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95. let od vzniku 
Československa

U příležitosti 95. výročí 
vzniku samostatného 
Československa položí 
zástupci města, politic-
kých stran a společen-
ských organizací kytice 
k bustě T. G. Masaryka. 
Pietní akt, při kterém ne-
bude chybět čestná stráž 
ani dechová hudba, se 
uskuteční 28. října v 9.30 
hodin před budovou rad-
nice a ve vestibulu. (red)

Prodej alkoholu už jen na koncesi
V půli října začala platit novela živnostenského zákona. Týká se prodejců lihovin.

Nová právní úprava nabyla účinnosti 17. 
října. Všichni podnikatelé, kteří měli do té 
doby oprávnění prodávat lihoviny, kvasný či 
konzumní líh, mohou v čin-
nosti pokračovat ještě šest 
měsíců, tedy do 17. dubna 
2014. Po tomto datu bude možno prodávat 
zmíněný artikl pouze na základě koncesované 
živnosti. K jejímu získání je nutné během 
nejbližšího půl roku navštívit kterýkoli 
živnostenský úřad a o koncesi požádat. 
Zároveň je třeba splnit všeobecné podmínky 

provozování živnosti. Tento úkon je osvobo-
zen od správního poplatku.

Dá se předpokládat, že se změna týká znač-
ného počtu podnikatelů . 
Neměli by proto s podáním 
žádosti o koncesi otálet. 

Bližší informace k problematice získají na 
kterémkoli živnostenském úřadě. Ten bohu-
mínský sídlí v budově radnice »B« (bývalé 
zdravotní středisko), číslo dveří B 102, tele-
fon 596 092 183.

Dalibor DUDA, živnostenský úřad

Přestavba začala, kope se ve sklepě i ve dvoře
Stavbaři se chopili díla! 
Záchrana jedné z historic-
kých dominant města, 
secesního Národního 
domu na náměstí Svobody 
ve Starém Bohumína, 
byla zahájena. 

Přestavba památkově chrá-
něného objektu bude probíhat 
do poloviny roku 2015. Práce 
začaly v suterénu a ve dvoře, 
kde probíhá »povinný« 
archeologický průzkum.

Národní dům je kulturní 
památkou, a pokud probíhá 
rekonstrukce takto chráně-
ných objektů, neobejde se bez 
archeologického výzkumu. 
Tým odborníků se zaměřil na 
dvůr v zadním traktu budovy 
a postupně se prokousává 
vrstvami hlíny. V některých 
místech se pracovníci proko-
pali do hloubky více než jed-
noho metru. Zatím nenarazili 
na žádné »poklady«, kbelíky 
zato plní zvířecí kosti, skleně-
né střepy a úlomky keramiky. 
Běžné artefakty všech vyko-
pávek. Jedinou zajímavostí 
tak je řez odkrytých vrstev 
zeminy, ve kterých archeolo-
gové umí číst jako v knize. 
Zjistili například, že některá 

z budov, které stály v místě 
před Národním domem, v 17. 
století vyhořela. 

Kromě vykopávek probíhá 
ve sklepení budovy první etapa 
rekonstrukce. Dělníci nejprve 
odstranili zastaralé rozvody 
a trubky. Zdi některých míst-
ností už rovněž zbavili omítky. 
A také začínají kopat. Ve skle-
pích se totiž budou snižovat 
podlahy, někde až o osmdesát 
centimetrů. To proto, aby tady 

v budoucnu personál a hosté 
nemuseli chodit se skloněnou 
hlavou. „V suterénu bude ko-
telna, sociální zařízení nebo 
komerční prostory,“ prozradila 
Lenka Jochimová z odboru 
rozvoje a investic. Dodala, že 
hrubé práce ve sklepích, které 
zabírají plochu asi dvou set 
metrů čtverečních, by měly být 
z větší části hotovy ještě letos.

Kompletní rekonstrukce, 
která zabere přes půl druhého 

roku, má památce, známé 
také jako hotel Pod Zeleným, 
vrátit původní lesk. Opět zde 
bude restaurace, taneční sál 
a hotel. Navíc se počítá s in-
focentrem a případně by zde 
mohly být i výstavní prostory. 
Na přestavbu si město vzalo 
zvýhodněný úvěr z programu 
Jessica, který bude splácet 
necelých deset let. 

Pavel ČEMPĚL
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Mám radost, když rozkvetou první květiny
Volební období stávajícího 
zastupitelstva města se překlopilo 
do své druhé poloviny. Postupně 
přinášíme rozhovory s jeho členy. 
Ptáme se, jak se jim daří plnit 
předsevzetí, se kterými šli do 
komunálních voleb, a snažíme 
se je přiblížit i z lidské stránky. 
Z osobnosti Marie Neudertové 
vyzařuje klid a pokora, kterou 

mimo jiné získala dlouholetou prací se seniory v roli 
ředitelky Domova Jistoty.

Svůj život jste zasvětila 

práci s lidmi, což logicky 

vyústilo v předsednictví 

v sociální komisi. V čem 

spatřujete hlavní význam 

této komise rady?

Sociální komisi tvoří zá-
stupci občanů, kteří mají 
velmi blízko k sociální pro-
blematice. Vedení města 
jejich prostřednictvím získá-
vá potřebné informace. Na 
jejich základě zpracovává 

podklady k vedení sociální 
politiky ve městě. Například 
v nedávné době komise při-
pomínkovala různé materiály, 
které se pak předkládají 
zastupitelům k projednávání 
či ke schválení. Stěžejní byla 
problematika domů zvláštního 
určení. Kolik jich potřebujeme, 
zda převést domov pro seni-
ory na město, jaké sociální 
služby jsou nezbytné, co nám 
v Bohumíně chybí, zda nejsou 

některé služby duplicitní? 
V neposlední řadě sociální 
komise vznesla připomínky 
k velmi důležitému Strategic-
kému plánu rozvoje města.

Které zajímavé projekty 

se podařilo díky komisi 

ve městě uskutečnit?

Sociální komise se ve spo-
lupráci s pracovní skupinou 
komunitního plánování soci-
álních služeb, sociálním od-
borem a vedením města úzce 
podílela na vzniku nových 
sociálních služeb. Díky tomu 
začala velmi dobře pracovat 
asistenční služba, rozšířila se 
provozní doba pečovatelské 
služby, byly zprovozněny so-
ciálně terapeutické dílny 
»Klíček«, otevřena noclehárna 
pro osoby bez přístřeší, velmi 
dobře funguje senior taxi 
a už sedmým rokem Spole-
čensko-sportovní hry pro 
seniory. Vyrostly nové lavič-
kostezky v Novém i Starém 
Bohumíně a určitě se všichni 

těšíme na Fit park, který by 
měl začít vznikat v příštím 
roce.

Dosáhla jste důchodového 

věku, od kterého si každý 

slibuje více času. Splnilo 

se vám to?

Nevím, čím to je, ale jako 
většina mých vrstevníků, 
důchodců, mám pocit, že ten 
čas nějak rychleji letí a nestí-
hám vše, co bych chtěla. Ale 
jinak si vůbec nestěžuji, je to 
jiné než v plném pracovním 
tempu. Vůbec ale není důle-
žité, že se nám zdá, že ten čas 
rychleji letí. Důležité je zdraví, 
životní pohoda a spokojená 
rodina. A to prozatím mám.

Máte svůj recept na relax? 

Mým celoživotním relaxem 
je zahrada, tam si nejvíce 
odpočinu a jsem spokojená. 
Mám radost, když se mi po-
daří něco vypěstovat a když 
rozkvetou první květiny. 

Děkuji za rozhovor.  (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE V POLOČASE

Platí vám řidičák? Stačí klinout na web!
S novinkou, která usnadní povinnou výměnu řidičských průkazů, přišla bohumínská 
radnice. Řidiči z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně si mohou na webu města díky 
speciální aplikaci snadno zjistit, zda se jich výměna týká či ne.

„Na webu jsme vytvořili vyhledávací pole, 
propojené s aktuální databází řidičů odboru 
dopravy. Stačí do něj zadat číslo řidičáku 
a jeho majitel se okamžitě dozví, jestli si ho musí 
vyměnit,“ prozradil informatik Jiří Rozsypal.

Už krátce po spuštění vyu-
žilo aplikaci několik set lidí. 
Čtvrtina z nich přitom zjistila, 
že platnost jejich řidičáku 
opravdu končí a musí řešit 
výměnu.

„Jde o náš nápad. Nevíme 
o tom, že by jiné město po-
dobnou aplikaci vytvořilo. 
Budeme proto rádi, když 
se ostatní inspirují,“ uvedla 
tajemnice Dagmar Fialová. Aplikaci vytvoře-
nou speciálně k výměně řidičských průkazů 
najdou lidé na www.mesto-bohumin.cz, sekci 
Radnice, kategorii Kontakt s občany, záložce 
Výměna řidičského průkazu.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 

do 30. dubna 2004 si musí šoféři vyměnit 
ještě do konce letošního roku. Pokud to ne-
stihnou, jejich řidičák nebude od nového 
roku platit. „V Bohumíně se výměna týká asi 
900 řidičů, v Rychvaldu zhruba 350 a v Dolní 

Lutyni jde přibližně o 200 lidí. Jednoduše 
řečeno se výměna týká těch řidičáků, které 
ještě nemají logo Evropské unie,“ sdělil 
vedoucí odboru dopravy Pavel Vavrečka.

Zájemci si mohou o nový řidičák požádat 
v pondělky a středy na odboru 
dopravy od 7.30 do 12 hodin 
a od 13 do 17 hodin. V úterky 
je možné využít rezervační 
systém a objednat si výměnu 
na konkrétní termín a hodi-
nu. Zarezervovat si termín je 
možné minimálně den pře-
dem a až na měsíc dopředu. 
Rezervace najdou lidé na 
www.mesto-bohumin.cz, 

sekci Radnice, kategorii Rezervační systém.
Povinná výměna vůdčího listu je ze zákona 

bezplatná. Jeho výroba trvá standardně tři 
týdny. K vyřízení je zapotřebí doklad totož-
nosti, fotografi e v čelním pohledu o velikosti 
35 x 45 milimetrů a stávající řidičský průkaz. 
Pokud máte zájem o rychlejší výměnu (do pěti 
pracovních dnů), zaplatíte správní poplatek 
500 korun. Informace k povinné výměně lze 
najít i se vzory fotografi í také na stránkách 
www.vymentesiridicak.cz.  Lucie BALCAROVÁ

KRÁTCE

Do předčasných voleb 

jde 18 stran a hnutí
Kandidátní listinu pro 

předčasné parlamentní vol-
by, které se budou konat 25. 
a 26. října, podalo v kraji 
osmnáct politických stran 
a hnutí. O přízeň voličů tak 
bude usilovat o jedno politic-
ké seskupení více než v roce 
2010. Moravskoslezský kraj 
v uplynulém volebním obdo-
bí, které skončilo předčasně 
rozpuštěním sněmovny, 
zastupovalo dvaadvacet 
poslanců.  (luk)

Střecha a zateplení 

dvou městských domů
Město v příštím roce počí-

tá s rekonstrukcí střech 
u domů číslo 1068 a 1069 
v Okružní ulici. Součástí 
oprav bude i zateplení domů. 
Konkrétní termín prací se 
obyvatelé dozvědí, jakmile 
město vybere zhotovitelskou 
fi rmu. (balu)



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  19/2013 3

Parkoviště s devětadvaceti místy mohou nově 
využívat řidiči v Šunychelské ulici. Po zhruba 
dvou měsících stavebních prací dostala 
lokalita o rozloze asi patnácti set metrů 
čtverečních za bytovými domy naproti 
parku Petra Bezruče zcela jinou podobu. 

„V minulosti byla za domy 
u garáží jen zpevněná plocha, 
na níž zaparkovalo pouze 
několik aut. Díky regeneraci 
jsme vyřešili parkování a zá-
roveň i odvodnění lokality. 
Zrekonstruovali jsme příjez-

dovou komu-
nikaci a celou 
plochu jsme o něco 
rozšířili. Kromě podél-
ných stání tak přibyla i ta 
kolmá,“ uvedla Jana Slívová 
z odboru rozvoje a investic. 

Setkání s Richardem 
Konkolskim

Oslavte spolu s Richardem 
Konkolskim jeho 70. naroze-
niny setkáním v sále kina 
K3. Ve čtvrtek 31. října bude 
nejslavnější český mořepla-
vec, vítěz řady námořních 
závodů, který třikrát obeplul 
sám zeměkouli vyprávět 
o svém životě, cestách a zkuše-
nostech. Slavný bohumínský 
rodák promítne také své doku-
mentární fi lmy. Beseda nazvaná 
»Životem Richarda Konkol-
ského« začíná v 17 hodin. (red)

Garáže nabobtnaly i na cizí pozemky
Bohumín napravuje resty z minulosti. Chce dát do pořádku problém nevypořádaných 
pozemků pod soukromými řadovými garážemi. Když je lidé v minulosti budovali, 
nejednou zabrali větší plochu, než na jaké měla garáž stát. Město nyní udělalo v rámci 
vypořádání vstřícný krok. Své pozemky pod garážemi chce jejich majitelům darovat.

Řadové garáže vznikaly svépomocí, větši-
nou bez přesného zaměření. Stěny garáží tak 
mnohdy zasahovaly i na sousední pozemky. 
Zaměřením skutečného stavu, ke kterému 
docházelo postupně, vyšlo najevo, že pod 
soukromými garážemi jsou 
nejen parcely vlastníků, ale 
částečně i pozemky Bohumí-
na. Ty městu stále patří a majitelům může tato 
situace působit problémy při prodeji jednotli-
vých garáží.

„Problém se týká asi 180 garáží. Jde pře-
vážně o malé pozemky, kde by náklady na 
prodej několikanásobně převyšovaly cenu 
pozemku, což vedlo k tomu, že vlastníci garáží 
mnohdy neměli o vypořádání pozemků zájem”, 
uvedla Jana Holeszová z majetkového odboru.

Při darování pozemků nebude nabyvatel 
platit kupní cenu za pozemek a zároveň si 
město nebude účtovat náklady spojené s pře-

vodem pozemků. Obdarovaní uhradí pouze 
správní poplatek tisíc korun za návrh na vklad 
do katastru nemovitostí a manipulační popla-
tek 250 korun. Město uhradí náklady na 
sepsání darovací smlouvy, vklad do katastru 

nemovitostí a zpracování 
znaleckého posudku pro vý-
počet daně darovací. Nabídka 

darování se týká pouze pozemků od jednoho 
do patnácti metrů čtverečních. Pokud byl 
městský pozemek zabrán stavebníkem ve 
větším rozsahu, bude o způsobu vypořádání 
rozhodovat zastupitelstvo města. 

„Vlastníky garáží, kterých se situace týká, 
bude majetkový odbor postupně obesílat. 
Majitelé pak budou mít jeden rok na to, aby 
nabídku využili”, dodala Holeszová.

Vypořádání pozemků bude probíhat postup-
ně podle lokalit. Jako první přijdou na řadu 
garáže v Mírové ulici v Novém Bohumíně.  (tch)

AKTUÁLNĚ
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Komfortní parking u garáží v Šunychelské

Lokalita dostala nově i ve-
řejné osvětlení a úpravy se 
dočkaly i stávající chodníky. 
Parkovacích míst ze zámkové 
dlažby tu vyrostlo jednadva-
cet kolmých, šest podélných 
a dvě jsou vyhrazena pro 
tělesně handicapované.

Náklady na obnovu pro-
stranství u domů číslo 976 až 
981 byly zhruba 2,5 milionu. 
Většinu z této částky, a to 
2,2 milionu, městu uhradí 
evropská dotace v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje 
města.  (balu)
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Připravované licitace městských bytů 
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří 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. tř. Dr. E. 
Beneše 766, číslo bytu 2, 
kategorie I., 2. patro. Cihlový 
dům s opravenou fasádou 
v blízkosti centra města, plas-
tová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 70,21 m2, cel-
ková plocha bytu 75,21 m2. 
Prohlídka 30.10. ve 14.30
–14.45 hodin a 31.10. v 8.15
–8.30 hodin. Licitace se koná 
4.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
718, číslo bytu 10, kategorie 
II., 4. patro. Nízká cihlová 
zástavba s plastovými okny 
poblíž centra města, nákupní-
ho střediska Billa, vlakového 
a autobusového nádraží. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
78,19 m2, celková plocha bytu 
85,13 m2. Prohlídka 29.10. 
v 9.00–9.15 hodin a 30.10. 
v 15.30–15.45 hodin. Licitace 
se koná 4.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. U Školky 65, 
číslo bytu 15, kategorie I., 3. 
patro. V roce 2005 komplet-
ně  zrekonstruovaný dům 
v klidném prostředí. U domu 
je oplocená zahrada, úklid 
společných prostor zajištěn, 
v domě je výtah. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,03 m2, 
celková plocha bytu 47,78 m2. 
Prohlídka 29.10. v 8.30–8.45 

hodin a 30.10. v 16.00–16.15 
hodin. Licitace se koná 4.11. 
v 16.30 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze ti 
zájemci, kteří si do 31.10. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – ved-
lejší budova MěÚ) a dále se 
licitace se mohou zúčast-
nit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu 
a orientace (tj. zejména 
osoby postižené pohybově, 
zrakově, sluchově, mentálně 
či osoby pokročilého věku).

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 
339, číslo bytu 2, kategorie 
I., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům v klidném prostředí 
s možností využití zahrady. 
V domě je plynová kotelna 
s rozvody ústředního topení 
v jednotlivých bytech. Pří-
zemní byt s plastovými okny, 
dlažbou v koupelně a chodbě, 
novým PVC a bytovými dveř-
mi. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,30 m2, celková 
plocha bytu 57,30 m2. Pro-
hlídka 4.11. v 15.00–15.15 
hodin a 5.11. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 11.11. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul.  Mírová 
1016, číslo bytu 13, kategorie 
I., 4. patro. Věžový dům po 

celkové rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení) 
poblíž školy, školky, nákupní-
ho a zdravotního střediska. 
V bytě je nová kuchyňská lin-
ka, PVC a bytové dveře. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
55,27 m2, celková plocha bytu 
56,41 m2. Prohlídka 4.11. 
v 14.30–14.45 hodin a 5.11. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
se koná 11.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 
309, číslo bytu 3, kategorie 
II., 3. patro. Nízká cihlová 
zástavba s plastovými okny, 
v bytě je lokální vytápění –
Gamat, GO elektro, vody 
a odpadů. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,81 m2, celková 
plocha bytu 64,52 m2. Pro-
hlídka 4.11. v 14.45–15.00 
hodin a 5.11. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 11.11. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 
100, číslo bytu 9, kategorie 
I., 3. patro. Nízká cihlová 
zástavba v centru města, 
plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 69 m2, 
celková plocha bytu 69 m2. 
Prohlídka 4.11. v 15.15–15.30 
hodin a 5.11. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 11.11. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 
716, číslo bytu 83, kategorie 
I., 10. patro. Zateplený, zre-
konstruovaný dům se správ-
covskou a úklidovou službou 
poblíž lesoparku, Kaufl andu, 
školy a školky. Parkoviště 
u domu. V bytě je koupelna 
se sprchovým koutem a lod-
žie s výhledem na lesopark. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 63,73 m2, celková plocha 
bytu 69,66 m2. Prohlídka 5.11. 
v 8.00–8.15 hodin a 6.11. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
se koná 13.11. v 16.00 hodin. 
Licitace se mohou zúčast-
nit pouze ti zájemci, kteří 
si do 11.11. podají přihláš-
ku (majetkový odbor, č. dv. 
B207 – vedlejší budova MěÚ).

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 
366, číslo bytu 1, kategorie 
I., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům poblíž městské nemoc-
nice, školky, základní školy 
a dětského koutku. V domě je 
správce a k bytu náleží mož-
nost využití kůlny. Plocha pro 
výpočet nájemného 57,10 m2, 
celková plocha bytu 57,10 m2. 
Prohlídka 4.11. v 15.45–16.00 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 13.11. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Rekonstrukce bytových jader
Mnoho vlastníků i nájemců bytů se snaží zkvalitnit své bydlení a pouští 
se do nejrůznějších stavebních úprav. Mezi ty nejčastější patří nahrazení 
starých bytových jader zděnými příčkami. Z pohledu stavebního úřadu 
existují pro tento druh přestavby tři povolovací režimy. 

 Bez povolení a ohlášení
Stavebník chce pouze nahradit pů-

vodní umakartové jádro ve stejném 
místě zděnou příčkou. Přestože žádné 
povolení nepotřebuje, je povinen si 
pořídit statický posudek, jelikož zděná 
příčka zatíží podlahovou konstrukci více 
než původní jádro. U nájemního či 
družstevního bytu je potřeba také 
souhlas vlastníka. Protože téměř vždy 
dochází k zásahu do elektroinstalace, je 

nutné po dokončení nechat provést její 
odbornou revizi.
 Ohlášení stavebních úprav
Stavebník chce kromě nahrazení 

jádra změnit i dispoziční řešení – zvětšit 
či zmenšit koupelnu nebo ji propojit 
s WC. Důležité je, aby nedošlo k zásahu 
do nosných konstrukcí (bourání nových 
dveřních či okenních otvorů a podob-

ně). K ohlášení je nutné předložit doku-
mentaci s technickým popisem a půdo-
rysy současného a budoucího řešení. 
Stejně jako v předchozím případě i zde 
platí podmínka statického posudku, 
souhlasu vlastníka a provedení elektro-
revize.

 Stavební povolení
Přestavba bytového jádra zasahuje do 

nosných konstrukcí. Dochází k tomu 
především v těch případech, kdy jsou 
koupelny a WC umístěny u nosných, 
zejména obvodových zdí, a vzniká po-
třeba na zřizování nových okenních či 
jiných otvorů. Tyto případy už vyžadují 
zpracování odborné projektové doku-
mentace a záměr se posuzuje v klasic-
kém stavebním řízení.

Pavel SZOSTOK, stavební odbor

JAK NA TO
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Maják městské 

policie
 ●  Agresivní muž 

se 29. září dobýval 
k bývalé přítelkyni. Vykopl 
dveře jejího bytu v Bezručově 
ulici. Přivolaná hlídka muže 
zpacifi kovala.

 ●  Všímavý svědek pomohl 3. 
října dopadnout dvojici zlo-
dějů v mezinárodním složení. 
Český poberta s polským 
komplicem ukradli v Pudlově 
zábradlí a vydali se s ním 
k nejbližší výkupně kovů. 
Strážníci oba muže i s kořistí 
při cestě do Vrbice zadrželi.

 ●  Blokovou pokutu si vyslou-
žil další zloděj železa, který ve 
stejný den úřadoval na želez-
nici. V kolejišti se zmocnil ko-
vové značky. Všimli si jej však 
pracovníci drah a oznámili, 
že odjel na kole směrem do 
Pudlova. Hlídka vyrazila po 
jeho stopě a ve Vrbické ulici 
ho dopadla i s odcizenou 
značkou.

 ●  Nenechavé prsty měl 7. říj-
na šedesátiletý muž, který se 
pohyboval ve vestibulu vlako-
vého nádraží. U pokladny 
okradl při placení postarší 
cestující. Žena si však kapsáře 
všimla a přivolala strážníky. 
Muž chvíli zapíral, ale nako-
nec se přiznal a peníze vrátil. 
Protože ukradený obnos 
nebyl velký, dostal za své po-
čínání jen blokovou pokutu.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

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

Gospelový koncert
Sdružení Přátel bohumín-

ské historie pořádá v sobotu 
26. října od 17 hodin v koste-
le ve Starém Bohumíně už 
pátý gospelový koncert. Vy-
stoupí soubor Keep Smiling 
z Orlové, ve kterém působí 
i několik Bohumíňáků. Před-
stavení má originální podo-
bu »karaoke«. Texty písní se 
promítají na plátno, takže se 
posluchači mohou zapojit 
a zazpívat si se souborem. 
Vstupné na koncert je dobro-
volné.  (red)

POZVÁNKADevadesátiletá dáma se smyslem 
pro humor
Bohumínská knihovna letos slaví 90 let 
od svého založení. Připravila program 
v rámci Týdne knihoven, výstavu fotogra-
fi í, v září oslavy pro děti v komiksovém 
stylu. V polovině října přišli bibliotéce 
pogratulovat a předat dary také zástupci 
města, radnice a čestní hosté. 

Přestože se vyvrcholení oslav odehrálo 
v úzkém kruhu pozvaných hostů, v žádném 
případě to nebyla upjatá společenská forma-
lita. Bohumínským knihovníkům nechybí 
nápady a smysl pro humor. Když ředitel K3 
Bohumín Karel Balcar hostům předkládal 

statistická data, nespokojil se suchým konsta-
továním čísel, ale vše demonstroval na při-
pravených štosech knih, které představovaly 
položky diagramu.

Organizátoři připravili pro VIP gratulanty 
také vtipný úkol, kterým se baví nejmenší 
návštěvníci knihovny ve výtvarné dílně. Bylo 
třeba propíchnout nafouknutý balonek špejlí 
tak, aby nepraskl. „Je na to speciální fi nta, ale 
když to zvládnou děti, měli byste to dokázat 
také,“ popíchla hosty vedoucí knihovna 
Magdaléna Jedzoková. Sama se pak zhostila 
zlatého hřebu programu, kterým popřela za-
kořeněný mýtus, že knihovnice jsou škrobené 
a nudné dámy. V oděvu »divoženky« před-
vedla se svým souborem originální taneční 
show.  (tch)

Propíchnout balonek tak, aby nepraskl. Vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu Pavla Skokanová 
si s tím poradila.

Energií nabitý tanec divoženek mezi regály. 

Foto: Pavel Čempěl

Změna provozní doby 
sběrných dvorů

Poslední říjnovou neděli se 
mění letní čas na zimní. 27. 
října si posuneme ručičky 
hodinek ze třetí na druhou 
hodinu. Kvůli kratšímu dni 
se každoročně zkracuje i pro-
vozní doba v bohumínských 
sběrných dvorech.

Stabilní sběrna v areálu 
BM servisu bude mít v zimním 
období otevřeno od pondělí do 
pátku od 8 do 16 hodin a v so-
botu od 8 do 14 hodin, její 
pojízdná obdoba bude ve 
všední dny v provozu od 10 
do 16 hodin a v sobotu od 
8.30 do 14 hodin.Mobilní 
sběrnu tato změna zastihne 

KRÁTCE
na dvou stanovištích. Částečně 
na volné ploše v Jateční ulici, 
kde bude sběrna do 29. října 
a po celou dobu na parkovišti 
ve Starém Bohumíně. To je 
poslední zastávkou před zimní 
přestávkou a mobilní sběrna 
zde bude od 30. října do 8. 
listopadu.  (red)

Kavárničky pro rodiče
Benešova škola připravila 

pro letošní školní rok v rámci 
projektu »Rodiče vítáni« no-
vinku v podobě »Kavárniček 
pro rodiče«. Zajímavá setkání 
s odborníky na vybraná té-
mata se budou konat ve škole 
nebo Salonu Maryška. Nej-
bližší posezení u kávy se 
koná 19. listopadu a na pro-
gramu bude  Nebezpeč í 
kyberprostoru aneb kyberši-

kana. Program budoucích se-
tkání mohou ovlivnit i rodiče. 
Návrhy témat, která je zajíma-
jí, mohou posílat na emailovou 
adresu skola@zsbenese.eu. 

(red)

Logo pro kočku
Kočičí útulek v Pudlově vy-

hlašuje soutěž pro děti do 14 
let. Miniútulek se chce osa-
mostatnit a hledá nové logo. 
To musí být jednoduché a vy-
jadřovat poslání depozitu, 
tedy péči o kočky. Návrhy je 
možné poslat do 30. listopadu 
na e-mail kockybohumin@
seznam.cz nebo na adresu 
Kočky Bohumín, Ostravská 
84, 735 51 Bohumín-Pudlov. 
Vítěz získá celoroční vstupné 
do ZOO Ostrava pro dva do-
spělé a tři děti zdarma.  (luk)



  Z E  S E T K Á N Í  S  O B Č A N Y6

Počátkem září proběhla série tradičních setkání s občany městských částí. Vyrazilo 
za nimi vedení města, zástupci radnice, městské policie. Na každou z besed dorazilo asi 
třicet občanů, kteří kladli dotazy nebo přicházeli s různými podněty. Ty akutní, jako 
je sekání trávy nebo oprava dopravního značení, se řešily okamžitě. Odpovědím na 
další otázky se nyní budeme věnovat na stránkách Oka a seřadíme je podle toho, jak 
na sebe setkání navazovala. Začínáme reakcemi ze Šunychlu a Starého Bohumína. 

STARÝ BOHUMÍN 
  Na Bajcůvce probíhají 

každým rokem opatření, aby 
se potok při větších deštích 
nevyléval ze břehů. Bajcůvce 
velmi prospělo v roce 2011
vyčištění části koryta, na které 
město přispělo půlmiliono-
vou dotací. Práce prováděl 
tehdejší správce potoka, dnes 
už neexistující ŽDB Group. 
Druhou etapu očisty má sou-
časný správce, Povodí Odry, 
v plánu příští rok a město na 
ni opět přispěje. 

Protipovodňovým opatře-
ním bylo také úspěšné odstra-
nění problému s odtékáním 
vody v areálu Kamenolomů 
ČR. V těchto dnech vodohos-
podáři opravují další odtokově 
choulostivé místo pod mos-
tem ve Slezské ulici. Most 
samotný nyní patří městu, ale 
připravuje se jeho předání 
Správě silnic MS kraje. 
 Na jaře se podél Slezské 

ulice a na dalších místech ob-
jevily na polích vodní laguny, 
které komplikovaly obdělávání 
pozemků. Nijak to nesouviselo 
s vodními toky a problemati-
kou záplav. Byl to následek 
dlouhé zimy a vysokého nasy-
cení půdy vodou během tání. 
Rozpuštěný sníh neměl kam 
vsakovat a voda se držela vel-
mi dlouho na povrchu. Kvůli 
stavbě dálnice bylo na polích 
v okolí nutné řešit přeložky 
meliorační kanálů. Ve Starém 
Bohumíně  bylo umístěno 
třináct záchytných drénů. 
Stavba se kolaudovala v roce 
2012 a měla by být bez závad.
 Na Bajcůvce a Bohumín-

ské stružce vznikly v rámci 
protipovodňových opatření 
stavidla s »rozdělovači«. Tato 
zařízení pouštějí do potoků 
pouze neškodné množství 
vody, a když se průtok rizikově 
zvýší, přebytečnou vodu sve-
dou do odvodňovacího kanálu. 
Zařízení na Bohumínské stružce 
a na Bajcůvce nad železniční 

tratí spravuje Povodí Odry. 
Další stavidlo na Bajcůvce je 
ve správě ŽDB Drátovny. 
Všechny rozdělovací objekty 
fungují automaticky. V běž-
ném provozu nevyžadují ma-
nuální obsluhu, ale možnost 
ručního ovládání tady existuje. 
V případě nutnosti nebo při 
čištění se dá průtok přiškrtit 
až úplně zastavit, voda pak 
odtéká odvodňovacím kaná-
lem podél dálnice.
  Společnost  SmVaK 

reagovala na opakované 
požadavky obyvatel Tiché ulice 
u kostela a opravila propadlý 
kanál. Stejný problém se 
vyskytl i v Malé ulici mezi 
hřbitovem a bývalou mysliv-
nou. Zdejší upadlý kanál je 
pro změnu ve správě města. 
Oprava je v plánu příští rok.
 Především starším lidem 

letos začala sloužit takzvaná 
lavičkostezka. Jde o jednodu-
chá sedátka bez opěradel, na 
kterých si člověk při pochůzce 
na chvíli odpočine a nabere 
síly k další cestě. Sedátka 
nestojí blíže než půl metru od 
hrany silnice, aby odpočívající 
neohrozila auta. Některé 
lavičky, například u domu 
s pečovatelkou službou, ale 
firma nepřipevnila ideálně. 
Krátkodobému posezení by to 
nemělo vadit. Pokud by ale 
poloha lavičky způsobovala 
odpočívajícím potíže, chce 
město sjednat nápravu.
 V Sokolovské ulici, která 

vede od náměstí k vodojemu, 
a v přilehlých uličkách se příští 
rok chystá zóna s maximálně 
třicetikilometrovou rychlostí. 
V lokalitě se nachází škola nebo 
dětský koutek a dopravní úpra-
va má v místě zvýšit bezpečnost.
 I Bohumín, hlavně v okolí 

vodních toků, trápí agresivní 
křídlatka. Rostlina, přivleče-
ná z Asie, zamořuje plochy 
a vytlačuje původní druhy. 
Město na svých pozemcích 
křídlatku postupně chemicky 

likviduje. Je to ale dlouhodobý 
a obtížný proces.
  Obyvatelé Okrajní ulice 

a náměstí Svobody si stěžova-
li, že zde motoristé opakovaně 
porušují předpisy. Strážníci 
na základě podnětů provedli 
několik kontrol, ale žádné 
pochybení neodhalili.
 V ulici Na Koutě proběhla 

rekonstrukce kanalizace 
a v současnosti tady SmVaK 
opravuje vodovod. Po dokon-
čení prací dostane vozovka 
nový asfaltový povrch. Stejný 
postup čeká i Mlýnskou ulici 
v sousedním Šunychlu.

ŠUNYCHL
 Obavy z toho, že těžbě na 

Kališově jezeře padnou za 
oběť další pozemky v okolí, 
jsou liché. Práce budou probí-
hat jen ve stávajícím území, 
nikam dále už se rozšiřovat 
nebudou. S těžbou je spojena 
i problematika hluku v pozd-
ních hodinách. Dobývání dra-
pákovým bagrem probíhá už 
tři roky v noci. Důvodem je, že 
nelze současně štěrk těžit i zpra-
covávat. A zpracování, které 
probíhá ve dne, je hlučnější 
než samotné dobývání. Za tmy 
navíc dříve docházelo k vykrá-
dání těžebních strojů a noční 
provoz toto riziko vylučuje.
 Městská policie se zaměří 

na piráty silnic v Šunychelské 

ulici. Policie ČR, která schva-
luje úseky, v nichž strážníci 
smí měřit rychlost, ji v říjnu 
zařadila k dosavadním sedm-
n á c t i  m ě ř e n ý m  u l i c í m 
v Bohumíně, pěti v Rychvaldě 
a třem v Dolní Lutyni. V prv-
ních dnech měření přistihli 
strážníci v Šunychelské ulici 
několik desítek pirátů. Část 
dostala pokutu, dalším vyměří 
trest přestupková komise.
  Na základě  podnětů 

občanů a prověrek úředníků 
vzniká každoročně seznam 
městských silnic a chodníků, 
které by si zasloužily opravu. 
Na obhlídku navrhovaných 
komunikací pak vyrazí do 
terénu vedení města a roz-
hodne, které rekonstrukce je 
třeba provést neodkladně 
a které mohou počkat. Při 
rozhodování hraje roli stav 
komunikace, její vytíženost 
a fi nanční náklady na opravu.

Kromě městských je v Bo-
humíně také řada dalších, 
zejména páteřních silnic, které 
má ve správě kraj nebo stát. 
Oprava těchto komunikací je 
čistě v jejich režii.
 Péči o odvodňovací kanál- 

ky pod nájezdy k rodinným 
domům, například v Šuny-
chelské ulici, mají na starosti 
vlastníci nemovitostí. Vjezdy 
nejsou součástí silnice. Její 
správce je nestaví, ani je 
nemá ve správě. Roury pod 
nájezdy, které se zanášejí na-
příklad posečenou trávou, by 
si měli čistit sami domkaři. 
 Myšlenka vybudovat 

v Kopytově lávku přes Olši na 
polské území, která by propo-

Náměty občanů městských částí a jejich řešení 

Pod můstkem ve Slezské ulici ve Starém Bohumíně probíhají práce ke 
zlepšení průtoku vody v Bajcůvce.  Foto: Pavel Čempěl
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jila stávající turistické trasy 
obou zemí, pokročila. Město 
díky vypořádání pozemků získa-
lo do majetku přístupovou cestu 
k místu budoucí lávky. Hotová už 
je její projektová dokumentace 
a nyní se začíná vyřizovat sta-
vební povolení. Do samotné 
stavby se ale město nechce pou-
štět bez dotace. Čeká proto na 
vhodnou finanční podporu 
v rámci česko-polských projektů 
v letech 2014–2020.
 Poslední dobou se opět 

intenzivněji mluví o kanálu 
Dunaj–Odra–Labe. Bohumín 
není z projektu nadšený, ale 
respektuje ho. Velmi jej ale trápí 
nešťastně navržená trasa přes 
Šunychl. To brání rozvoji území, 
navíc by kanálu z velké části 
padly za oběť chráněné meandry 
Odry. Město proto usiluje o ve-
dení průplavu přes území Pol-
ska, kde by byl zásah do krajiny 
mnohem menší. Podle nejnověj-
šího harmonogramu Minister-
stva dopravy by mohl být vodní 
koridor D–O–L dokončen do 
roku 2040. Vzhledem k tomu, že 
se splavnění řek a projekt kaná-
lu řeší už od 19. století, jsou 
odhady ministerstva poměrně 
optimistické.
  Na březích vodních toků 

a protipovodňových valech seká 
Povodí Odry trávu a plevelnou 
vegetaci podle svého harmono-
gramu, zpravidla dvakrát ročně.
 Cyklisté stále neznají nebo 

ignorují pravidla používání cyk-
lostezek. TIK proto před časem 
zopakoval instruktážní pořad 
o chování na stezkách a na cyk-
listy–hříšníky se pravidelně 
zaměřuje městská policie.  (tch)

v praxi (1)

Kontroly cyklistů budou pokračovat.

Imatrikulace nových posluchačů U3V
V říjnu začal další ročník vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku. 
Při slavnostním uvítání v obřadní síni radnice a následně v učebnách se 7. října 
poprvé sešli studenti výuky 1. a 2. ročníku. V Bohumíně U3V funguje od roku 2007.

Do letošního prvního ročníku nastoupila 
dvacítka studentů nad 55 let. Většina je 
z Bohumína, ale mezi spolužáky mají také 
vrstevníky z Rychvaldu a Orlové. Vzdělávací 
cyklus je dvouletý a zahrnuje čtyři semestry. 
Účastníci se scházejí jednou týdně, vždy na 
dvě hodiny ve čtvrtek odpoledne. Věnují se 

práci s počítačem, cizímu jazyku, právu a umě-
ní. Radnice obcí našeho správního obvodu 
seniorům na U3V přispívají. Jeden semestr 
studia přijde na 1 800 korun, Bohumín 
a Rychvald hradí každému studentovi dvě tře-
tiny nákladů, Dolní Lutyně polovinu. Zájemci 
z jiných měst si hradí studium sami.  (red)

Foto: Pavel Čempěl

Na sever Moravy poprvé zavítal »Den 
psích nadějí«. Prezentaci kříženců 
a psů bez »papírů« uspořádalo 12. října 
v Ostravě sdružení Neposedné tlapky. 
Akce se zúčastnilo dvacet soukromých 
i městských útulků a azylů. Nechyběl ani 
ten bohumínský.

Akce, jejímž prostřednictvím se mohou psi 
z útulků dostat do nových rodin, probíhala v
Česku už poosmé. V Moravskoslezském kraji 
však měla premiéru. Kromě stánků jednotli-
vých útulků byly na programu také soutěže, 
ukázka výcviku nebo »Voříškiáda« s volbou 
nejsympatičtějšího křížence.

Na cvičák KK Ostrava-Poruba, kde se umis-
ťovací výstava konala, vyrazili také chlupáči 
z Bohumína. Aby udělali dojem, před cestou 
je psí kadeřnice Lucie Štěpánová zdarma 
ostříhala a upravila. „Naše dva pejsky si hodně 
lidí prohlédlo, půjčovali si je na procházku, 
pomazlili se. Nové majitele ale bohužel nenašli,“ 
posteskla si Veronika Damková z bohumínské 
radnice. Přesto si akci velmi pochvalovala. 
Útulek, který funguje v bývalých kasárnách 
v Šunychlu, se na výstavě zviditelnil a jeho 
čtyřnozí chovanci dostali pamlsky od sponzorů. 

Hafani z útulku se předvedli na výstavě

Damková poděkovala také bohumínským 
dobrovolníkům. Ti psům z útulku celoročně 
pomáhají a tentokrát je doprovázeli také na 
krajskou výstavu.  (tch)

Dva pejskové z bohumínského útulku v Ostravě 
nové páníčky nenašli.  Foto: Veronika Damková



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA8

V červenci uplynulo 
přesně deset let od 
doby, kdy začali první 
obyvatelé využívat 
služeb nově otevře-

ného zařízení domova pro seniory, 
Domova Jistoty v Šunychelské ulici. 
Oslava se konala 6. září v Kassi baru, 
který se také nachází v areálu 
bývalých kasáren.

Oslav se zúčastnili pracovníci a oby-
vatelé domova, ke kterým se připojili 
také senioři z Domova Jistoty ze Starého 
Bohumína a klienti domova se zvlášt- 
ním režimem z Koperníkovy ulice. 
Pozvání přijali rovněž čestní hosté, 
Svatomír Recman a Karin Běhálková 
z krajského úřadu a ředitelka Centra soci-
álních služeb Bohumín Anna Oršulíková.

Oslava se velmi vydařila. Zatančit při-
šly děti ze skupiny Kates pod vedením 
Jiřího Trucly, hudební nadání předvedly 
Adélka a Anička Opartyovy a zhlédli 
jsme magické vystoupení kouzelníka 
Ondřeje Sládka. Město Bohumín domovu 
věnovalo krásný a užitečný dárek – 
čističku vzduchu.

Děkuji Iloně Židkové z květinářství 
v Kostelní ulici, která nám poskytla 
nádhernou květinovou výzdobu. V první 
řadě ale patří obrovský dík všem za-

městnancům. A to nejen za jejich ocho-
tu pomoci při přípravě a konání oslav 
10. výročí vzniku Domova Jistoty. 
Poděkování si zaslouží hlavně za svou 
profesionalitu, empatii, vstřícnost a kaž- 
dodenní pracovní nasazení, které na 
vysoké úrovni poskytují všem našim 
uživatelům.

Jana RYBÁŘOVÁ, vedoucí DJ Šunychelská

Senioři na oslavě 10. výročí zařízení, které se pro ně stalo druhým domovem. 
Foto: Jana Rybářová

DOMOV JISTOTY v Šunychelské ulici má 

kapacitu dvaceti osob a služby poskytuje 

nonstop. Obyvateli jsou muži i ženy od 65 

let se sníženou soběstačností, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc, 

podporu a péči jiné osoby, kterou nelze 

poskytovat v běžném domácím prostředí, 

či kterou nelze zajistit jinými službami.

Domov Jistoty slavil 10. výročí svého vzniku

Seniorské hry už poosmé
Několik desítek dříve narozených soutěžících se 12. 

října zúčastnilo společenských, vědomostních a zábav-

ních Seniorských her. Jejich sedmý ročník uspořádalo 

Centrum sociálních služeb (CSS) Bohumín s podporou 

města, sociální komise a sociálního odboru.

„Letos se v kategorii kolek-
tivů zapojilo šest pětičlenných 
družstev. Senioři soutěžili ve 
sportovních disciplínách pře-
dávaná, hod na koš, štafeta 
s pingpongovým míčkem, sla-
lom s míčkem, hod do obručí 
a skok snožmo z místa. Vědo-
mostní část her prověřila 
znalosti o České republice, 
známých dvojicích či příslo-

ví,“ popsala disciplíny ředi-
telka CSS Anna Oršulíková. 
Pochvalovala si, že atmosfé-
ra byla vynikající a soutěžící 
plnili úkoly s nadšením. 

Seniorské hry tradičně 
doplnilo klání kuchařinek. 
Letos se jej zúčastnilo deset 
pekařek s deseti soutěžními 
moučníky. Celkové výsledky 
her najdete níže.  (luk)

Sportovně-vědomostní hry - družstva:
1. Helena Červenková, Ludmila Knothová, Emílie Vroblová, Jarmila 

Sikorová a Areti Vlachopulu; 2. Marie Kokotková, Růžena Kukulová, 

Marcela Vlčková, Anna Sivková a Mirka Vlachopulu; 3. Anna Langrová, 

Věra Štěpánková, Marie Bílková, Oldřich Krůček a Vlastimil Sikora.

Moučníky - jednotlivci
1. Emílie Sojková (ovocný biskupský chlebíček); 2. Stáňa Vlašicová 

(želé ovocný dort); 3. Marie Rajnošková (jablečný moučník).

Rekondiční pobyt na Děčínsku
Od 21. do 29. září se členové Svazu postižených civilizač-
ními chorobami (SPCCH) z Bohumína zúčastnili rekon-
dičního pobytu v Jetřichovicích na severozápadě Čech. 

Spolu se členy SPCCH z Rych-
valdu, Havířova a Orlové jsme 
prožili v tomto malebném 
kraji příjemné chvíle. Společ-
ná cvičení, výlety, vycházky, 
večery, to vše nás hodně stme-
lilo. Jahůdkou na pomyslném 
dortíku bylo kulturní vystou-
pení, které si každá organiza-
ce připravila. Bohumínští si 

přichystali vystoupení čertů 
v maskách a dramatizaci po-
hádky pro dospěláky Zasadil 
dědek řepu. Spokojeni byli 
účinkující i diváci, kteří 
nešetřili chválou a potles-
kem.  Naše  radost  by la 
ohromná. Máme na dlouho 
důvod ke vzpomínání.

Text a foto: Hana PRÁGLOVÁ
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Dobrovolníci ve svém volném 
čase dělají pro záchranu nevin-
ných psích dušiček spoustu 
věcí. Hlavním cílem je však 
najít pro ně nový domov. Proto 
chci představit tři úžasné pej-
sky, kteří si to opravdu zaslouží.

  Veselý, asi pětiletý kříže-
nec teriéra (foto 1) je v útulku 
už od konce roku 2011, tedy nej-
déle ze všech psů. Zatím nedo-
stal moc šancí ukázat potencio-
nálním majitelům, jaký je to 
hravý mazel a spřízněná duše. 
Je menšího vzrůstu, hodí se na 
zahradu a patří k aktivním 
a společenským tvorečkům. 

  Hnědý kříženec (foto 2) 
má přezdívku »usmívající se 
pejsek«. I tomuto chlupáči by 
prospěl výběh na zahrádce. 
Pejsek je to pohodový, bezkon-
fl iktní a přítulný. Ve svých osmi 
letech je stále čilý a plný energie. 
V útulku mu pobyt moc nesvědčí 
a pořád teskní. 
Statný čtyřletý kříženec 



bulteriéra (foto 3) svým vzhle-
dem budí respekt, proto by se 

výborně hodil na hlídání domku. 
Ovšem jeho povaha je velmi 
mírumilovná. Díky přirozené 
sympatii je u venčitelů hodně 
oblíbený. Pokud komukoli vyho-
vuje klidnější a zároveň vyrovnaný 
pes, pak je určitě ten pravý.

Na facebooku Psí útulek 
Bohumín naleznou případní 
zájemci užitečné informace 
a spoustu fotek. Zapojíme-li se 
všichni, pak hledání nových 
zodpovědných páníčků a trva-
lého domova bude o to snazší. 
Pejsci za to budou nesmírně 
vděčni!

Text a foto: Veronika ŠUTOVÁ

Před sto lety cihla, dnes bohužel panel. Poloha 
Štefánikovy ulice v Novém Bohumíně se za dobu její 
existence nezměnila. Po stavební stránce tady ale 
nezůstal kámen na kameni.

Zatímco dnes nese jedna 
z páteřních městských ulic 
jméno spoluzakladatele 
Československa, politika, 
astronoma a vojáka Milana 
Rastislava Štefánika, v době 

mocnářství byla zasvěcena 
ženské kráse. Ulice se jme-
novala Elisabethstrasse po 
Elisabeth Amalii Eugenii, 
ženě císaře známé pod pře-
zdívkou Sissi. 

Na historické fotografii 
pořízené kolem roku 1908 je 
nejvzdálenější budovou dům 
číslo 116, později Toppel – 
Barvy a laky. Na pravé straně 
následuje hospoda Na Špici, 
hostinec Jindřicha Bellaka, 
dům číslo 141, kde byla po 
válce cukrárna. Nejimpo-
zantnější stavbou v popředí 

byl rohový dům doktora 
Kadlece. „Plaňkový plot 
s bránou zcela vepředu byl 
součástí obchodu se dřevem 
Winholz a Popper,“ prozradil 
amatérský historik Eduard 
Beneš. Dodal, že v nízkých 
domečcích na levé straně 
fungovala mimo jiné ševcov-
ská dílna. (red)

Bohumín na dobových pohlednicích (16)

Na zahradě by jim bylo lépe než v kotci
Psí útulek v Šunychlu je teď hodně vidět. Pořádá pro veřejnost hromadná venčení, 
pejsky mohou lidé vzít na procházku rovněž každou neděli. Také díky pořadu 
»Chceme domů« na TIKu jsou každý měsíc prezentováni vybraní psí obyvatelé útulku. 

1

2

3

Zaměřeno na cyklisty
Městští strážníci mají za 

sebou měsíc intenzivních 
kontrol cyklistů. Jejich vý-
sledky naznačují, že jezdci 
využívají cyklostezky a cyk-
lopásy častěji, než třeba před 
dvěma či třemi roky. 

Lidé se mohli s hlídkami 
setkat u cyklostezek v ulici 1. 
máje ve Skřečoni a v Šuny-
chelské a Štefánikově ulici. 
„Nejčastějším prohřeškem je 
jízda po cyklostezce v proti-
směru. Lidé nám při kontro-
lách říkali, že je to lepší, než 
jet mezi auty po silnici, ale 
konkrétně v ulici 1. máje jsme 
je upozorňovali, že si jízdou 
v protisměru koledují o úraz,“ 
upozornil strážník Libor 
Sebera. 

V rámci možností se cyk-
listé v Bohumíně s cyklostez-
kami sžili, přestože k nim 
někteří mají výhrady. Takže 
k pokutám museli strážníci 
sáhnout jen v několika výji-
mečných případech. U většiny 
hříšníků stačila domluva. 

V listopadu budou kontroly 
pokračovat, tentokrát se za-
měřením na správné osvětlení 
jízdního kola a cyklisty.  (luk)

PREVENCE
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Myčky se popraly se stoletou špínou
Radnice se oděla do neprodyšného 

sukna. Lešení a plachty zahalily 

v uplynulých dnech budovu 

v Seifertově ulici. Probíhala tady 

oprava podstřešní římsy a čištění 

cihlového zdiva. Po 110 letech od 

dostavby posledního křídla komplexu 

už tuto kúru budova potřebovala.

Podstřešní římsa už byla v havarijním 
stavu, a protože se nachází ve výšce té-
měř dvanácti metrů, bez lešení by se k ní 
zedníci nedostali. Když už bylo nutné 
stavět lešení, byla by škoda jej nevyužít 
k dalším účelům. Proto padlo rozhodnu-
tí podrobit jihovýchodní zeď radnice dů-
kladné očistě. „Specializovaná fi rma nej-
prve zbavila cihly  tlakovými myčkami 
nečistot, pak je chemicky ošetřila. Hydro-
fobní nástřik odpuzuje nejen vodu, ale 
také se na něm v menší míře usazuje prach 
a špína,“ popsala proceduru vedoucí orga-
nizačního odboru Miroslava Šmídová. 
Kromě ošetření cihel bylo třeba také 
zatmelit vydrolené spáry mezi cihlami. 
To vše s posvěcením památkářů, protože 

budova radnice figuruje na seznamu 
kulturních památek. Renovace zdiva 
v Seifertově ulici přišla na 470 tisíc.

Příští rok by měla díky stejné očistné 
lázni prokouknout čelní strana radnice. 
Tady ale bude obnova ještě markantnější. 
Ze strany od náměstí se totiž budou sou-
časně měnit i všechna okna.  (tch)

Po tlakovém čištění následovalo chemické 
ošetření cihel.  Foto: Pavel Čempěl

V lese lovili soutěžní body
V Gliňoči bylo 4. října zase pořádně živo. Na hřišti, 
v lese i u rybníka, tam všude byla stanoviště letošního 
dne branné a sportovní všestrannosti.

Akci pořádala domácí skře-
čoňská škola. Kromě ní se 
klání zúčastnila Masarykova 
škola, ČSA a nově i ZŠ Dolní 
Lutyně. Rolí diváků se 
zhostili žáci Bezručo-
vy školy. Děti utvo-
řily šestičlenná 

družstva a soutěžily ve třech 
věkových kategoriích. V nej-
mladší, pro žáky 1. až 3. tříd, 
bojovalo osmnáct týmů. Ví-
tězství slavila ZŠ Skřečoň, 

která pak ovládla i druhou 
kategorii pro žáky 4. až 6. 

tříd, v níž se utkalo pat-
náct družstev. Poslední 
boje žáků 7. až 9. roční-

ků  svedlo patnáct 
družstev a zvítězila 
ZŠ ČSA.

V hlavní roli bran-
ného dne jsou samo-
zřejmě děti, ale sou-
těžní dopoledne 
jim každoročně 
zpestřují hasiči, 
policisté, zá-
chranáři a vo-
jenští nadšen-
ci. Vymýšlejí 
pro děti dis-

ci-
plíny 

na jed-
notlivých 

stanovištích 
a také jim vždy 
přivezou uká-
zat svá vozidla 
a techniku. 
Ta přitahuje  
nejen pány 
kluky.  (erh)

 Vzduchovkovou střelnici měl na starost Klub branné přípravy Palcát.   V hasičském 
sektoru letos odpadlo stříkání hadicí a nahradilo jej zdolávání žebříku. 
 V Gliňoči soutěžilo osmačtyřicet školních hlídek.  Foto: Pavel Čempěl
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V České republice žijí čtyři druhy vážek rodu Orthetrum, přičemž na Bohu-
mínsku žijí kromě uvedeného druhu ještě vážka černořitná a v. bělořitná.

Vážka hnědoskvrnná má centrum 
rozšíření ve Středomoří, na východ se 
vyskytuje až po Mongolsko. Severní hra-
nice jejího areálu zasahuje do střední 
Evropy. V Česku byla donedávna vzácná, 
ale nálezů v novém miléniu přibývá. 
Samečkové mají hruď i zadeček modře 
ojíněný, samičky jsou šedavě žlutohnědé. 

Obě pohlaví mají na předních křídlech 
hnědé plamky – odtud název. Je to 
typický pionýrský druh, osídlující od 
června do září osluněné plochy tůní, 
potoků a odvodňovacích kanálů. Na Bo-
humínsku žije v PP Hraniční meandry 
Odry, ve Skřečoni a v Dolní Lutyni.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum)
Příroda Bohumínska – vážky (125)

Ten dělá to a ten zas tohle...
Střední škola Bohumín originálním způsobem představila své obory. Ve středu 
9. října pořádala Den řemesel. Potenciální budoucí studenti se dozvěděli, co 
škola nabízí a co už zvládnou současní žáci učňovských a studijních oborů. 

„Program s praktickými ukázkami 
pořádáme pro žáky základních 
škol už podruhé, letos ve větším 
měřítku. Chceme, aby se na 
vlastní oči přesvědčili, jaké mož-
nosti jim naše obory nabízejí 
a co se v nich naučí,“ sdělila ředi-
telka Zuzana Serbousková.

Ve dvoře školy v Husově ulici 
se představili kuchaři a číšníci, 
obráběči kovů, elektrikáři nebo 
automechanici. Zpestřením byly 
dovednostní soutěže, kulturní 
představení nebo adrenalinový 
šplh po kolmé zdi.

Den řemesel letos probíhal také 
na náměstí v centru. V netradiční 
»reality show« se tady představily 
mladé kadeřnice. Zájemcům z řad 
kolemjdoucích vytvořily na počkání 
nový účes.  (luk, erh)

ý j

zkami 

é 
í
y  Automechanik už není jen ryze mužskou profesí. 

O horolezecké zpestření akce byl velký zájem. 



 

 Nový účes na počkání. Kadeřnice se činily ve dvo-

ře školy i na náměstí. 



 Prezentaci oborů doplnily 

dovednostní soutěže.  Foto: Pavel Čempěl



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA12

Ženy, společnost s ručením omezeným
Ženy z bohumínských sdružení 

Alma mater a Maryška se účastnily 

konference, kterou pořádaly ženy 

stejného ražení z Prahy. Tamní 

parta správných »bab« založila 

projekt Ženy s.r.o. a přišla s úžasným 

nápadem. Podpořit kolegyně 

z Česka a Slovenska a vydat 

katalog výrobků žen, mnohdy 

s těžkým životním údělem. 

Vznikl tak projekt, díky kterému se 
ženy účastní celého tržního procesu. 
Jedny vyrábějí úžasné originální pro-
dukty, další je prodávají a na konci 
řetězce jsou ženy–zákaznice, které si je 
kupují.

Konference projektu Ženy s.r.o. se ko-
nala 12. října v Brně. Návštěvníci mohli 
vidět ručně šité polštáře, pořadače do 
kabelek, dětské kalendáře, domácí mar-
melády a bonbony nebo umělecky zdo-
bené oděvy. Alma mater a náš region 
zastupovala velmi šikovná Anička 
Motyčková, která vyrábí nádherná přá-
níčka, obálky a krabičky. Na konferenci 

vystoupili profesionální lektoři a proběhl 
křest katalogu. Příslušnice něžného po-
kolení měly příležitost k seznámení 
a mohly se navzájem obohatit o své pří-
běhy a zkušenosti. Alma mater chce 

i nadále se Ženami s.r.o. spolupracovat 
a podpořit nebo společně vytvořit další 
zajímavé a prospěšné projekty. Další 
informace na www.zenysro.cz.

Dagmar KNÝBLOVÁ

Zajímavá podívaná
V pondělí 23. září proběhlo na 
odloučeném bohumínském 
pracovišti školy Slezské diako-
nie Český Těšín cvičení. Žáci 
spolu s učiteli a asistenty tréno-
vali, jak se evakuovat ze školy 
v případě požáru. Bohumínští 
hasiči přijeli svými vozy až ke 
škole, v níž cvičně prohledávali 
různá zákoutí, kde by se v pří-
padě požáru mohly ukrývat 
děti. Po tuto dobu žáci s učiteli 
a asistenty vyčkávali na terase 
a vše zpovzdálí sledovali. Na 
závěr si žáci zvenčí i zevnitř pro-
hlédli hasičská auta. Akce pro 
ně byla nevšedním zážitkem. 
Zároveň se naučili, jak se zacho-
vat v případě krizové situace.

Text a foto: 
Aneta STANIEKOVÁ

Den jazyků 

ve skřečoňské škole
26. září se od roku 2001 

slaví v Evropě jako Evropský 
den jazyků. Letos v tento den 
zněla v tělocvičně skřečoňské 
školy angličtina, která je 
povinným jazykem od třetího 
ročníku, ale také němčina 
a ruština. Od tohoto školní-
ho roku se totiž žáci povinně 
učí od sedmé třídy i druhý 
cizí jazyk. 

Škola uspořádala k Evrop-
skému dni jazyků projektový 
den. Jednotlivé skupiny 
předvedly své prezentace 
o anglicky, německy a rusky 
mluvících zemích, jejichž 
prostřednictvím seznámili 
přítomné s reáliemi těchto 
států. Prezentace žáci prolo-
žili cizojazyčnými verši, 
scénkami a písněmi. Školáci 
se tak prakticky seznámili 
s potřebou učit se cizím jazy-
kům a poznat jazykovou 
a  kulturní  rozmanitost 
evropských zemí. 

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 

vyučující cizích jazyků

KRÁTCE Vyučování na zkoušku
Z Š  ČS A  z v e  b u d o u c í 

prvňáčky a jejich rodiče na 
tradiční akci »Budu školá-
kem«. Proběhne 14. listopadu, 
5. prosince a 14. ledna vždy 
v 15.15 a 16.30 hodin. Děti 
z mateřinek zažijí ukázku 
skutečného vyučování. Rodi-
če tak uvidí, jak učitelky 
s dětmi pracují, v jakém pro-
středí se žáci učí a kdo je 

vzdělává. Na pořadu bude 
i beseda se školní psycholož-
kou. Na ní se rodiče dozvědí, 
co by měl předškolák zvlád-
nout při zápisu do 1. třídy.

(red)

Návštěva u strážníků
V úterý 24. září žáci Střed-

ní školy praktické Starý Bo-
humín navštívili základnu 

Městské policie Bohumín. 
Strážníci jim předvedli ka-
merový systém, vysílačky, 
neprůstřelnou vestu a střel-
nou zbraň. Děti si vyzkoušely 
i alkoholtester. Velký úspěch 
mělo i policejní auto, které 
strážci pořádku představili 
se zapnutou houkačkou. Pe-
dagogové a žáci tímto děkují 
strážníkům městské policie 
za ochotu.  (lema)
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Šedesátník s duší 
juniora

Začátkem listopadu 
se dožívá významného 
životního jubilea bývalý 
hráč a jeden ze strůjců 
nejúspěšnějšího období 
kopané na Slovanu Zá-
blatí. Nekompromisní 
střelec, rozený srdcař 
a skvělý kamarád, věčně 
mladý Mirek Kovařík. 
Vše nejlepší přejí spolu-
hráči z mužstva Starých 
pánů a vedení klubu. (sza)1) Někomu ukáply slzy radosti, jinému slzy zklamání. Také to ke sportu patří. 2) Na stupních vítězů se rozdávaly 

medaile, diplomy a další ceny.  Foto: Pavel Čempěl

Do posledního závodu na otevřené dráze dali běžci všechny síly.

Velká cena ve znamení devítek

Ve středu 9. října se na stadionu u ZŠ ČSA konal 
9. ročník Velké ceny Bohumína. Mítink, který pořádá 
Atletický klub Bohumín (AKB), je tradičním zakončením 
atletické sezony pod širým nebem. Letos se jej 
zúčastnilo 131 běžců.

Největší zastoupení měli 
sprinteři v kategorii chlapců 
narozených v letech 2005 
a 2006 a dívek ročníků 2002 
až 2004. V obou kategoriích 
bojovalo čtrnáct běžců. Zkla-
máním byla naopak účast 
starších žákyň. Na běžecké 
dráze se utkaly pouze dvě.

Nejlepší závodníci v žákov-
ských kategoriích si za své 
výkony odnášeli medaile, 
diplomy a sladkosti. V kate-
gorii dospělých se bojovalo 
i o fi nanční odměny. (zves)

Vítězové kategorie 
dospělých
60 metrů

Lenka Jarošková (ročník 
2000, čas 8,4 sekundy, klub 
AKB);

Michal Jarošek (1996, 7,0 
s, AKB). 
1 000 metrů

Lenka Ondrašíková (1997, 
3:19 minuty, SSK Vítkovice); 

Radek Karnufek (1993, 
2:52 m, Ostravská univerzita)

Vítězové žákovských 
kategorií

Kateřina Wolková (2009, 
MŠ Rafi nérský lesík), Tomáš 
Gurný (2009), Klára Szotko-
vá (2008, AKB), Lukáš Plaček 
(2007, AKB), Veronika Vyky-
dalová (2006, AKB), Adam 
Veverka (2006, ZŠ ČSA), 
Barbora Moláčková (2003, 
ZŠ ČSA), Adam Šopík (2002, 
AKB), Krystyna Šotková 
(2001, SSK Vítkovice), Adam 
Smíšek (2000, AKB), Petra 
Janíková a Veronika Volná 

(obě 1999,  
AKB), Filip 
K o t á s e k 
(1998, SSK 
Vítkovice).

POZVÁNKY

Záblatí bez hranic
V sobotu 26. října od 13 

hodin proběhne na hřišti FK 
Slovanu Záblatí družební zá-
pas mezi Starými pány míst-
ního Slovanu a bývalými fot-
balisty chorvatského klubu 
NK Polet Zablaće. Součástí 
akce bude také setkání dob-
rovolných hasičů obou obcí. 
K přátelským fotbalovým 
vztahům se Záblatím z již-
ních Čech, Zabłociem z Pol-
ska a Záblatiem ze Slovenska 
tak přibylo rozšíření působ-
nosti jižním směrem.  (ise)

Slovan zve děti
FK Slovan Záblatí pořádá 

pro všechny holky a kluky do 
devíti let zábavnou sportovní 
show na pokračování »Baví-
me se (s) fotbalem«. Přijďte 
se podívat každé úterý od 15 
hodin na fotbalové hřiště 
v Záblatí (při nepřízni počasí 
se akce koná v sokolovně). 
Chceme v dětech probudit 
sportovního ducha a v režii 
animátorů a trenérů najít 
mladé talenty. Děti potřebu-
jí pouze sportovní oblečení 
a obuv dle počasí.  (ise)
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Ing. Pavel Zelek
54 let, Dětmarovice, 
ředitel domova pro seniory

Narozen v roce 1959 v Bohumíně, 
kde bydlel 42 let, 12 let bydlí 
v Dětmarovicích. V roce 1982 
vystudoval VŠB Ostrava, obor 
strojírenská technologie. V roce 
2011 se rekvalifi koval na sociál-
ního pracovníka.
Pracoval v ŽDB na technických 
a ekonomických funkcích, hlavně 
na tažírně drátu. 1991 – 1994 
tajemník MěÚ v Bohumíně. 1995 
– 2001 ve státní správě, vykoná-

val funkce vedoucího referátu regionálního rozvoje, pak referátu zdra-
votnictví a oddělení kultury a památek. Od roku 2002 je ředitelem 
Domova seniorů Březiny v Petřvaldě.
Od roku 1990 je aktivní v komunální politice. Je členem obecního 
zastupitelstva v Dětmarovicích a předsedou hornického výboru.
K základním koníčkům patří myslivost a rybolov, má zálibu v chovu ryb 
a ovcí. 

ŽIVOTNÍ KRÉDO: Neslibovat, konat. 
Nepodlehnout, používat zdravý rozum.

i na Bohumínsku

Kandidát č. 17
pro Moravskoslezský kraj 

Nepromarněte příležitost ke změně! 
V rozhovoru s kandidátkou na poslance za KSČM 

v předčasných volbách do Sněmovny PČR PaedDr. 

Miladou Halíkovou jsme probírali řadu témat, 

které se bezprostředně týkají také našeho města. 

Občany 

Bohumína 

velmi tíží 

zvyšující se 

nezaměstna-

nost. Snižu-

jící se počet pracovních míst v hlavních 

podnicích Bohumína vyvolává existenční 

obavy mnoha našich rodin o svou 

budoucnost. Jak, v případě, že budete 

zvolena do Sněmovny PČR, přispějete 

ke zlepšení situace těch občanů, kteří 

se živí poctivou prací?

Peníze vybrané na daních by měly 
sloužit i k podpoře vytváření nových pra-
covních míst. KSČM navrhuje vytvořit 
veřejný fond hospodářské rekonstrukce, 
který by se měl věnovat řízení státních 
aktivit v hospodářské sféře. Přestaňme 
se tvářit, že plánování je ošklivé slovo, 
protože pod tímto odsuzováním se skrylo 

obrovské plýtvání veřejnými prostředky 
a leckdy i korupce při zadávání veřejných 
zakázek. Uvedený fond by měl pomoci 
k důslednému řízení investic, zejména do 
velkých staveb, už při jejich přípravě. 
KSČM požaduje vytvoření rovných podmí-
nek pro domácí a zahraniční kapitál, mimo 
jiné navrhuje prověřit systém státních po-
bídek do soukromých investic zaměřených 
na tvorbu pracovních míst. Když zisky ply-
nou „matkám“ do zahraničí a neinvestují 
se v České republice, pak pracovních pří-
ležitostí ubývá a státní kasa chřadne. Poc- 
tivá práce by měla být tak odměňována, 
aby také rodiny v Bohumíně místo strachu 
o přežití, mohly slušně žít. To chceme pod-
pořit návrhem na postupné zvyšování mi-
nimální mzdy až na 14 tisíc korun měsíčně. 

Do mimořádných parlamentních voleb 

jdete s heslem“Slušnost není slabost“. 

Co si pod tím máme představit?

Trápí mě, jak společnost zhrubla. Stále 
častěji lidé sahají ke slovní a někdy i fy-
zické agresi, místo aby se snažili domlu-
vit. Jako by jen ten, kdo je dravý až bez-
ohledný, mohl být úspěšný. Nepovažuji 
ale slušnost za slabost, ale za potřebnou 
normu chování. Ruku v ruce se slušností 
totiž jde odpovědnost. Jsem přesvědčena, 
že slušných a odpovědných lidí je pořád 
dost a že přijdou k volbám, aby svůj hlas 
dali těm, kteří dělají dlouhodobě politiku 
pro deset milionů obyvatel, nikoli pro 
pár vyvolených. 

Proto Vás vyzývám, přijďte k mimo-
řádným volbám a dejte hlas nám, kteří 
jsme na kandidátce č. 21, aby KSČM 
mohla ve Sněmovně své užitečné plány 
co nejvýrazněji prosazovat! Volte KSČM!

Zpracoval: Zdeněk VESELÝ, 

zastupitel města za KSČM

DEJTE SVOU DŮVĚRU A HLAS KANDIDÁTŮM KSČM, VOLTE ČÍSLO 21

POLITIKA
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Bohumíňáci, pojďme zase příkladem!
Tak máme ten předvolební mumraj za sebou. Dokonce už ani u televizního 
přenosu dostihu Velká pardubická člověk nemohl jenom apoliticky 
odpočívat, neboť pak se přibelhal do záběru legendární žokej Váňa a místo 
odpovědi na dotaz, jak viděl svůj pád na poslední překážce v posledním 
závodě své úžasné kariéry, vyjádřil podporu podnikateli Babišovi, jenž by 
prý měl zatočit se „sajrajtem“.

Holt tyhle volby jsou i o malých stra-
nách. V případě fi rmy Ano pana Babiše 
však přívlastek „malá“ zas až tak neplatí, 
když do kampaně mohla směle napum-
povat stovky miliónů. A ani slůvko fi rma 
není překlepem. Obdobná společnost 
s ručením omezeným, jenom pod poli-
tickým přídomkem Věci veřejné, brala 
solidní počet mandátů po minulých par-
lamentních volbách. Jak to dopadlo? 
Bártovy velkohubé proklamace o vymý-
cení korupce skončily tím, že se elita 
strany (pardon, „eseróčka“) pak soudila 
mezi sebou, kdo koho vlastně uplácel. 
Teď se po Věcech veřejných asi slehne 
zem, přesto je jisté, že její podnikatelský 
lídr v tříleté parlamentní pauzičce ztratný 
nebyl a zase se vrátí k byznysu.

Já jsem ale hrdý, jak volí Bohumíňáci. 
Trendům s novými stranami zatím ne-
propadli a třeba také u voleb prezidenta 

si občané našeho města pamatovali, že 
protikandidát nynější hlavy státu vzešel 
ze seskupení, jehož ministr financí 
drancoval kapsy nás všech. Však i díky 
bohumínským voličům je pak politická 
kultura při jednáních zastupitelstva 
taková, že bychom mohli jít ostatním 
příkladem.

Sociální demokracie je v Bohumíně 
úspěšná možná i proto, že je schopna 
realizovat svůj program bez vydírání 
„pidistranami“. Navíc za svoje lidi na 
městské úrovni můžeme ručit. ČSSD 
sázku na prověřenost deklarovala i v ce-
lostátním měřítku, protože tentokrát 
mohl do parlamentu kandidovat jen 
ten, kdo aspoň šest let působí ve straně 
nebo čtyři roky pracuje v politické funkci, 
minimálně na úrovni zastupitele. Copak 
tihle Babišové, Okamurové a spol. 
mohou tušit, co vedlo pátého, šestého, 

osmého člověka jejich kandidátky 
k tomu, že se chce podílet na směřování 
naší země? Názorové pochody ani úmys-
ly přece za rok nebo za dva, což je často 
délka existence těchto stran, určitě 
nezjistíte. Ne, ani v rámci velkých a tra-
dičních stran se nikdo nemůže zaručit 
za všechny. Opravdu se může v budoucnu 
stát, že zase se v parlamentu vyskytnou 
přeběhlíci. Ale ta šance je o poznání 
menší, než u narychlo vzniklých usku-
pení, které chtějí jen zneužít politické 
naštvanosti společnosti.

Takže, milí Bohumíňáci, pojďme 

znovu příkladem a vyražme do 

volebních místností! AŤ NÁS TO 

TÁHNE VÍC DOLEVA NEBO DOPRAVA, 

DÁVEJME HLAS ODPOVĚDNĚ 

TOMU, O KOM NĚCO VÍME. 

A pokud tomu tak nebude, 

tak holt budeme mít to, 

co jsme si zasloužili...

Igor Bruzl, místostarosta za ČSSD

POLITIKA

Proč volit ČSSD? Chceme zlepšit i Váš život!

Lídr kandidátky ČSSD v Moravskoslezském kraji 

PhDr. Lubomír Zaorálek
místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny, stínový ministr 

zahraničních věcí, předseda Krajského výkonného výboru ČSSD 

PROSADÍME 
DOBŘE 
FUNGUJÍCÍ 
STÁT

Pojďte 
k volbám, 

na Vás 
záleží!

Ing. Alfréd 

Michalík

během jedenáctiletého 

působení ve sněmovně 

udělal pro naše město 

a celý region řadu 

záslužné práce. Výboru 

MO ČSSD se jej povedlo 

přesvědčit, aby ještě 

jednou kandidoval 

na poslance. Jako třetí 

zástupce našeho okresu 

je na 14. místě 

kandidátky ČSSD 

v Moravskoslezském kraji. 

25. a 26. října JSOU VOLBY. DĚKUJEME, ŽE DÁTE HLAS NAŠIM KANDIDÁTŮM.
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Kdo byl milován, 
není zapomenut.

21. října 
jsme si připomněli 

10. výročí úmrtí 

paní Jarmily 
HOLÉ.


S láskou a úctou 
stále vzpomíná 

celá rodina 
a přátelé.

17. října jsme 
vzpomněli nedožité 

70. narozeniny 
tatínka, dědečka 

a bratra, 

pana Františka 
KOČÍHO
ze Skřečoně.

S úctou vzpomínají synové Jan s Lucií 
a vnučkou Markétkou, 

Radim s rodinou, 
sestra Olga s rodinou.

25. října uplyne již 8 
roků od náhlé smrti 

mého manžela,

pana Jana 
ŠIMKA
ze Záblatí.


Vzpomeňte s námi, 

kdož jste ho znali. Děkuji.

S úctou a láskou vzpomíná 
manželka Vlasta 

a syn Jiří s rodinou.

Poslední rozloučení
Děkuji všem rodinným 

příslušníkům, přátelům, sousedům 
a známým za účast a květinové 
dary na posledním rozloučení 
s mým zesnulým manželem,

panem 
Bedřichem SIKOROU.

Manželka Zdenka

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

jen v srdcích věčnou vzpomínku 
si na mne zachovejte.

4. listopadu uplyne 
9 let, kdy nás 

navždy opustila 
naše drahá a 

milovaná manželka, 
maminka, babička 

a prababička, 

paní Alžběta OLŠÁKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel Bohumír, dcera Dana 
a syn Vladimír s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

24. října 
vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

paní Věry 
KUBEJKOVÉ.


Kdo jste ji znali, 

vzpomeňte s námi.

Nikdy nezapomene 
dcera Alena a celá rodina.

VZPOMÍNKY

Noví občánci 

našeho města
Nina Kostková  Jakub Coufal  

Adam Sodzawiczny  Jaroslav Blažek 
 Kryštof Niedoba  Denis Hubl  Daniel 
Cenov  Martin Gura  Daniel Sagan 
 Damian Kaštovský  Adam Oravský  
Alexandra Stemon  Matyáš Neudert 
 Patrik Rosič  Tereza Hellmuthová  
Daniel Juráš  Lukáš Dudás  Elen Kraj-
čovičová  Jakub Klepacz  Sára Kučová 
 Tomáš Kusněř  Jakub Mirga. (mat)

17. října se dožila 
krásného životního jubilea 

paní Věra ŠMIDMAJEROVÁ.
Postřehnout lze jen stěží, 

jak léta časem běží. 
Přejeme ti jen krátce – hodně 

zdraví, štěstí, lásky 
ke tvé šedesátce.


Dcery Andrea 

a Renáta 
s rodinami.

17. října se dožila
krásného životního jubilea

paní Věra ŠMIDMAJEROVÁ.
Postřehnout lze jen stěží, 

jak léta časem běží. 
Přejeme ti jen krátce – hodně 

zdraví, štěstí, lásky 
ke tvé šedesátce.


Dcery Andrea

a Renáta
s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Slevy pro seniory jsou v kurzu
Už pět měsíců běží v kraji projekt »Senior slevenka«. Poskytuje lidem nad 
55 let, držitelům speciální karty, systém slev, zejména z oblasti zdravotnictví, 
lázeňství, služeb, kultury, sportu, cestování či ubytování. 

Za poměrně krátké období navštívilo 
stránky www. seniorslevenka.cz zhruba 
deset tisíc návštěvníků a zájem o slevenku 
stále roste. Výrazně přibylo i poskytova-
telů slev, na konci prázdnin už jich bylo 
na 260. „Velmi významným poskyto-
vatelem se v srpnu staly České dráhy. 
Držitelům karty nabízí výrazné zvýhod-
nění při nákupu roční In-karty. Za IN 
25 % zaplatí místo 550 pouze 350 korun 
a za IN 50 % místo 490 Kč opět jen 350 
Kč,“ prozradil autor projektu Ivan Seka-
nina. K dalším významným poskytovate-
lům patří například Lázně Darkov, Priess-
nitzovy lázně Jeseník nebo zhruba dvacet 
horských hotelů v Beskydech a Jeseníkách.

Letos vydaná »Senior slevenka« stojí 
100 korun a karta platí do konce roku 

2014. Na severní Moravě je k mání na 
jednadvaceti kontaktních místech. 
Nejvíce jich funguje v Ostravě (pět) 
a v Bohumíně (tři) – Klub seniorů 
Bohumín v Okružní ulici, Wellness 
pedikúra Papiorková v Šunychelské uli-
ci a Kosmetický salón Renata Le Syová 
na náměstí ve Starém Bohumíně. 

„V Bohumíně už si kartu pořídilo přes 
sto lidí. Přibývají i poskytovatelé slev. 
Zvýhodnění nabízejí restaurace, ale 
také kosmetické nebo masérské salony, 
květinářství a další,“ dodal Sekanina 
s tím, že si držitelé karet mohou kromě 
výhodnějšího nakupování také zasoutě-
žit. Vědomostní kviz o dárkové balíčky 
probíhá na webu projektu.  (erh)

Chci moc poděkovat primáři Martinu Jakub-
jákovi, doktorce Haně Knyblové a všem léka-

řům a sestřičkám interního oddělení Bohumínské městské nemocnice. Udělali téměř 
nemožné a zachránili život naší mamince a babičce Jindřišce Kolesárové. Lékaři 
jednali rychle, precizně a kvalitně. Sestřičky byly moc hodné, obětavé, úslužné 
a ochotné. Všem patří veliké poděkování. Rodina ŠALAGOVA a KOLESÁROVA

Díky za záchranu života
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REALITY
● Koupím byt v Boh.  

736 228 883.
● Prodám novostavbu 

ve Skřečoni v Úvozní ul. 
Krásné klidné místo, kolau-
dace 2012.  731 079 785.
● Prodám dr. byt 2+1 v 

Čáslavské ul. Dům komplet-
ně revitalizovaný, byt zacho-
valý, volný ihned. Cena 299 
000 Kč.  605 888 155. 
● Prodám 2+1, ihned 

do os. vl. Nízká zástavba, 
centrum Bohumína.  773 
782 785.
● Pronajmu garsonku 

v Tovární ul.  739 474 
105.
● Pronajmu garáž v byt 

domě, Šunychelská ul. Dlou-
hodobě.  773 782 785.
● Pronajmu nebo pro-

dám garáž ve Fibichově ul. 
 604 224 886.

● Po dohodě přenechám 
nebo pronajmu zařízený 
malý obchůdek v Bohumí-
ně na sídlišti. Vhodné i pro 
jiné účely. Nájem + služby 
4.000 Kč.  739 018 372.

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.
● 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.

RŮZNÉ

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

INZERCEINZERCE

 1 započatý řádek řádkové inzerce  24 Kč

 1 cm2 plošné inzerce  18 Kč

 1/2 strany:  na výšku 92x263mm, 

 na šířku 190x128mm  3 600 Kč

 1/4 strany:  na výšku 92x128 mm, 

 na šířku 61x190 mm  1 800 Kč

 celá strana 190x273 mm  7 200 Kč

 Při opakování  3 - 4 x sleva 10 % 
 5 x a více sleva 20 %

  SPOLEČENSKÁ INZERCE (blahopřání, 
vzpomínky), rozměr: 60 x 64 mm

Cena bez foto:  180 Kč 

Cena s foto:  300 Kč 

Dvojitá plocha:  400 Kč 
 (2 fotografi e nebo dlouhý text)

CENÍK INZERCE

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

PNEUSERVIS
  Výměna pneumatik 

 (i bez objednávek).

  Opravy pneumatik. 

  Prodej pneumatik.

  Provádíme i opravy 

 Vašich vozů.

  Při nákupu 4 nových 

 pneumatik kompletní 

 PŘEZUTÍ ZDARMA.

Jsme tu 

pro Vás!

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

Z MURPHYHO ZÁKONA: 
Zázračné dítě je každé, 

... které je nadanější 
než to vaše.

KONTAKT:

BM servis a. s. 

Krátká 775

735 81 Bohumín

web: www.bmsas.cz

Email: bmsas@bmsas.cz

 596 092 466
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� ZESPODU DRUH
TKANINY GIGANT ZNAČKA

STRONCIA VÁHATI � JMÉNO
ZNÁMÉ
LVICE

ZNOJ ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

NÁDOBA
VYDLA-

BANÁ ZE
DŘEVA

� PŘEDSTA-
VENÝ

KLÁŠTERA
RIVAL ZNAČKA

ASTATU
MĚNA
V USA

STARŠÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

HNĚV
AUTOR
EPOSŮ

SOUPRAVA
KOLONIE

ZAČÁTEK
TAJENKY

PAK
KOUT

MÍSTNOSTI

PATRO
VE

STODOLE

LÉČKA
RUSKÁ
ŘEKA

SAŇ
OBYVATEL
PRUSKA

POPĚVEK
JIHO-

AMERICKÁ
LAMA

HLE
(NÁŘ.)

ŽENSKÉ
JMÉNO
SEKAT
KOSOU

OHRADA
KROUCENÍ

MATŮV
DRUH

KILOGRAM
(HOVOR.)

VÝZKUM
NÁZORŮ

KOLO
DRUH
ŽÁBY

TRUTNOV.
PODNIK
ZÁPLAVA

� FRAN-
COUZSKÝ

MALÍŘ

TAMTI
SARMATI

DŘEVĚNÁ
CHATA
SKIN-
HEADI

BAVLNĚNÁ
TKANINA
MĚSTO
NA LABI

ZÁPISNÍK
KORÁ-
LOVÉ

OSTROVY

DAV
OKLUZE

POSLOUP-
NOST

ŘADA
VOZIDEL
PENĚŽNÍ

SOUSTAVA

SICILSKÉ
RUDÉ
VÍNO

OBYVATEL
SKOTSKA
OSOBNÍ

ZÁJMENO

HESLO
ŘÍMSKÝCH

550

OTEC
(KNIŽ.)
ČISTICÍ

PROSTŘ.

DO TÉ
MÍRY

KANON
DĚTSKÝ

POZDRAV

A SICE
RUSKÁ
ŘEKA

NÁZEV
NOSOVKY

KONEC
TAJENKY

ZNAČKA
TITANU

JMÉNO
HEREČKY

MANDLOVÉ

JIŽNÍ
PLODY

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: ALI, YN.

Ambulance infúzní léčby
Součástí chirurgického oddělení Bohumínské 
městské nemocnice je i ambulance infúzní 
léčby. Nachází se v 1. podlaží pavilonu »A«. 
Zde je možné ambulantně absolvovat infúzní 

léčbu ordinovanou odborným lékařem (chirurgem, 
neurologem, ortopedem, ORL lékařem a podobně) pod 
dohledem zkušeného zdravotnického personálu.

Infúzní léčba je určena 
především pacientům s chro-
nickými bolestivými stavy 
(bolesti zad, rehabilitační 
a ortopedické potíže), s asthma 
bronchiale, s tinnitem (hučení 
v uších) nebo s ischemickou 
chorobou dolních končetin. 

Pacienti přicházejí v pra-
covní dny od 6 do 14 hodin 
dle dohodnutého časového 
harmonogramu k aplikaci 
předepsaných léků. Účinná 
látka léčivého přípravku je 
v injekční formě aplikována 
formou infúze. Tento léčebný 
postup je obvykle součástí 
komplexní léčby. 

Délka aplikace infúze je ob-
vykle 1,5 až 2 hodiny, závisí 
na ordinaci lékaře, celkový 

počet infúzí je obvykle deset 
až dvacet. Po celou dobu apli-
kace infúze pacient buď sedí 
v křesle, nebo leží na poloho-
vacím lůžku. Těch má odděle-
ní k dispozici šest. Součástí 
této léčby je pravidelná kont-
rola krevního tlaku a kontrola 
klinického stavu pacientů vše-
obecnou sestrou. V rámci 
zlepšení komfortu a pohodlí 
pacientů je možno v průběhu 
infúze sledovat televizi umís-
těnou na pokoji.

Záměrem infúzní léčby je 
udržení a navrácení zdraví 
pacientům s možností co 
nejdéle setrvat v domácím 
prostředí.

Andrea VILÍMKOVÁ, 
vrchní sestra chirurgie

Hrátky a seznamování v přírodě
Žáci šestých tříd ZŠ ČSA absolvovali adaptační pobyt 

v Hrádku ve Slezku. Uskutečnil se díky fi nančnímu 

přispění města Bohumína. Seznamovací výlet splnil 

svůj cíl. Žáci s nadšením uvítali čas strávený v krásném 

horském prostředí, ale i v příjemném objektu chaty. 

Na společném pobytu měli žáci možnost lépe poznat nové 
třídní učitele, se spolužáky utužit už vytvořená přátelství 
a navázat kamarádství nová. Čekala je řada zajímavých ak-
tivit, které stmelují kolektiv a také rozvíjí myšlení a tvořivost.

Pobyt v horském ovzduší byl pro žáky velmi prospěšný, 
stejně tak byl přínosný čas trávený s vrstevníky, se kterými 
sdílejí podobné zájmy, například v oblasti hudby. Žáci se 
velmi ochotně zapojovali do jednotlivých činností a her. 
Projevili smysl pro soutěživost, snahu dokázat co nejlépe 
zvládnout zadaný úkol, ale i snahu pracovat ve skupině. Zá-
roveň se naučili vyrovnat se s případnou prohrou a přijmout 
zasloužené vítězství někoho jiného. 

Chceme poděkovat městu Bohumínu za podporu, díky 
které se adaptační pobyt mohl uskutečnit.

Kateřina KOVÁČOVÁ, Michal KRÁČMAR, ZŠ ČSA

Chci poděkovat lékařům 
a sestrám chirurgického 

oddělení Bohumínské městské nemocnice za mou těžkou 
operaci a následné vzorné pooperační ošetření, které stále 
trvá. Můj dík patří především primáři Tomáši Sobalíkovi, 
lékařům Pavlu Trachovi a Janu Čermákovi, vrchní sestře 
Andrei Vilímkové a všem dalším sestrám.  Anna LANDOVÁ

Poděkování za péči
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 24.10. DO 9.11.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 5.11. v 9.30 hodin O PEJSKOVI A KOČIČCE. 
Promítání pro maminky s dětmi; kreslené pohádky 
a hraní na pódiu. Sál kina, 20 Kč.

VÝSTAVA

 ● Do 30.10. JISKŘENÍ. Výstava kreseb a fotografi í 
umělců z regionu. Foyer kina.

BESEDA

 ● 31.10. v 17 hodin ŽIVOTEM RICHARDA KON-
KOLSKÉHO. Mořeplavec Richard Konkolski bude 
vyprávět o svém životě či cestách a promítat své 
dokumentární fi lmy. Sál kina, vstup zdarma.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI

 ● 25.10. ve 13–17 hodin ROMANTICKÉ FILIGRÁ-
NY. Výtvarná dílna – výroba černobílých obrázků. 
Dětské oddělení knihovny.

 ● 29.10. v 9–12 a 13–17 hodin a 30.10. v 9–12 
hodin PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Dětské oddělení 
knihovny.

 PRÁZDNINOVÉ ČARODĚJNICE. Výtvarná dílna, 
 výroba čarodějnic z přírodních materiálů.

 DESKOVÉ A JINÉ HRY. Herna - Alias party, Známe
  Česko, Člověče nezlob se a další.

 ● 31.10. v 17 hodin HALLOWEEN. Čarodějnický 
karneval v kostýmech, soutěže, lampiónový průvod. 
Nám. T. G. Masaryka.

 ● 11.11.–15.11. ve13–17 hodin ZVÍŘÁTKA ZE SKLE-
NIC. Výtvarná dílna; výroba tvorečků ze zavařovaček.

VÝSTAVY

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

 ● Do 1.11. S KNIHOU V RUCE. Výstava fotografi í. 
Místa, kde čteme, kde se dá i nedá číst. Galerie knihovny.

 ● 4.11.–30.11. KOMIKS. Loutkář Tomáš Richter při-
pravil výstavu komiksové tvorby. Galerie knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN 

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 24.10. v 19 hodin ELYSIUM. Film USA (Sci-fi  / Dra-
ma), 2013, titulky, přístupný od 12 let, 109 minut, 80 Kč.

 ● 25.10. a 26.10. v 19 hodin PŘÍBĚH KMOTRA. 
Film Česko (Drama / Krimi / Životopisný), 2013, 
přístupný, 98 minut, 100 Kč.

 ● 27.10. v 10 hodin JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍ-
ŘEM. Animovaný film Španělsko (Pro děti), 2013, 
3D, dabing, přístupný, 96 minut, 150 Kč, děti 130 Kč.

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

 ● 28.10. v 16 hodin ŠMOULOVÉ 2. Film USA (Pro 
děti), 2013, 3D, dabing, přístupný, 102 minut, 130 Kč.

 ● 28.10. v 19 hodin MACHETE ZABÍJÍ. Film USA, 
Rusko (Akční / Parodie), 2013, titulky, přístupný od 
15 let, 107 minut, 100 Kč.

 ● 31.10. ve 20 hodin a 1.11. v 19 hodin RIVALOVÉ. 
Film USA, Německo, Velká Británie (Motoristický), 
2013, titulky, přístupný od 15 let, 123 minut, 110 Kč.

 ● 2.11. a 3.11. v 19 hodin ENDEROVA HRA. Film 
USA (Sci-fi), 2013, titulky, přístupný od 15 let, 115 
minut, 110 Kč.

 ● 3.11. v 10 hodin PTAČÍ ÚLET. Animovaný film 
USA (Pro děti / Rodinný), 2013, dabing, přístupný, 85 
minut, 100 Kč.

 ● 7.11. v 19 hodin KOMORNÍK. Film USA (Životo-
pisný), 2013, přístupný od 12 let, 132 minut, 110 Kč.

 ● 8.11. v 19 hodin LÁSKY ČAS. Film Velká Británie 
(Romantická komedie), 2013, titulky, přístupný od 15 
let, 123 minut, 120 Kč.  

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každé pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. 
Nenáročné cviky pro seniory a méně pohyblivé oso-
by, předcvičuje Anička Balcárková.

 ● 1.11. v 17.30 hodin PAVEL OPARTY. Vernisáž vý-
stavy bohumínského malíře a výtvarníka. Prohlídka 
výstavy do konce listopadu v úterý a čtvrtek v 15–18 
hodin.

 ● 5.11. v hodin ŽIVÁ STRAVA. Kulinářský kurz Vlaď-
ky Šubertové.

 ● 6.11. ve 13 a 15 hodin RECITACE. Seminář pro 
učitele českého jazyka.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 608 975 161

Na všechny akce je nutná rezervace.

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

 ● 25.10 – 27.10 BAZAR PRO DÁMY. Secondhand 
dámského oblečení. Salon Maryška

 ● 6.11. v 18 hodin OMLAZENÍ A REGENERACE. 
Povídání s meditací s Janou Van Coppenolle.

SPORT

 ● 28.10. v 16 hodin HC BOHUMÍN – HC ROŽNOV 
pod R. Hokej, krajská liga mužů.

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

 ● 24.10. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN B – FK 
SL. ORLOVÁ A. Starší přípravka “B“ OP sk. A.  

 ● 24.10. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN A – INTERNA-
CIONÁL PETROVICE. Starší přípravka “A“ OP sk. B.

 ● 26.10. v 9.30 / 11.15 hodin FK BOHUMÍN – MFK 
KARVINÁ A.S. B. Starší a mladší žáci KS sk. C.

 ● 26.10. v 15 hodin FK BOHUMÍN B – B.F.ORLOVÁ. 
Muži B, okresní přebor, hřiště Vrbice. 

 ● 26.10. v 15 hodin FK ZÁBLATÍ – TĚRLICKO. 
Hřiště v Záblatí. 

 ● 26.10. v 15 hodin VIKTORIE BOHUMÍN – 
VĚŘŇOVICE. Hřiště Starý Bohumín.

 ● 27.10. v 15 hodin FK BOHUMÍN – TJ HÁJ 
VE SLEZSKU. Muži A, krajský přebor.

 ● 3.11. v 10 hodin FK BOHUMÍN – SK DĚTMARO-
VICE. Dorost, okresní přebor.

 ● 3.11.  ve 12.30 hodin FK BOHUMÍN B – 
FK TĚRLICKO. Mladší žáci, okresní přebor.

 ● 2.11. ve 14.30 hodin FK ZÁBLATÍ – VIKTORIE 
BOHUMÍN. Hřiště v Záblatí.

 ● 9.11. ve 14 hodin VIKTORIE BOHUMÍN – SN. 
ORLOVÁ. Hřiště Starý Bohumín.   

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 tělocvična. 
ZŠ Čs.armády.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz.

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvič-
na 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.

 ● 9.11. od 9 hodin SPORTOVNÍ DOPOLEDNE. 
Dance aerobik, taebo, joga, bosu, step aerobik, 
PortDebras. Tři hodiny cvičení, 60 Kč v předplatném, 
120 Kč na místě. www.aerobikbohumin.net

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

Provoz během podzimních prázdnin 
(28.10.–3.11.)

pondělí a víkend:  8 – 21 hodin
úterý a středa  6 – 21 hodin
čtvrtek a pátek  12 – 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

Díky navigaci vstup do jeskyně »Cueva 
del Viento« nacházíme a nacházíme i ty, 
se kterými jsme se kontaktovali na inter-
netu. Je pravdou, že o naší návštěvě 
věděli, ale zařadili nás jako normální tu-
risty na prohlídkový okruh. Stále ještě nic 
netušíce jsme se převlékli do overalů, vy-
zbrojili se světly, přilbami, rukavicemi a 
nastoupili do jejich aut, kterými nás pře-
vezli ke vstupu do podzemí. Nejdříve 
jsme si vyslechli přednášku průvodce, 

který jeskyňářům vysvětloval, jak vznika-
jí jeskyně. V duchu jsme se hodně smáli, 
neboť mnozí z nás pracují na výzkumu 
jeskyní více jak 40 let, a tolik let nebyl 
náš průvodce ještě na světě. Ale je prav-
dou, že zkušenosti s jeskyněmi v lávách 
má pouze Pepa a že v exkurzní skupině 
bylo i několik nespeleologů. No a pak 
jsme šli do jeskyně. My samozřejmě 
v plné výzbroji, na což velmi nedůvěřivě 
koukalo několik dalších účastníků–turis-
tů z Polska a Francie. My jsme zase věři-
li, že nás protáhnou alespoň několika 
kilometry chodeb, stejně jako v roce 1994 
jeskyňáři z klubu Tajinaste. Jenže neušli 
jsme v podzemí ani 200 metrů a náš 
průvodce pravil, že to je vše a jdeme zpět. 

To jsme od avizované dvouhodinové 
exkurze na internetových stránkách »Cueva 
del Viento« opravdu nečekali. Byli jsme 
hodně naštvaní, když víme, jak náročně 
exkurze pro české či zahraniční jeskyňáře 
chystáme u nás. Vždy tak, aby toho viděli 
co nejvíce. A samozřejmě zdarma. Tady 
jsme zaplatili za každého 16 euro. Niko-
mu tuto exkurzi nedoporučujeme.

Při výstupu z jeskyně nás sice potkal 
další z místních průvodců–speleologů 
(ten, se kterým jsme se pokoušeli kontak-
tovat na internetu a on ani neodpověděl) 
a pravil, že jestli chceme, mohou pro nás 
připravit exkurzi do vzdálenějších částí 
jeskyně. Nám však bylo jasné, že bychom 
byli každý o dalších 50 euro lehčí. Díky, to 
se mezi jeskyňáři na celém světě nenosí.

Sedáme do našich aut a mezi plantáže-
mi banánovníků míříme na prohlídku 
města Icod de los Vinos. Má velmi hezké 
historické centrum, kterému vévodí nej-
větší a nejstarší »dračí strom«, dračinec, 
starý více než 1000 let. Je obklopen bo-
tanickou zahradou plnou nejrůznějších 
exotických rostlin a stromů. Dračince 
patří k četným endemitům (druhy rost-
lin, které se vyskytují pouze na jednom 
konkrétním místě a nikde jinde) a rostou 
po celém ostrově.

(Pokračování příště)

Tenerife 2013
2. část2. část

Foto: Pavel Čempěl

Město Icod de Los Vinos a v něm nejstarší 
a největší dračí strom. Foto: Orcus Bohumín

Pro dobroty jděte za farmáři
Farmářské trhy si v nabídce bohumínských akcí našly své stálé místo. Tři už letos 
proběhly – třetí trh se konal 12. října. A ještě jeden zájemce o čerstvé a domácí 
výrobky či výpěstky čeká. Za prodejci mohou naposledy vyrazit 30. listopadu.

„Farmářské trhy jsme po-
prvé zorganizovali loni na 
podzim v rámci vinobraní. 
Protože chceme přinášet stále 
nové akce, rozhodli jsme se 

pro samostatné farmářské 
trhy. Bohumíňáci tak za nimi 
nebudou muset dojíždět do 
okolních měst. Letos jsme 
naplánovali hned čtyři, jed-

nou měsíčně od srpna do 
listopadu,“ uvedla Radana 
Vozňáková z pořádající měst-
ské agentury K3 Bohumín. 
Na náměstí T. G. Masaryka 

si mohou lidé přijít nakoupit 
»bio« ovoce a zeleninu, do-
mácí sýry, zabijačkové nebo 
zvěřinové výrobky, med a vý-
robky z vosku či pekařské 
a cukrářské dobroty. „Kromě 
švýcarských, francouzských, 
holandských nebo italských 
sýrů pocházejí produkty na 
farmářských trzích čistě 
z regionální produkce,“ uza-
vřela Vozňáková.  (balu)
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