro Bajcůvku
měli v letošním rozpočtu, proto 
operativně přesouváme na vyčiš-
tění Mašlonky,« uzavřel Lumír
Macura.

Lukáš KANIA
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Půl milionu »přiteče« do Mašlonky

Zlatý střed. Letošní ročník turnaje
městských policií zakončil bohu-
mínský tým jedním vítěz-
stvím a jednou poráž-
kou. Skončil tak na
druhém místě za 
vítěznou slovenskou
Trnavou. Poslední místo zbylo
po dvou prohrách na mužstvo
Hodonína.

Turnaj městských policií se konal
už dvanáctým rokem, strážníci 
z Bohumína se ho zúčastňují po-
sledních pět let. Nejde jen 
o akci sportovní, ale také 
o společenskou. Nesluší se
říct hráčům a činovníkům
po odehrání zápasu »sbo-
hem« a poslat je domů,
když se na místo vláčeli 
více než dvě stě kilometrů.

V Bohumíně se v minulých
letech konala akce na hřišti za
parkem, ale letos se turnaj

stěhoval do Záblatí. Tam
jsou totiž lepší podmínky

právě pro onu společen-
skou část. Zástupci tří
měst a jejich městských
policií tady mohou po-

sedět u grilu, probrat
společná témata a za nepřízni-
vého počasí jim poskytne azyl
zdejší sokolovna. (erh)

Zahajovací utkání, ve kterém
Bohumín podlehl Trnavě

1:2 a hlavičkový souboj
na hranici šestnáctky.
Výsledký dalších zápa-
sů: Bohumín – Hodonín

7:1 a Trnava – Hodonín
10:0. Foto: Pavel Čempěl

Letos mělo pokračovat čiš-
tění potoku Bajcůvka. Jenže
její správce je teď nejasný, 
a tak se pozornost upne na
jeden z jeho přítoků, na pud-
lovskou Mašlonku. 500 tisíc,
které má Bohumín letos 
v rozpočtu na tyto účely od-
loženy, radnice použije na její
vyčištění. Práce proběhnou
ještě na podzim.

Odbor životního prostředí 
a služeb začal připravovat pod-
klady a výběrové řízení na
zhotovitele. »Rozsah prací ještě
nemůžeme přesně popsat. Každo-
pádně chceme vyčistit příkopy 
kolem rozvodny elektrické ener-
gie, kterými se voda stahuje
do Mašlonky, a vyčistit
také samotné koryto
této strouhy u tak-
zvané myší díry,
kde se v době in-
tenzivních deš	ů
voda nejvíc ku-
muluje,« pro-
zradila Věra
Niklová, ve-
doucí odboru
životního pro-
středí a služeb.

Potok Mašlon-
ka je spíše větším
příkopem, který svádí

Strážníci stříleli přesně. Na turnaji a míčem
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Po novém koberci 
v dalších sedmi ulicích

Kde končí tříděný 
odpad z provozoven?

Na vstřícný krok žalostná odezva. Město v srpnu nabídlo
podnikatelům s menšími provozovnami pohodlný způsob tří-
dění odpadů. Papír, plasty i sklo mohou na základě smlouvy
ukládat do separačních kontejnerů, které byly dosud určeny
jen domácnostem. I když služba stojí jen symbolických tři sta
korun ročně, z několika set živnostníků podepsali do konce
září smlouvu jen dva.

Třídění odpadů je ze zákona
povinné a podnikatelé si až do-
sud museli separaci zajiš�ovat

sami. Nabídka ukládat odpad z menších provozů do městských
kontejnerů by jim značně ulehčila starosti, ale zjevně o to nestojí.
Kromě dvou zájemců se dalších šest jen nesměle pídilo po 
podrobnějších informacích. Živnostníků, kterým je služba 
určena, přitom v Bohumíně figuruje čtyři až pět stovek.

Přestože se nová nabídka objevila v Oku i TIKu, odbor životního
prostředí a služeb osloví podnikatele ještě dopisem. Městští kurýři
doručí informace 550 vytipovaným živnostníkům. Pokud se i to
mine účinkem, začnou se úředníci zajímat, jakým způsobem tedy
drobní podnikatelé tříděný odpad likvidují. Za porušení zákonné
povinnosti přitom hrozí až několikasettisícové sankce.

Podle poznatků řada podnikatelů kontejnery pro domácnosti už
dávno používá. Ovšem bez smlouvy, načerno. Zájemci o legální
způsob se mohou obrátit na odbor životního prostředí a služeb.
Kontaktní osobou je Šárka Plutová (e-mail plutova.sarka@mubo.cz,
telefon 596 092 154, kancelář 212, 1. patro, budova A). (tch)

k  v ě c i

Nová kanalizace s »pojistkou«
Letos to bylo Záblatí, příští rok přijde na řadu Skřečoň a Šu-

nychl. Město se pustí do stavby dalších úseků splaškové kanali-
zace. V rozpočtu na rok 2013 už si na ně odložilo deset milionů.
Předtím ale s domkaři v místě výstavby uzavře předběžnou
smlouvu o připojení, aby peníze a práce nepřišly nazmar.

Nový úsek skřečoňské kana-
lizace vyroste v Úvozní (lidově
Kozí) a Rychvaldské ulici. Z ní
se potrubí plynule napojí na
už existující kanalizaci v Mysli-
vecké. Spád v lokalitě umožňuje
využití gravitace, takže nebude
třeba stavět přečerpávací sta-
nice. Na stavbu se v rozpočtu
počítá s osmi miliony s tím, že
by se na kanalizaci měla připo-
jit dvacítka domů.

»Rozkopání Rychvaldské ulice
současně poslouží ještě k jedné
stavbě, souběžně se splaškovou
vznikne kanalizace deš	ová. Nad
ní navíc vyroste chodník,« uvedla
Eva Mrázková z odboru rozvoje
a investic. Tato stavba si vyžádá
jeden milion.

Další městská část, kde se 
v příštím roce bude kopat a bu-
dovat, je Šunychl. Kanalizace
vznikne v Mlýnské, Dvorské 

a Ovocné ulici. Napojit by se
na ni mělo deset domů a vyžá-
dá si dva miliony korun. Část
potrubí povede přes soukromé
pozemky a jejich majitelé sou-
hlasili se zřízením věcného
břemene.

Oba nové kanalizační řady
povedou po hranicích pozem-
ků a u každého domu bude ša-
chtice pro přípojky. Ty už jsou
ale v režii samotných majitelů
domů. Aby investované pro-
středky z obecní pokladny 
nepřišly vniveč, uzavřelo město
s domkaři dohody o budoucím
napojení. Je to jistá forma
»pojistky«. Bylo by zbytečné
stavět kanalizační řad, kdyby
se na něj nenapojil nikdo nebo
minimum domů. To by pak
v kanálu neskončily splašky
ale městské peníze.

Pavel ČEMPĚL

Hotovo(?) Pokud vše půjde podle 
plánu, měly by v tuto chvíli být hotovy
všechny »kompenzační« opravy vozo-
vek v Bohumíně. V době uzávěrky Oka
se však na mnoha místech ještě pilně
pracovalo. Jednou z nejsložitějších byla
rekonstrukce Opletalovy ulice v Nové
Vsi, kde bylo nutné dát do pořádku 
i zničené podloží.

Po odfrézování starého živičného povr-
chu silničáři v Nové Vsi odhalili lokální po-

škození podloží. Není divu. Ulicí v jinak
klidné lokalitě, která byla projektována pro
vlažný provoz, se dva roky proháněly mno-
hatunové kamiony. Na řadě míst proto bylo
nutné podkladovou vrstvu až do hloubky
čtyřiceti centimetrů odtěžit a sanovat.

Nejhůře dopadla ostrá zatáčka a úsek od
restaurace U Haladů k bývalé polské škole,
kde se kamiony míjely a otáčely. V tomto
místě se navíc silnice v dobách minulých
opakovaným asfaltováním bez frézování
nepřirozeně zvedla. Spolu s obnovou pod-

loží se proto vozovka i sjezdy k domům 
upravily do původní podoby.

Zářijové opravy se dotkly sedmi ulic 
v různých lokalitách. Kromě Opletalovy
se rekonstruovala Studentská, Na Hrázi,
Mírová, Jateční, Okružní a  Drátovenská.
Šlo o druhou etapu oprav, přičemž ta prv-
ní proběhla v centru Bohumína před
prázdninami. Všechny silnice dostaly nový
kabát jako kompenzaci za škody na ces-
tách, které způsobily stavební stroje 
během budování dálnice a obchvatu. (tch)

V minulosti se kladla jedna vrstva asfaltu 
na druhou bez frézování. Mnoho silnic 

tak zbytečně »nabobtnalo«.

Opravy některých ulic, včetně Opletalovy, se neobešly 
bez úplných uzavírek. Foto: Pavel Čempěl
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Slavnostní koncert pro sedmdesátníky

Dříve narození Bohumíňáci dostávají ke kulatinám 
a půlkulatinám od města gratulace nebo dárečky.

Pro sedmdesátníky se koná slavnostní koncert.
Tradiční slavnostní odpoledne pro jubilanty našeho města, kte-

ří oslavili nebo v letošním roce oslaví sedmdesátku se uskutečnilo
v úterý 25. září v kině. Komise pro občanské záležitosti pro 
oslavence připravila malý dárek v podobě programu dechového

orchestru Kobeřanka z Kobeřic ve Slezsku a lidových tanců folk-
lorního souboru Morava. Popřál jim starosta Petr Vícha s předse-
dou komise Vilémem Bannertem. 

Pozvánku na koncert obdrželo 234 jubilantů narozených v roce
1942. Oslavenci si mohli přivést partnera nebo blízkou osobu, 
a tak v sále kina nakonec zasedlo asi 270 lidí. S dechovkou si
všichni společně zazpívali známé lidové písně. (pau)

Sedmdesátku letos slaví 234 občanů Bohumína. Jubilantům zahrála dechovka Kobeřanka a zatančil folklorní soubor Morava. Foto: Vilém Žák

Mapový server 
se bude rozrůstat

Občané a úředníci mají k dispozici
novou elektronickou službu. V polovi-
ně září byl spuštěn zcela nový mapový
server, který nabízí spoustu zajímavých
geografických informací z Bohumína.
Některé funkce využijí i obyvatelé 
Rychvaldu a Dolní Lutyně.

Mapový server je internetová aplikace
na http://mapy.mesto-bohumin.cz. Obsa-
huje letecké snímky, jednou ročně aktuali-
zovaný plán města, katastrální mapu s od-
kazy na vlastníky jednotlivých pozemků 
a budov, digitální technickou mapu a in-
formace o územně analytických podkla-
dech. Velmi užitečné jsou průběhy inže-
nýrských sítí plynu, vodovodů, kanalizace,
optických kabelů a teplovodu. Toto spekt-
rum služeb se dnes týká území Bohumína.
Občanům Rychvaldu a Dolní Lutyně jsou
zatím dostupné pouze dvě z nich, letecká 
a katastrální mapa. Aplikace samozřejmě 
umožňuje zapracování územního plánu
nebo inženýrských sítí těchto obcí do mapy,
je ale čistě na nich, zda o to projeví zájem.

Výčet služeb ale není konečný,  v příš-
tím roce se rozšíří o dvě velmi podstatné
mapové vrstvy. Počítá se s aktualizovaným
územním plánem Bohumína, který město
nyní dokončuje, a mapou záplavových 
území, které v současnosti Povodí Odry 
upravuje z důvodů dostavby dálnice D1. 

Michal KOLOVRAT, 
správce informačních technologií

Čtrnáct jízdních kol, tašky, boty, ale
třeba také rybářská židle nebo DVD fil-
my. Už pošesté se na nádvoří radnice
konala veřejná dražba nalezených věcí.

V pondělí 24. září radnice otevřela svůj
sklad ztrát a nálezů, aby je nabídla v aukci
zájemcům. Ti měli nejprve tradiční čtvrt-
hodinku na prohlídku věcí a pak se mohlo

Poprvé, podruhé, potřetí, prodáno!

V letošní aukci na nádvoří radnice bylo 
padesát položek. Foto: Pavel Čempěl

Původní majitelka 
zřejmě odešla domů
bosa. Jinak by se 
tyto lodičky nenašly. 

začít licitovat. K mání bylo padesát položek.
Největší zastoupení měly bicykly, (bohu-
žel prázdné) peněženky, zavazadla a obuv.
Jsou to věci, které lidé zapomněli na nádra-
ží nebo ve vlaku. Další našli strážníci a ob-
čané pohozené v ulicích. Nálezy, ke kte-
rým se nikdo nepřihlásí, se po půl roce
stávají majetkem obce. Od roku 2006 
je Bohumín nabízí zájemcům v dražbě. Ta
letošní vynesla dva tisíce korun. (erh)

Náborový turnaj 
V sobotu 6. října pořádá oddíl koší-

kové náborový turnaj. Jeho součástí
budou soutěže v trestných hodech 
a driblinku o zajímavé ceny. Zveme
všechny zájemce. Turnaj začíná v 9 ho-
din v tělocvičně DDM za parkem. (voz)

Školní sportov-
ní klub ZŠ Beneše

opět zahájil po prázdninách cvičení v tě-
locvičně. Pidi aerobik s Beníkem pro děti
od 4 let probíhá každé pondělí a středu od
15 do 16 hodin, aerobik pro starší ve stejné
dny od 16 do 17 hodin. Bližší informace na
www.aerobic-benik.cz, ✆ 607 956 096, 
e-mail simonazdvomkova@seznam.cz. (siz)

Školní aerobik
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Žákům se ve vzpěračské lize daří

Po mužích ukončilo svou
sezonu na dráze také mladší
žactvo posledním 4. kolem
oblastní soutěže na stadionu
v Třinci. 

Nejvíce bodů pro AK Bohu-
mín ze všech čtyř kol získali
chlapci Jakub Zapletal, Václav
Valach, Jakub Kozubek a dívky
Lenka Jarošková, Jana Holá-
ňová a Veronika Volná.

Lenka Jarošková, Jana Holá-
ňová a Václav Valach repre-
zentovali ve své věkové kate-
gorii ČR také na mezinárod-
ních závodech ve Varšavě, kte-
rých se zúčastnilo sedm zemí.
Václav Valach (ročník 2001),
který je z našich nadějí nej-
mladší, vyhrál 60 m (8,88 s) 
a skok daleký(438 cm) v sou-
těži přípravek v Třinci. Jana
Holáňová (ročník 1999) se stala
mistryní Moravy a Slezska
mladších žákyň v hodu míčkem,
když si ve Znojmě výkonem
55,52 m vytvořila nový osobní
rekord. Zde také zaběhla Lenka
Jarošková (ročník 2000) 300 m
v nadějném čase 48,96 s.

Je vidět, že systematická
práce našich trenérů s mladý-
mi sportovci přináší výsledky.

Zdeněk VESELÝ, AK Bohumín

Atletická sezona pod širým nebem končí

Mistryně Moravy a Slezska v hodu míčkem Jana Holáňová na stupních
vítězů. Foto: Karel Hasník

V sobotu 15. září proběhlo v Čapkově 
sokolovně v Ostravě 3. kolo ligy mladších 
a starších žáků ve vzpírání. Družstvo Bona-
transu Bohumín, složené ze  tři ludgeřovic-
kých vzpěračů (Matěj Madlé, Mirek Hrtánek
a Ondřej Tchurz) a jednoho bohumínského
borce (Dominik Kroščen), skončilo v tomto
kole na výborném 3. místě.
● Výkony mla-

dých vzpěračů:

Matěj Madlé
(45,3 kg) trh 20
kg, nadhoz 24
kg, dvojboj 44 kg
(82 sin. bodů).

Mirek Hrtánek (56,2 kg)
trh 22 kg, nadhoz 25 kg, dvojboj
47 kg (72,6 sin. bodů). 

Dominik Kroščen (58,8 kg)
trh 47 kg, nadhoz 60 kg, dvojboj
107 kg (159,7 sin. bodů).

Ondřej Tchurz (57,9 kg) trh 48
kg, nadhoz 59 kg, dvojboj 107 kg
(161,6 sin. bodů).

Text a foto: Oldřich TCHURZ 

Mirek Hrtánek, 

trh 22 kg..

Matěj Madlé, trh 18 kg.

Finanční injekce 
vrcholovému sportu

Zastupitelé podpořili bo-
humínské vrcholové spor-
tovce a kluby. Téměř sto tisíc
tvoří nový druh dotací, kte-
ré se letos poskytují úplně
poprvé. Jsou určeny sportov-
ním subjektům, které mají
ambice zvýšit úroveň dosa-
hovaných výsledků družstev
nebo jednotlivců. 

Sportovní kluby podaly šest
projektů. Podporu obdrží pět 
z nich, jeden podmínky uděle-
ní příspěvku nesplnil. Projekty
hodnotila odborná komise 
a její verdikt posvětili zastupi-
telé. Úspěšné kluby si díky 
tomu rozdělí 94 tisíce. Jelikož
byl každý projekt koncipován
jinak a stejně tak jsou odlišná 
i sportovní odvětví, systém
soutěží a hodnocení, zvolila
komise individuální přístup.
Každý projekt posuzovala pod-
le daných kritérií samostatně.

Sportovní kluby v Bohumíně
dosud čerpaly dotace na pod-
poru členské základny a na 
konání akcí. Příspěvek na vý-
konnostní sport je novinkou.
Peníze podpoří sportovce, kteří
reprezentují Bohumín v re-
publikových i zahraničních
soutěžích. Hráči kulečníku BC
Bohumín obdrží 10 tisíc, silový
trojboj TJ Viktorie Bohumín
11 tisíc, oddíl cyklistiky TJ Bo-
humín 15 tisíc, atletický klub
AK Bohumín 24 tisíce a vzpě-
rači z klubu Bonatrans Bohu-
mín 34 tisíce korun. (dráp)

Úspěšné zahájení
nové sezony

Oddíl košíkové TJ Bohumín
začal novou sezonu zdařile. 
V úvodním utkání pokořil od-
díl Slavie Havířov na jeho
hřišti 72:51. Body: V. Ziem-
binski (15 bodů), L. Zdařil
(14) a Arabasz (7).

Další utkání odehráli naši
košíkáři 24. září na domácí pa-
lubovce s týmem Labrador Os-
trava, za který nastupují bývalí
ligoví hráči NH Ostrava. Naši
po dobrém výkonu vyhráli
76:62. Body: V. Ziembinski (25),
Havlík (14) a Arabasz (9).

Příští utkání naši hráči ode-
hrají na domácí palubovce 
v tělocvičně DDM v pondělí 15.
října v 19.30 hodin. (voz)
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Bohumín se vrátil o sto let zpátky

Některé prezentace na Evropském dni jazyků vyžadovaly hudební doprovod. Nejrozšířenější řečí v Evropě je ruština, nejpopulárnějším pro změnu 
angličtina. Oba jazyky byly součástí prezentací. Foto: Lenka Labajová

20. září zněla v nově rekonstruované tělocvičně skřečoňské
školy místo tělovýchovných povelů angličtina, němčina a ruština.

168 žáků třetích až devátých tříd, kteří se učí povinnou angličti-
nu od 3. ročníku a volitelnou němčinu a ruštinu od 7. ročníku,

mělo projektový den k Evropskému dni jazyků. Ten se v Evropě
připomíná od roku 2001 vždy 26. září. Jednotlivé skupiny žáků
převedly své prezentace o anglicky, německy a rusky mluvících
zemích - seznámily přítomné s reáliemi těchto zemí. Prezentace
školáci proložili cizojazyčnými verši, scénkami a písněmi. Žáci se
tak prakticky seznámili s potřebou učit se cizím jazykům a poznat
jazykovou a kulturní rozmanitost evropských zemí. 

Marie VALUŠTÍKOVÁ, ZŠ Skřečoň

Evropský den jazyků

Salon Maryška se oděl do časů c. k.
monarchie. Atmosféra počátku minulé-
ho století dýchá z dobových fotografií,
které jsou součástí výstavy »Bohumínský
Cimrman«. Expozici prokládanou hu-
mornými prvky připravili Eduard Beneš
a Jiří Spáčil, penzionovaní, leč zapálení
historici. 

Koňské spřežení na dnešní třídě Edvarda
Beneše, stará benzinová pumpa u vlakové-
ho nádraží, tramvaje v centru města. Tyto 
a další perličky Bohumína zachycuje na 50
vystavených snímků. Autoři výstavy vybrali

fotografie a pohlednice z let 1900 až 1920.
Zapálení amatérští historici vnesli do své
expozice i kus humoru. Pro soubor fotogra-
fií vytvořili imaginární postavu, jakéhosi
bohumínského Cimrmana. Doprovodné
texty vyloudí úsměv a postava všeuměla 
upozorní i na věci, které by za jiných okol-
ností na fotografiích běžnému návštěvníkovi
unikly.

Historické snímky pocházejí ze soukro-
mých sbírek autorů výstavy. Kromě nich

běží na televizní obrazovce v salonu také
prezentace dobových pohlednic. Na foto-
grafiích jsou kromě kuriozit hojně zachyce-
na důvěrně známá místa. Jejich vzhled však
prošel za sto let velkým vývojem a je zají-
mavé pozorovat, jak návštěvníci výstavy 
tápou a snaží se lokalitu na snímcích iden-
tifikovat. Výstava je k vidění do listopadu,
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin 
a v době konání ostatních kulturních akcí.

Lukáš KANIA

Vernisáž navštívily i »fanynky« historie ve sta-
robohumínských krojích. Přivítal je spoluautor
výstavy Eduard Beneš. Foto: Nikola Liberdová

Jiří Spáčil (vpravo) sbírá staré fotky. Část z nich mají možnost vidět návštěvníci výstavy. 
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Saranče blankytná (Sphingonotus caerulans)
Příroda kolem nás - hmyz Bohumína (102) 

Saranče blankytná se na
první pohled velmi podobá
saranči modrokřídlé. Liší se
od ní především průsvitný-
mi, blankytně zbarvenými
zadními křídly a absencí zá-
řezu na horní hraně stehen
zadních končetin.

Větší samice tohoto druhu
dorůstají délky až 31 milimet-
rů. Zbarvení je dosti proměnli-
vé podle biotopu, kde se vy-
skytuje. V pískovnách a na
štěrkových náplavech je zbar-

vena žlutohnědě, na haldách
hlušiny po těžbě černého uhlí
je její zbarvení tmavší – šedé až
šedočerné; někteří jedinci mo-
hou mít rezavý odstín.

Saranče blankytná je teplo-
milným a suchomilným dru-
hem. Obývá kamenitá místa,
stepi, úhory a podobné bioto-
py s řídkou vegetací v nižších
polohách; osídluje také vhod-
né ruderální plochy. Na Bohu-
mínsku je velmi hojná a žije
nejen v hraničních meandrech

Odry, ale i podél železničních
tratí, na štěrkovnách, stave-
ništích, okrajích městských

sídliš� a na území průmyslo-
vých závodů.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

V zeleném hrající MFK Karviná v prvním zápase 
zdolal domácí FK. Bohumín jim to ale ve vyřazovacích bojích oplatil.

Mladí hráči Baníku v základní skupině podlehli Slezs-
kému FC Opava. Ve finále je ale na penalty porazili.

Turnaj pro mládež má klasifikaci U13, takže je určen
hráčům narozeným v roce 2000 a mladším. Foto: Pavel Čempěl

V pátek 28. září se na
hřišti FK Bohumín 
uskutečnil už 3. ročník
mládežnického tur-
naje 100% Chachar
Cup 2012. Jeho iniciá-
torem a patronem
je Baníkovec Václav
Svěrkoš.

Po více než pětihodino-
vých bojích ve dvou základ-
ních skupinách a následném
playoff se z vítězství radovali
mladí fotbalisté Baníku Ostrava.
V dramatickém finále porazili na
pokutové kopy své vrstevníky z SFC
Opava. Třetí místo senzačně vybojovali zástupci
Bohumína, když porazili favorita z Karviné 3:1.
Na dalších místech skončilo 1. FC Slovácko, FK
Slavia Orlová,  FA Havířov a FC Hlučín. (vyr)

100 % fotbalu, 100 % zábavy
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Drakiáda předškoláčků
z »Nerudovky«

Děti z mateřinky v Nerudově uli-
ci využily školní hřiště blízké ZŠ Čs.
armády k pouštění papírových dra-
ků. Společně se všechny děti rozc-
vičily, vyrazily na dračí stezku a sla-
lomem běžely do sluje, kde se poku-
sily chytit tři malé dráčky. S těmi si
pak společně zatančily »Kolo, kolo
mlýnské...«. Větříček pomohl k lep-
ším výkonům a na závěr dostaly
všechny děti sladkou odměnu a me-
daili za snahu a sportovní výkon.
Všichni se těšíme na další akci.

Text a foto: 
Jarmila ZIKMUNDOVÁ

»Pestré dny a výjezdy pro žáky 
i kantory«. To je název projektu, 
v jehož rámci bude v letošním škol-
ním roce probíhat vzdělávací
systém primární prevence na Masa-
rykově škole v Bohumíně. 

Během čtyř dnů, nazvaných podle
ročních období, se uskuteční besedy
na aktuální témata - komunikace, to-
lerance, vztahy ve třídách, závislosti,
ohrožení drogami, předcházení šikaně
a její řešení, bezpečné používání inter-
netu, zdravý způsob života a podobně.
Další bloky budou tvořit témata 
ochrany člověka v mimořádných situ-
acích a základy etikety, čili společen-
ského chování. Tento pestrý program
doplní výtvarné aktivity a bude jej
provázet a zaznamenávat celoroční 
fotosoutěž. 

Ve druhém pololetí proběhnou sou-
těže tříčlenných družstev. V 6. a 7. tří-
dách pod názvem »Všeználek« a v 8. 
a 9. třídách jako »Frikulín«. Vítězná
družstva se pak utkají v celoškolním
kole. 

Na podzim připravujeme pro asi 25
žáků třídenní výjezd do Beskyd, jehož
účelem je vytvoření pozitivních vzta-
hů mezi žáky z různých třídních kolek-
tivů. Pedagogům je určena výjezdní
akce, během níž budou proškoleni 
v oblasti prevence rizikového chování.
Zároveň dostanou prostor k diskusím
směřujícím k ujednocení postupů při
řešení krizových situací. Učitelé si 
vyzkoušejí různé aktivity, které pak
budou moci využít ke zpestření práce
se žáky.

Se zajištěním programu pomůže ob-
čanské sdružení AVE z Petrovic u Kar-
viné, s nímž škola úspěšně spolupra-
cuje už několik let. Projekt mohl
vzniknout díky osmdesátitisícové do-
taci  Moravskoslezského kraje v rámci
programu Podpora aktivit v oblasti
prevence rizikového chování dětí 
a mládeže. Projekt podpořil také zřizo-
vatel, město Bohumín.

Lucie BEDNÁŘOVÁ, 
výchovná poradkyně, 

Antonie WALTEROVÁ, 
školní metodik prevence

Prevence
rizikového 
chování žáků
Nový vzdělávací systém

v Masarykově škole
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Martin Schubert do politiky
vstoupil jako zkušený manažer a od-
borník v oblasti podnikové ekono-
miky, daňové problematiky, ale 
také zahraničního obchodu s bo-
hatými znalostmi přesahujícími 
jeho obor. Právě díky této životní
zkušenosti velmi dobře rozumí pro-
blémům Moravskoslezského kraje,
který leží nejen na hranici s Pol-
skem a Slovenskem, což výrazně 
ovlivňuje nejen přeshraniční spolu-
práci, ale rovněž svou strategickou
polohou nabízí doposud nevyužité
obrovské možnosti rozvoje kraje. 

»V první řadě nabízíme každé-
mu voliči alternativu ve slušné 
a funkční politice,« uvádí Martin
Schubert, »do našeho volebního
programu jsme vytipovali desítku
témat, ke kterým jsme našli účin-
ná řešení. Témata neformulovala
Praha, jak to bývá u velkých poli-
tických stran časté, ale vznikaly 
v našem kraji«. Volební program

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
– Moravskoslezský kraj

nabízí alternativu PRO SLUŠNÉ LIDI
Není tomu tak dávno, co se v čele krajské organizace Strany práv 

občanů – Zemanovci (SPOZ) objevila doposud v politice neotřelá tvář
Martina Schuberta. Jeho působení charakterizují předvídavá manažerská
rozhodnutí a silné osobnosti na kandidátce do krajských voleb. 

strana SPOZ formulovala do tzv.
»desatera«, které představila na
tiskové konferenci začátkem září 
v Ostravě a které podpořilo mnoho
osobností našeho kraje. »Volební
kandidátku jsme nestavěli na
dlouhodobém členství ve straně,
ba naopak. Tvoří ji zejména lidé,
za kterými je vidět dílo,« těmito
slovy představil Martin Schubert
kandidátku, kterou z podstatné
části tvoří nezávislí kandidáti. »Je-
nom lidé s hmatatelnými výsledky
mohou garantovat splnění nároč-
ného programu«. Díky tomuto 

novátorskému principu se na kan-
didátce objevilo například šest 
úspěšných starostů, resp. místosta-
rostů a také několik uznávaných
odborníků. »Na přístupu předsedy
SPOZ a našeho lídra Martina
Schuberta je mi sympatické, že se
nevyžadovalo členství a každý 
z kandidátů, který se podělil se
svými nápady a zkušenostmi, do-

Ing. Martin Schubert, 
ekonomický a daňový poradce

Neustálý strach o práci a zvyšující se nezaměstnanost byly argu-
mentem pro naši stranu, aby se téma práce stalo její programovou prio-
ritou. V žádném případě nejde o populismus nebo levné volební téma.
Problematika práce je neoddělitelně svázána se všemi oblastmi lidské-
ho života. Pokud se jí nebudeme věnovat, můžeme v Moravskoslezském
kraji očekávat výrazné problémy.

Ing. Renáta Nešporková,
PhD., MBA, prorektorka
Vysoké školy podnikání

Jsem přesvědčena, že školství musí 
rozvíjet potenciál našeho kraje. Jednou 
z hlavních brzd rozvoje kraje je nepro-
vázanost studijních oborů s potřebami
praxe. Řada čerstvých absolventů nenalézá
na trhu práce adekvátní uplatnění. Problém úzce souvisí s nabídkou
a strukturou pracovních pozic.

stal prostor je realizovat v rámci
programu,« pochvaluje si prorektor-
ka vysoké školy Renáta Nešporková. 

Inovativní je i přístup Martina
Schuberta k roli politika. V přípa-
dě úspěchu ve volbách chce, aby
prioritou politiků byla úzká spolu-

práce s významnými zaměstnava-
teli v kraji. »Úkolem politiků je vy-
tvářet podmínky pro podnikatel-
ské subjekty. Jen to udrží součas-
né a pomůže generovat budoucí
pracovní místa,« vysvětluje Martin
Schubert. 
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Říjnové volby do Senátu se blíží
(Dokončení z minulých čísel)

Na nedávných setkáních vedoucích 
představitelů města Bohumína s občany 
odezněla v jednotlivých městských částech 
řada problémových témat. Ve Vrbici občanům
vadí zápach z ostravské kompostárny, 
v Pudlově byla vzrušená diskuse ohledně 
uvažované výstavby protipovodňových hrází,
ve Skřečoni je averze ke zvýšenému provozu
po části ulice 1. máje po zprovoznění obchvatu
atd. Město je však vcelku v dobré kondici, 
což pochopitelně občané přičítají k dobru
i Petru Víchovi, který je v čele města již 18 let.
A ten je zároveň Vaším soupeřem pro blížící 
se volby do Senátu v našem obvodu č.74. 
Řekněte bohumínským voličům, proč by měli
dát hlas právě Vám. 

A proč ne právě mě? Mám zkušenosti 
z řízení velkého města (exprimátorka Ha-
vířova) i z práce v zákonodárném sboru.
Nabízím spolehlivost, své názory nemě-
ním. Vadí mi rozpor slov a činů. Příklad?
Představitel ČSSD hlásá i v Bohumíně na
bilboardu »Stop snižování počtu hasičů...«

a bohumínské zastupitelstvo v čele se sta-
rostou Petrem Víchou zruší požární jedno-
tku dobrovolných hasičů v Kopytově.

Nabízím voličům jistotu - nikdo zvolený
za KSČM nebyl a není »přeběhlík.« Nesli-
buji nic, co nelze splnit. 

Je jistě správné, když se starosta stará 
o své město. Je však otázkou, co pak šidí,
když je zároveň senátor a vysoký stranický
funkcionář. Všichni známe přísloví o ho-
nění mnoha zajíců najednou...

Jsem proti okázalým volebním kampa-
ním, na bilboardu mě nenajdete, pomá-
hám raději dětem, studentům, hasičům,
sportovcům, kultuře. A v neposlední řadě
- ženy si zaslouží posílit svůj vliv také 
v Senátu. Pokud dostanu Vaši důvěru, 
budu se v Senátu na plný úvazek věnovat
takovým zákonům, aby se nám žilo lépe 
a bezpečněji.

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, poslankyní PČR a kandidátkou na senátorku

»NESLIBUJI NIC, CO NELZE SPLNIT«, říká kandidátka na senátorku Milada Halíková

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS. 
DĚKUJI ZA VÁŠ HLAS.

Mgr. Věra Palková, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,
ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě

MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel 
Bohumínské městské nemocnice 

2 20 43

Nezůstávejte doma. Přij�te a rozhodněte! PŘIJĎTE 
12. a 13. října 
K VOLBÁM.
PODPOŘTE 

BOHUMÍŇÁKY!

Te� kandiduji do Senátu podruhé.
Záleží jen na Vás, zda mne opět pod-
poříte. Vaši důvěru budu brát jako 
vysvědčení za práci pro celý náš bo-
humínský tým. Snažíme se spolupra-
covat napříč politickými stranami,
využíváme spolupráce s poslancem
Alfredem Michalíkem i krajem. Proto
Vás opět prosím o podporu našich
kandidátů v krajských volbách. V mi-
nulém období nám velmi pomohli.

Vím, že jste v současné době zne-
chucení politickou situací a nedivím
se. Ale nenechejme se znovu napálit
projekty nových stran, jako byly
Věci veřejné. Zažili jsme je na vlastní
kůži, když nám exministr Vít Bárta
pozastavil výstavbu skřečoňského
mostu.

Proto Vás prosím, nese�te doma,
přij�te k volbám a volte podle svého
nejlepšího přesvědčení.

Musím také ocenit korektnost 
letošní kampaně, minimum útoků na
druhé kandidáty a minimum nepravd.
To, že jedna kandidátka slibuje do-
končení dálnice, která je již dávno
hotová, a druhá chce zabránit poddo-
lování našich domovů, protože si ne-
všimla, že kandiduje v jiném okrsku,
kde poddolování nehrozí, jsou drobná
a spíše úsměvná pochybení, která 
je třeba brát s nadhledem. Krátká
volební kampaň nerozhoduje o vý-
sledku voleb, lidé posuzují dlouhole-
tou práci a její výsledky. O tom jsem
přesvědčen a věřím jim. Věřím Vám. 

Ing. Petr VÍCHA, starosta města

p o l i t i k a

p o l i t i k a

Ing. Petr Vícha
starosta Bohumína

»Nepotřebuji imunitu, 

pracuji poctivě.«

Vážení spoluobčané,

je to již šest let, kdy jsem před Vás předstoupil jako kandidát do Senátu.
Tehdy jsem Vám slíbil, že z Bohumína neodejdu. Slib jsem dodržel a dodr-
žím jej i v budoucnu. Sloučení funkce starosty a senátora mě stálo mnoho
osobních obětí a bylo možné jen díky podpoře a výborné spolupráci 
s kolegy na radnici. Za to jim moc děkuji! Vaše podpora v minulých komu-
nálních volbách ukázala, že jsme dosáhli dobrých výsledků.
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Blahopřání - jubilea
20. září oslavili 60 let 

společného života 

manželé Irena a Stanislav
MEZEROVI.

�
60 let spolu to je něco, 

za tu dobu změnilo se kdeco. 
Ale na vaší lásce nic, 

přejeme vám těch let ještě víc.

Jana, Rudík a Michaela

16. října oslaví své významné 

životní jubileum

paní Marie BROŠKOVIČOVÁ.
Postřehnout lze jenom stěží,

jak ta léta kvapem běží. 
Přejeme ti jenom krátce

hodně zdraví k tvé 
devadesátce. 

Ještě mnoho š�astných let, 
a� tě stále baví svět.

Přeje syn Luboš 

s manželkou, 

vnuk Marek s manželkou, 

vnučka Šárka s manželem a pravnuci

Lukáš, Daneček a Lionek.

Vzpomínky - úmrtí

Přišlo ráno a s ním nový
den, začal však zprávou

jak nejkrutější sen. 
Ten sen stále trvá, 
trvá každý den.

6. října uplyne právě

rok, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný

manžel, tatínek 

a dědeček 

pan Rudolf DRÁBEK.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

manželka, dcery Michaela, Lucie s rodinou,

synové Martin, Zdeněk s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval, 

ten neodešel nikdy.

4. října vzpomeneme

nedožitých 50 let 

pana Jaroslava
HADAMÍKA.

Zároveň 21. května uplynulo 9 roků, 

kdy nás navždy opustil.

�
Stále vzpomíná celá rodina.

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

ten nikdy nezapomene.

16. října vzpomeneme

1. výročí úmrtí naší 

milované maminky,

babičky, tchyně, 

prababičky a praprababičky 

paní Marty RUTKOVÉ 
ze Záblatí.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Jiřina a Eva s rodinami.

Odešla jsi, 
jak osud si to přál, 

však v našich srdcích 
žiješ dál.

7. října si 

připomeneme nedožité

80. narozeniny 

paní Jarmily
WAJDOVÉ.

�
S úctou a láskou vzpomínají 

synové Jaroslav a Emil 

s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

24. září jsme 

vzpomněli 5. smutné

výročí úmrtí 

paní Anny
MIKULÍČKOVÉ

z Bohumína.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Renáta s rodinou, Soňa s rodinou 

a syn Mirek s rodinou.

Odešla... Jediná na světě,
jež nikdy nezradí. 

Na ni nám zůstane 
nejhezčí vzpomínka. 
Ta bytost nejdražší, 
to byla maminka.

7. října si 

připomeneme nedožité

55. narozeniny naší

maminky a kamarádky

paní Evy JURCZYKOVÉ .
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

syn Tomáš, Martin 

a rodina Palarčíkova.

Kdo v srdci žije, neumírá.

2. října jsme 

vzpomněli 9. smutné

výročí úmrtí

paní Šárky
KOLKOVÉ,
roz. Kalikové 

ze Skřečoně.

�
S láskou a úctou vzpomínají rodiče 

s rodinou.

Božena Čecháčková * 1960 ze Starého
Bohumína

Aurelie Matějíčková * 1929 z Bohumína

Evžen Škuta * 1944 z Bohumína

Josef Školník * 1964 z Bohumína

Annemarie Machová * 1942 ze Skřečoně

Ladislav Adamczyk * 1951 ze Starého 
Bohumína

Marie Tobolová * 1944 z Bohumína

Bronislava Vrubelová * 1917 z Vrbice

Alma Šustková * 1928 z Bohumína

Naposledy jsme se rozloučili
Zdenka Weissová * 1933 z Bohumína

Jindřich Szmeja * 1926 z Bohumína

Alois Štverák * 1932 ze Starého 

Bohumína

Vlasta Mirgová * 1954 z Bohumína

Božena Melichaříková * 1928 z Bohumína

Dana Kijonková * 1951 ze Skřečoně

Eliška Macurová * 1933 z Bohumína

Olga Žáčková * 1932 z Bohumína

matrikářky

Své ANO si řekli
Václav Sztwiertnia z Vřesiny 
a Iveta Bebčáková z Bohumína

Bartłomiej Stanisław Bulas z Polska 
a Gabriela Cielepová z Bohumína

Ondřej Žiška a Veronika Vrzalová, 
oba z Bohumína

Arnošt Hanák a Daniela Hanáková, 
oba z Bohumína

Gabriel Farbár z Bohumína 
a Denisa Kovácsiková z Karviné

Petr Petroš z Nových Mitrovic 
a Andrea Kuder z Bohumína

Jiří Procházka a Soňa Roháčová, 
oba z Bohumína (mat)

�
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REALITY
● Koupím zemědělské po-

zemky, platba hned. E-mail:
j.frydrychova@email.cz ✆
603 228 474. 

● Koupím jakýkoliv byt,
příp. dluhy uhradím a zajistím
bydlení, dlouholeté zkušenos-
ti. ✆ 736 228 883.

● Prodám dr. garsonku
v Boh. v ul. Svat. Čecha. Cena
220.000 Kč. ✆ 737 669 067.

● Prodám dr. byt 1+1 v ul.
Mírové. Dům po revitalizaci,
byt v původním stavu. Okna
směr. na jih, do dvora. Cena
220 000 Kč. ✆ 608 761 312.

ř á d k o v á  i n z e r c e

● Prodám dr. 1+1 v centru,
50 m2, plast. okna, 190.000
Kč, Boh. ✆ 736 228 883.

● Prodám menší 2+1 byt. 1.
posch. cihl. centr. města. ✆
737 475 526.

● Prodám dr. byt 2+1, ul.
Čáslavská 972, za 380.000 Kč.
✆ 737 930 133.

● Prodám dr byt 3+1 v To-
vární za 590.000, i pronajmu.
✆ 731 664 532.

● Prodám dr. byt 3+1 s ga-
ráží, balkónem, v centru měs-
ta, nízká cihlová zástavba. 
✆ 603 981 782.

● Prodám RD v Záblatí –
dva velké byty, každý se sa-
mostatným v chodem. RK ne-
volat. ✆ 739 456 723.

● Prodám garáž, 60.000. ✆
608 173 445.

● Prodám garáž, Drátovny.
✆ 737 518 534.

● Pronajmu byt 0+1, Boh.
✆ 736 228 883.

● Byt 1+1+KK k pronájmu,
po celkové rekonstrukci, na
náměstí ve Starém Bohumíně.
!Moc pěkný!. ✆ 736 681 830.

● Pronájem dr. bytu 2+1,
ul. Jateční, cena 7000 Kč včet-
ně elektřiny a plynu. 2měsíční
kauce. ✆ 776 519 641.

● Pronajmu garáž, ul. Mí-
rová, zabezpečeno el. bránou,
nájem 1000 Kč měsíčně. ✆
603 146 889.

● Nabízíme nebyt. prosto-
ry k pronájmu, cca 115 m2,
Bohumín, Studentská 599. 
✆ 596 012 595.

● Hledám dlouhodobý pro-
nájem bytu 2+1 (pouze inka-
so) s balkonem v centru Bohu-
mína nebo poblíž centra. Spě-
chá. ✆ 606 766 078 (kontakt
možný od 8.00-14.00 hodin).

RŮZNÉ
● Prodám krůty PO - NE,

po telefonické domluvě. ✆
776 171 452.

● Prodám kuchyň s vyba-
vením nebo bez. Popis včetně
fotografií na http://kuchyn-
skrecon.webnode.cz. Cena 10
- 18 000 Kč. ✆ 608 304 376.

SLUŽBY
● Jednočlenná živá hudba

na svatby, narozeniny, večírky.
✆ 605 829 110, www.hudba-
karvina.cz.

● Stěhování, přeprava, do-
voz zboží a materiálu do 1,5 t.
✆ 777 090 132.

● Čištění koberců, sedacích
souprav, čalouněného nábyt-
ku a interiéru automobilu stroji
Karcher. ✆ 724 088 643. www.
cistyautointerier. mypage.cz.

● Máte novou fasádu 
a chcete, aby si zachovala
svůj vzhled? Chcete prožít
bezstarostnou jízdu za deště?
Uvítáte zimní rána bez námra-
zy na autech? My jediní máme
levné a hlavně účinné řešení!
www.nano4peace.cz. Naše
prodejna - nám.TGM 942,
vedle T-Mobile.

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

15 min. do Ostravy Poruby, 5 min. na hranici s Polskem
● Vhodné jako sídlo firmy, byty, školící středisko ● 

Nabídněte cenu ● Kontakt na majitele ✆ 775 298 999 
● Více na adrese www.domyvbohumine.cz

Přímýprodej!

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA!
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studenská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

VŠECHNA VYŠETŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ V AMBULANCI
NA POČKÁNÍ, BEZ JAKÉKOLIV OBJEDNACÍ DOBY!

MUDr. Boris Milberger, tel./fax : 596 013 544, tel.:
595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
www.neurologicka-ambulance-bohumin.cz 

Osteoporoza je 

zákeřná nemoc
NepodceňujteP R E V E N C I !

PÁLENICE RYCHVALD
přijímá PŘIHLÁŠKY 

PRO PÁLENÍ 
OVOCNÝCH DESTILÁTŮ

v sezóně 2012 - 13 
na tel. číslech 
607 913 821, 
604 201 894, 
602 707 722.

Bohumín:

do 1 000 ccm

1 001 - 1 350 ccm

1 351 - 1 450 ccm

1 451 - 1 850 ccm

1 851 - 2 000 ccm

2 001 - 2 500 ccm

nad 2 500 ccm

do 50 ccm

51 - 350 ccm

351 - 500 ccm

nad 500 ccm

 

● Provádíme pokládku plovoucích podlah, PVC, koberců, 
samonivelační stěrky. ✆ 604 265 861.



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 8  /  2 0 1 218 OOKKOO

Autor: 
Jan Šula

Kouřem
očerniti Švihák

Hra 
s malým
míčkem

Rusky 
»autor«

Sídlo
v Irsku

Netkané
látky

Cizí zkratka
čísla

Zástavy
ve hře

Asijský 
veletok
Míče

Povíjnice
jedlá

Patřící
Marině

Kreslit
Tato

Američtí
papoušci
Cenina

☺ Dětský 
pozdrav

Finsko

Zkr. býv.
sportovní-
ho klubu 

v Rize

Oslí 
citoslovce ☺

Obilnina
Závodní

klub (zkrat-
ka)

Dopal
Slovenská
polní míra

Východní
Slované

1. DÍL
TAJENKY

Oblast
v Burundi

Barva na
vajíčka
Město 

v Rusku

Iniciály auto-
ra Rusalky

Značka 
limonády

Staroperská
literární 
památka

Obdržet

Tato 
(nářečně)

Bylinný 
výtažek

Mužské
jméno

3. DÍL
TAJENKY

Rusky
»tamten«

V souladu
s módou

Jinak
(latinsky)

Značka
kamen

Řeka 
v Mongol-

sku

Kelce
Ačové

Literární
svaz (zkr.)
Značka 
abvoltu

Iniciály reži-
séra Lamače
Části trávicí

trubice

Trnitý keř
Žlutý polo-
drahokam

Typ stanu
2. DÍL

TAJENKY

Notička
Pohřební
hostina

Starší SPZ
Opavy

Jiné (slo-
vensky)

Sídlo 
v Belgii

Patřící 
Vlachovi

Slabika smí-
chu

Rohovnický
úder

Část kabátu

Na které
místo

Kloktavý
zvuk

☺
Kopáním
zkypřit
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Proč mladé ženy milují staré pány? - Protože hýří všemi barvami. Jsou šediví, mají bílou ple�, namodralé rty, … (tajenka). POMŮCKA: Ače, ALAI, Ider, maat, Ndava, Olom, OPK, Reen. 
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Pomoc obětem
kriminality 

Už 15 let mohou lidé z Ostravska 
a okolí využívat služeb Bílého kruhu
bezpečí (BKB). Občanské sdružení po-
máhá obětem kriminality. Obrátit se na
něj mohou nejen samotní poškození,
ale i svědci nebo pozůstalí. 

Poskytované služby jsou bezplatné 
a diskrétní. BKB nabízí především právní
informace a psychosociální pomoc. Ve vel-
mi závažných případech můžou odborníci
zajistit například i doprovod k soudu nebo
pomůžou se získáním finančního odškod-
nění. Poradna rovněž na zakázku zajiš�uje
přednáškovou činnost a distribuuje mate-
riály v rámci prevence kriminality. Sou-
částí poradny BKB v Ostravě je rovněž 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím. 

Poradna BKB pro oběti trestné činnosti
sídlí v Domě kultury města Ostravy v ulici
28. října 124 a je v provozu bez objednání
každé úterý a středu od 16 do 18 hodin. Te-
lefonní kontakt je 597 489 204, e-mail
bkb.ostrava@bkb.cz. Více informací na
www.bkb.cz. 

(red)

docházet k nedokrvení některých částí
mozku. Toto vyšetření se v Bohumínské
městské nemocnici (BMN) provádí na ult-
razvukové vyšetřovně radiodiagnostického
oddělení (RDG). Vyšetření je nebolestivé,
trvá asi 10 až 20 minut. Stačí se jen předem
objednat na čísle 596 096 241. 

Vyšetření tepen se praktikuje zejména 
v případech, kdy pacient přichází k lékaři 
s bolestí hlavy, závratěmi, vysokým krev-
ním tlakem, vysokou hladinu cholesterolu
nebo po mozkové příhodě. Krkavice nej-
častěji postihuje ateroskleróza. Při ní 

dochází k ukládání tukových
částeček do stěny tepen 
a k tvorbě aterosklerotických
plátů. Ty mohou nabývat 
takového rozsahu, že tepnu
zužují. Průtok krve místem
zúžením je obtížnější a pro-
vází ho obvykle zvukový 

šelest. Pláty v krčních tepnách se mohou
uvolnit a způsobit mozkovou mrtvici. To
je jejich hlavní nebezpečí. Aby se pacienti
vyvarovali obtíží, měli by zdravě a střídmě
jíst, nekouřit, nestresovat, mít dostatek
pohybu, umět aktivně odpočívat a relaxo-
vat.

Radmila PRÁŠKOVÁ, RDG oddělení 
Bohumínské městské nemocnice

Ultrazvukové vyšet-
ření krčních tepen je
vyšetřovací metodou,
která umožňuje lékaři
odhalit možný chorob-

ný proces ve stěně tepny. Krční tepny,
takzvané krkavice, jsou dvě. Každá běží
na jedné straně krku. Jejich úkolem je
přivádět okysličenou krev do obličeje 
a z větší části zásobovat mozek. 

Krční tepny odstupují z nejsilnější tepny
těla, zvané aorta. Ta vychází z levé komory
srdeční. Krev je ze srdce 
vypuzena při stahu srdce 
a hnána do těla tlakem, který
se přenáší na stěnu rozvádě-
jících tepen. Díky tomu je
možné po přiložení prstu nad
tepnu ucítit tlakové rázy – tep.

Tepny probíhají po vnější
straně krku a jsou tedy velmi dobře přístup-
né lékařskému vyšetření zrakem, sluchem 
a hmatem. Pokud lékař zjistí nějakou od-
chylku od normálu, volí některé z dalších
vyšetřovacích metod, například ultrazvuk –
sono karotid. Tímto způsobem se hodnotí
především plynulost průtoku cévou a její
průsvit. Tepna může být zúžena například
při ateroskleróze, v jejím důsledku může

Sonografické vyšetření karotid
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K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 124

■ 6.10. ve 14 hodin GUINNESSŮV REKORD S JARO-
SLAVEM UHLÍŘEM. Pokus o vytvoření rekordu »Nejví-
ce lidí se vstupenkou na náměstí«. Vezměte s sebou lís-
tek z jakékoli kulturní akce. Náměstí T. G. Masaryka,
vstup zdarma. PROGRAM: 14.00 Divadélko Kaňka -
Truhlice plná pohádek; 15.00 Rekord; 15.30 Jaroslav
Uhlíř; 16.30 Hudba Keltik.
■ 13.10. od 9 do 15 hodin DNY ZDRAVÍ. Měření cukru
v krvi, měření tlaku, poradenská činnost v oblasti výži-
vy, cholesterol, ortopedica. Foyer kina, vstup zdarma.
DIVADLO
■ 17.10. v 19 hodin BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ.
Jedna z nejúspěšnějších bláznivých komedií českého
dramatika Františka F. Šamberka. Hrají: Jaroslava
Obermaierová, Oldřich Navrátil, Martina Hudečková 
a další. Sál kina, 290 Kč, 250 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz, ✆ 596 012 203
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz,

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 8.10. - 12.10. od 13 do 17 hodin JAK ŠEL HONZA
DO SVĚTA. Čítárnička: Pohádky o Jenících. Dětské od-
dělení knihovny.
■ 18.10. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Výtvarná
dílna a pohádka Korunka na bál. Dětské oddělení.
■ 18.10. v 16 hodin DÍLNA S JEŽIBABKOU. Výroba ko-
rálkového stojánku na čajovou svíčku. Dětské oddělení. 
■ 21.10. v 10 hodin KLAUNI V CIRKUSE. Představení
pro děti, hraje divadélko Modrý slon. Sál kina, 50 Kč.
■ 18.10. v 17 hodin PŘEDSTAVY. Autorské čtení afo-
rismů a poezie Libora Slívy, bohumínského básníka 
a tenisty. Přednášková místnost knihovny

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 4.10. v 19 hodin RESIDENT EVIL: ODVETA Film USA,
Německo (Akční / Horor), 2012, 3D, titulky, přístupný
od 12 let,128 minut, 155 Kč, 135 Kč (12 - 15 let).
■ 5.10. v 19 hodin BASTARDI 3. Film Česko (Drama),
2012, přístupný od 15 let, 97 minut, 90 Kč.
■ 6.10. a 7.10. v 19 hodin SOUSEDSKÁ HLÍDKA. Film
USA (Sci-fi / Komedie), 2012, titulky, přístupný od 15
let, 102 minut, 100 Kč.
■ 7.10. v 10 hodin LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH.
Animovaný film USA, Austrálie (Dětský), 2010, dabing,
přístupný, 97 minut, 20 Kč.
■ 11.10. v 19 hodin 96 HODIN: ODPLATA. Film Fran-
cie (Akční / Thriller), 2012, titulky, přístupný od 12 let,
98 minut, 90 Kč.
■ 12.10. v 19 hodin TOTAL RECALL. Film USA, Kanada
(Sci-Fi / Akční), 2012, titulky, přístupný od 12 let, 121
minut, 100 Kč.
■ 13.10. a 14.10. v 19 hodin LOOPER. Film USA (Akční /
Sci-Fi), 2012, titulky, přístupný od 12 let, 118 min, 100 Kč.
■ 14.10. v 10 hodin HOTEL TRANSYLVÁNIE. Animova-
ný film USA (Rodinná komedie), 2012, 3D, dabing,
přístupný, 91 minut, 165 Kč, 140 Kč (děti do 12 let).

■ 17.10. v 9 hodin ŽELEZNÁ LADY. Film Velká Británie
(Životopisný), 2011, titulky, přístupný od 12 let, 105
minut, 50 Kč (FK pro seniory).
■ 18.10. v 19 hodin PARANORMAL ACTIVITY 4. Film USA
(Horor), 2012, titulky, přístupný od 15 let, 95 min., 100 Kč.
■ 19.10. a 20.10. v 19 hodin ASTERIX A OBELIX VE
SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA . Film Francie, Špa-
nělsko, Itálie, Maďarsko (Dobrodružný / Comics), 2012,
3D, dabing, přístupný od 12 let, 125 minut, 130 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin BOHU-
MÍNSKÝ CIMRMAN. Výstava historických fotografií. 
■ 9.10. v 15 hodin BESEDA S CIMRMANEM. Beseda 
s nadšeným historikem Jiřím Spáčilem. 
■ 11.10. v 18.30 hodin PODZIMNÍ ČTENÍ S HELENOU.
Bohumínská autorka Helena Červenková bude číst úryv-
ky své tvorby. Hudební kulisa - kytarista Josef Pinkas.

ALMA MATER

✆ 608 608 955, 608 975 161 
www.almamater.cz, info@almamater.cz

■ 8.10. v 16 hodin SVĚTELNÁ TERAPIE. O terapii pro
zdraví a krásu s paní Hankou.
■ 11.10. v 17 hodin SVÍČKY A VŮNĚ. Párty s Monikou.
■ 18.10. v 17.30 hodin MEDITACE V SOLI s Renátkou
Bittovou. Na všechny akce je nutná rezervace.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz,604 388 853 (herna) 
bobes@bobescentrum.cz,✆ 604 800 100 

■ 9.10. v 15 hodin FOCENÍ DĚTÍ. Podzimní tématika.
■ 9.10. v 17.30 hodin MANIPULACE S MIMINKEM. Se-
minář s praktickými ukázkami.
■ 11.10. v 10 hodin SPRÁVNÝ VÝVOJ DĚŤÁTKA. Pro
rodiče dětí do 3 měsíců a od 3 do 6 měsíců.
■ 11.10. v 15.15 hodin ZNAKOVÁNÍ BATOLAT. Dvou-
hodinový kurz pro rodiče.
■ 16.10. v 10.15 hodin UZLÍK. Setkání rodin s dětmi
nebo s rodičem se zdravotním problémem.
■ 17.10. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. 

SENIOR KLUB

Klubovna v Okružní ulici je otevřená denně
od 13.30 do 17 hodin. ✆ 605 252 639

■ 6.10. v 8.30 hodin SENIORSKÉ HRY. Zábavně-spor-
tovní klání v tělocvičně ZŠ Čs. armády. Přezůvky s sebou.
■ 15.10. od 8 hodin KUŽELKY. 4. ročník turnaje pořá-
daného Svazem postižených civilizačními chorobami.
Herna Na Kuželně.

SPORT

■ 6.10. v 9 hodin NÁBOROVÝ TURNAJ V KOŠÍKOVÉ.
Součástí budou soutěže o zajímavé ceny. Tělocvična
DDM za parkem.

■ 6.10. od 9 hodin ŠPRTEC CUP 2012. Propagační tur-
naj za účasti předních hráčů Česka a Polska. Restaura-
ce Tágo.
■ 6.10. v 10 hodin IN-LINE BRUSLE. Otevření nové as-
faltové stezky pro jezdce na kolečkových bruslích. Sraz
v Rolnické ulici poblíž Antošovické lávky v Pudlově.
■ 6.10. v 11 hodin UZAMYKÁNÍ HRANIČNÍCH MEAN-
DRŮ ODRY. Závěr vodácké sezony a ukončení provozu
půjčovny lodí. Sjezd Odry z Bohumína do Zabełkova,
sraz u nástupního místa u Antošovické lávky v Pudlově.
FOTBAL Zápasy se hrají na hřišti za parkem (není-li 
uvedeno jinak)
■ 6.10. v 9.30 hodin FK BOHUMÍN - 1. BFK FRÝDLANT
N. O. Od 9.30 mladší žáci, od 11.15 starší žáci , krajská
soutěž sk. "B".
■ 6.10. ve 12.45 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - IRP ČESKÝ
TĚŠÍN. Dorost, hřiště v Záblatí.
■ 6.10. ve 14 hodin FK BOHUMÍN - SLOVAN HORNÍ
ŽUKOV. Dorost, okresní přebor.
■ 6.10. v 15 hodin FK BOHUMÍN B - TJ PETŘVALD.
Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici
■ 6.10. v 15 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - BANÍK FUČÍK
ORLOVÁ. Muži, hřiště v Záblatí.
■ 11.10. v 16 hodin FK BOHUMÍN B - MFK KARVINÁ
A. Starší přípravka "B", okresní přebor.
■ 13.10. v 15 hodin FK BOHUMÍN B - SOKOL
VĚŘŇOVICE. Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.
14.10. ve 13 hodin FK BOHUMÍN B - SK DĚTMAROVICE.
Mladší žáci, okresní přebor.
■ 18.10. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN A - FK
BOHUMÍN B. Starší přípravka "A", okresní přebor.

AQUACENTRUM

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

ODSTÁVKA AQUACENTRA: Z důvodu opravy střechy
bude aquacentrum do 31.10. mimo provoz.

Po dobu oprav bude V PROVOZU POUZE SAUNA:
Po - Pá 12 - 21 hodin So, Ne, svátky 8 - 21 hodin.

ADVENTURE GOLF

✆ 734 788 666, www. bospor.info

■ PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až neděle: 9 - 21 hodin

AKCE: Po dobu odstávky aquacentra sleva 50 % na vstup-
né na Adventure golf. Platí pro všechny návštěvníky.

ZIMNÍ STADION

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

■ Veřejné bruslení: sobota 14 - 15.30 hodin
neděle 15 - 16.30 hodin

V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna bruslí.
■ Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
■ Škola bruslení: 30.9. - 18.11; 

25.11.2012 - 27.1.2013; 3.2. - 24.3.2013. 
Pronájem ledové plochy na telefonickou objednávku.

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 4. DO 21. ŘÍJNA
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