
Děti ale nebu-
dou dvůr využívat 
jen k tělocviku 
nebo výuce. Je 
tu dost atrakcí, 
aby se mohly vy- 
řádit i ve chví-
lích volna. Herní 

sestavu tvoří prolézačka se 
skluzavkou, dva pingpongové 
stoly, ruské kuželky, venkovní 
ohniště. Zajímavě je řešený 
i vnitřní prostor mezi budo-
vami, dvorek, na který školní 

vychází 26. září
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Příští číslo 

vychází 

10. října, 

uzávěrka 

2. října

V plánu má ve 14.45 hodin 
nejprve setkání a besedu 
s Bohumíňany na náměstí 
T. G. Masaryka. Před půl 
čtvrtou se  pak přesune 
na radnici, kde se setká se 

zástupci města i řediteli zdej-
ších společností i spolků. Bo-
humíňáci mohou přijít na 
náměstí už od dvou hodin 
odpoledne, čekání na hlavu 
státu jim zkrátí ostravská 
cimbálová muzika Lipka. 

Miloš Zeman stráví v Bo-
humíně asi půl druhé hodi-
ny. Na jeho cestě jej bude 
doprovázet jeho žena Ivana 
i hejtman Moravskoslezské-

ho kraje Miroslav Novák 
s manželkou Martinou. Bě-
hem návštěvy bude vedení 
města s hlavou státu disku-
tovat o aktuálních tématech 
a problémech. Na konci 
jejich setkání se prezident 
i jeho doprovod podepíší do 
pamětní knihy a starosta 
Petr Vícha předá prezidento-
vi dary s ryze bohumínskou 
tématikou. 

Návštěvu hlavy státu zažil 
Bohumín poprvé v červenci 
1930, kdy Těšínsko objížděl 
tehdejší prezident T. G. 
Masaryk. Na další prezident-
skou návštěvu si muselo 
město počkat dlouhých 76 
let. Teprve druhým prezi-
dentem, který stanul na bo-
humínské půdě, byl v letech 
2006 a 2010 Václav Klaus. 
Návštěva současného prezi-
denta Miloše Zemana tak 
bude čtvrtou prezidentskou 
návštěvou v historii Bohumí-
na.  (balu)

Prezident Zeman míří do Bohumína
Prezident Miloš Zeman zavítá ve středu 2. října 
odpoledne do Bohumína. Stane se tak u příležitosti 
jeho třídenní návštěvy Moravskoslezského kraje. 

Výuka v »lese«. Na tři 

měsíce vystřídali žáky 

Bezručovy školy v jejich 

dvoře stavbaři a vtiskli 

areálu novou podobu. 

Sportovní, herní, školní 

a také přírodní. Zatím 

poslední ze zmodernizo-

vaných školních dvorů 

skloubil nové prvky se 

vzrostlou zelení. Investicí 

2,8 milionu, z nichž 85 

procent pokryla dotace, 

vznikl unikátní areál.

„V zadním traktu školy vy-
rostlo antukové hřiště na 
tenis, volejbal, basketbal 
a travnaté na fotbal. Nový je 
také běžecký okruh, jehož 
součástí je i rovinka pro krát-
ké sprinty nebo doskočiště 
pro skok daleký,“ vyjmenova-
la novinky Hana Kaspřáková 
z odboru rozvoje a investic. 
V zahradě samozřejmě ne-
chybí dřevěné pergoly – učeb-
ní hnízda. Jsou zde hned 
dvě, protože to velký prostor 
dovoloval. Venku ve stínu 

t t

Lesík nebo 

stromů se tak mohou nezá-
visle učit dvě třídy najednou. 
Celkem zajímavou novinkou 
je i venkovní tabule, takzvaná 
»čmáralka«.

zahrada navazuje. Vznikl 
tady vydlážděný plácek a pó-
dium. Žádné divadelní kusy 
nebo pěvecká vystoupení se 
tady ale odehrávat nebudou. 
Pódium má sloužit k posezení, 
trávení volného času. Napros-
tou raritou na tomto plácku 
je venkovní sprcha se solár-
ním ohřevem. Takovou »vy-
chytávkou« dosud žádné 
školní hřiště nedisponovalo.

(Dokončení na str. 5)

hřiště? Půl na půlhřiště? Půl na půl

Foto: Pavel Čempěl
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Už brzy půjdeme k volebním urnám
25. a 26. října se budou konat předčasné volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Hlasování bude probíhat v pátek od 14 do 22 hodin

a v sobotu od 8 do 14 hodin. 

Volební místnosti v Bohu-
míně najdou lidé v místech, 
na která jsou zvyklí, až na 
jednu výjimku. Okrsek číslo 
18 ve Skřečoni se z budovy 
PZKO přesouvá do počítačové 
učebny zdejší základní školy. 
Nově tak budou ve skřečoň-
ské ZŠ dva okrsky přístupné 
vchodem do staré části budo-
vy. Seznam všech volebních 
místností a obvodů bude 
zveřejněn na úřední desce 
městského úřadu patnáct 
dnů před dnem voleb. 

Do Poslanecké sněmovny 
může volit občan ČR, který 
alespoň druhý den voleb do-
sáhl nejméně 18 let. Před 
hlasováním musí volič pro-
kázat totožnost a státní ob-
čanství platným občanským, 

cestovním, diplomatickým 
nebo služebním průkazem. 
Každý hlasuje osobně, za-
stoupení není přípustné.

Volba probíhá »za plen-
tou«, kde volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek 
vybrané politické strany, 
hnutí či koalice. Na tomto 
lístku může dát preferenční 
hlas až čtyřem kandidátům 
tak, že pořadové číslo u je-
jich jména zakroužkuje.

Lidé, kteří budou v době 
voleb mimo svá trvalá bydliště, 
mohou hlasovat na voličský 
průkaz v jakémkoli stálém 
volebním okrsku v ČR nebo 
ve zvláštním okrsku v zahrani-
čí. O vydání voličského prů-
kazu lze požádat na ohlašovně 
příslušného městského úřadu. 

Ten začne průkazy vydávat 
nejdříve patnáct dnů před 
dnem voleb, tedy od 10. října.

Pokud bude občan v době 
voleb dlouhodobě hospitali-
zován v nemocnici či obdob-
ném zařízení, má možnost se 
zde zapsat do zvláštního se-
znamu voličů. Pak je možné 
hlasovat do přenosné schrán-
ky, se kterou za ním přijdou 
členové volební komise. V pří- 
padě krátkodobé hospitaliza-
ce nebo pokud volič neví, kde 
se během voleb bude nachá-
zet, je lepší požádat o vydání 
voličského průkazu.

Ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů mohou obča-
né požádat radnici (a v době 
voleb okrskovou komisi) 
o hlasování mimo volební míst-
nost do přenosné schránky. 
To je ale možné pouze v územ-
ním obvodu příslušného 
volebního okrsku. Žádost 
o hlasování do přenosné 

urny je třeba nahlásit na 
ohlašovně, případně info-
centru městského úřadu 
osobně nebo telefonicky na 
číslech  596 092 273, 596 092 
110, 596 092 111. Bližší infor-
mace k volbám na webu měs-
ta www.mesto-bohumin.cz, 
v sekci Radnice – volby nebo 
na stránkách Ministerstva 
vnitra www.mvcr.cz/volby.
aspx.

Miroslava ŠMÍDOVÁ, 

vedoucí organizačního odboru

Lidé by se měli více zajímat o veřejné dění
Volební období stávajícího zastupitelstva města 
se překlopilo do své druhé poloviny. Právník David 
Maryška není v komunální politice žádným nováčkem. 
Už v roce 1999 zasedl z řad náhradníků do zastupitelské 
lavice, kde vytrval až do roku 2002. Po čtyřleté pauze 
byl členem zastupitelstva zvolen opět pro období 
2006 – 2010.

Jste předsedou 

kontrolního 

výboru. Na jaké 

oblasti se činnost zejména zaměřuje?

Aktuální jsou dvě. Zaprvé prošetření 
rozkrádání majetku BM servisu a zpro-
nevěry milionových částek na radnici, 
včetně s tím souvisejícího vyvození 
odpovědnosti za selhání kontroly nadří-
zenými a vedením města. Zadruhé kon-
trola zadávání významných veřejných 
zakázek. Město se velkolepě, leč bez 
kvalitní zadávací dokumentace, pustilo 
do rekonstrukce Národního domu a do 
výstavby sportovní haly, obojí za zhruba 
50 milionů bez DPH a dále chce rekon-
struovat paneláky za asi 55 milionů. 
Zadávací podmínky jsou velmi vstřícné 
pro stavební fi rmy, ale město nevyužilo 
všech možností kontroly kvality a serióz- 
nosti uchazečů. Nezbývá než věřit, že 
nevyužité možnosti zadavatele snad čás-

tečně nahradí důsledný technický dozor 
investora.

Myslíte si, že se Bohumíňáci dostatečně 

zajímají o veřejné dění ve městě? 

Bohužel ne. Příkladem je projednávání 
nového územního plánu, dle mého nej-
důležitějšího dokumentu, který ovlivní 
rozvoj či stagnaci města na desítky let 
dopředu. Až na pár majitelů pozemků, 
kteří by na nich chtěli stavět, jsem neza-
znamenal větší zájem občanů. Mezi lidmi 
koluje petice za odklon kamionové do-
pravy ze Skřečoně. Ale proč její autoři 
důrazně neprosazují obchvat silniční 
dopravy od Karviné přímo na dálnici? 
A zajisté si všichni přejeme více pracov-
ních míst. Proč ale nikdo neprosazuje 
třeba vybudování podnikatelských zón 
kolem dálnice?      

Doporučil byste svým známým bydlení 

v Bohumíně? Čím byste argumentoval?

Ve kvalitě životního prostředí máme 
určitě co dohánět – časté vysoké kon-
centrace polétavého prachu v ovzduší či 
chybějící kanalizace v okrajových čás-
tech. Problémem je i veřejná doprava, 
nedostatek pracovních příležitostí a do-
stupnost kvalitního bydlení. Mezi plusy 
určitě patří přímé napojení na železniční 
koridor a na dálnici, široké možnosti 
sportovních aktivit, kvalitní základní 
školství, hodně zelených ploch, přibýva-
jící cyklostezky, výhody blízkého kraj-
ského města. 

Jak relaxujete? 

Volný čas trávím klasicky – s rodinou 
a přáteli, sportem, péčí o dům a děti. 
Mladší syn už je ale protřelým gymnazis- 
tou a starší studuje na VŠB – TU, tudíž 
pojem »děti« by se jim asi nelíbil. Jsem 
stále zamilován do své ženy (letos jsme 
oslavili 20. výročí svatby), která je bá-
ječná i jako »manažerka volného času«, 
takže se snažíme trávit více času společně. 
Přáli bychom si více cestovat a poznávat 
nová místa, častěji lyžovat, jezdit na 
cyklovýlety či chodit po horách. Žena mi 
zároveň toleruje myslivecké útěky do 
přírody či projížďky na motorce, protože 
ví, že jsou to mé osvědčené způsoby, jak 
si »vyčistit hlavu«.       

Děkuji za rozhovor.   (red) 

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE V POLOČASE



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  17/2013 3

Největší změnou ve vnitrobloku je výstavba 
nové silnice. Povede mezi domy. 

Vznikly podle »severského modelu«, 
kdy se neprojektuje od stolu, ale na 
místě se zmapují vyšlapané stezky, 
kudy jsou lidé zvyklí chodit, a na je-
jich místě vznikne regulérní chodník. 
Pak by se nemělo stávat, že si lidé 
budou zkracovat cestu přes trávník

Děti z okolních domů se mohou 
těšit na nové hřiště s moderními 
atrakcemi, opravy se dočká také 
stávající kolotoč a prolézačka. Zato 
laviček bude v lokalitě jen omezený 
počet. „Lidé si lavičky moc nepřáli. 
Ze zkušenosti se u nich totiž shlukují 
výrostci a tropí neplechu“ vysvětlila 
Kaspřáková. 

Přestavba vnitrobloku bude stát 
devět a půl milionu, 85 procent 
z toho pokryje dotace.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Pergoly a bazény bez stavebního povolení
Od letošního roku platí novela stavebního zákona, 
která se snaží stavebníkům zjednodušit život, zejména 
ve vztahu k povolovacímu procesu. Souhlas stavebního 
úřadu nově nevyžadují pergoly, altány, sklady zahrad-
ního nářadí a podobně.

Besídky a další zahradní 
stavby, na které se nevztahu-
je povolovací povinnost, musí 
být maximálně pět metrů vy-
soké, jednopatrové, podskle-
pené nejvýše do hloubky tří 
metrů a zastavěná plocha 
nesmí převyšovat pětadvacet 
metrů. Současně musí jít 
o stavby na pozemku rodin-
ného domu, které souvisí 
s bydlením nebo rodinnou 

rekreací. Kromě zmíněných 
parametrů musí stavebník 
dodržet další 
s t a n d a r d n í 
zákonné pod-
mínky. Stavba musí být 
umístěna nejméně dva metry 
od hranice pozemku a plo-
cha schopná vsakovat dešťo-
vé vody z novostavby musí 
tvořit nejméně  polovinu 
z celkové plochy pozemku 

rodinného nebo rekreačního 
domu.

Bez povolení stavebního 
úřadu lze nově také umístit 
bazén, a to do velikosti čtyři-
ceti metrů čtverečních zasta-
věné plochy, kdy opět musí 
být dodržena dvoumetrová 

o d s t u p o v á 
v z d á l e n o s t 
od společné 

hranice pozemků. Pokud by 
se chtěl stavebník odchýlit 
od daných odstupů, napří-
klad umístit stavbu pouze 
metr od hranice pozemků, 
může požádat stavební úřad 
o výjimku. Výše správního 

poplatku pro vydání výjimky 
činí 5.000 korun.

Přestože je novela staveb-
ního zákona shovívavější, 
vždy je vhodné záměr stavby 
jakéhokoli objektu na pozem- 
ku rodinného domu nejdříve 
projednat na příslušném sta-
vebním úřadě. Stavebník si 
alespoň ujasní, zda zamýšlená 
budova opravdu nepodléhá 
povolovacímu režimu a jestli 
se stavbou nesouvisí jiné po-
vinnosti vyplývající z prová-
děcích vyhlášek či územně 
plánovací dokumentace.

Radim STOŠEK, 
stavební odbor

NOVINKA

Omlazování vnitrobloků je letos 
v kurzu. Po přestavbě dvora za 
Grandem a dalšího za obchodním 
komplexem Centrum přišel na řadu 
zatím největší projekt. Stavební 
firma se vrhla na lokalitu v Nerudově 
ulici, která se rozprostírá mezi 
hřbitovem a prodejnou Lidl. Plocha 
o rozloze asi tří hektarů by měla 
dostat novou podobu do konce 
listopadu.

Práce v Nerudově ulici začaly v srpnu. 
Nejprve se rušily septiky a domy se na-
pojovaly na kanalizaci, v další fázi přišly 
na řadu zemní práce. Jejich součástí je 
i nezásadnější změna v lokalitě, 
vyroste tady nová silnice. „Mezi 
domy povede nová obslužná ko-
munikace. Bude jednosměrná. 
Vznikne tak okruh, průjezd mezi 
domy, aby se motoristé dostali 
k parkovacím místům“ vysvětlila 
Hana Kaspřáková z odboru rozvoje 
a investic.

S rostoucím počtem aut roste 
i hlad po parkovacích místech. 
Radnice spolu s projektantem se 
jich proto snažila vytvořit co nejvíce. 
Nakonec jich v lokalitě bude pěta-
padesát, z toho čtyři pro invalidy. 
Motoristy kromě nové komunikace 
a parkingů čeká po dokončení ještě 
jedna zásadní změna. V lokalitě 
začne platit režim obytné zóny. Plyne 
z toho mimo jiné rychlost maximálně 
dvacet kilometrů v hodině, přednost 
zprava a stání pouze na místech 
k tomu určených.

V rámci přestavby vnitrobloku po-
chopitelně dojde i na chodníky. 

Více míst k parkování, méně k poflakování
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Připravované licitace městských bytů 
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A135 nebo A243. 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 www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, 
kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 
902, číslo bytu 2, kategorie 
II., 1. patro. Cihlová zástavba 
v centru města, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 60,46 m2, celková 
plocha bytu 63,12 m2. Pro-
hlídka 30.9. v 15.00–15.15 
hodin a 1.10. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 2.10. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvobodite-
lů 1022, číslo bytu 11, kate-
gorie I., 4. patro. Nízká zá-
stavba v blízkosti školy, 
školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Parkování 
u domu, plastová okna. V bytě 
je nová koupelna, PVC a by-
tové dveře, byt s balkonem a 
neprůchozími pokoji. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,36 
m2, celková plocha bytu 59,51 
m2. Prohlídka 30.9. v 15.30
–15.45 hodin a 1.10. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace se koná 
2.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 
366, číslo bytu 1, kategorie 
I., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti městské ne-
mocnice, školky, základní 
školy a dětského koutku. 
V domě je správce a k bytu 
náleží možnost využití kůlny. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 57,10 m2, celková plocha 
bytu 57,10 m2. Prohlídka 2.10. 
v 15.00–15.15 hodin a 3.10. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
se koná 7.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 71, kategorie 
I., 13. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,11 m2, celková 
plocha bytu 29,68 m2. Pro-
hlídka 2.10. v 14.30–14.45 
hodin a 3.10. v 8.15–8.30 ho-
din. Licitace se koná 7.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 
1055, číslo bytu 32, katego-
rie I., 7. patro. Věžový zatep-
lený dům s plastovými okny 

poblíž školky, školy, obchodů 
a centra města. Byt je po cel-
kové rekonstrukci včetně spr-
chového koutu. Plocha pro 
výpočet nájemného 37,27 m2, 
celková plocha bytu 38,61 m2. 
Prohlídka 2.10. v 15.15–15.30 
hodin a 3.10. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 7.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 
1070, číslo bytu 15, kategorie 
I.,  3. patro. Věžový dům 
v centru města s  funkcí 
správce, k bytu náleží balkon. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,70 m2, celková plocha 
bytu 70,10 m2. Prohlídka 
2.10. v 15.30–15.45 hodin 
a 3.10. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace se koná 7.10. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
716, číslo bytu 44, kategorie 
I., 6. patro. Zateplený dům se 
správcovskou a úklidovou 
službou poblíž lesoparku, 
Kauflandu, školy a školky. 
Parkoviště u domu. V bytě je 
velká koupelna, komora a lo-
džie s výhledem na lesopark. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 52,10 m2, celková plocha 
bytu 55,63 m2. Prohlídka 
2.10. v 15.45–16.00 hodin 
a 3.10. v 9.30–9.45 hodin. Li-
citace se koná 14.10. v 16.00 
hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze ti zájem-
ci, kteří si do 7.10. podají 
přihlášku (majetkový od-
bor, č. dv. B207 – vedlejší 
budova MěÚ).

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 
765, číslo bytu 3, kategorie 
I., 1. patro. Nízká cihlová 
zástavba, lokální vytápění 
Gamat, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,50 
m2, celková plocha bytu 48 
m2. Prohlídka 30.9. v 14.30
–14.45 hodin a 1.10. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace se koná 
14.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 27, kategorie 
I.,  5. patro. Věžový dům 

s probíhající rekonstrukcí 
domu, včetně zateplení, plas-
tová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 67,61 m2, cel-
ková plocha bytu 69,93 m2. 
Prohlídka 7.10. v 16.00–16.15 
hodin a 8.10. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 14.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul.  Jateční 
1154, číslo bytu 16, kategorie 
I.,  4. patro. Věžový dům 
v klidném prostředí, prostor-
ný byt s balkonem a velkou 
kuchyní. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,15 m2, celková 
plocha bytu 69,02 m2. Pro-
hlídka 7.10. v 15.30–15.45 
hodin a 8.10. v 9.45–10.00 
hodin. Licitace se koná 14.10. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 
364, číslo bytu 8, kategorie 
I., 3. patro. Cihlový nízko-
podlažní dům v klidné části 
města poblíž parku, nákupní-
ho střediska, pošty a dětské-
ho lékaře. Možnost parkování 
u domu. V bytě je nová kou-
pelna se sprchovým koutem, 
plastová okna, PVC, nové by-
tové a vstupní dveře, ústřední 
topení. Plocha pro výpočet 
nájemného 42,30 m2, celková 
plocha bytu 42,30 m2. Pro-
hlídka 14.10. v 15.00–15.15 
hodin a 15.10. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 16.10. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Čs. armády 
690, číslo bytu 12, kategorie 
I., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům s funkcí domov-
níka poblíž autobusového 
nádraží, dům je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 66,42 m2, 
celková plocha bytu 71,75 m2. 
Prohlídka 8.10. v 10.30–
10.45 hodin a 9.10. v 14.30
–14.45 hodin. Licitace se 
koná 16.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, nám. T. G. Ma-
saryka 226, číslo bytu 7, 
kategorie I., 3. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru 
města poblíž kina a vlakové-

ho nádraží. Byt s balkonem 
směrem do dvora. Plocha pro 
výpočet nájemného 98,64 m2, 
celková plocha bytu 101,82 
m2. Prohlídka 8.10. v 10.00
–10.15 hodin a 9.10. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace se 
koná 16.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 
933, číslo bytu 3, kategorie 
I., 2. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města 
poblíž kina a vlakového ná-
draží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 51,70 m2, celková 
plocha bytu 52,48 m2. Pro-
hlídka 14.10. v 15.15–15.30 
hodin a 15.10. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 16.10. 
v 16.45 hodin.

Bližší informace na majet-
kovém odboru v budově B, 1. 
patro, dveře 207,  u Lenky 
Vachtarčíkové, telefonní 
číslo 596 092 199, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Zájemci o bydlení v městských 
bytech se mohou mimo jiné 
ucházet i  o byt v 5. patře 
domu v Bezručově ulici 1143, 
který právě prochází rekon-
strukcí.  Foto: Ervín Hudler
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(Dokončení ze str. 1)

Zahradní areál u Bezručovy 
školy se od těch dosavadních 
odlišuje už na první pohled. 
Architekt jej pojal »přírod-
ně«, prvky zakomponoval 
do prostoru se vzrostlými 
stromy. V zahradě se kácelo 
minimálně, stromy se na-
opak staly součástí hřiště. 
„Přírodně jsou pojaty i běžec-
ké dráhy, povrch nemají 
umělý ale mlatový,“ dodala 
Kaspřáková. I dřevo z toho 
mála poražených stromů 
v zahradě zůstalo. Jsou z něj 
pařezové špalíky na skákání 
a kus kmenu zase posloužil 
jako lavička u ohniště.

Pavel ČEMPĚL

Lesík nebo hřiště? 
Půl na půl

Lázně pro astmatiky už počtvrté
Bohumínské děti, které trpí alergií, astmatem či obezitou, vyrazí i v příštím roce 
na léčebné měsíční pobyty do lázní. Město jim zaplatí dvě třetiny z jejich pobytu. 
Léčebným pobytům dali už počtvrté zelenou bohumínští zastupitelé. Na projekt 
vyčlenili 185 tisíc korun. 

Příští rok v únoru a březnu by tak mělo 
za čistým vzduchem vycestovat přibližně 
devadesát dětí. Radnice už 
pro ně rezervovala léčebnu 
v Metylovicích v Beskydech 
a Zlatých Horách v Jesenících. V minulých 
třech letech absolvovalo měsíční léčebné 
pobyty téměř 219 školáků. Rozpočet města to 
přišlo na necelých 420 tisíc. 

Zdravotní pojišťovny hradí takzvané 
ozdravné pobyty pro děti a mládež. Poplatek 
za pobyt v sanatoriu ale musí zaplatit rodiče. 
Těm bohumínským s tím pomůže právě měs-
to. Zaplatí dvě třetiny z celkové pobytové ceny. 

„Regulační poplatek za jeden den je 100 ko-
run, město z toho uhradí 66 korun. Každému 
dítěti tak na pobyt přispějeme dvěma tisíci 
korunami, rodiče zaplatí jen tisícikorunu. 
Pokud bude zájem rodičů vyšší, jsme připra-

veni uvolnit na projekt další peníze,“ sdělil 
místostarosta Igor Bruzl a dodal: „Také letos 

vycházíme vstříc předškolá-
kům, ty může při pobytu 
doprovázet jeden z rodičů. 

Město přispěje na pobyt dítěte, rodiče si 
náklady uhradí sami. Loni této možnosti 
využilo hned jedenáct rodin.“ Kromě toho 
radnice zajistí a zaplatí i dopravu dětí do 
léčebny a zpátky.

Součástí měsíčních pobytů budou nejen 
léčebné kúry, ale i školní výuka. Od října tak 
mohou rodiče hlásit své děti k pobytům 
u dětských lékařek. K přijetí do sanatoria je 
totiž zapotřebí jejich doporučení. Návrh na 
zařazení dítěte do léčebného pobytu pak 
schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní 
pojišťovny.

Lucie BALCAROVÁ

ZDRAVÍ

Maják městské 

policie
 ● Večer 30. srpna 

si hlídka v Čáslav-
ské ulici všimla podezřelého 
ruchu u budovy polikliniky, 
která právě procházela rekon-
strukcí. Dva pobertové se ze 
staveniště snažili ukrást devět 
demontovaných hliníkových 
oken. Okna museli vrátit a vy- 
sloužili si blokové pokuty.

 ● Čtveřice mladíků vnikla 31. 
srpna na zahrádku v Záblatí,
kde je zlákaly rostliny mari-
huany. Starší paní si je pěsto-
vala pro léčebné účely. Výrostci 
se pěti rostlin konopí zmocnili 
a utekli do Skřečoně, kde však 
na sebe upozornili podivným 
chováním. Svědci přivolali 
strážníky, kteří čtveřici zadrže-
li a předali republikové policii.

 ● 7. září hlídka v parku Petra 
Bezruče zahlédla tři mladíky, 
kteří po spatření uniforem 
odhodili láhve s nealko nápo-
ji a dali se na útěk. Jednoho 
teenagera hlídka doběhla 
a zadržela. Následně zjistila, 
že parta nápoje odcizila ze 
stánku v parku. Zboží bylo 
vráceno majiteli a mládež 
bude řešit sociální odbor 
městského úřadu.

Karel VACH,
 ředitel MP Bohumín

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

Některá zákoutí viděli poprvé
Exkurze! Lidem s pohybovými obtížemi, kteří se nemohou sami vypravit na procházku 
a na vlastní oči sledovat proměny Bohumína, tuto možnost zprostředkovalo město. 
V pondělí 9. září je do centra i městských částí vyvezl upravený autobus. Role 
průvodců si střihli starosta Petr Vícha s místostarostou Igorem Bruzlem.

Osmadvacet seniorů, mezi 
nimiž byli i tři vozíčkáři, se 
přemisťovalo speciálním au-
tobusem, zapůjčeným z Ústa-
vu sociální péče v Hrabyni. 
„Seniory jsme na prohlídku 
Bohumína vyvezli už potřetí. 
Ze zkušeností víme, že jde 
o velice vděčné a vnímavé 
posluchače. Opakovaně se 
nám svěřují, že pokud by-
chom je během cesty neinfor-
movali, ve kterých místech se 
právě nacházíme, tak by se 
ve městě, které se v posled-
ních letech dost změnilo, 
vůbec neorientovali,“ uvedl 
místostarosta Igor Bruzl.

Obtížně pohybliví senioři 
si z autobusu v centru pro-
hlédli zrekonstruovaný dvůr 
v Poděbradově ulici, probí-
hající opravu polikliniky
a regeneraci prostranství 
Osvěta. Zamířili i k aquacent-
ru a adventure golfu, v jejichž 
blízkosti se už letos začne 
stavět sportovní hala. Než 
opustili centrum, nakoukli 
také k Bezručově škole, kde 
vyrostl moderní školní dvůr.
Autobus pak pokračoval do 

městských částí. V Záblatí si 
pasažéř i  prohlédli  nový 
chodník u základní školy, ve 
Skřečoni budovanou kanali-
zaci a novou cyklostezku. Ve 
Starém Bohumíně je první 
muži města seznámili s re-
konstrukcí Národního domu, 
plánovanou přestavbou 
náměstí Svobody a se zatep-
lováním nemocnice. Senioři 
projeli autobusem i přes 
lokalitu Petra Cingra, kde 
město nechalo zbourat už 

šest problémových domů. Ve 
Vrbici zaujaly seniory budo-
vaná protipovodňová hráz. 

„Naši klienti byli nadšení, 
zase budou mít na co vzpo-
mínat. Někteří v místech, 
která navštívili, nikdy v životě 
nebyli,“ zhodnotila výjezd 
vedoucí pečovatelské služby 
Marie Somerlíková s tím, že 
stejně jako loni si výletníci 
mimořádně pochvalovali 
výkon obou »průvodců«.

Lucie BALCAROVÁ

Starosta Petr Vícha v roli »turistického průvodce«.  Foto: Lucie Balcarová



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA6

Do skřečoňské mateřinky přijela pouť
Pátek 13. září měly děti ze skřečoňské mateřské školy 
velmi pestrý. Třída Motýlků pozvala kamarády z hlavní 
budovy MŠ na tradiční školičkovou pouť, která se 
konala na školní zahradě. 

Všechny děti se na pouťové 
dopoledne moc těšily. Na se-
tkání se připravovaly celý 
týden. Zdobily srdíčka, ma-
lovaly balonky, navlékaly ko-
rálky, vybarvovaly si pouťové 
omalovánky a také si hrály 
s padákem, cvičily a tančily.

Bez pomoci rodičů by to 
nebylo ono. Maminky dětem 
3. třídy připravily krásné 
kostýmy motýlků. Rodiče 
pomáhali vyzdobit zahradu 
a nachystat dětské atrakce. 
S prvními tóny písně »Přijela 
pouť« začala zábava. Došlo 
na různé atrakce – házení 
kroužků, míčků, chůzi zruč-
nosti, převážení nákladu, 
přeskakování obručí a jízdu 
vláčkem. V zahradním do-
mečku bylo připraveno občer-
stvení – teplý čaj a pouťové 
cukrovinky. Z tohoto nádher-
ného setkání děti odcházely 
plné nových dojmů. Našim 

báječným rodičům patří vel-
ké poděkování a těšíme se na 
další spolupráci.

Dopoledne ještě neskonči-
lo. Společně jsme se vydali 
podívat na každoroční výsta-
vu okrasného a exotického 

ptactva v PZKO ve Skřečoni. 
Barevní ptáčci byli úžasní 
a děti s peříčky spokojené. 
Přestože jsou některé děti ve 
školce krátce, pouťový den si 
užily naplno. Náš vzdělávací 
program »Pro radost a pro 
zdraví, školka plná zábavy« 
se nám daří naplňovat tra-
dičními akcemi od prvních 
dnů nového školního roku.

Jana FRIEDLOVÁ

Foto: Renata Kwaśná

Den řemesel 

na střední škole
Ve středu 9. října pořá-

dá Střední škola Bohu-
mín »Den řemesel«. 
Stejně jako loni se mo-
hou žáci základních škol 
a další zájemci seznámit 
s kompletní nabídkou 
oborů SŠ. 

Den řemesel proběhne ve 
dvoře školy v Husově ulici. 
Automechanici se zde po-
chlubí moderní diagnostic-
kou technikou a dokáží, že 
jim motoristé mohou na 
podzim svěřit přezutí pneu-
matik svého vozu. Své umění 
předvedou obráběči kovů, 
kteří budou netradičně fré-
zovat nápisy na plastové des-
tičky. Elektrikáři nechají di-
váky zapojit jednoduchý 
obvod, který nakonec zahou-
ká a zasvítí. Pokud se něco 
pokazí, nastane čas pro zá-
mečníky, kteří vše uvedou do 
původního stavu.

Dívky a slečny určitě zau-
jmou kadeřnice a možná ně-
která z návštěvnic odejde 
s moderním účesem. Učni 
oboru kuchař – číšník zase 
připravují malou ochutnáv-
ku svého kulinářského umě-
ní. K dobrotám budou podá-
vat i míchané nápoje.

Ve školním dvoře budou 
k vidění modely netradičních 
vozidel na solární pohon. 
Budou je převádět žáci oboru 
mechanik elektrotechnik, 
kteří se pyšní úspěchy na 
soutěžích pořádaných VŠB.

Žáci oboru provoz a eko-
nomika dopravy ukáží, jak 
správně běží motor v auto-
mobilu. A když si některý 
host náhodou zmačká oděv, 
žáci oboru provozní služby 
mu ho lehce přejedou žehlič-
kou. Žákyně oboru sociální 
činnost předvedou, jak umí 
poskytnout první pomoc 
a navíc zpestří přehlídku pě-
veckým vystoupením či ukáz- 
kami různých technik malová-
ní. Sportovně zaměření ná-
vštěvníci si budou moci pod 
dohledem instruktorů vyzkou-
šet připravená sportoviště.

Tomáš CEDIVODA, 
zástupce ředitelky SŠ Bohumín

POZVÁNKA

Víkend 14. a 15. září patřil ve Skřečoni 

chovatelům okrasného ptactva. 

V zázemí zdejšího PZKO pořádali výstavu 

exotů a barevných kanárů, která byla 

tradičně prodejní i soutěžní. A měla 

i mezinárodní účast, neboť dorazili 

i členové polské družební organizace 

PZHK i PE z Wodzisławia Śląskiego.

Chovatelé na výstavě prezentovali 161 ba-
revných a postavových kanárů, čtyřiadvacet 
velkých a osmadvacet menších papoušků, 
dvaatřicet výstavních andulek a šestatřicet 
drobných exotů. Největší pozornost na sebe 
poutal v Česku dosud málo rozšířený turako 
červenokorunkatý.

V kategorii papoušků velkých si vítězství za 
své svěřence odnesla Miluše Bukaiova, v kate-
gorii papoušků menších Stanislav Volný. Za 
výstavní andulky získal prvenství Jan Deut-
schmann, za drobné exoty Vojtěch Čorba 
a Jan Ferdian. V kategorií kanárů zvítězili 
Jaroslav Postupa, František Chrušč, Ladislav 
Lukasik, Miroslav Sliva, Eugeniusz Tkocz, 
Tadeusz Breziok a Mateusz Chlapek.

Šampiónem výstavy za nejlépe bodovaného 
ptáka výstavy mezi členy základní organizace 
se stal Jaroslav Postupa. Mezi mladými cho-
vateli získal první místo Patrik Šlauer.

S přípravou a ukončením výstavy pomáha-
ly chovatelům děti skřečoňské školy, což or-
ganizátoři kvitovali s povděkem. Žáci a děti 
z mateřinky si proto mohli už v pátek, den 
před oficiálním otevřením, všechny ptáčky 
nerušeně prohlédnout. Děti dostaly také 
pírka pro štěstí.  (erh)

Výstava exotů a pírka pro štěstí

Foto: Pavel Čempěl
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Počet separačních nádob se stále zvyšuje
V Moravskoslezském kraji stoupá množství vytříděného odpadu. Jeho 
objem se v roce 2012 oproti roku předešlému zvýšil o sedm procent, 
což je mezi všemi kraji v Česku nejvyšší zlepšení. V přepočtu na obyvatele 
severní Moravy loni každý vytřídil v průměru téměř osmatřicet kilo 
plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. 

„Jak vyplývá ze statistik společnosti 
EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje 
připadalo v uplynulém roce bezmála 
osmnáct kilogramů vytříděného papíru, 
deset kilogramů plastu, více než deset 
kilogramů skla a téměř čtvrt kilogramu 
nápojových kartonů,“ uvedl náměstek 
hejtmana Daniel Havlík. Dodal, že vý-
sledky kopírují celorepublikový trend. 
Nadprůměrně se v kraji třídí barevné 
sklo a plasty. 

„Společně se společností EKO-KOM 
se už osmým rokem snažíme rozvíjet 
a zdokonalovat systém nakládání s vy-

užitelnými složkami komunálních odpadů. 
V poslední době se cíleně zaměřujeme 
na oblasti se slabšími výsledky,“ sdělila 
vedoucí krajského odboru životního 
prostředí a zemědělství Silvie Součková. 
Za období trvání společného projektu 
kraje a EKO-KOMu se podařilo zvýšit 
množství vytříděných odpadů na jednoho 
občana bezmála na dvojnásobek, z 19,2 
kilogramů v roce 2004 na loňských 37,8 
kilogramů.

Kromě osvěty je za výbornými výsled-
ky také zlepšující se dostupnost kontej-
nerů na třídění. Součástí spolupráce 

obou institucí je totiž i rozšiřování sítě 
separačních nádob. „Ke konci loňského 
roku se v kraji nacházelo 19 535 barev-
ných kontejnerů, nejvíce na plasty 
a sklo. Oproti roku 2005 vzrostl počet 
nádob o 80 procent,“ vysvětlil regionální 
manažer EKO-KOMu Lubomír Janda. 
Separační kontejnery jsou tak občanům 
blíž, neboť jedno průměrné kontejnero-
vé hnízdo slouží pro přibližně 200 oby-
vatel. V roce 2005 to bylo o 140 lidí více.

Ještě letos bude v kraji distribuováno 
dalších více než 890 nádob v hodnotě 
téměř šesti milionů. „Na konci roku 
bude díky tomu v kraji 20 500 separač-
ních kontejnerů. Už třetím rokem bude-
me rozdávat také speciální tašky 
na třídění odpadů v domácnostech,“ do-
plnila Součková.  (erh)

V rodinných domcích se třídí, sídliště zaostávají
BM servis přesně po měsíci zopakoval svůj odpadový experiment. Jeden popelářský 
vůz neodvezl svůj obsah na skládku, ale vysypal jej v areálu společnosti. Pracovníci 
pak hromadu probrali a zjišťovali, kolik recyklovatelného odpadu skončilo v obyčej-
ných popelnicích. První pokus se týkal smetí ze sídlišť, druhý od rodinných domů. 

V srpnu se BM servis za-
měřil na klasické kontejnery 
ze sídlišť v centru Nového 
Bohumína. Výsledky experi-
mentu nebyly nijak optimis-
tické. Celou pětinu obsahu 
popelnic tvořily plasty, papír, 
sklo a další materiály, které 
patří do speciálních nádob 
a dají se dále zpracovávat. 
Takto ale končí na skládce. 

BM servis se nyní rozhodl 
zjistil, jak se k separaci staví 
obyvatelé »vesnických« lo-
kalit Bohumína. Jako vzor 
posloužily popelnice svezené 
ze Skřečoně. Po jejich vysy-
pání byl rozdíl patrný na první 
pohled. Mezi smetím se na-
cházel i ryze domkařský od-
pad jako tráva nebo hlína. Ty 
sice v popelnicích také nema-

jí co dělat, ale není to takový 
nešvar jako recyklovatelné 
materiály. Těch bylo naopak 
v popelnicích minimum. Plas-
tů jen tři, papíru 0,8 a skla 
0,4 procenta. Celkem tedy 4,2 
procenta, což je zanedbatelný 
podíl ve srovnání s devate-
nácti procenty ze sídlišť. 

„V krátké době už druhý 
pokus s dotříděním směsného 

komunálního odpadu potvr-
dil náš předpoklad. Ukázalo 
se, že občané v rodinných do-
mcích jsou schopni a ochotni 
věnovat třídění odpadu více 
času, péče a energie než ob-
čané na sídlištích. Získané 
údaje hovoří za vše a uvede-
ná čísla jsou diametrálně od-
lišná,“ zhodnotil akci ředitel 
BM servisu Marek Pieklo. 
Dodal, že bude třeba více 
motivovat ke třídění obyva-
tele v centrální části města.

(erh)

Válec »žehlil« umělý trávník školního dvora

S válcováním hřiště u Masary-
kovy školy bylo třeba počkat na 
déšť. Foto: Pavel Čempěl

V polovině září mohli 
kolemjdoucí spatřit na 
hřišti hodně nesportovní 
aktivitu. Po umělém tráv- 
níku se »proháněl« válec. 
V rámci reklamace se 
stavbaři snažili zahladit 
hrboly a nerovnosti. Prá-
ce měly původně pro-
běhnout v  kl idovém 
prázdninovém režimu, 
jenže tropické léto ope-
raci odsunulo. Vysušené 
podloží bylo tvrdé jako 
beton, a proto bylo třeba 
počkat na období dešťů, 

aby mělo válcování něja-
ký smysl. Když po lijá-
cích zem změkla, vyrazil 
válec do akce. 

Hřiště u Masarykovy 
školy je v rámci bohu-
mínských školních spor-
tovišť unikátní, protože 
žádné jiné umělý trávník 
nemá. I moderní povrch 
ale vyžaduje pravidelnou 
údržbu. Umělý trávník je 
třeba vyčesávat a čas od 
času je na něj nutné do-
sypávat křemičitý písek.  

(tch)

A přece se vlní! Chloubou zmodernizovaného dvora u Masarykovy školy mělo být 
centrální hřiště s umělým povrchem. Jeho plochu však od počátku trápily nerovnosti, 
a přestože od otevření hřiště uplynuly už tři roky, potýká se s nimi dodnes.
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Město Bohumín má zpracovaný Strategický plán rozvoje města. Je z roku 
2007 a s ohledem na potřebu uskutečnit revizi cílů na další období 2014 
až 2020 probíhá letos jeho aktualizace. Strategický plán je dlouhodobým 
programovým dokumentem, který formuje základní záměry  města, 
stanovuje směry jeho rozvoje a navrhuje opatření k jejich uskutečnění. 
Cíle a opatření jsou rozděleny tématicky do tří pilířů – hospodářské 
podmínky a infrastruktura, životní prostředí a kvalita života.

Nyní nabízíme k zamyšlení přehled 
strategických cílů, které vycházejí ze 
stávajícího plánu, z koncepčních mate-
riálů města Bohumína a Moravskoslez-
ského kraje, z výsledků dotazníkového 
průzkumu a připomínek z komisí města. 
Cíle plánu jsou v odrážkách doplněny 
navrženými opatřeními, která nejsou 
konečným výčtem. Opatření jsou kon-
kretizována v záměrech a aktivitách, 
které město může ovlivnit. Celý obsah 
aktualizace strategického plánu je k dis-
pozici na www.mesto-bohumin.cz, sekce 
Samospráva, rubrika Strategický plán 
rozvoje města.  

Aktualizace strategického 

plánu – NÁVRH K DISKUZI:

DOPRAVA, PODNIKÁNÍ 
A ZAMĚSTNANOST

 ●  Zvyšování bezpečnosti v silniční 
dopravě – budování nasvětlených pře-
chodů, usilování o obchvat Skřečoně, 
výstavba chodníků, kruhových objezdů 
a zvýšení kapacity místních komunikací

 ●  Zkvalitňování cyklistické dopravy 
– propojování cyklostezek a cyklotras 
mezi městskými částmi, modernizace 
infrastruktury pro cyklisty

 ●  Zkvalitnění integrovaného systé-
mu hromadné dopravy

 ●  Řešení statické dopravy – budo-
vání nových parkovacích míst

 ●  Změna trasy splavnění Odry – 
prosazení změny trasy vodní cesty pol-
ským územím s ohledem na zachování 
přírodní památky Hraniční meandry 

řeky Odry a městských částí Starý Bohu-
mín, Šunychl a Kopytov

 ●  Vytváření podmínek vzniku no-
vých pracovních příležitostí – pod-
porování vzniku míst veřejně prospěš-
ných prací ve městě, aktivit na využívání 
prázdných prostor pro podnikatelské 
účely, projektů sociálního podnikání, 
spolupráce se školami, zaměstnavateli a 
úřadem práce při přípravě a realizaci 
kurzů celoživotního vzdělávání

 ●  Podpora malého a středního pod-
nikání a spolupráce s podnikateli 
– propagace produktů místních živnostní-
ků a fi rem, vznik vzdělávacích příležitostí 
pro stávající a začínající podnikatele

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 ●  Řešení problematiky kvality 
ovzduší – preferování nízkoemisních 
způsobů vytápění a zapojení do centrál-
ního zásobení teplem, propagace ekolo-
gického myšlení, výsadba ochranné 
a izolační zeleně, snižování energetické 
náročnosti budov a technologií 

 ●  Protipovodňová ochrana území 
– spolupráce s Povodím Odry na dokon-
čení výstavby protipovodňové ochrany 
města a pokračování protipovodňové 
ochrany na místních tocích

 ●  Odvedení dešťových vod a řešení 
vnitřních vod – zlepšení odtokových 
poměrů v území, odvedení vod z bezod-
tokých oblastí, údržba meliorací 

 ●  Zlepšení nakládání s odpadními 
vodami – doplnění a modernizace 
kanalizační sítě s napojením na čističku 
odpadních vod a lokální ČOV

 ●  Zvýšení podílu lesů a veřejné 
zeleně – založení nového městského 
lesoparku, rozmístění rozptýlené i sou-
vislé zeleně ve volné krajině

 ●  Řešení negativního ovlivnění 
území z výrobních areálů a dopravy 
– navrhování a výsadba pásů ochranné 
zeleně podél průmyslových areálů a ko-
munikací

 ●  Zlepšení nakládání s odpady – 
zkvalitnění a rozšíření služeb a systému 
odpadového hospodářství, větší propa-
gace a motivace v třídění odpadu, 
modernizace třídicí linky pro směsný 
a separovaný odpad

 ●  Řešení starých ekologických 
zátěží a rekultivace ploch – spolu-
práce při odstraňování starých ekologic-
kých zátěží na území města

KVALITA ŽIVOTA

 ●  Zvýšení bezpečnosti osob a och- 
rany majetku – modernizace integrova-
ného záchranného systému, rozšiřování 
a zkvalitňování kamerového systému měs- 
ta, zlepšování systému krizového řízení

 ●  Snížení kriminality – uskutečnění 
projektů prevence kriminality a práce 
s ohroženými skupinami obyvatel

 ●  Podpora výstavby individuálního 
a hromadného bydlení – pořizování 
územních a zastavovacích studií, získá-
vání investorů pro novou výstavbu

 ●  Zkvalitňování hromadného bydlení 
– modernizace bytového fondu, regene-
race vnitrobloků

 ●  Zkvalitňování veřejných prostran-
ství a vzhledu města – rekonstrukce 
náměstí Svobody ve Starém Bohumíně, 
opravy architektonicky cenných budov, 
kulturních památek a sakrálních staveb

 ●  Zkvalitnění škol a školských 
zařízení – zajištění sítě služeb pro han-
dicapované děti v oblasti speciálního 
školství, vytváření podmínek pro práci 
s talentovanými dětmi a mládeží

BUDOUCNOST BOHUMÍNA JE
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 ●  Zvýšení standardu vybavenosti 
a výuky školských zařízení – vyba-
vování škol specializovanými učebnami 
a technikou, zavádění nových trendů do 
výuky

 ●  Zachování kvalitního středního 
školství ve městě – podpora zachování 
stávajícího rozsahu gymnázia a střední 
školy

 ●  Rozvoj dalšího vzdělávání – celo-
životní vzdělávání a aktivity v envi-
ronmentálním vzdělávání a výchově

 ●  Rozvoj kulturních aktivit, zařízení 
a aktivní trávení volného času – v sou-
ladu s vizí »Živé město« rozvíjení tradič-
ních a nových společenských, kulturních 
a sportovních akcí regionálního významu 

 ●  Budování a rozvoj sportovišť 
– modernizace sportovních zařízení, bu-
dování in-line stezek

 ●  Rozvoj sportovně-rekreačního 
areálu Bosporu – výstavba víceúčelové 
sportovní haly, rozvíjení wellness aktivit

 ●  Rozvoj příměstské formy rekre-
ace a cestovního ruchu – podpora 
přírodního koupání a budování rekreač-
ního zázemí Kališova jezera a Vrbického 
jezera, vybudování lávky přes  Olši v Ko-
pytově, propagace místních turistických 
zajímavostí

 ●  Dostupná zdravotní péče – zacho-
vání městské nemocnice jako ekonomicky 
soběstačného zdravotnického zařízení 
odpovídajícího moderním standardům, 
rozvíjení programů péče o zdraví obyvatel

 ●  Dostupná síť efektivních sociál-
ních služeb - podpora aktivního života 
seniorů a služeb pro rodiny s dětmi, 
modernizace zařízení sociálních služeb

 ●  Snížení bariér ve městě

 ●  Kvalitní systém informací o dění 
ve městě – zkvalitňování obsahu a formy 
městských novin, televizního informační-
ho kanálu, internetových stránek města 
a elektronických informačních služeb

 ●  Udržování spolupráce s okolní-
mi městy a obcemi – partnerství 
s okolními městy a obcemi a rozvíjení 
přeshraniční spolupráci

Občané, kterým není budoucnost 
Bohumína lhostejná, mohou pomoci 
strategický plán aktualizovat tak, aby 
zahrnul všechna jejich očekávání a po-
třeby. K aktualizaci Strategického plánu 
rozvoje města proběhne 30. září od 15 
hodin ve velké zasedací místnosti rad-
nice veřejné projednání. Do 21. října 
mají lidé možnost zasílat připomínky na 
adresu strategicky-plan@mubo.cz nebo 
v písemné podobě na odbor rozvoje 
a investic MěÚ. Schválení konečné ver-
ze aktualizovaného strategického plánu 
zastupitelstvem města předpokládáme 
v prosinci 2013.

Lumír MACURA, místostarosta

Jan PRZECZEK, odbor rozvoje a investic

V NAŠICH RUKOU
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města

Nový územní plán Bohumína se rodí
V červnu jsme v článku, věnovaném novému Územnímu 

plánu Bohumína, informovali o tom, jak pokračují 

práce na tomto důležitém rozvojovém dokumentu 

města. Vysvětlili jsme si, proč bylo třeba nový územní 

plán zpracovat, a také naznačili některé rozdíly mezi 

stávajícím (v mnohých ohledech už zastaralým) 

a novým územním plánem.

V článku byla rovněž zmín-
ka o veřejném projednání 
návrhu nového územního 
plánu, které se uskutečnilo 
29. května. K navrženému 
řešení mohl každý podat ná-
mitku či připomínku.

Během července a srpna 
úředníci odboru rozvoje 
a investic ve spolupráci s urče-
ným zastupitelem, místosta-
rostou Lumírem Macurou, 

vyhodnotili výsledky veřej-
ného projednání, zpracovali 
návrh rozhodnutí o uplatně-
ných námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek.
K obsahu jednotlivých námi-
tek se vyjádřil také projek-
tant územního plánu Jaro-
slav Haluza, komise pro 
územní rozvoj a pracovní tým 
rozvoje města. Rada města 
poté doporučila zastupitel-

stvu vrátit předložený návrh 
pořizovateli s pokyny k úpra-
vám a novému projednání.

Bohumínské zastupitelstvo 
pečlivě prostudovalo obsah 
každé podané námitky i při-
pomínky, zároveň zvažovalo 
důsledky navrhovaných úprav. 
Na základě doporučení rady 
města rozhodlo vyhovět někte-
rým námitkám občanů a opráv- 
něných investorů a upravit 
návrh územního plánu.

Stávající návrh územního 
plánu nyní podle rozhodnutí 
zastupitelstva projektant 
přepracuje. Takto upravený 
návrh se dál projedná na 
o p a k o v a n é m  v e ře j n é m 
projednání. Ovšem pozor, 
námitky a připomínky k opa-

kovanému veřejnému pro-
jednání bude možné podávat 
už jen k těm částem řešení, 
jež byly změněny podle roz-
hodnutí zastupitelstva. 

Na opakované veřejné pro-
jednání upraveného návrhu 
územního plánu pozveme 
občany v některém z příštích 
vydání OKA. Oznámení, včetně 
nového návrhu, bude záro-
veň zveřejněno na úřední 
desce městského úřadu a 
také na internetové adrese 
www.mesto-bohumin.cz, 
v sekci Radnice, rubrice 
Územní plánování. 

Petra KIŠKOVÁ, 
odbor rozvoje a investic

AKTUÁLNĚ

Foto na dvoustraně Pavel Čempěl
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Narozeninový dortík, prohlídka a divadlo
Bobeš jde »do puberty«. Centrum mladé rodiny oslavilo 
čtrnácté narozeniny a devátého devátý pozvalo na 
návštěvu své malé svěřence s rodinnými příslušníky.

Oslavu narozenin si nene-
chalo ujít asi pětadvacet rodin 
s dětmi, takže v Bobši bylo 
pořádně živo. Nejmladší ná-
vštěvník mě l  teprve šest 

týdnů. Součástí oslav byl 
i den otevřených dveří. 
Z á j e m c i ,  k t e ř í 
př išli  do centra 
poprvé, si mohli 

prohlédnout hernu, tělo-
cvičnu, výtvarný ateliérek, 
miniškolku, místnost pro 
výuku plavání miminek či 
rodinnou poradnu.

Po prohlídce 
přišlo na řadu krájení na-
rozeninového dortu. Děti 
pomohly vybalit nové dár-
ky do herny a pak je čekalo 
představení divadélka. Na 
rozloučenou si malí i velcí 
odnesli domů upomínko-
vé dárečky.

Prostory Bobše zpočátku 
sloužily jen k neformálnímu 
setkávání maminek s dětmi. 
Postupem přibyly i organizo-
vané aktivity a kroužky. Nyní 
je v nabídce i sociální pora-
denství, vzdělávání pro do-
spělé. Centrum má rovněž 
pověření pro sociálně právní 
ochranu dětí a pomáhá mimo 
jiné rodinám, které mají děti 
v náhradní péči.   (pek, red)

eří.

Jedním z dárků během oslav bylo 

divadélko pro nejmenší. 

Foto: Pavel Čempěl

Čím se kromě vody dají hasit požáry? Jaký objem má 

automobilová cisterna? Tyto a podobné otázky padaly 

v pátek 13. září ve zbrojnici profesionálních hasičů 

v Jateční ulici. Děti, které ji v rámci Dne požární bezpeč-

nosti navštívily, si za správné odpovědi vysloužily malé 

dárečky. Tím hlavním byl ale nevšední zážitek z prohlídky 

techniky a hasičské výstroje.

Den požární bezpečnosti je 
celorepublikovou akcí a také 
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje 
zpřístupnil veřejnosti dvacet 

základen a zbrojnic. O návště-
vu zázemí, cvičení a další 
ukázky hasičů byl mimořádný 
zájem. Návštěvníky neodradi-
lo ani nepříznivé počasí. 
V kraji přišlo nakouknout do 
»hasičské kuchyně« několik 
tisíc lidí, hlavně  školáků 

a předškoláků. Den požární 
bezpečnosti vyhlašuje Česká 
asociace hasičských důstojní-
ků jednou v roce vždy na (ne)
šťastný pátek třináctého. 
Jeho cílem je upozorňovat na 
nebezpečí spojená s požáry.

(red)

Děti byly u hasičů Děti byly u hasičů v »kuchyni«v »kuchyni«

Brány stanice v Jateční ulici se 13. září otevřely veřejnosti. Využili toho také  
předškoláci z FIT školky. V Bohumíně jsou dvě jezera, a proto hasiči disponují 
i motorovým člunem. Děti si ho mohly prohlédnout.  Foto: Pavel Čempěl
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V České republice žije osm druhů svižníků, na Bohu-
mínsku jsem zjistil zatím čtyři druhy. Těmi zbývajícími 
jsou svižník zvrhlý, svižník polní a svižník německý.

Svižník Cylindera arena-
ria patří k našim nejmenším 
a nejvzácnějším svižníkům. 
Vyskytuje se především 
v celé jižní Evropě, ve střed-
ní Evropě jen lokálně na nej-
teplejších místech. Do Česka 
pronikl poddruh viennensis, 
který žije od Bavorska na 
východ. Obývá teplá písčitá 

stanoviště v nížinách a pa-
horkatinách. V našem regionu 
byl zjištěn na několika loka-
litách Bruntálska, Hlučínska 
a Karvinska. Na Bohumín-
sku jsem ho nalezl na pís-
kovně v Dolní Lutyni. V okolí 
Karviné tento druh osídlil 
také důlní odkaliště.

Jiří ŠUHAJ

Svižník Cylindera arenaria
Příroda Bohumínska – brouci (123)

F
o

to
: Š

tě
p

á
n

 M
ik

u
lk

a

Spiderman, Superman nebo Fred Flinstone. Komiksové postavy 
ožily a přišly popřát bohumínské městské knihovně k významnému 

jubileu. Bibliotéka, svět psaného slova, beletrie, poezie, 
dobrodružné i romantické literatury je tady už devadesát let.

Veřejnost oslavila 
devadesátiny bohu-
mínské knihovny 14. 

září ve foyer kina. Zá-
jemci si tady mohli vyří-

dit průkaz do knihovny, 
půjčit si knihy, časopisy či 

využít počítač s internetem. Malým 
návštěvníkům zase udělaly radost 
výtvarné dílny, soutěže, kvizy, pokusy 
a rošťárny, čtenářský pokojíček.

Bohumínská knihovna dostala k naro-
zeninám v těchto dnech i jeden prestižní 
dárek. Naše bibliotéka zabodovala v sou-
těži o Nejlepší městskou knihovnu roku 
2013, kterou vyhlásil Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků ČR a společ-
nost Skanska. V soutěži se hodnotí napří-
klad počet knih a časopisů na počet oby-
vatel, obnova knižního fondu, plocha 
knihovny, množství registrovaných 
čtenářů, počet výpůjček a další kritéria. 
V kategorii měst do čtyřiceti tisíc obyva-
tel obsadil Bohumín krásné páté místo. 

(tch)

Popřát knihovně k jejím devadesátinám přišel Spiderman 
i Shrekova milá, princezna Fiona. Knihovna s komikso-
vými pomocníky připravila pro děti řadu soutěží.  

Spi
o

je
dit 

půjčit

Superhrdinové v rolích gratulantů

Díky za péči
 ● Děkuji kolektivu zaměst-

nanců JIP interního oddě-
lení Bohumínské městské 
nemocnice pod vedením 
lékařky Vlasty Zvolánkové 
za příkladný přístup k pa-
cientům, poskytnutou 
kvalitu služeb i péči.

Ludmila HUBINCOVÁ

 ● Děkuji zaměstnancům 
chirurgického a rehabili-
tačního oddělení Bohumín-
ské městské nemocnice za 
profesionální a zároveň 
velmi milý přístup při 
ošetřování mého syna.

Doris STARZYKOVÁ
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Plave celé město – přijďte i vy!
Plavecká soutěž měst 2013 je za dveřmi. Přijďte si zaplavat a podpořit Bohumín, 
aby mohl navázat na úspěšnou šňůru dřívějších vítězství. Už 22. ročník celorepub-
likové soutěže se uskuteční ve středu 2. října od 6 do 20 hodin. 

V soutěži jde především o účast. 
Zvítězí město, v jehož barvách se 
do klání zapojí největší počet 
plavců. Bohumín bojuje v ka-
tegorii měst do padesáti tisíc 
obyvatel. Jedinou podmínkou 
účasti v soutěži je přijít do 
aquacentra a uplavat libovolným 
plaveckým stylem sto metrů, tedy 
čtyři bazény. Pokud budou plavci 
podávat skvělé výkony, můžou pro město vy-
bojovat i další titul. Dosažené časy se podle 
tabulek, přizpůsobených věku a pohlaví, pře-
počítávají na body. Každý účastník tak může 
svému městu vybojovat až osmadvacet bodů.

Bohumín neměl v soutěži v letech 2009 až 
2011 konkurenci. Předloni už to vypadalo, že 

počet plavců dokonce překročí ma-
gickou tisícovku, ale nakonec se 

jejich počet zastavil na čísle 
946. V roce 2012 se však musela 
soutěž obejít bez účasti Bohu-
mína, protože v době jejího 
konání probíhala rekonstrukce 

aquacentra. Loni tak zvítězilo 
Uherské Hradiště s 834 plavci. 

Letos je vše otevřeno. Záleží jen na 
nadšencích, zda Bohumínu opět pomohou 
vybojovat prvenství. V barvách města nemusí 
soutěžit jen místní. Vítáni jsou plavci z blíz-
kého i dalekého okolí, klidně i ze zahraničí. 
Soutěžící mají na akci vstup zdarma. Každý 
účastník navíc obdrží jednu volnou vstupenku 
na bazén a malou pozornost.  (erh)

Poslední vodácké »ahoj!«
V sobotu 5. října se sejdou vodáci k poslednímu 
sjezdu meandrů. Symbolicky tak ukončí letošní 
vodáckou sezonu a provoz městské půjčovny lodí. 

Tradiční sjezd začne v 11 
hodin u nástupního místa 
ve Starém Bohumíně a za-
končení proběhne v Zabeł- 
kově, kde bude na vodáky 
čekat drobné občerstvení 
a propagační předměty. 
Sjezd lze absolvovat na 

vlastních lodích nebo na lo-
dích z městské půjčovny za 
jednotnou cenu za dopravu 
lodě – kajak pro dvě osoby 
100 korun, čtyřmístný raft 
200 korun. Lodě z městské 
půjčovny si mohou zájemci 
rezervovat do 2. října na 

e-mailu smidova.miroslava 
@mubo.cz nebo telefonicky 
na čísle 596 092 127. Bližší 
informace najdete na www.
mesto-bohumin.cz, sekce 
Volný čas, rubrika Tipy na 
výlet.

Zamykání Odry se usku-
teční v rámci česko-polského 
projektu »Doplnění sportovně 
-turistické infrastruktury rea- 
lizované v rámci Operačního 
programu přeshraniční spo-
lupráce 2007-2013«.  (red)

Studenti se slevou, 
sedmdesátníci zdarma

Bohumínská knihovna při-
chází se slevami. Cenové zvý-
hodnění nově nabízí držite-
lům studentských průkazů. 
Za roční registraci zaplatí 
o dvacet korun méně. Senioři 
nad sedmdesát let ji dokonce 
budou mít zcela zdarma.

Slevu pro držitele student-
ských karet ISIC nebo ISIC 
SCHOLAR nabízí všechny 
pobočky bohumínské knihov-
ny. Běžná cena ročního regis-
tračního poplatku pro dospě-
lé je 110 korun. Dospělým 
studentům, držitelům zmíně-
ných průkazů, se cena sníží 
na 90 korun. „Vycházíme 
vstříc studentům, kteří ke 
svému studiu nezbytně knihy 
potřebují, s registrací ale vá-
hají,“ uvedla vedoucí knihovny 
Magdaléna Jedzoková.

Kartu ISIC mohou získat 
všichni středoškolští i vyso-
koškolští studenti. Průkazy 
se objednávají individuálně 
na webu www.isic.cz nebo na 
prodejních místech ISIC. Se 
žádostí o vyřízení průkazu 
pomůžou také domovské 
školy. Žáci základních škol 
mohou pro změnu získat 
mezinárodní průkaz ISIC 
SCHOLAR.

Se zvýhodněním, a ještě 
zásadnějším, mohou nově 
v knihovně počítat i dříve na-
rození čtenáři. Sedmdesátníci 
a starší mají nyní roční regis-
traci zcela zdarma.  (erh)

Revolta na základní škole
V pátek 6. září se na ZŠ ČSA uskutečnila akce, která přilákala pozornost všech 
dětí. Skupina mladých lidí z Ostravy a okolí, která si říká »Sebe revolta«, 
ukázala žákům i pedagogům, jak se také dá smysluplně trávit volný čas. 

Členové skupiny nejprve zaujali pub-
likum velmi působivým cvičením na 
různém nářadí v tělocvičně. Na žebříku, 
šplhadle či lavičce předváděli extrémně 
náročné gymnasticko-akrobatické prv-
ky. Cvičení mělo freestylový nekonvenč-
ní charakter.

Ve druhé části programu frontmen 
skupiny, dvaadvacetiletý Adam Raw, 
hovořil o životě mladé generace. Vyprá-
vění pojal z pohledu člověka vyrůstají-
cího v městském prostředí, kde na něj 
číhá spousta negativních nástrah. Od 
»povalečského« způsobu života přes 
vysedávání u počítače a televize až po 
užívání alkoholu nebo drog. Mluvil 

o nedostatku respektu mezi lidmi, 
obzvlášť mezi mládeží. Také zmínil, jak 
by mohl vypadat zdravější způsob života 
a jaké dnes má mladá generace množ-
nosti. Zároveň uvedl příklady ze zkuše-
ností svých i dalších členů skupiny.

Ke konci programu přednášející zapo-
jili do akce i publikum a zábavnou for-
mou s nimi nazkoušeli kondiční trénink. 
Na úplný závěr svého vystoupení přida-
la Sebe revolta další atraktivní sestavy 
na nářadí. Nadšení diváci zhodnotili 
jejich ohromující a inspirativní vystou-
pení bouřlivým potleskem.

Michal KRÁČMAR, 
Kateřina KOVÁČOVÁ, ZŠ ČSA

Vystoupení členů skupiny v tělocvičně školy žáky 
nadchlo.  Foto: Aleš Bajnar
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Trnava rozstřílela soupeře
Ve čtvrtek 19. září se na zeleném pažitu utkala trojice 

stálých soupeřů. Stanuly proti sobě týmy městských policií 
ze slovenské Trnavy, jihomoravského Hodonína a domácího 
Bohumína. Turnaj má dlouholetou tradici a koná se každo-
ročně ve všech zúčastněných městech. Bohumín jej hostil 
už posedmé. Zázemí a hlavně hrací plochu pro turnaj 
poskytl stejně jako loni Slovan Záblatí. 

S taktikou soupeřů i nástrahami těžkého terénu se nakonec 
nejlépe vypořádali fotbalisté ze Slovenska. Trnava porazila 
Hodonín 2:1 a Bohumín dokonce 5:1. O pořadí na dalších 
místech tak rozhodoval duel zástupců Česka. V něm se lépe 
vedlo Jihomoravanům, kteří sice inkasovali první gól, ale 
zápas nakonec otočili na 2:1. Na domácí tým, v jehož dre-
sech nastoupili kromě městských i republikoví policisté 
nebo opora týmu Starých pánů FK Slovanu Záblatí a místo-
starosta Bohumína Lumír Macura, zbylo až třetí místo.  (tch)

Tuto střelu gólman Bohumína v zápase s Hodonínem zneškodnil. Další dvě ale v síti skončily. Turnaj se hrál po dešti, takže hráči museli bojovat 
i s těžkým promočeným terénem.  Foto: Pavel Čempěl

Přežila dvě devastační války i povodeň
Počátky knihovnictví v Bohumíně sahají do druhé poloviny 19. století. Vděčíme za to 
vzniku spolků, které měly často vzdělávací charakter. Během I. světové války se však 
mnoho knih poztrácelo nebo bylo zničeno. Ale už v roce 1918 Matice osvěty lidové 
otevřela první čítárnu a v roce 1919 dokonce vyšel zákon, podle něhož byla každá 
obec povinna zřídit veřejnou knihovnu. Bohumínu se to povedlo o čtyři roky později, 
a tak si nyní připomínáme 90. výročí založení městské knihovny.

Datem vzniku městské knihovny je 28. září 
1923, kdy Matice osvěty lidové podepsala 
smlouvu s obcí Novým Bohumínem. Podle ní 
věnovala matice svou knihovnu veřejnosti 
k užívání. Za první republiky se fondy biblio-
téky doplňovaly z darů občanů, 
ale na provoz už přispívalo 
i město. V roce 1929 knihovna 
vykazovala 14 562 výpůjček 
a 4 241 návštěvníků.

Během II. světové války 
byla knihovna zcela zničena. Část svazků se 
po válce našla ve sklepích radnice, část zůstala 
mezi čtenáři. Z celého knižního bohatství se 
zachránilo jen asi 2.700 děl. Po roce 1945 se 
proto knihovna začala budovat znovu. V roce 
1952 do ní nastoupil první knihovník z povo-
lání. V 70. a 80. letech byla organizačně za-
členěna do okresního systému a stala se sou-
částí Okresní knihovny v Karviné. 

V roce 1992 přešla knihovna pod správu 
města a v následujících dvou letech se přestě-
hovala do dnešní budovy ve Vrchlického ulici. 
Po pěti letech však přišla pohroma. Povodeň 
v roce 1997 způsobila obrovské ztráty, zapla-
veno a zničeno bylo přes 10 000 svazů. Fond 

opět pomáhali doplnit z vlastních sbírek čte-
náři a dárci z celé republiky. Díky vstřícnosti 
města, příspěvkům a darům mohl být obnoven 
provoz v ústřední knihovně, vyplavené poboč-
ky v Pudlově a Vrbici však už to štěstí neměly.

V roce 2007 došlo ke slouče-
ní knihovny s Kulturní agen- 
turou Radost. Už pod hlavič-
kou K3 Bohumín prošlo roce 
2009 rekonstrukcí dětské 
oddělení, o rok později oddě-

lení pro dospělé. V roce 2012 evidovala 
knihovna 64 185 návštěvníků a 181 826 výpůjček. 
V fondu měla 76 tisíc svazků. Registrovaných 
čtenářů bylo 2 385, z toho 801 do 15 let. Sku-
tečný počet čtenářů je ale mnohem větší. Řada 
lidí totiž chodí do bibliotéky na jednu průkazku, 
což není ideální. Proto v rámci letošního Týdne 
knihoven od 30. září do 5. října nabízí ta bo-
humínská akci 1 + 1. Čtenář, který si koupí 
nebo prodlouží stávající průkaz, dostane zdar-
ma poukaz na druhou registraci, kterou může 
někomu darovat. Během Týdne knihoven 
bude také platit upomínková amnestie, tedy 
odpuštění poplatků pro zapomnětlivce za ne-
vrácené knihy.  Zdroj: K3 Bohumín

90 let
KNIHOVNY

Svoz nebezpečných 

odpadů 
V sobotu 5. října proběhne 

svoz nebezpečných odpadů, 
vyřazeného elektrozařízení 
a železného šrotu. Pojízdná 
sběrna bude přistavena na 
osmnácti stanovištích ve 
městě podle harmonogramu, 
přesný rozpis najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, 
sekce O městě, rubrika Eko-
logické okénko nebo v ekolo-
gickém kalendáři. Současně 
pojede také kamion, který 
shromažďuje textil, lůžkovi-
ny, hračky a další věci pro 
potřebné.   (šp)

Přerušení dodávky 

elektřiny
8. října od 7.15 do 15 hodin 

bude přerušena dodávka 
elektřiny v části ulic 1. máje, 
Míru a Mládežnické ve Skře-
čoni. Odstávku si vyžádá 
zajištění nezbytných prací na 
zařízení distribuční sousta-
vy.  (red)

KRÁTCE
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DDM Fontána: Kurzy ve školním roce 2013/14
Oddělení taneční, estetiky 

a společenských věd
 606 347 153, 

balcarkova.lydie@ddmbohumin.cz

 Měsíčně 

 (není-li uvedeno jinak)

Keramika 1. - 5. třída 100 Kč
Keramika 6. - 9. třída 150 Kč
Keramika dospělí 250 Kč
Kytara začátečníci, pokročilí 80 Kč
Výtvarný klub Škorpión 80 Kč
Jóga od 15 let 40Kč / vstup
Angličtina pro děti 80 Kč
Angličtina pro začátečníky  1200 Kč 
/ pokročilé / 8 měsíců 
TS Kates 120 Kč
Break Dance – Money-Fest Crew 120 Kč
Taneční kurz pro dospělé 1500 Kč / 10 lekcí
Keramická dílna  130 a 70 Kč / vstup
pro rodiče s dětmi
Rybářský kroužek Racek 50 Kč
Hra na klavír a keyboard 80 Kč
Keramika - Klub Beník 80 Kč
Vaření - Klub Beník 60 Kč
Šikovná ručka – Klub Beník 60 Kč
Keramika 80 Kč
Mažoretky 100 Kč
Klub Harryho Pottera 70 Kč
Toulky historií 70 Kč
Flétnička 60 Kč
Hudebně pohybové hry pro nejmenší 60 Kč

Sportovní oddělení
 775 931 119, 

kalous.jaroslav@ddmbohumin.cz

Atletika pro děti  150 Kč
Golf pro děti od 8 let kurz 10 lekcí
Badminton od 8 let 150 Kč
Basketbal od 10 let 100 Kč
Basketbal od 15 let 120 Kč
Bojová umění a karate (6-12 let) 100 Kč
Frisbee 100 Kč
Fitness s  trenérem 350 Kč
Fitness individuálně 40 Kč / vstup
Florbalová přípravka od 6 let 100 Kč
Florbal od 10 let 100 Kč
Florbal od 15 let 120 Kč
Jumping pro děti od 6 let   200 Kč
Capoeira od 8 let   200 Kč
Házená pro dívky od 8 let 80 Kč
Sálová kopaná od 15 let 100 Kč
Canicros kurz 10 lekcí
Box – tréninková místnost 20 Kč / vstup
Volejbal od 10 let   100 Kč
Míčové hry pro děti 3-5 let 100 Kč
Fotbal, trenéři FK Bohumín 150 Kč

Oddělení techniky
 605 149 346, 

vyrobik.vladimir@ddmbohumin.cz   

Fotografi cký kroužek 70 Kč
Klub deskových a karetních her 70 Kč
Plastikové modely 70 Kč

RC modely  100 Kč
Šprtec – stolní hokej 70 Kč
Klub DJ a elektronické hudby 150 Kč
Klub Kinect 70 Kč
Klub CS 70 Kč
Základy PC  70 Kč
Počítačová grafi ka 70 Kč
Programování v PHP 70 Kč
Počítačové hry 70 Kč
Síťové hry 70 Kč
Kurz na PC: Excel 600Kč / kurz
(pro dospělé)
Kurz na PC: Corel, Photoshop 900Kč / kurz
(pro dospělé)

Taneční skupina 
Radost & Impuls

 Ročně
Skupina baby balet (4-6 let) 1 000 Kč 
Skupina děti S (7-8 let) 2 000 Kč
Skupina děti XXL (9-11 let) 3 000 Kč
Skupina junioři (12-15 let) 3 000 Kč
Impuls (od 15 let) 3 000 Kč

Klub U Létající ryby 
 776 577 722, info@maryska.cz 

Pavol Lukša na návštěvě v Bohumíně
Návštěva Pavla Lukši - předsedy TOP 09 Moravskoslez-
ského kraje se v sobotu 7. září uskutečnila v Bohumíně 
a jeho městských částech.

Program jeho návštěvy byl 
pestrý a zajímavý.

První část tvořilo sezná-
mení s dopravním systémem 
města Bohumína a prohlídka 
cyklostezek v okolí. Druhá 
část programu sestávala 
z návštěvy městské části 
Šunychl, osady Kopytov 
a Starého Bohumína.

V Šunychlu si prohlédl 
areál bývalé loděnice na Ka-
lišově jezeře. Také navštívil 
dnes opuštěné přístaviště na 
řece Odře u osady Kopytov, 
kde byla vybudována 40 
metrů  dlouhá nákladová 

hrana provizorního přístavu 
Bohumín a kde první plavba 
s materiálem (50 tun trubek 
pro NDR) se uskutečnila 
5. dubna 1975.

V osadě Kopytov Pavol 
Lukša přijal pozvání SDH 
Kopytov a přijel podpořit 
soutěžící hasiče. Nejlepším 
předal ceny, které byly poří-
zeny s jeho podporou. Všem 
hasičům a hasičkám popřál 
mnoho radosti z hasičského 
sportu a těm, kteří letos za-
ložili tradici a poprvé přijali 
putovní pohár, mnoho úsilí, 
aby i napříště pohár získali.

V podvečer se přesunul 
do Starého Bohumína, aby 
přijal účast na starobohu-
mínské poutní slavnosti. 
V kostele Narození Panny 
Marie ve Starém Bohumíně 
se zúčastnil slavnostní mše, 
kterou celebroval P. Oldřich 

Prachař, farář baziliky sv. 
Jakuba Staršího v Praze.

Na mši svaté Pavla Lukšu 
přivítal P. Mgr. Kalikst Jan 
B. Mryka, po bohoslužbě jej 
pak ke krátké rozpravě přijal 
P.Oldřich Prachař.  

Mši doprovodila a za var-
hany na kůru usedla reno-
movaná varhanice Irena 
Chřibková, která ze Starého 
Bohumína pochází. V sou-
časnosti působí jako titulární 
varhanice v bazilice sv. 
Jakuba Staršího v Praze.

Karla FODOROVÁ, 
MO TOP 09 Bohumín 

POLITIKA

Den seniorů
Jak se bránit podvodníkům, 

jak zvýšit svou bezpečnost, 
jaké jsou dávky a sociální 
služby? To se mimo jiné do-
zvědí návštěvníci letošního 
Dne seniorů. Koná se 18. října 
od 9 do 13 hodin v Domě kul- 
tury města Ostravy (DKO). 
Vstup je zdarma.

V DKO budou připraveny 
přednášky, prodejní výstavy, 
poradenská centra lékařů, 
odborníků na sociální péči. 
V nabídce nebudou chybět 
zájezdy a představení senior-
ských aktivit. A protože zdraví 
je nejcennější, co máme, celý 
den budou zdravotníci nabízet 
měření tlaku, tuku, vyšetření 
chodidel s konzultacemi od-
borníků. Akci pořádá DTO 
CZ ve spolupráci s městem 
Ostravou a Koordinační 
radou seniorů a zdravotně 
postižených.  (red)

POZVÁNKA
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Neuznávám rozhodování od zeleného stolu
O místa poslanců do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v letošních předčasných říjnových 
volbách ve dnech 25. a 26. října utkají stovky kandidátů celé řady politických stran a ostatních 
subjektů. V Moravskoslezském kraji je mezi nimi také PaedDr. Milada Halíková, která kandiduje 
za KSČM. Vedl jsem s ní velice zajímavý rozhovor a rád bych ji Vám, bohumínským voličům – 
i když ji z dřívějška velmi dobře znáte, ještě více přiblížil.

Co byste o sobě úvodem ve stručnosti 

řekla a co se Vám vybaví, když někdo 

vysloví: město Bohumín?

Když někdo hovoří o Bohumíně, vyba-
ví se mi puchýře. Při studiu na Střední 
ekonomické škole v Orlové jsme totiž 
byli na praxi v bohumínských pekár-
nách a nezkušenost způsobila, že jsme 
si zpočátku popálili ruce od kůrky čerstvě 
upečeného chleba. Také jsme chodili na 
praxi do bohumínských železáren, které 
v té době dávaly práci mnoha zdejším 
obyvatelům. K Bohumínu mám velmi 
blízký vztah dodnes, protože tady žijí 
mé bývalé spolužačky a občas se navště-
vujeme. Dozvídám se od nich o životě 
i problémech města. Ale není to samo-
zřejmě jediná příležitost. Jezdím sem na 
různé akce a pozorně naslouchám tomu, 
co mi jejich účastníci vyprávějí. Dřív než 
poslanec zvedne ruku pro nějaký zákon, 
měl by si promyslet, jaké dopady bude 

mít na většinu občanů. Neuznávám roz-
hodování tzv. od zeleného stolu, natož 
ve prospěch pouze úzké skupiny lidí. 

Město se sice úspěšně rozvíjí, ale také 

má své problémy. Jedním z nich jsou 

tzv. ubytovny, kde jsou využívány 

k zaplacení nájemného dávky na bydlení 

a následně vznikají problémové lokality. 

Kdo a jak by měl tento problém řešit?

Dědictví předchozí koaliční vlády 
a složení dolní komory parlamentu 
z pravicových a nevyzpytatelných stran, 
jako byly Věci veřejné, by měla napravit 
sněmovna, jejíž členy vyberou občané na 
konci října. Považuji za vážný problém, 
že místo snižování tzv. vyloučených lo-
kalit se jejich počet zvyšuje kšeftem je-
dinců se sociálními dávkami. Příspěvky 
na bydlení by měly pomoci potřebným 
a ne majitelům ubytoven, kde rodiny v 
sociální nouzi naopak žijí často ve značně 

neutěšených podmínkách. Tomu je třeba 
udělat přítrž změnou zákona. Pokud lidé 
žijí v ghettu, kde je vlastně normální ne-
pracovat, neočekávejme, že jejich děti to 
nebudou brát jako životní standard. 
Sestěhovávání sociálně ohrožených rodin 
na ubytovny tedy má dopad na celou 
společnost, nejde podle mého názoru 
jen o okrajový problém. Za hlavní KSČM 
ve svém programu považuje, aby stále 
více lidí místo dávek dostávalo spraved-
livou odměnu za práci. A zaměstnání 
mohli sehnat i u nás v Moravskoslezském 
kraji. Jediný zákon, který by zamezil 
zneužívání sociálních dávek majiteli 
ubytoven, tedy není dlouhodobým řešením. 
To může přinést souhrn legislativních 
i praktických kroků k oživení ekonomiky 
a snižování nezaměstnanosti.

Zdeněk VESELÝ, zastupitel města za KSČM

Rozhovor s Miladou Halíkovou, kandidátkou do Poslanecké sněmovny za KSČM

POLITIKA

Slibují protipovodňovou hráz, 
ale s majiteli pozemků nejednají!
Na zářijovém městském zastupitelstvu jsem vystoupila 
s dotazem na problematiku protipovodňových hrází, 
které se mají stavět ve Vrbici a v Pudlově. Spolu 
s manželem jsme majiteli několika parcel u vrbické 
Stružky, kde se má hráz pro ochranu Pudlova stavět.

V březnu 2012 nás šokoval 
dopis projektanta s nákre-
sem protipovodňových hrází 
v Pudlově. Hráz v patě široká 
cca. 25 metrů, vysoká 2,5 až 
4 metry, nahoře s pojízdnou 
cestou, širokou 4 metry, nám 
má zabrat celou louku, 3/4 
zahrady  u domu a téměř 2/3 
pole -  to jsou více než 2000 
m2  námi udržované a obdě-
lávané plochy.

V dopise projektanta a při-
loženém dopise vedení města 
nám bylo vysvětleno, že když 
tuto jedinou, předem danou 
variantu nepodpoříme, bu-
deme odpovědni za příští 
zatopení Pudlova. Ale že přeci 

jen  můžeme na přiloženém 
formuláři vyjádřit své připo-
mínky či návrhy, ale urychleně 
– spěchá to! Přes prvotní šok 
jsme obratem odpověděli, že 
s uvedenou, údajně jedinou 
variantou nesouhlasíme 
a zároveň jsme upozornili na 
fakt, že v plánech není za-
kresleno vyústění z naší do-
movní ČOV do Stružky (vy-
budované na vlastní náklady 
v hodnotě cca. 400 tis. Kč 
z důvodu nemožnosti napoje-
ní se na městskou kanalizaci).

Až do podzimu 2012 na 
naše připomínky projektant 
nereagoval. Při kolektivním 
setkání s vlastníky pozemků 

ve Vrbici a Pudlově nám bylo 
vysvětleno, že jiná varianta 
než právě ta za cca. 250 mil 
Kč není. (přitom původně 
měly valy v Pudlově stát asi 
90 mil. Kč). Zároveň nám 
bylo téměř ironicky navrženo, 
zda bychom tedy nechtěli 
raději místo valu zeď, jak je 
vyprojektovaná kolem Struž-
ky nedaleko mezi mosty ve 
Vrbici. Řekli jsme s manže-
lem ano, tato varianta zabere 
jen 1/3 původního záboru 
navržené plochy a protipo-
vodňová ochrana bude stále 
plně funkční. Dále bylo pří-
tomným oznámeno, že s námi 
bude jednat projektant do 
konce roku. Mysleli jsme 
bláhově, že tím myslí rok 
2012, jenže dodnes s námi 
nikdo nejednal. Proto se 
ptám – bude s námi vůbec 
někdo jednat, anebo se pro-
blém nechá takzvaně vyhnít 

a pro nás je připraveno už 
přímo vyvlastnění? A ptám 
se také – jedná se o stále 
primárně stavbu protipo-
vodňové hráze, která má 
sloužit občanům pro jejich 
ochranu před povodněmi, 
nebo už o prioritní stavbu 
stezky pro cyklisty?

Pořád ale doufám, že sluš-
nost a zdravý rozum zvítězí 
a že s námi začnou projek-
tanti a vedení města férově 
jednat a budou hledat řeše-
ní, které bude rozumné pro 
všechny.

Jana NANKOVÁ, Vrbice
členka ODS Bohumín

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

Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.

17. září by se dožila 
60 let 

paní Margita 
KROŠČENOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
synové, vnuci, švagři, švagrové, 

snachy, bratr a sestra.

25. září vzpomene-
me 10. smutné 

výročí úmrtí naší 
milované maminky, 

tchyně, babičky, 
prababičky, tety,

paní Emilie 
GRYMOVÉ

a 3. října jejích nedožitých 95 let.
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Vlasta s Edou, 
vnuk Martin s Martinkou, 

vnučka Marcela s Lumírem 
a pravnuci Davídek a Radimek.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

11. září jsme si 
připomněli 

3. výročí úmrtí 
naší maminky, 

babičky, prababičky, 

paní Gertrudy 
CHALUPOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná 

zarmoucená rodina.

Jak krásné by bylo ti přát, jak těžké 
je u hrobu stát a vzpomínat.

22. září by oslavil 
60 let náš milovaný 
manžel, otec, bratr, 

švagr, strýc 
a dědeček, 

pan Rudolf 
NITSCHE.


S velkou bolestí a láskou 
stále vzpomíná manželka 

a celá rodina.

Kdo žije v srdcích těch, 
které miloval, ten neodešel.

1. září jsme 
vzpomněli 7. 

smutné výročí úmrtí 

paní Marie 
KROUTILOVÉ.

S úctou a láskou 
vzpomínají manžel Jaroslav, 

synové Aleš a Vladimír 
a sestra Anička s rodinami.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 
vzpomínky na tebe, 

maminko, budou žít dál.

27. září 
si připomeneme 
5. výročí úmrtí 
naší maminky, 

paní Ludmily 
POKLADNÍKOVÉ,

rozené Söllnerové.

S láskou a úctou vzpomíná 
syn Ruda s manželkou.

15. září jsme si 
připomněli 

1. smutné výročí, 
kdy nás navždy 

opustil náš 
milovaný manžel, 

otec, dědeček 
a pradědeček, 

pan Alois ŠTVERÁK 
z Bohumína.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Anna 

a synové Luděk a Alois s rodinami.

27. září 
si připomeneme 
1. výročí úmrtí 

pana 
Jozefa 

HLADÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jarmila 
a synové Lumír a Rostislav 

s rodinou.

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

28. září 
vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Mariána 
RÚBERA. 


S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Urszula, 

dcera Zuzana, syn Tomáš, 
vnučka Adélka 
a celá rodina.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi.

28. září vzpomene-
me 7. smutné výročí 

úmrtí manžela, 
tatínka, dědečka, 

bratrance 
a kamaráda, 

pana Leo DLUHÉHO.


Stále vzpomíná manželka Jana 
a synové s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají...

1. října 
vzpomínáme 

nedožitých 90 let

paní 
Leontýny 
ŠUMNÉ.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcera Zdeňka s rodinou. 

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, 

kteří ji měli rádi.

2. října vzpomeneme 
10. výročí od chvíle, 

kdy nás opustila naše 
milovaná dcera 

a maminka, 

paní Šárka 
KOLKOVÁ, 

roz. Kaliková ze Skřečoně.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče, 
děti Pavla a Lukáš.

VZPOMÍNKY
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REALITY
● V Bohumíně prodám 

rod. dům, 2 x samostatné 
bytové jednotky 3+1, garáž, 
sklep, zahradní domek, velká 
zahrada. Cena dohodou.   
731 664 687.
● Prodám hezký RD ve 

Skřečoni. Okrasná zahra-
da, slepá ulice, po rekon-
strukci. Cena dohodou, RK 
nevolat.   722 588 358, 
e-mail: lja@seznam.cz.
● Prodám dr. byt 2+1, 

zateplený, pl. okna. Bohu-
mín, Čáslavská čp. 972, cena 
310.000 Kč.  732 777 673.

● Prodám řadovou ga-
ráž u Kauflandu. Elektřina + 
voda.  731 262 875.
● Nabízíme levné uby-

tování v Luhačovicích. 
Dvoulůžkový pokoj s TV, ku-
chyňkou, sociálním zaříze-
ním, venkovním posezením 
a zapůjčením kol. 1 lůžko 
250.   737 525 271.

RŮZNÉ

● Kanadské krůty na 
chov i vykrmené po tel. do-
mluvě.   776 171 452.

SLUŽBY

● Čištění interiéru au-
tomobilu, čištění koberců, 
sedacích souprav, možnost 
vyčistit auto i u Vás. Web: 
c istyautointer ier .cz ,   
 724 088 643.
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● Nabízím úklid, ná-

kup, drobné opravy v bytě 
i  na RD. Cena dohodou. 
 731 183 849, e-mail: 
gajlord@seznam.cz. 

INZERCEINZERCE

Neplačte, že jsem odešla, 
ten klid a mír mi přejte, 

jen v srdcích věčnou vzpomínku 
si na mne zachovejte.

6. října uplyne rok 
od úmrtí naší 

maminky, 
tchyně, babičky 
a prababičky, 

paní Aleny ČTVARTINSKÉ, 
rozené Solichové z Orlové.

Kdo zná, vzpomene, 
kdo měl rád, nikdy nezapomene.

17. září 
vzpomeneme 

25. výročí, kdy nás 
náhle opustil 

pan Antonín 
MALEC 

ze Starého Bohumína.


S úctou vzpomínají dcery a syn 

s rodinami.

VZPOMÍNKY

Manželé 
Erich a Mária 

KOZIKOVI 
ze Záblatí 

oslavili 21. září 50 let 
společného života.

Přejeme jim do dalších let životem 
mnoho zdraví, lásky a porozumění.

Přeje dcera s rodinou, 
syn s rodinou a pravnouček Kubíček 

posílá velkou pusu.

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

a vzpomínkách zůstáváš dál. 
Roky plynou jak tiché řeky proud, 
jen bolest se nedá zapomenout.

6. října uplynou 
2 roky od úmrtí

pana Rudolfa 
DRÁBKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

dcery, synové a vnoučata.

20. září oslavila své 
90. narozeniny

paní Emílie 
DZIODZIOVÁ

z Bohumína–Vrbice.
Vše nejlepší 

do dalších let, hodně zdravíčka 
a spokojenosti přeje 

syn Jenda s manželkou Jarkou, 
vnuk Zdeněk s rodinou 

a vnučka Jana s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

● Nabízím úklid v do-
mácnosti i RD. Dohoda 
jistá,  605 163 377. Zn. 
spolehlivá, Bohumín a okolí. 
E - m a i l :  s v e d o v a . j a r @
seznam.cz.
● STUDIO VISAGE ve 

Skřečoni nabízí kompletní 
ošetření obličeje 250,- úpra-

va obočí 70,- ajn. Opalování 
v soláriu 8,- (min.) Těšíme se 
na Vás. 1.Máje 117, Bohu-
mín-Skřečoň.   605 719 
938.

● NEPEČTE-NAPEČU 
VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

Podnikatelé všech oborů
PŮJČTE SI! 

Volejte nebo zašlete SMS ve tvaru "PPS BO" na
777 479 083. 

www.solidni-uver.cz
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Čím se zabývá chirurgická ambulance II
Součásti chirurgického oddělení Bohumínské městské nemocnice je 
Chirurgická ambulance II. Je umístěná v prvním poschodí Střediska 
zdravotnických služeb v Čáslavské ulici v centru Nového Bohumína. 

V okolí jsou ordinace praktických a odborných lékařů. Je zde tedy ideální návaznost 
na chirurgické vyšetření, eventuálně pokračování léčby chirurgických onemocnění. 

Oddělení se věnuje základ-
ním chirurgickým činnostem 
jako jsou hnisavá onemocnění, 
bolestivé stavy břicha, kloubů 
a páteře neúrazového původu. 
Kromě běžné praxe se od-
borné působení zaměřuje na 
diagnostiku a léčbu onemoc-
nění prsu, konečníku, ambu-
lantní ošetřování křečových 
žil, léčbu chronických defek-
tů, vředů a otlaků na různých 
částech těla a operačních zá-
kroků v místním znecitlivění.

Ženy, výjimečně i muži, 
s onemocněním prsu, jsou 
pravidelně sledováni a vyšet-
řováni v mamologické po-
radně. Dle klinického nálezu 
je vyšetření v poradně dopl-
něno ultrazvukovým nebo 
mamografi ckým vyšetřením 
v naší nemocnici.

Nezhoubná konečníková 
onemocnění, hemoroidy, trh- 
liny, zatěžují až 70 procent 
populace obou pohlaví. Po 
anoskopickém vyšetření je 
doporučena obvykle konzer-
vativní medikamentozní léčba 
a při nezlepšení stavu pak 
provádíme ambulantní ošet-
ření speciálním přístrojem. 
Při těžším stadiu hemoroi-
dálního onemocnění doporu-
čujeme operaci »Longovou 
metodou« během krátké hos-
pitalizace na chirurgickém 
oddělení nemocnice.

Křečové žíly dolních kon-
četin jsou po vyšetření indi-
kovány ke klasické operační 

nebo ke sklerotizační léčbě. 
Tu provádíme v několika fá-
zích s přikládáním kompre-
sivní terapie obvykle bez nut-
nosti pracovní neschopnosti.

V ambulanci využíváme 
moderních vyšetřovacích 
i  terapeutických metod 
k takzvanému vlhkému hoje-
ní chronických ran a defektů. 
Na žádost praktických lékařů 
rozšiřujeme tato ošetření 
a léčbu i pro pohybově hen-
dikepované klienty v domá-
cím prostředí a také v růz-
ných typech ústavů sociální 
péče.  Edukační č innost 
v rámci samovyšetřování 
prsů, kompresivní terapie, 

péče o střevní vývod a nehojící 
se defekty zajišťuje všeobecná 
sestra Ivana Karvalová.

Provozní doba chirurgické 
ambulance je v pracovní dny 
od 6 do 14 hodin. V letošním 
roce zaznamenáváme zvýše-
ný počet nově vyšetřených 
a ošetřených klientů, což 
může svědčit o spokojenosti 
s rozsahem a kvalitou posky-
tovaných chirurgických zdra-
votních služeb.

Vojtěch ŽOCH, 
lékař chirurgické ambulance II 

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
Řešení křížovky z minulého čísla

Anglické přísloví: Prázdný sud nejvíc zvučí.
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 26. 9. DO 19. 10. 

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 12.10. v 9–14 hodin DNY ZDRAVÍ. Měření choles-
terolu, tlaku, cukru v krvi, výpočet BMI i ortopedica 
ve foyer kina. Partnerem akce je Bohumínská měst-
ská nemocnice.

 ● 12.10. v 9–12.30 hodin FARMÁŘSKÉ TRHY. 
Ovoce, zelenina, sýry, domácí máslo, zabijačkové 
výrobky, uzeniny, med, výrobky z vosku, pekařské 
a cukrářské výrobky. Náměstí T.G. Masaryka.

DIVADLO

 ● 9.10. v 19 hodin UBOHÝ CYRANO. Romantický 
příběh o nesobecké lásce Cyrana z Bergeracu ke krásné 
Roxaně, v  hlavní roli David Suchařípa. Sál kina, 280 Kč.

DIVADLO A FILMY PRO DĚTI 

 ● 29.9. v 10 hodin PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Po-
hádku hraje soubor Bambules z Karviné. Sál kina, 50 Kč.

NOVINKA – FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO MA-
MINKY S DĚTMI. Na pódiu kina budou připraveny 
deky, možnost si s dětmi hrát během promítání.

 ● 1.10. v 9.30 hodin KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ. 
Sál kina, 20 Kč.

 ● 8.10. v 9.30 MARTIN A VENUŠE. Česká romantic-
ká komedie. 50 Kč (za děti se neplatí).

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 ● 14.10. až 18.10. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY. Čítárnička a hernič-
ka, dětské oddělení knihovny.

 ● 15.10. v 15.30 hodin POHÁDKOVÁ BABIČKA. 
Dětem bude číst bohumínská spisovatelka Helena 
Červenková. Dětské oddělení knihovny

VÝSTAVY

 ● 30.9.–1.11. 90 LET KNIHOVNY. Historie knihovny 
v Bohumíně, galerie knihovny.

 ● 30.9.–1.11. S KNIHOU V RUCE. Výstava fotografi í. 
Galerie knihovny.

PŘEDNÁŠKY

 ● 1.10. v 17 hodin SETKÁNÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ. 
Markéta Kukuczková pracuje s výkladem Tarotu, 
s energiemi a napojením na své Já. Přednášková 
místnost knihovny, 40 Kč.

 ● 3.10. v 19 hodin BUBNOVÁNÍ A PITÍ ČAJE MEZI 
REGÁLY.  Dospělé oddělení knihovny, vstup zdarma.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 

www.k3bohumin.cz.

 ● 26.9. v 19 hodin LÍBÁNKY. Film Česko (Drama), 
2013, přístupný, 98 minut, 100 Kč.

 ● 27.9., 28.9., 5.10. a 6.10. v 19 hodin DONŠAJNI. 
Film Česko (Komedie), 2013, přístupný, 110 Kč

 ● 29.9. v 19 hodin REVIVAL. Film Česko (Komedie), 
2013, přístupný od 12 let, 116 minut, 90 Kč.

 ● 2.10. v 19 hodin MILLEROVI NA TRIPU. Film USA 

(Komedie), 2013, titulky, přístupný od 15 let, 111 
minut, 100 Kč.

 ● 3.10. a 4.10. v 19 hodin GRAVITACE. Film USA, 
Velká Británie (Sci-Fi / Thriller), 2013, 3D, titulky, 
přístupný, 90 minut, 130 Kč.

 ● 6.10. v 10 hodin ŠMOULOVÉ 2. Film USA (Animo-
vaný / Pro děti), 2013, dabing, 102 minut, 80 Kč.

 ● 9.10. v 9 hodin MARTIN A VENUŠE. Film Česko 
(Romantická komedie), 2012, přístupný, 102 minut, 
50 Kč (FK pro seniory).

 ● 10.10.  a 11.10. v 19 hodin KAMEŇÁK 4. Film 
Česko (Komedie), 2013, přístupný od 15 let, 110 Kč.

OSTATNÍ KULTURA

 ● Každé úterý a pátek v 15–18 hodin CENTRUM 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BOHUMÍN. Prodejní výstava 
výrobků sociálně terapeutických dílen CSS. Dům 
U Rytíře Starý Bohumín. Vstupné dobrovolné.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz,  604 800 100 

bobes@bobescentrum.cz,  604 388 853

 ● 30.9. v 18 hodin VÝTVARNÝ VEČER PRO ŽENY. 
Výroba ozdobných rámečků.

 ● 1.10. v 15 hodin FOCENÍ DĚTÍ s podzimní téma-
tikou. 

 ● 1.10. v 15.30 hodin KURZ ZÁBAVNÉ PŘÍPRAVY. 
Ukázková lekce pro předškoláčky, prvňáčky či velmi 
talentované děti mladšího věku.

Na všechny akce je nutno se objednat.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 605 934 477

 ● SOLNÁ JESKYNĚ. Pondělí až středa 9-12 hodin, 
čtvrtek a pátek na objednávku. 

 ● 26.9. v 17 hodin VZTAHY, VZTAHY, VZTAHY. 
Otázky a odpovědi na téma vztahů s Marií Kramaří-
kovou. Knihovna K3, 50 Kč, členky AM zdarma. 

 ● 3.10. v 18 hodin DO PROUDU HOJNOSTI. Povídá-
ní a meditace s Janou Van Coppenolle, solná jeskyně.  

SPORT

 ● 28.9. a 29.9. v 9 hodin a ve 14 hodin PŮJČOVNA 
LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 100 Kč/do-
pravné 1 lodě (200 Kč raft),  731 130 686.

 ● 2.10. v 6–20 hodin PLAVE CELÉ MĚSTO. 22. ročník 
celorepublikové soutěže měst. Soutěžící plavou libo-
volným stylem 100 m (4 bazény). Vstupné zdarma.

 ● 5.10. v 11 hodin ZAMYKÁNÍ ODRY. Poslední le-
tošní sjezd řeky Odry. Start u nástupního místa pro 
vodáky ve Starém Bohumíně.

 ● 6.10. v 17.30 hodin HC BOHUMÍN - HC ORLOVÁ. 
Úvodní domácí zápas hokejové krajské ligy mužů, 
zimní stadion

FOTBAL  (Není-li uvedeno jinak, zápasy se konají na 
hřišti za parkem.)

 ● 28.9. v 16 hodin BOHUMÍN B - TJ PETŘVALD. 
Muži B, okresní přebor, hřiště Vrbice.

 ● 28.9. v 9.30 / 11.15 hodin FK BOHUMÍN - TJ VIK-
TORIE Bohumín. Starší a mladší žáci KS sk. “C“.         

 ● 29.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN - TJ KOVOHUTĚ 
BŘIDLIČNÁ. Muži A, krajský přebor.

 ● 28.9. v 16 hodin FK ZÁBLATÍ - H. BLUDOVICE. 
Hřiště v Záblatí.

 ● 28.9. v 16 hodin VIKTORIE BOHUMÍN - ŽUKOV. 
Hřiště Starý Bohumín.  

 ● 2.10. v 16 hodin K BOHUMÍN B - BANÍK 
DOUBRAVA. Muži B, okresní přebor, hřiště Vrbice.

 ● 3.10. v 16 hodin K BOHUMÍN B - MFK HAVÍŘOV 
B. Starší přípravka “B“ OP sk. A.

 ● 6.10. ve 13.30 hodin FK BOHUMÍN B - FC HORNÍ 
BLUDOVICE. Mladší žáci, okresní přebor.

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: BOSU v pondě-
lí v 19 hodin, úterý v 19.30 hodin, středu v 18 a 19 
hodin, neděli (začátečníci) v 19 hodin; PILATES 
v pondělí a ve čtvrtek v 18 hodin. Na BOSU nutná 
rezervace na  734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvič-
na ZŠ ČSA. Tel: 731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 
ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku  604 999 
147. slunerc.webnode.cz

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 19 hodin, pro děti v pon-
dělí v 17 hodin a ve středu v 17.45 hodin. Tělocvična 
ZŠ Skřečoň,    606 903 505.

AKCE V ZÁŘÍ: každý 10. zákazník má 
na bazén, adventure golf, bruslení veřejnosti 

nebo diskotéku VSTUP ZDARMA.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až čtvrtek: 6 – 7.45 a 12 – 21 hodin
pátek:  12 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až neděle: 9 – 21 hodin

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 18.15 – 19.45 hodin

Škola bruslení pro děti: Osm hodinových lekcí, 
vždy v neděli od 13.40 do 14.40 hodin. Kurz 1: 6.10. 
- 24.11. Kurz 2: 1.12. - 26.1. Kurz 3: 2.2. - 23.3.
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Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z letošní výpravy píše Josef Wagner

Je ráno, pátek 2. srpna, když se na 
bohumínském vlakovém nádraží 
postupně schází jedenáct účastníků 
letošní expedice bohumínských 
speleologů. Tentokráte je cílem 
ostrov Tenerife, největší z Kanár-
ských ostrovů. Tady existují jedny 
z nejdelších jeskyní v lávách na světě. 
A kromě toho i velmi zajímavé 
historické podzemí a mnoho unikát-
ních přírodních vulkanických forem.

První výprava bohumínských jeskyňářů 
do jeskyní na Tenerife se uskutečnila už 
v roce 1994 na pozvání speleologického 
klubu Tajinaste, který působil na tomto 
ostrově. I letošní výpravu jsme se snažili 
koordinovat s jeskyňáři na ostrově, ale 
bohužel bez většího zájmu z jejich strany. 
Jak jsme pak po příletu na ostrov zjistili, 
bohužel speleologie a exkurze do jeskyní 
se už i zde staly hlavně komerční záleži-
tostí. Naši staří známi jeskyňáři už 

opravdu zestárli a výzkumu podzemí se 
věnují jen turisticky. Ale to trošku před-
bíháme událostem...

Sobota 3. srpna 

Na dnešek máme naplánovanou exkur-
zi do jeskyně »Cueva del Viento«, která 
je se svou délkou 18 kilometrů druhou 
nejdelší jeskyní v lávách na světě. Inter-
netovou cestou jsme si objednali exkurzi 
u speleologů, kteří jeskyni spravují.

Nejdříve si ale musíme vyzvednout tři 
automobily, které jsme si už v Česku 
objednali a zaplatili v jedné z půjčoven. 
Stojí připraveny v městě Santa Cruz, což 
je asi 20 kilometrů od našeho hotelu,
a proto tři z nás musí taxíkem zajet do 
sídla půjčovny. Tam nejdříve každému 
s řidičů stáhli z bankovního konta 800 
euro, jako vratnou zálohu, kdybychom 
třeba vozidla odcizili. Sice nechápeme, 
jak by to bylo na ostrově možné, ale 
není vyhnutí. Konečně vybaveni auty 
zastavujeme před hotelem, nakládáme 
kamarády a jeskyňářskou výstroj a mí-
říme asi 80 kilometrů na sever ostrova 
do města Icod de los Vinos. Ještě že 
jsme si přivezli sebou automobilovou 
navigaci, jinak bychom byli v hustých 
jednosměrných uličkách ztraceni. Nad 
městem je někde vstup do jeskyně 
»Cueva del Viento« a také sídlo, jak 
jsme si mysleli, jeskyňářů a správců jes-
kyně.

(Pokračování příště)

Tenerife 2013
1. část1. část

Slétli se fajnšmekři i blanokřídlí
Prodejci se měli 14. září na rynku v centru co ohánět. 
Obrazně i doslova. Kromě obsluhování zákazníků se 
totiž museli vypořádat i s invazí vos. Ty si i přes chladné 
počasí přilétly pochutnat na sladkém nektaru, který tu 
a tam ukápl ze sudů a barelů.

Vinobraní se díky už třetí-
mu ročníku v Bohumíně za-
bydlelo a na náměstí T.G. 
Masaryka si našla cestu řada 
milovníku dobrého vína. 

Největší poptávka byla opět 
po částečně zkvašeném moš-
tu z plodů vinné révy, lidově 
burčáku. Znalci si pro změnu 
nenechali ujít příležitost 

ochutnat kvalitní jihomorav-
ská vína. A protože na ná-
městí fungovala i »půjčovna 
skleniček«, na místě si je 
mohli i stylově vychutnat.

O hudební kulisu se při 
letošním vinobraní staraly 
kapely Standa a Banda, Klika 
NJ Blues, Marián & 333 
a Roman Horký se skupinou 
Pozdní sběr.  (tch)


