
Bohumínské zastupitelstvo bude »šestibarevné«
Po čtyřech letech proběhly 10. a 11. komunální volby. 

Z pohledu obyvatel jde o volby z nejdůležitějších, 

protože delegáti lidí, zastupitelé, přímo ovlivňují vývoj 

a budoucnost daného města či obce. Bohumínští dali 

v letošních »komunálkách« opět nejvíce hlasů sociální 

demokracii. Zajímavostí ovšem je, že se do městského 

zastupitelstva probojovali kandidáti všech šesti stran 

a hnutí, které v Bohumíně o hlasy voličů usilovaly.

Volby v Bohumíně znovu 
s velkým náskokem vyhrála 
ČSSD, když od voličů dostala 
55,41 procenta hlasů. Druhé 
místo obsadilo hnutí ANO 
2011 (15,33 %), třetí KSČM 
(10,42 %) a čtvrté místo pa-
tří koalici KDU-ČSL a TOP 
09 (7,27 %). Pátí skončili 
Nezávislí (6,32 %) a šestá je 
ODS (5,22 %). 

V Bohumíně se tradičně 
volilo třiadvacet zastupitelů. 
Sociální demokracie obsadi-
la čtrnáct křesel, další čtyři 
budou patřit ANO 2011. Dva 

zastupitele bude 
mít KSČM a po 
jednom Nezávis-
lí, koalice KDU
-ČSL a TOP 09 
a ODS.

„V porovnání 
s minulými vol-
bami jsme sice 
ztratili několik 
procent hlasů, 
ale když to po-
rovnám s vý-
sledky v okol-
ních městech, 
jsme na výsle-
dek pyšní. Dě-

kuji všem našim občanům za 
velkou podporu. V Bohumíně 
budeme pokračovat ve stá-
vajícím směru, který jsme 
nastolili. A věřím, že pro 
město můžeme udělat v ná-
sledujících čtyřech letech 
společně s ostatními zastupi-
teli všech politických stran 
hodně dobrého,“ uvedl k vo-
lebnímu výsledku lídr vítěz-
ných sociálních demokratů 
Petr Vícha, který Bohumínu 
starostuje už 20 let. V minu-
lých komunálních volbách 
získala ČSSD pod jeho vede-
ním 63 procent hlasů. 

Do volebních místností 

přišlo v Bohumíně 32,68 
procenta voličů. Ti hlasovali 
v devatenácti volebních okrs- 
cích. Největší účast zazna-
menali ve Vrbici, kde k ur-
nám přišlo 47,43 procenta 
voličů. Nejmenší zájem na-
opak projevili lidé v centru 
města ve volební místnosti 

v Masarykově škole. Tady 
přišlo volit pouhých 16,09 
procenta lidí. Výsledky ale 
zkresluje fakt, že sem spadají 
voliči »bez domova«, kteří 
jsou k trvalému pobytu při-
hlášeni na radnici. Druhá 
nejmenší účast byla v mate-
řince Rafinérský lesík, kam 
přišlo volit 26,9 procenta lidí.

(Staro)novými zastupiteli 
Bohumína na období 2014 až 
2018 se stali tito Bohumíňáci. 
Za ČSSD starosta Petr Vícha, 
místostarostové Lumír Ma-
cura a Igor Bruzl, pak Věra 
Palková, Vojtěch Balcárek, 
Josef Plášil, Aleš Drobek, 
Kamila Smigová, Roman 
Honysz, Yvona Placzková, 
Vilém Bannert, Jiří Knot, 
Marie Neudertová a nově 
Adrian Kuder. Za ANO 2011 
usednou v zastupitelstvu 

nové tváře: Andrea Babišo-
vá, Jan Sedláček, Eliška 
Dendisová a Jiří Kuldánek. 
Za KSČM uspěl zkušený ma-
tador Zdeněk Veselý a nová-
ček Antonie Walterová. Ne-
závislé bude v zastupitelstvu 
reprezentovat nová tvář 
Martin Schubert a za koalici 
KDU-ČSL a TOP 09 bude 
mít v zastupitelstvu premié-
ru Vilma Valentová Urbančí-
ková. Staronovým zastupite-
lem za ODS bude v násle-
dujících čtyřech letech opět 
David Maryška.

Lucie BALCAROVÁ
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Díky za spolupráci 

při volbách
Městský úřad v Bohumíně 

děkuje všem členům okrsko-
vých volebních komisí za je-
jich činnost ve dnech voleb. 
Poděkování patří rovněž všem 
ředitelům škol a ostatním 
vlastníkům objektů, kteří 
umožnili umístění volebních 
místností v jejich zařízeních.

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice

Volební komise navštívily s přenosnou urnou ty voliče, kteří ze závažných 
důvodů nemohli jít volit.  Foto: Lucie Balcarová a Pavel Čempěl

Voliči hlasovali v devatenácti 
volebních okrscích.
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Přesvědčit lidi bylo těžší než položit potrubí
Už čtyři roky proudí do řady bytů a objektů v Bohumíně teplo z elektrárny 
v Dětmarovicích. To díky společnému projektu Skupiny ČEZ a města 
Bohumína nazvaného »Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do 
Bohumína«, který zvítězil v soutěži Projekt desetiletí vyhlášené 
Teplárenským sdružením České republiky.

Společnost ČEZ Teplárenská oslovila 
Bohumín v roce 2003 s nabídkou dodá-
vek tepla a teplé vody horkovodem, jehož 
vedení bylo ovšem třeba vybudovat. „Po 
řadě jednání jsme v roce 2007 podepsa-
li smlouvu, ze které bylo zřejmé, že naši 
obyvatelé ušetří pětinu nákladů na tep-
lo a teplou vodu. Ale také bylo jasné, že 
na čas bude město plné výkopů v souvis-
losti s výstavbou přivaděče z elektrárny 
a rozvodů po městě. Stávající plynové 
kotelny musely být současně přebudová-
ny na výměníkové stanice. Do toho ČEZ 
Teplárenská investovala půl miliardy, 
takže výstavba teplovodu nezatížila 
městský rozpočet. Kdyby k tomuto kroku 
nedošlo, město i vlastníci obytných 
domů by museli vynaložit miliony do 
modernizace starých plynových kote-
len,“ shrnul radní Bohumína Josef Plášil.

Celý projekt centrálního zásobování 
teplem (CZT) stojí na koncesní smlouvě 

mezi Bohumínem a Skupinou ČEZ na 
dobu dvaceti let s možností prodloužení. 
Během této doby se město zavázalo ode-
bírat ročně 150 000 gigajoulů za garan-
tovanou cenu. „Důvody pro změnu 
označuji termínem »3E« - energetický, 
ekologický a ekonomický,“ dodal Plášil. 

Město vlastní 4 506 bytů, z nichž plá-
nuje připojit na CZT 3 116. V první fázi 
bylo napojeno 2 760 bytů v objektech dříve 
vytápěných plynovými kotelnami, takže 
v nich už byly vnitřní rozvody. Přechod na 
centrální vytápění nebyl tak komplikova-
ný, v domech stačilo provést jen technické 
úpravy. Nyní však probíhá složitější fáze. 
Letos byla dokončena první a příští rok 
bude pokračovat druhá náročnější etapa 
v objektech v Novém Bohumíně. Nároč-
nější proto, že v domech bylo většinou 
lokální vytápění plynovými topidly, takže 
je nutné vybudovat nejen výměníkové 
stanice, ale i vnitřní rozvody.

Kromě městských objektů se na teplo-
vod připojila i bytová družstva a spole-
čenství vlastníků. Do bytů SBD Bohumín 
Mírová 967–970 začalo proudit teplo 
z Dětmarovic v lednu 2013. Třináctipat-
rový dům SVJ Mírová 1017 se napojil 
o půl roku dříve. V obou případech ale 
prosazování změny vytápění naráželo na 
konzervativní postoj nájemníků. Nechtělo 
se jim vstupovat na neprobádané území. 
„Myslím, že dnes jsou všichni rádi, že 
jsme se napojili na horkovod, i když pro-
sazení změny trvalo dva roky. Většinou 
starší nájemníci nechtěli nic měnit, pře-
svědčily je až předpokládané náklady 
na rekonstrukci naší domovní plynové 
kotelny a nižší nabízená cena za giga-
joul přímo od dodavatele. Nyní jsou 
naše náklady oproti původnímu vytá-
pění podstatně nižší,“ uvedl člen před-
stavenstva SVJ Mírová Milan Gallík.

Nový horkovod má dostatečnou kapa-
citu na rozšíření odběru, což umožňuje 
připojení nových zákazníků, kteří ještě 
váhají. Získali by tím současně veškeré 
výhody, teplo za přijatelnou cenu, kom-
fortní služby a čistší ovzduší.

Jaroslav SIBERA, ČEZ Teplárenská

Petr Vícha, Ing. 
(51), ČSSD

Lumír Macura, Ing. 
(53), ČSSD

Igor Bruzl 
(38), ČSSD

Věra Palková, Mgr. 
(65), ČSSD

Vojtěch Balcárek, MUDr. 
(43), ČSSD

Josef Plášil, Ing. 
(67), ČSSD

Aleš Drobek, Ing. 
(37), ČSSD

Kamila Smigová 
(59), ČSSD

Roman Honysz 
(70), ČSSD

Yvona Placzková, Ing. 
(50), ČSSD

Vilém Bannert 
(72), ČSSD

Adrian Kuder, Mgr. 
(33), ČSSD

Jiří Knot, Ing. 
(52), ČSSD

Marie Neudertová 
(64), ČSSD

Andrea Babišová, Bc. 
(42), ANO 2011

Jan Sedláček 
(35), ANO 2011

Eliška Dendisová 
(42), ANO 2011

Jiří Kuldánek 
(32), ANO 2011

Zdeněk Veselý, Mgr. 
(76), KSČM

Antonie Walterová, Mgr. 
(58), KSČM

Vilma Valentová 
Urbančíková (45)

Koalice KDU-ČSL a TOP 09

Martin Schubert, Ing. 
(44), NEZÁVISLÍ

David Maryška, Mgr. 
(43), ODS

Zastupitelstvo Bohumína 2014–2018

Ve třiadvacetičlenném 
zastupitelstvu 

má své zástupce všech šest 
stran a hnutí, které 

v Bohumíně kandidovaly. 
Je v něm osm žen 

a patnáct mužů, z toho 
osm úplných nováčků. 

Věkový průměr 
zastupitelů je 50,9 let.
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Hluk z dálnice je na hraně hygienických limitů
Bohumín byl v souvislosti s dopravou v září dějištěm několika měření. Nejprve se 
elektronické přístroje zaměřily na hustotu provozu ve Skřečoni, další specializovaná 
fi rma rozmístila své »uši« v okolí dálnice a měřila, zda hluk z magistrály nepřekračuje 
povolené normy.

Měření hluku v okolí dálni-
ce, na který si nejednou stě-
žovali obyvatelé nedalekých 
domů, mělo proběhnout už 
dávno. Jenže to nemělo smy-
sl, dokud nebyla magistrála 
v plném zatížení. V úseku od 
Bohumína do Polska totiž 
dlouhou dobu nemohly jezdit 
kamiony, vysokorychlostní 
komunikaci směly začít vyu-
žívat až letos na jaře.

Měření hlukové zátěže z do-
pravy na dálnici a souběžné 

silnici první třídy probíhalo 
17. a 18. září. Smyslem bylo 
ověřit dodržení hygienických 
limitů v okolí domů v Dlou-
hé, Okrajní, Šunychelské, 
Ovocné a Opletalově ulici. 
Specialisté umístili čidla ven-
ku poblíž rodinné zástavby.

Dvě měřící stanoviště za-
znamenávala data nonstop 
čtyřiadvacet hodin, další čty-
ři stanice jednu hodinu ve 
dne a jednu hodinu v noci. 
Nyní už jsou známy výsledky 

měření. Denní hygienický 
limit pro danou situaci činí 
šedesát decibelů, noční pade-
sát. Během dne byla měření 
ze všech šesti stanovišť v nor- 
mě, po setmění už ale byla 
situace jiná. Naměřené hod-
noty se velmi blížily limitu 
a v některých případech ho 
dokonce překročily. Zvýšené 
hodnoty se vyskytovaly ze-
jména v Okrajní a Opletalově 
ulici, kde jsou protihlukové 
stěny přerušeny. Nejen zdejší 

obyvatele, ale i radnici situace 
znepokojuje, a proto se dopi-
sem obrátila na Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD). Dotazu-
je se, zda ŘSD plánuje další 
kontrolní měření či vzhledem 
k rostoucí hustotě dopravy 
připravuje do budoucna nová 
protihluková opatření.  (tch)

Bagry zpečetily osud drážních domků
Osud zdevastovaných 
a vybydlených drážních 
domků v pudlovské 
v lokalitě Louny je 
zpečetěn. Zakously se 
do nich bagry demoliční 
fi rmy. Odstranění domů 
přijde město na 1,9 
milionu korun.

„O odkoupení domů od 
drah jsme usilovali přes de-
set let. Před sedmi se nám to 
konečně povedlo, zaplatili 
jsme za ně 3,9 milionu. 
Zájemců bylo více a ně-
kteří neúspěšní kupci 
se jich dokonce domá-
hali soudně. Netajili se 
tím, že do nich chtěli 
nastěhovat nájemníky 
z jiných měst, vesměs 
neplatiče nájemného. 
A toho jsme se obávali, 
nechtěli jsme, aby v Bo-
humíně vzniklo další 
ghetto,“ zrekapituloval 
události starosta Petr Vícha.

Celkem koupilo město šest 
domů s dvaašedesáti byty 
čtvrté kategorie. Na zkoušku 
v jednom z nich opravilo čty-
ři byty a nabídlo je slušným 
nájemníkům. O bydlení na 
periferii, v blízkosti železnič-
ního koridoru a bez dostup-
nosti služeb ovšem neměli 
lidi zájem. Domy zůstaly 
prázdné a i přes zabezpečení 
se stále častěji stávaly ter-

čem zlodějů.  Několikrát 
v lokalitě dokonce hořelo. 
Naposledy letos v únoru je-
den z domů úmyslně zapálili 
sběrači kovů, aby se lépe do-
stali ke kovovým konstruk-
cím střechy. Napáchali tak 
škodu za půl milionu. „Sběra-
či nám domy doslova „vyku-
chali“. Vše, co mohli zpeněžit, 
odnesli. Ze zdí uvnitř domu 
vytrhali kabely, z podlah dře-
věné parkety. V domech tak 

zůstaly jen obvodové zdi,“ 
uvedla Jana Reli z majet-
kového odboru. Město 
proto rozhodlo, že objekty 

postupně zdemoluje. První z 
nich padly k zemi loni na 
jaře, ostatní čekal stejný 
osud teď.

„Původně jsme chtěli bou-
rat domy postupně. Letos 
pouze ten vyhořelý, jehož 
stržení nařídil stavební 
úřad. Cena za demolici se po 
výběrovém řízení ukázala 
tak nízká, že jsme se rozhod-
li zdemolovat všechny čtyři 
najednou,“ doplnil Vícha. 

Jeden z domů však na demo-
lici bude muset nějakou 
chvíli počkat. Je na něm totiž 
umístěn sloup veřejného 
osvětlení a energetici s jeho 
přeložkou otálejí. Letos na 
podzim padnou k zemi ještě 
dva městské domy. Jeden 
z nich opět v Pudlově, v Jere-
menkově ulici, další v Zábla-
tí naproti zdejší škole. Oba 
jsou prázdné, vybydlené, 
poničené. Oprava by byla 
neefektivní a neekonomická. 
Bourat se začne už v listopa-
du.

Lucie BALCAROVÁ
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Původně drážní domy postavené v roce 1908 čelily v posledních letech 
nájezdům zlodějů. Slušní nájemníci zde bydlet nechtěli, o problémové 
nestálo město. Jediným řešením byla demolice.  Foto: Pavel Čempěl
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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 jsou na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Nabízejí se tyto byty:

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1054, číslo bytu 31, kategorie 
I., 7. patro. Nově zateplený 
věžový dům v blízkosti centra 
města, supermarketu, základní 
a mateřské školy. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,37 m2, 
celková plocha bytu 60,71 m2. 
Prohlídka 29.10. v 14.30–
14.45 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 29.10. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 50, kategorie 
I., 11. patro. Věžový zateplený 
dům v klidové zóně poblíž 
centra města, supermarketu, 
základní a mateřské školy. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 3.11. 
v 14.15–14.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 3.11. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 53, kategorie 
I., 11. patro. Věžový zateplený 
dům v klidové zóně poblíž 
centra města, supermarketu, 
základní a mateřské školy. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 3.11. 
v 14.15-14.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 3.11. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 38, katego-
rie I., 7. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
kruhového objezdu, super-
marketu Billa a autobusového 
stanoviště, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
28,86 m2, celková plocha bytu 
31,18 m2. Prohlídka 29.10. 
v 14.15–14.30 hodin a 30.10. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 3.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 47, kategorie I., 
9. patro. Věžový dům s funk-
cí domovníka, poblíž super-
marketu Billa, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 66,89 m2, celková plocha 
bytu 68,46 m2. Prohlídka 
29.10. v 14.00–14.15 hodin 

a 30.10. v 8.45–9.00 hodin. 
Licitace se koná 3.11. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Husova 309, 
číslo bytu 10, kategorie I., 3. 
patro. Nízká cihlová zástavba 
za městským úřadem, nově 
napojené ústřední vytápění, 
plastová okna, GO elektro. 
Plocha pro výpočet nájemného 
37,45 m2, celková plocha bytu 
38,60 m2. Prohlídka 29.10. 
v 14.45–15.00 hodin a 30.10. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace se 
koná 3.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 
426, číslo bytu 46, kategorie 
I., 10. patro. Věžový dům, 
který bude v roce 2015 rekon-
struován včetně zateplení, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 76,56 m2, 
celková plocha bytu 78,98 
m2. Prohlídka 29.10. v 16.30
–16.45 hodin a 30.10. v 9.45–
10.00 hodin. Licitace se koná 
3.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, 
číslo bytu 5, kategorie I., 2. 
patro. Cihlový nízkopodlažní 
dům poblíž kruhového objez-
du a autobusové zastávky, 
nově provedeno ústřední vy-
tápění s domovní kotelnou. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 68,42 m2, celková plocha 
bytu 68,42 m2. Prohlídka 4.11. 
v 9.30–9.45 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 5.11. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnic-
ká 558, číslo bytu 2, katego-
rie II., 1. patro. Nízká cihlová 
zástavba se zateplenými ští-
tovými stěnami, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 62,16 m2, celková 
plocha bytu 67,71 m2. Pro-
hlídka 4.11. v 10.00–10.15 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 5.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 
1145, číslo bytu 60, kategorie 
I., 13. patro. Zateplený věžový 
dům s funkcí domovníka po 
celkové rekonstrukci, plasto-
vá okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 47,75 m2, celková 
plocha bytu 51,49 m2. Pro-

hlídka 29.10. v 15.45–16.00 
hodin a 30.10. v 10.15–10.30 
hodin. Licitace se koná 5.11. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 
933, číslo bytu 7, kategorie 
I., 3. patro. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Koupel-
na po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 51,52 
m2, celková plocha bytu 52,94 
m2. Prohlídka 29.10. v 15.00
–15.15 hodin a 30.10. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace se 
koná 5.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 
1069, číslo bytu 3, kategorie 
I., 1. patro. Dům s funkcí do-
movníka se nachází poblíž 
centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a škol-
ky. Byt s balkonem je po cel-
kové rekonstrukci, vedle ku-
chyně je samostatná komora 
s oknem. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,99 m2, celková 
plocha bytu 57,30 m2. Pro-
hlídka 29.10. v 15.15–15.30 
hodin a 30.10. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace se koná 5.11. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 89, katego-
rie I., 8. patro. Dům se na-
chází poblíž zrenovovaného 
parku, školky, nákupních 
center Kaufl and a Albert. Byt 
s lodžií je po celkové rekon-
strukci, v koupelně je sprcho-
vý kout. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 29.10. v 15.35–15.50 
hodin a 30.10. v 9.35–9.50 
hodin. Licitace se koná 5.11. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
176, číslo bytu 5, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní dům 
poblíž centra města, školy 
a obchodů. Byt je po rekon-
strukci sociálního zařízení 
včetně generální opravy elek-
troinstalace. Plocha pro vý-
počet nájemného 53,48 m2, 
celková plocha bytu 56,31 m2. 
Prohlídka 5.11. v 14.15–14.30 
hodin a 6.11. v 8.15–8.30 ho-
din. Opakovaná licitace se 
koná 10.11. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
148, číslo bytu 5, kategorie 
I., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města. Byt 
je po rekonstrukci soc. zaříze-
ní a GO elektroinstalace. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
53,21 m2, celková plocha bytu 
55,79 m2. Prohlídka 5.11. 
v 14.45–15.00 hodin a 6.11.
v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
se koná 10.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Ma-
saryka 935, číslo bytu 9, 
kategorie I., 3. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v cent-
ru města. Byt s balkonem, 
koupelna po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 52,22 m2, celková plocha 
bytu 54,22 m2. Prohlídka 5.11. 
v 15.00–15.15 hodin a 6.11. v 
10.00–10.15 hodin. Licitace 
se koná 10.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Bene-
še 1064, číslo bytu 11, katego-
rie I., 4. patro. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města, škol-
ky, školy, střediska zdravotnic-
kých služeb a autobusové za-
stávky. Dům s funkcí domov- 
níka. K bytu náleží sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet ná-
jemného 52,41 m2, celková plo-
cha bytu 57,44 m2. Prohlídka 
5.11. v 15.15–15.30 hodin a 6.11. 
v 10.45–11.00 hodin. Licitace 
se koná 10.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 
178, číslo bytu 11, kategorie 
II., 4. patro. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města, vedle 
hudební školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 56,00 m2, celková plocha 
bytu 58,40 m2. Prohlídka 5.11. 
v 14.30–14.45 hodin a 6.11. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
se koná 10.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
807, číslo bytu 5, kategorie 
I., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v klidné lokalitě 
poblíž sportoviště, bazénu, 
parku a hřiště. Byt má ústřední 
vytápění a zrekonstruovanou 
koupelnu. Plocha pro výpočet 
nájemného 45,85 m2, celková 
plocha bytu 45,85 m2. Prohlíd-
ka 5.11. v 15.30–15.45 hodin a 
6.11. v 9.00–9.15 hodin. Licita-
ce se koná 10.11. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 
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 ●  Kovový materiál ze želez-
nice se v poledne 29. září vy-
pravila krást dvojice pobertů. 
Za kořist však nic neutržili. 
Než převezli lup do sběrny, 
strážníci je v Lidické ulici za-
drželi a předali policii. Další 
ptáček kradl v areálu drah 2. 
října, rovněž dopoledne. Před 
odhalením mu nepomohlo 
ani to, že si kradený materiál 
ukryl do křoví.

 ● V hobbymarketu se nechtělo 
utrácet za obrubníky vypeče-
nému zlodějíčkovi, vyhlédl si 
je na stavbě parkoviště v Mí-
rové ulici. Po půlnoci 29. září 
si pro ně přijel a pod rouškou 
noci je nakládal do auta. 
Když zaregistroval, je jej po-
zoruje hlídka, naskočil do 
vozu a snažil se ujet. Marně. 

Odcizené obrubníky musel 
vrátit a vyfasoval pokutu.

 ●  Oběť krádeže poznala pa-
chatele. Kolem půlnoci 30. 
září spatřila žena z okna bytu 
v ulici Svat. Čecha dva muže, 
kteří ji večer okradli ve vino-

téce v Mírové ulici. Hlídka 
podle popisu zloděje vypátrala 
a předala republikové policii.

 ●  Strážníkovi mimo službu 
neušlo 3. října podezřelé po-
čínání dvou mužů u prodejny 
v Šunychelské ulici. Informo-
val kolegy, kteří začali situaci 
u prodejny sledovat kamero-
vým systémem a záhy spatři-

li, jak podezřelí z obchodu 
vyvážejí čtyři větší bedny 
a dávají se na útěk. Na místo 
vyslaná hlídka začala zloděje 
pronásledovat. Ti však odho-
dili kořist, prchli do pole 
a ztratili se v kukuřici. V od-

hozených bednách strážníci 
objevili téměř dvě stě balení 
kávy za více než osm tisíc. 
Zboží vrátili prodejně.

 ●  Kamerový systém zachytil 
v noci 4. října podezřelý ruch 
na stavbě Národního domu 
ve Starém Bohumíně. Nezná-
mý muž se z lešení snažil od-
cizit hliníkový žebřík. Toho se 

nedokázal zmocnit, ale po-
škodil ho. Jako »kompenza-
ci« si vzal alespoň pracovní 
nářadí. Netušil však, že se už 
blíží autohlídka, která muže 
dostihla v Malé ulici. Pacha-
tele s bohatou kriminální mi-
nulostí si převzala Policie ČR.

 ●  Večer 6. října hlídka u mos-
tu v Drátovenské ulici za-
hlédla mladíka, který v křoví 
prohledával obsah dámské 
kabelky. Ukázalo se, že ji chvíli 
předtím na ulici strhl z rame-
ne náhodné ženě. Podle do-
kladů z kabelky ji strážníci 
našli. Poškozená uvedla, že se 
s mužem o kabelku přetaho-
vala, ale byl silnější. Případem 
se nyní zabývají kriminalisté.

Karel VACH,
ředitel MP Bohumín

VOLEJTE MĚSTSKOU POLICII  156, 596 092 156, 731 130 666 

Digitál ukončí mokré vyvolávání rentgenů
Starému rentgenu v Bohumínské městské nemocnici (BMN) zvoní hrana. 
Na konci roku mu končí výjimka udělená Státním ústavem pro jadernou 
bezpečnost. Nové pracoviště však na sebe nenechá dlouho čekat. 
Nemocnice ho na přelomu ledna a února pořídí díky dotaci z Ministerstva 
zdravotnictví. 

„Máme dotační program pro podporu 
regionálních nemocnic. Jsem rád, že žá-
dost z Bohumína splnila všechny náleži-
tosti a my můžeme špitálu poskytnout 
fi nanční podporu. Je důležité, aby mini-
sterstvo podporovalo nejen velká speci-
alizovaná centra, ale také regionálně 
významné nemocnice, mezi které právě 

ta bohumínská patří. Zdejší pacienti 
díky ní mají kvalitní zdravotní péči pří-
mo za humny,“ uvedl při návštěvě BMN 
její bývalý ředitel, současný ministr 
zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Nové rentgenovací zařízení přijde na 
pět milionů. Čtyři miliony pomůže Bo-
humínu uhradit dotace, další milion 
musí zaplatit město. Noví zastupitelé 
budou o spoluúčasti rozhodovat na 
svém listopadovém zasedání.

Starý rentgen pochází z roku 1991. 
Snímky se na něm vyvolávají klasicky 
mokrou cestou. „Proces, kdy se snímek 
musí vyvolávat, je už v dnešní době drahý, 
pomalý a není tak přesný. Díky novému 
zařízení nemocnice ušetří až půl milionu 
korun. Navíc se zvýší kapacita rentgenu 
a přesnější bude také diagnostika,“ sdělil 
ředitel BMN Vojtěch Balcárek.

Rentgenové pracoviště pomáhá pře-
devším chirurgii, interně a gynekologii 
včetně ambulancí. Dosud ročně pořídilo 
přes dvacet tisíc snímků. „Nové praco-
viště bude příjemnější jak pro pacienty, 
tak pro zdravotníky. Počítáme, že se po-
čet ošetření zvýší o 35 procent. Snímek 
si v počítači budeme moci zvětšit, přiblí-
žit nebo ho poslat elektronicky, třeba na 
konzultaci do jiných zdravotnických za-

řízení,“ dodala primářka radiodiagnostic-
kého oddělení BMN Radmila Prášková.

Zatímco klasický rentgen vytvoří je-
den statický snímek, u digitálního lze 
sledovat průběh vyšetření v čase. Počítá 
se, že zmodernizované digitální praco-
viště do budoucna plně nahradí i menší 
pracoviště v pavilonu D, které slouží 
chirurgické ambulanci, a stane se cent-
rálním rentgenem pro celou nemocnici.  

Lucie BALCAROVÁ

Primářka Radmila Prášková se pomalu loučí 
s překonaným, téměř čtvrt století starým 
rentgenem.  Foto: Pavel Čempěl

Ministr Svatopluk Němeček navštívil bohu-
mínskou nemocnici, kde kdysi řediteloval.

NOVINKY

Maják městské policie
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V neděli 12. října ve věku 
60 let nečekaně zemřel 
Josef Deutschman, dlou-
holetý předseda bohumín-
ské organizace Českého 
svazu chovatelů okrasné-
ho ptactva. 

Chovu exotů se Josef Deut-
schman věnoval více než 
čtyřicet let. Ve třiadvaceti se 
stal nejmladším předsedou 
chovatelů drobného zvířec-
tva v okrese a zažil i »zlatou 
éru«, kdy měla jeho tehdejší 
pudlovská organizace sto 
dvacet členů. Když po revolu-
ci začala jedna organizace po 
druhé skomírat, nevzdal se. 
S přáteli založil nové sdružení 
chovatelů okrasného ptactva 
a exotům zůstal věrný. Vý-
znamně se zasloužil také 
o vybudování hojně navště-
vovaných voliér v parku, jedi-
né venkovní expozice tohoto 
zaměření na Karvinsku. 

Odešel ochotný a férový 
člověk, známý svým osobi-
tým a odzbrojujícím smys-
lem po humor, který vždy 
dokázal lidem ve svém okolí 
poradit, pomoci a vyjít vstříc. 
Upřímnou soustrast rodině 
a jeho nejbližším.

Redakce Oka

Zemřel Josef 
Deutschman

Neznámý »exot« ukradl exota
Zloději se už opravdu nezastaví před ničím. Chovatelé okrasného ptactva, kteří pečují 
o voliéry v parku Petra Bezruče, jen nevěřícně kroutí hlavou. Neznámý barbar prostří-
hal dvoje oplocení, pronikl až do jedné z kójí a ukradl samečka chovného papouška.

Pachatel se pro úlovek 
vypravil v noci na 6. říj-
na. Nejprve musel 
překonat klasické 
oplocení celého areálu. 
Vystříhal v něm otvor 
40 krát 60 centimetrů, 
kterým se prosoukal k volié-
rám. V jedné z nich procvikal 
další díru a vlezl dovnitř. 
Jeho kořistí se stal papoušek 
barnard zelený červenočelý. 
Tříletý chovný kus dovezený 
z Německa. Jeho cena se po-
hybuje od dvou do tří tisíc. 
Tento druh »bohužel« nespa-
dá mezi ty ohrožené, proto 
nemusí mít čip nebo kroužek 
a jeho chovatel speciální cer-
tifi kát. Případem se sice zabý-
vá policie, ale dohledat ano-
nymního neoznačeného ope-
řence je prakticky nemožné.

V parku v současnosti fun-
guje dvanáct voliér, v sezoně 
je zde k vidění 100 až 150 
opeřenců. Areál patří městu, 

ale ve svém volnu o něj pe-
čuje a zvelebuje ho pětice 
chovatelů. Své svěřence si 
»neškudlí« pro sebe, chtějí, 
aby se jimi mohl pokochat 

každý, kdo zavítá do parku. 
O to smutnější je, že se právě 
tato atrakce sadů  s tala 
terčem řádění neznámého 
chmatáka.  (tch)

Josef Deutschman se do poslední chvíle věnoval své zálibě. Bohužel jen pár dní 
před nenadálým odchodem musel řešit poničení voliér a barbarskou krádež. 
Samičku bernarda zeleného kdosi připravil o partnera. Foto: Pavel Čempěl

Pozor na nové finty podvodníků
Šmejdi! Trefné označení dostali podle stejnojmenného dokumentárního fi lmu. Jinak se 
ani těmto bezcharakterním »obchodníkům« říkat nedá. Na prodejních předváděčkách, 
kulturních akcích nebo zájezdech nutí lidi prostřednictvím nátlaku, zastrašovaní 
a manipulace ke koupi předraženého zboží.

Praktikami nepoctivých 
prodejců se zabývá Česká ob-
chodní inspekce (ČOI). Záro-
veň se snaží varovat důchod-
ce, na které se šmejdi nej-
častěji zaměřují. Proto ČOI 
uspořádala 15. října přednáš-
ku i pro bohumínské seniory. 
Inspektoři je seznámili s tím, 
jaké finty šmejdi používají 
a jak se před nimi bránit.
ČOI má díky novele záko-

na o ochraně spotřebitele od 
letošního roku větší kontrolu 
nad pořádáním předvádě-
cích a prodejních akcí. Pro-
dejci musí předem hlásit 
místo a datum konání i s do-
datkem, jaké zboží budou 
nabízet. Pracovníci ČOI zá-
roveň mohou na akcích poři-
zovat důkazní audio a video 
záznamy.

Jenže šmejdi jsou vychyt-
ralí a nacházejí stále nové 

kličky, jak zákon obejít. Nově 
pořádají třeba »poradenské 
přednášky«. Náhodně zavola-
jí nějakému důchodci a ozná-
mí mu, že vyhrál prémii. Aby 
si ji ale mohl vyzvednout, 
musí k sobě domů pozvat pár 
dalších penzistů, pro které or-
ganizátor »soutěže« uspořádá 
přednášku. Místo ní ale pro-
běhne klasická prodejní akce 
s vymýváním mozků, ale pro-
tože se koná v soukromém 
bytě, ČOI se o ní nedozví.

Dalším trikem šejdířů je 
slib vrácení peněz z dřívěj-
ších předváděcích akcí. 
Šmejdi se vydávají za »spo-
třebitelského ombudsma-
na«, který pomůže podvede-
ným získat z dotací Evropské 
unie zpět své peníze za před-

ražené zboží. Podmínkou 
ovšem je zakoupení karty 
v hodnotě 25 tisíc korun, na 
kterou může dotyčný senior 
někdy v budoucnu získat 
hodnotný zájezd. Je to samo-
zřejmě další léčka, žádný 
takový fond EU neexistuje. 
ČOI varuje, že podezřelé 

jsou také do schránek vhoze-
né pozvánky na ochutnávku 
jídla a pití nově otevřeného 
podniku. Většinou se z nich 
také vyklube předváděcí 
akce. Důchodci by si rovněž 
měli dát pozor, když je ně-
kdo na ulici osloví s nabíd-
kou »osobního poradenství«. 
Seriózní spotřebitelské orga-
nizace, které se poradenství 
věnují, nikdy lidi osobně ne-
kontaktují. Pokud se člověk 
ocitne v tíživé situaci, musí 
naopak on sám organizaci 
navštívit v jejím sídle.  (tch)

VAROVÁNÍ

Pietní akt
U příležitosti 96. výročí 

vzniku samostatného Česko-
slovenska položí zástupci 
města, politických stran 
a společenských organizací 
kytice k bustě T. G. Masary-
ka. Pietní akt s dechovou 
hudbou se uskuteční 28. říj-
na v 9.30 hodin před radnicí 
a v jejím vestibulu.  (red)
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Uctili ty, kteří přinesli největší oběť
Předloni vyhlásil výbor České obce sokolské 8. říjen Památným dnem Sokola. 
V Záblatí si ho připomněla tamní tělocvičná jednota společně s dětmi. Sešli se při 
pietním aktu na nově vytvořené návsi u zdejší sokolovny.

„Společně s dětmi ze zá-
blatské školy jsme položili 
malý věneček u dřevořezby 
sokola, která vznikla na le-
tošním festivalu Léto-kruhy. 
Pak jsme se přesunuli do 
blízké sokolovny, kde jsme 
jim ukázali naše nejen spor-
tovní zázemí,“ vysvětlila mís-
tostarostka TJ Sokol Záblatí 
Pavla Skokanová.

Za války byli sokolové vý-
znamnou součástí celonárod-
ního odporu proti okupaci. 
Jednotu proto nacisté zařadi-
li mezi nebezpečné naciona-
listické organizace. První 
úder sokolskému hnutí zasa-
dili 12. dubna 1941, kdy byla 
činnost organizace úředně 
zastavena a Tyršův dům 
v Praze uzavřen. Tragédie 
Sokola vyvrcholila na podzim 
téhož roku. Výnosem říšské-
ho protektora Heydricha byla 
Česká obec sokolská 8. října 
rozpuštěna a její majetek 
úředně zabaven. Při »sokol-
ské akci« v noci na 8. října 
1941 gestapo zatklo všechny 
činovníky z ústředí, žup i vět-
ších jednot. V celách skočilo 

asi pět tisíc lidí. Byli mučeni, 
vězněni a deportováni do 
koncentračních táborů. 

Právě 8. října, v Památný 
den sokolstva, si Česká obec 
sokolská připomíná památku 

a odkaz všech sokolů, kteří 
ve více než 150 let trvající 
historii hnutí přinesli v boji 
za demokracii, národní sa-
mostatnost a svobodu nej-
vyšší oběť.  (tch, luk)

Činovníci jednoty a záblatské děti uctili Památný den sokola. Věneček 
položili k jedné ze tří nově vyřezaných laviček, kterou zdobí majestátní 
sokol.  Foto: Pavel Čempěl

Mlýnský potok zbavený sedimentů
Zanesené koryto a minimální spád. Hlavní problémy, s nimiž se potýkal 
Mlýnský potok v Šunychlu. Na potoce proto probíhají v rámci protipovod-
ňových opatření práce, aby v korytě nestála hladina a aby tok plnil svůj 
účel – odváděl vodu do Bohumínské stružky.

Práce začaly už loni a týkaly se sedm-
desátimetrové zatrubněné části toku. Do-
savadní potrubí, které mělo průměr půl 
metru, nahradila nová metrová roura. 
U vyústění také přibyla nová zpětná klapa. 
Další část úprav se dotkla samotného ko-
ryta Mlýnského potoka. Akce na téměř 
kilometrovém úseku je rozdělena do 
dvou etap, první proběhla letos. Příprav-
ných prací se zhostili veřejně prospěšní 
pracovníci. Odstranili plevel a buřinu. 
Pak se na potok vrhla vybraná firma 
s technikou, aby obnovila původní koryto. 
V tom se totiž za uplynulá léta nashromáž-
dilo velké množství sedimentů. Nutné bylo 
také odstranit náletové dřeviny a vyčistit 
propustky. Největším problémem ale byla 
niveleta toku. Koryto je téměř vodorovné, 
a proto na mnoha místech voda stála. Fir-
ma se proto snažila řečiště prohloubit tak, 
aby vznikl alespoň minimální spád.

„Letošní práce se týkaly úseku dlouhé-
ho 530 metrů. Výhodou bylo, že koryto 
vede snadno přístupným terénem,“ uve-
dl Iva Crhová z odboru životního pro-
středí a služeb. Příští rok sice čeká pra-
covníky kratší úsek, měří 400 metrů, 
jenže vede mezi rodinnou zástavbou. 
I tady bude třeba vyčistit řečiště od ná-
nosů, vyspádovat břehy a navázat je na 
okolní terén.  (tch)

Bagr vytěžil ze dna nánosy. Letos se práce 
týkaly té části Mlýnského potoka, která vede 
přístupným terénem.  Foto: Pavel Čempěl

Senioři děkují
Vyslovujeme obdiv a uznání 

za časově náročnou práci při 
plánování akcí, výletů či rela-
xačních pobytů Haně Práglo-
vé, vedoucí klubu seniorů 
(s týmem). Poslední a ještě 
sluníčkem prohřátou akcí byla 
velmi kladně hodnocená Kar-
lova Studánka. Nezapomenu-
telná byla i pro naši nejstarší 
jubilantku paní Habramovou. 
Za veselejší barvy podzimu 
děkují bohumínští senioři.

Květa PINKASOVÁ

Vzorný přístup
Děkuji Daliborovi Třasko-

šovi z bohumínské radnice za 
obětavý a vstřícný přístup při 
projednávání nového územní-
ho plánu města Rychvaldu. 
Děkuji za jeho pracovní nasa-
zení, ochotu informovat. Jeho 
vystupování by mělo být mo-
tivací pro mnohé úředníky. 

Pavla VITKOVSKÁ

Poděkování za péči
Děkuji kolektivům JIP in-

terny a rehabilitačního oddě-
lení Bohumínské městské 
nemocnice za příkladnou 
péči a pomoc v návratu do 
plnohodnotného života po 
kombinaci několika těžších 
onemocnění. Srdečné díky.

Velice spokojený pacient Ivo
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Nebezpečná ohnivá rošťárna
Mezi Vrchlického a Husovou ulicí v noci 
na 7. října zasahovali hasiči. Neznámý 
žhář tady zapálil jeden z kontejnerů na 
tříděný odpad. Nádoba napěchovaná 
papírem lehla téměř celá popelem.

Pachatel způsobil svou paličskou exhibicí 
škodu za patnáct tisíc. Vyhořelý kontejner 
patřil k těm novějším. Jen shodou šťastných 
náhod od něj nevzplály sousední nádoby, 
které jsou v tomto místě v těsné blízkosti.

„Už v minulosti se nám to několikrát stalo. 
Někdy tak lidé činí z rozmaru nebo pod vli-
vem alkoholu, my pak musíme jejich vrto-
chy hradit z rozpočtu města, je to smutné,“ 
uvedla Šárka Plutová z odboru životního 
prostředí a služeb. Město okamžitě po po-
žáru doplnilo sběrné hnízdo náhradním 
starším kontejnerem.  (tch, luk)

Z Česka přes čtyři země a zase zpět

Je pondělí 22. září a autobus expedice Eurorebus 
opouští Prahu. Veze fi nalisty celostátní soutěže, mezi 
nimi i vítěze kategorie středoškoláků, studenty oktávy 
Gymnázia Františka Živného. Bohumínští gymnazisté 
nejedou poprvé, soutěže se účastní pravidelně a 
umísťují se na předních místech. Teď je čeká pětidenní 
putování Rakouskem, Itálií, Švýcarskem a Německem.

V poledne opouštíme Čes-
ko. Souběžně se silnicí, po 
které jedeme, se buduje nová 
rychlostní komunikace – bez 
průtahů, bez komplikací. 
V Linzi najíždíme na dálnici, 
která nedrncá, nevzdouvá se, 
nemá výtluky a je logicky zna- 
čená. Přijíždíme do Salzbur-
gu, hlavního města stejno-
jmenné spolkové země. Město 
nabízí největší středověkou 
pevnost Evropy Hohensalz-
burg, zachovalé historické 
jádro z 18. století i památky 
na nejslavnějšího rodáka W. 
A. Mozarta. Něco k snědku 
– a jedeme dál. Alpy narůsta-
jí, na každém druhém kopci 
stojí hrad. Opouštíme dálnici 
a sjíždíme do údolí k ubytov-
ně. Studentská ubytovna je 
zařízena jako český hotel 
střední třídy. Večeře i snídaně 
jsou formou švédského stolu, 
takže probíhají nevyhlášené 
soutěže o největšího žrouta. 
Poznávací zájezd se mění na 
kulinářskou expedici.

Druhý den cesty je turistic-
ký. Začínáme návštěvou jedné 
z nejhlubších rakouských 
soutěsek Liechtensteinklamm 

u Zell am See. Jdeme po dře-
věných lávkách proti proudu 
potoka valícího se s ohlušu-
jícím hukotem mezi balvany 
až k vodopádu. Obligátní 
fotografování a rychle zpět. 
Druhým cílem je soustava 
přehrad nad Kaprunem vybu-
dovaná během 40. a 50. let. 
Přestupujeme do místního 
autobusu, který nás vyveze 
tunelem ve skále k výtahu 
o rozměrech obývacího po-
koje. Přestupujeme do další-
ho autobusu a jedeme po 
úzké horské komunikaci 

k horní přehradě. Smaragdové 
jezero ve výšce 2 000 metrů 
a nad ním horské štíty po-
kryté sněhem. Výš už je jen 
jasně modrá obloha a slunce. 
Vyškrábeme se aspoň na nej-
bližší vršek, na němž je kříž 
s nápisem Hohenburg 2 108 
metrů. Selfie na památku 
a zpět k přehradě. Na koupání 
voda není, ale závody v háze-
ní kamenů jsou neodolatelné. 
Po návratu do Kaprunu ještě 
navštěvujeme památník ne-
štěstí, k němuž došlo v roce 
2000. Při požáru pozemní 
lanovky zde zahynulo na 155 
turistů včetně dvou Čechů. 
Další cesta nás vede do Vý-
chodního Tyrolska. Vysoké 
hory, hluboká horská údolí 
a v nich roztažené vesnice 
s typickou architekturou, na 
kopcích nad vesnicemi stře-
dověké hrady.

(Pokračování příště)
Vladimír JEŘÁBEK

Z DENÍKU CESTOVATELŮ (1)

Foto: Gymnázium BohumínFoto: Gymnázium Bohumín

Kratší den 
i provozní doba
Poslední říjnovou neděli 

si posuneme ručičky 

hodinek ze třetí na 

druhou hodinu. 26. října 

začíná zimní čas a s ním 

se mimo jiné zkracuje 

i provozní doba ve

sběrných dvorech.

Stabilní sběrný dvůr v are-
álu BM servisu bude mít ote-
vřeno ve všední dny od 8 do 
16 hodin, v sobotu od 8 do 14 
hodin. Pojízdná sběrna bude 
přístupná od pondělí do pát-
ku od 10 do 16 hodin a v so-
botu od 8.30 do 14.00 hodin. 
Mobilní sběrnu tato změna 
zastihne na její poslední le-
tošní zastávce, v Pudlově za 
fi rmou Sysbau, kde bude od 
29. října do 7. listopadu. 

(red)

Sbírka dek 

pro psí útulek
Psí útulek v Šunychlu se 

připravuje na zimu. Každý, 
kdo má doma nepotřebné 
deky, pelíšky, osušky, pří-
padně oblečky pro pejsky, 
může je věnovat na dobrou 
věc. V průběhu listopadu je 
budou v rámci otvírací doby 
přijímat správci v útulku. 
Nevhodné je staré oblečení 
a matrace.   (veda)

KRÁTCE

Foto: Pavel Čempěl
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Mezi gymnazisty rostou šachová esa
Sedmileté období 
bez porážky skončilo. 
Bohumínští gymnazisté 
při šachové simultánce se 
starostou Petrem Víchou 
skórovali. A ten na 
výsledek hned tak 
nezapomene. Studenti 
mu uštědřili hned tři 
prohry a jednu remízu. 
Petr Vícha přiznal, že tolik 
porážek v historii turnaje 
ještě nezažil. 

Starosta při tradiční simul-
tánce na půdě  gymnázia 
naposledy dvakrát prohrál 
s dnešními reprezentantkami 
v šachu Terezou a Marianou 
Olšarovými. Letos ho na lo-
patky položila další souroze-
necká dvojice, bratři Ondřej 
a Vojtěch Šrámkovi. Bodoval 
také jejich spolužák David 
Brantol a remízu s prvním 
mužem Bohumína nakonec 
vybojoval i Dominik Audy.

„Zpočátku jsem byl trochu 
nervózní, protože většina 
soupeřů hrála velmi dobře. 
Pak jsem se ale rozehrál, ně-
kteří udělali chyby a zbývalo 

tak pět, šest partií, které 
mohly skončit jakkoliv. Každý 
rok navíc čekám, že dostanu 
výprask od bratrů Šrámko-
vých, kteří hrají extraligu, 
tak mě prohra s nimi nepře-
kvapila. Porazili by mne 
možná už i při vážné partii. 
Jednou budou podobně jako 
sestry Olšarovy patřit mezi 

českou šachovou špičku,“ vy-
sekl vítězům poklonu Petr 
Vícha. S gymnazisty si simul-
tánku zahrál už podevate-
nácté. V předchozích roční-
cích prohrál jen pětkrát. Na 
svém kontě má tak po letoš-
ním ročníku celkově 351 ví-
tězství, osmnáct remíz a osm 
porážek.

„Těší mě, když vidím šikov-
né mladé lidi, kteří skvěle hra-
jí. Jsou nadějí našeho sportu 
do budoucna. A moc rád bych 
se dočkal toho, že šachy bu-
dou součástí školní výuky 
jako v některých evropských 
zemích,“ okomentoval svůj 
výkon Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

Se starostou letos změřilo síly jednadvacet 
studentů gymnázia.  Foto: Pavel Čempěl

Od 6. do 12. října probíhal v celém Česku »Týden knihoven« a ta naše se do 
něj tradičně zapojila. Vyhlásila upomínkovou amnestii pro zapomnětlivce, 
kteří včas nevrátili půjčené publikace, a pořádala doprovodné akce.

Úspěšnou akcí v rámci Týdne kniho-
ven byl v Bohumíně původně páteční 
čtenářský maraton pro školáky. Zájem 
škol byl tak velký, že maraton začal 
s jednodenním předstihem. První čte-
náři zalistovali v knize už ve čtvrtek 9. 
října v osm ráno a četlo se celé dopoled- 

ne. Následující den se nad stránkami 
knihy střídali čtenáři od rána až do půl-
noci. Malou pauzou byly hry a loutkové 
představení Tomáše Richtera určené 
dětem, které se zúčastnily strašidelného 
nocování v knihovně. 

»Čtenářský maraton aneb Čtení není 

nikdy dost« je novým projektem knihov-
nice dětského oddělení Jany Gieckové. 
Úkolem je přečíst co nejvíc stran z po-
hádkových knih a děl oblíbených spiso-
vatelů. „Zapojilo se 193 čtenářů kteří 
přečetli 181 stran,“ uvedla Jana Gicková.

Zpestřením celé akce byly i »dramati-
zace«. Nejen že děti pohádky četly, také 
je také divadelně ztvárnily. Zhostily se 
role vlka a prasátek, dědečka, babičky, 
vnučky a zvířátek, kteří tahají řepu, 
a mnoha dalších pohádkových postav.

Magdaléna JEDZOKOVÁ, vedoucí knihovny

Postavy z pohádek v knihovně také ožily
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Učitelka Nataša Zelková z Benešovy školy 
se seznamuje s budoucími prvňáčky a oni 

zase s ní. Na první hodinu »Školy nanečisto« 
dorazilo šestnáct předškoláků. Foto: Pavel Čempěl

listopadu se zájemci sejdou 
v družině, 9. prosince a 13. 
ledna v hlavní budově a 11. 
února v »malé škole« v Čás-
lavské ulici, vždy od 15 hodin.

Benešova škola organizuje 
přípravku už jedenáct let 
a stejnou cestou jdou i další 
bohumínské školy. ZŠ ČSA 

připravuje pro budoucí prv-
ňáčky tradiční akci »Budu 
školákem«. Letos proběhne 
6. listopadu, 2. prosince a 15. 
ledna vždy v 15.15 a 16.30 ho-
din. Děti si zvykají na školní 
režim, seznámí se s předměty 
a dostanou základy nutné pro 
zvládnutí první třídy. Rodiče 

Caparti si zvykají na školní lavice
Benešova škola připravila 
pro budoucí prvňáčky 
»Školu nanečisto«. Probíhá 
každé druhé úterý v měsíci. 
Děti se seznámí s prostředím 
školy a poznají učitelku, 
která se jim bude po 
prázdninách ve skutečné 
první třídě věnovat.

První hodina školní pří-
pravky proběhla 14. října 
a zavítalo na ni šestnáct dětí. 
Většinou z mateřinek, které 
» B e n e š o v k a « 
zastřešuje, 
tedy 

z Rafi -
n é r s k é h o 
lesíku a Fit školky. 
Podívat se ale přišly i děti 
z jiných školek, protože Škola 
nanečisto je otevřena všem. 
Navíc není podmínkou, aby 
předškoláci absolvovali všech-
na setkání. Ta probíhají po-
každé na jiném místě, aby 
děti i rodiče poznali celkové 
prostředí školy. Například 11. 

uvidí, jak učitelky s dětmi 
pracují , jaké metody využívají. 
Školní psycholožka zase podá 
informace o tom, co by měl 
předškolák zvládnout při zá-
pisu do 1. třídy. (tch)

Stáří je jejich předností. Z linek montážních 
závodů sjeli před mnoha a mnoha lety, ale 
pořád se za nimi každý ohlédne. Motocykloví 
veteráni, udržovaní a nablýskaní krasavci, potěší 
oko každého milovníka jednostopých strojů.

V sobotu 4. října si dali dostaveníčko majitelé mo-
tocyklových dědečků z obou stran hranice. Jezdci na 
strojích českých, polských i světových značek nezů-
stali jen u tradičního statického srazu. První říjnovou 
sobotu probíhala ve Slezsku řada kulturních či zábav-
ních akcí a motorkáři se rozhodli, že jejich účastníky 
jistě potěší přehlídka nádherných mašin. »Nakopli« 
své stroje, vyrazili na okružní jízdu a některé z akcí 
navštívili. Zavítali mimo jiné i na závěrečný ceremo-
niál zamykání meandrů Odry, ukončení vodácké 
sezony. Vodáci, kteří vypluli ze Starého Bohumína, 
se tak mohli motocyklovými veterány pokochat v cíli 
plavby v polském Zabełkówě.  (tch)

Přijeli na lodích, obdivovali motorky

Foto: Pavel Čempěl
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Mísenka oranžová (Aleuria aurantia) 
Mísenka oranžová je díky své velikosti, 
nádhernému zbarvení a růstu na ruderálních 
stanovištích snadno poznatelným druhem. 
Je sice jedlá, ale málo vydatná. Nejvíce se 
používá jako okrasa do nakládaných hub.

Plodnice tvoří 1 – 15 
cm široké, zprvu pohár-
kovité, posléze ploše 
rozprostřené křehké 
misky. Vyrůstají v po-
četných houfech a sku-
pinkách. Vyskytuje se 
od července do listopa-
du na vlhčí humózní jí-
lovité, hlinitopísčité či 
písčité půdě při okra-
jích cest, na spáleniš-

tích, často i na lesních 
cestách pokrytých čers-
tvou šotolinou a mezi 
štěrkem, najdeme ji i na 
hřbitovech, v parcích 
i sadech. Někdy se obje-
vuje již v květnu. Patří 
k nemnoha druhům 
hub, které se mohou 
požívat za syrova, a pro-
to se přidává do salátů.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – houby (147)

KRÁTCE

Volba povolání 

na Karvinsku
Pod patronací měst, střed-

ních škol a úřadů práce pro-
běhne výstava »Volba povolá-
ní«. Zaměřuje se na aktuální 
vzdělávací nabídku středních 
škol na Karvinsku a vybra-
ných škol v nejbližším okolí. 
Výstava proběhne vždy od 10 
do 17 hodin – 6. listopadu 
v Obecním domě  Družba 
v Karviné, 13. listopadu ve 
Společenském domě Reneta 
v Havířově a 20. listopadu 
v Domě kultury města Orlové.

 (red)

Dílny, kavárna i kadeřník na rynku
Učební obory jako na dlani. Bohumínská střední škola 
pořádala už potřetí prezentační Den řemesel, poprvé 
přímo na náměstí. Snažila se oslovit žáky základních 
škol, kteří se rozhodují, co v životě dál.

První dva ročníky se konaly 
v areálu školy, letos ale akce 
opustila její brány. „Na náměs-
tí je nás přece jen lépe vidět. 
Nejen děti, ale i jejich rodiče si 
k nám snáze najdou cestu,“ vy-
světlil zástupce ředitele Tomáš 
Cedivoda. Zájemci si mohli 
ukázky z jednotlivých oborů 
prohlédnout, ale také osahat. 
Na náměstí stál funkční sou-
struh nebo panel, který simu-
luje bytovou elektroinstalaci. 
„Právě na takovém panelu pro-
bíhá závěrečná praktická zkouš- 
ka našeho tradičního oboru 
elektrikář,“ dodal Cedivoda. 
Den řemesel mohli navštívit 

kolemjdoucí, hlavně ale střední 
škola pozvala základky z Bohu-
mína i okolních obcí. K vidění 
tady byl automobil, na kterém 
se učí budoucí automechanici, 
kuchařky připravily příchozím 
různé dobroty a před kavárnou 
vyrostl i kadeřnický salon.

SŠ Bohumín v současnosti 
navštěvuje 620 žáků. Studují 
dva maturitní obory (sociální 
činnost, provoz a ekonomika 
dopravy) a sedm učebních 
(obráběč, elektrikář, zámeč-
ník, mechanik, opravář aut, 
kadeřnice, kuchař–číšník). 
V nabídce je také dvouletý 
obor provozní služby.  (tch)

Funkční technika, improvizovaná kavárna nebo kadeřnický salon. Takový 
byl na náměstí Den řemesel Střední školy Bohumín. Doprovodný program 
pak cílil na sportovce.  Foto: Pavel Čempěl
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Basket pro děvčata
Sdružení Basket Ostrava 

nabízí od začátku letošního 
školního roku v tělocvičně 
Masarykovy školy basketba-
lovou přípravku pro dívky. 
Hlavním cílem je nabídnout 
děvčatům alternativu k »ne-
produktivnímu« trávení vol-
ného času. Přihlásit se mo-

hou školačky narozené v ro- 
ce 2005 a mladší, které mají 
zájem pravidelně sportovat 
a poznávat krásy a úskalí 
basketbalu pod vedením 
zkušené trenérky Magdalény 
Leczové. Tréninky jsou dva-
krát týdně, vždy v pondělí 
a ve středu od 15.30 do 17 
hodin. Informace na www.
basketostrava.cz nebo na 
 777 267 442.  (toma)

Naši na Panevezio cup 2014
V litevském městě Panevežys proběhl 4. až 6. září 
mezinárodní turnaj ve vzpírání. Českou republiku 
reprezentovali vzpěrači z Bohumína. Na turnaji 
startovali závodníci domácí Litvy, Česka, Estonska, 
Ruska, Polska a Lotyšska.

Svěřenci trenéra Petra Sed- 
láčka přivezli z Litvy několik 
cenných kovů a blýskli se 
skvělými výkony:

 ● Tomáš Mirga, 1. místo, ka-
tegorie do 50 kg (trh 57 kg, 
nadhoz 73 kg)

 ● Jaromír Gasior, 3. místo, 
kategorie do 77 kg (trh 100 
kg, nadhoz 110 kg)

 ● Eduard Sedláček, 3. místo, 
kategorie do 94 kg (trh 103 
kg, nadhoz 126 kg)

 ● Matěj Madlé, 4. místo, ka-
tegorie do 62 kg (trh 44 kg, 
nadhoz 59 kg)

 ● Ondřej Tchurz, 7. místo, 
kategorie do 69 kg (trh 66 kg, 
nadhoz 77 kg)

Oldřich TCHURZ

Jubilejní ceně požehnala atletická hvězda
Na stadionu u základní školy ČSA se 8. října běžela Velká cena Bohumína. 
Mítink završil letošní atletickou sezonu na dráze. A bylo to slavnostní 

zakončení. Samotný stadion i běžecké závody slavily desáté výročí.

V dosavadních deseti ročnících už star-
tovalo více než 1 200 běžců, nejvíce v tom 
letošním jubilejním. Na start se postavilo 
205 závodníků. Bohumínští odchovanci, 
kteří začínali na školním stadionu s umě-
lým povrchem, se prosadili i na národní 
atletické scéně. Několik mladých borců se 
na mistrovství republiky umístilo na me-

dailových pozicích. Patří k nim Ladislav 
Svoboda, Martin Perutka, Michal Stuchlík, 
Ondřej Chylek, Lukáš Halaj, Hana Hola-
ňová a další. 

Díky »atletice pro děti«, organizované 
Atletickým klubem Bohumín, vyrůstají 
nové talenty a je dobře, že je mladí rodiče 
podporují. V současné době má z AKB 

nejlepší výkonnost Michal Jarošek (18), 
který na velké ceně vyhrál běh na 60 met-
rů a na kilometrové trati byl druhý. Pěkné 
výkony podává také Lenka Jarošková (14), 
vítězka běhu na 60 metrů, dobří také byli ví-
tězové Tobiáš Šopík (7) a Jan Kaplarčík (24).

Patronkou jubilejní velké ceny byla 
karvinská rodačka Denisa Rosolová (28). 
Česká sprinterka a překážkářka je něko-
likanásobnou mistryní ČR. Ve sbírce má 
také zlato a stříbro z mistrovství Evropy.

Zdeněk VESELÝ, AK Bohumín

Malí čtenáři mysleli na ty dospělé
Během Týdne knihoven vyráběly děti v hlavní budově 

knihovny a na jejích pobočkách v Záblatí, Skřečoni a Starém 
Bohumíně záložky do knih. Nevyráběly je však pro sebe, ale 
pro dospělé návštěvníky bibliotéky. Aby jim udělaly radost.

„Nápad, který měla knihovnice dospělého oddělení Lenka 
Pisarská, se setkal u dětí s velkou odezvou. Ty na některé zálož-
ky napsaly vzkazy, nakreslily obrázky, vystřihly či nalepily 
ornamenty,“ uvedla vedoucí knihovny Magdaléna Jedzoková.

Vyrobené záložky jsou vystaveny v dospělém oddělení a na 
pobočkách knihovny. Čtenáři si z nich mohou vybrat a vzít 
domů tu, která se jim nejvíce líbí.  (maje)

Bunkr slaví páté narozeniny
Je to už 5 let, kdy nezisková organizace Bunkr překročila 
hranice Třince a rozšířila svou činnost do Bohumína. 
V listopadu 3. listopadu 2009 zde otevřela nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež – klub Bunkr.

Letos tedy Bunkr oslaví své 
5. výročí. Při této příležitosti 
se setkáme se zástupci města 
Bohumína, pracovníky sociál-
ního odboru, našimi bývalými 
spolupracovníky a s kolegy 
z jiných sociálních služeb. Pro 
klienty připravíme zábavnou 
narozeninovou oslavu.

Klub Bunkr sídlí v ulici 
Adama Mickiewicze vedle 
vlakového nádraží. Poskytuje 

zázemí, podporu a odbornou 
pomoc klientům od 13 do 20 
let, kteří jsou v obtížné život-
ní situaci. Nejčastěji s nimi 
řešíme motivaci ke vzdělání 
a uplatnění na trhu práce. 
Přínosem služby pro společ-
nost je prevence kriminality 
a prevence sociálního selhá-
vání dospívajících ve společ-
nosti.

Markéta MICHALKOVÁ

KRÁTCE
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Týdenní pobyt v Karlově Studánce
Bylo nás šedesát a bylo nám fajn! Tak mohou hodnotit členové Senior klubu Bohumín 
svůj týdenní pobyt mimo město. Nikdo nelitoval. Jeseníky jsou sice drsné, ale krásné. 

Na jaře jsme začali uvažo-
vat, kam společně vyrazíme. 
Zvítězila Karlova Studánka, 
kde jsme byli už před dvěma 
lety. Tentokrát se počet zá-
jemců skoro ztrojnásobil, za 
čerstvým vzduchem vyrazilo 
více než šedesát seniorů. Pro-
tože autobus není nafukova-

cí, někteří jeli vlastními auty. 
U městského úřadu se schá-

zejí lidé s kufry a batohy. Ři-
dič autobusu se opravdu za-
potí, než všechna zavazadla 
uloží. Jsme všichni, můžeme 
odjet. Od města k městu, od 
dálnice k silnici, po dvou 
a půl hodinách jsme na mís-

tě. Ubytování? Stejné jako 
předloni – hotel Bezruč. Pře-
dem jsme si naplánovali, kdo 
chce s kým spát, kdo chce být 
ve kterém patře. Snaha byla. 
Ale protože jelo dost manžel-
ských párů, museli jsme brát 
ohled na jejich soukromí. 
Nakonec se ale podařilo najít 

kompromis. Ubytování bylo 
skvělé, strava perfektní, po-
časí jako na objednávku. Co 
víc si přát? Někteří prožili tý-
den pouze relaxací a dýchá-
ním čistého vzduchu. Jiní 
nestíhali navštěvovat všechny 
restaurace a kulturní progra-
my. Byli i takoví, a těch byla 
většina, kteří poznávali krásy 
Jeseníků. Návštěva restaurace 
Grizzly v Ludvíkově neměla 
chybu. Perfektní borůvkové 
knedlíky chutnaly i těm, kteří 
sladké nemusí. Cestu autobu-
sem pod Praděd a následnou 
vycházku až k samému jese-
nickému patronovi si všichni 
odvážlivci užili.

Kulturní večer s dvouhodi-
novým vystoupením našeho 
písničkáře Pepy Pinkase se 
líbil nejen Bohumíňákům, 
ale také zcela cizím hostům. 

Zážitků byla spousta. Tý-
den utekl jak voda a my zno-
vu balili zavazadla, nasedali 
do autobusu a odjížděli do 
svého městečka. Myslím, že 
všichni, kteří výlet do Karlo-
vy Studánky absolvovali, byli 
spokojeni. Ostatní mohou 
své absence jen litovat.

Hana PRÁGLOVÁ

Poděkování nej, nej, nej plavcům
Bohumín počátkem října opět zvítězil v republikové soutěži Plavé celé město. Město a jeho 
společnost Bospor nyní z 1 142 plavců, kteří se na vítězství podíleli, odměnili ty »nej«.

Ocenění si 15. října v Pen-
zionu ve věži převzal nej-
rychlejší plavec Šimon Vícha 
(17), nejrychlejší mezi dívka-
mi a ženami byla Klára Kur-
sová (14). 

Ceny putovaly také do ru-
kou nejmladších a nejstar-
ších plavců. Šestiletý Matyáš 
Pospíchal z Orlové si pro 
gratulace přijel osobně , 
respektive s maminkou, pě-
tiletou Lucii Orlovou z Dol-
ních Břežan zastoupila ba-
bička. Z veteránů na cere-
moniál  dorazil  Antonín 
Adamczyk (84), nejstarší 
plavkyně Anna Témová (80) 
se omluvila.  (erh)

Senioři děkují
sponzorům

Senioři děkují všem spon-
zorům, kteří přispěli na od-
měny pro vítěze sportovně-
zábavních her. Byli to BESIP, 
agentura Faine, Česká spoři-
telna, dm drogerie markt, 
Elektro Palka, Česká průmy-
slová zdravotní pojišťovna, 
prodejna G+G, Č .E.Š.I . 
Restaurant, ZŠ ČSA, město 
Bohumín,  Bohumínská 
městská nemocnice, K3, ná-
městkyně hejtmana Věra 
Palková, starosta a senátor 
Petr Vícha, Senior klub Bo-
humín a jeho členové, hosté 
z Vřesiny u Hlučína.  (pra)

Šimon Vícha uplaval stometrovou vzdálenost za rovnou jednu minutu. 
Obhájil loňské vítězství a o tři vteřiny si vylepšil čas. Foto: Pavel Čempěl

Foto: Senior klub Bohumín

Děkuji celému personálu oddělení ženské interny Bohu-
mínské městské nemocnice. Počínaje přístupem primáře 

Martina Jakubjáka, zástupkyně primáře Vlasty Zvolánkové i staniční sestry, která je člověkem 
na pravém místě. Hodnějšího a ochotnějšího člověka jsem snad nepotkala. Je skvělá nejen 
k pacientům, ale i k personálu. Také chci poděkovat všem sestřičkám a ošetřovatelkám za jejich 
výbornou práci, ochotu, úsměv na tváři i slova povzbuzení a útěchy.  Andrea SZPERNOLOVÁ 

Ochota a skvělý přístup

Poděkování
Velice děkujeme za oběta-

vou práci, lidský přístup 
a velké pochopení všem pe-
čovatelkám v Domově Jisto-
ty v Šunychelské ulici, kterou 
věnovali naší babičce Natálii 
Střádalové po celou dobu je-
jího pobytu. Jejich obětavosti 
a vstřícnosti si velice vážíme. 
Za celou rodinu děkují 

STŘÁDALOVI
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Děkujeme Vám všem za projevenou důvěru u volebních uren. Získali jsme díky Vám 

čtyři mandáty v zastupitelstvu města Bohumína a slibujeme, že budeme ze všech sil 

bojovat za splnění našeho volebního programu. 

Město ještě není připraveno na silnou 
změnu ve svém vedení, ale dostali jsme se do 
centra dění, ke zdroji informací o chodu měs-
ta a všech chystaných projektech. Naším stě-
žejním bodem je »bezpečné město«, který 
trápí nás všechny. Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří se voleb zúčastnili.

místní organizace ANO 2011 

Pro mnohé možná zklamání, pro jiné opětovná 
radost – pro NEZÁVISLÉ výzva!!!
Úvodem velké díky nejen voličům Hnutí NEZÁVISLÍ, 
ale také té celé třetině voličů, která nenechala vše jen na 
náhodě se slovy, »… stejně je to jedno…« a k volbám se 
rozhodla jít. Za velice pozitivní vnímáme to, že všechny 
kandidující strany a hnutí budou mít v novém zastupi-
telstvu své zastoupení. Věříme, že toto je předpoklad 
nejen pro větší množství názorů, ale také návrhů, 
včetně těch opozičních. 

Takto by se daly jednoduše 
vyhodnotit výsledky komu-
nálních voleb. Přesto si mnozí 
i po volbách můžete myslet, 
že se opět nic nezmění. NE-
ZÁVISLÍ si to nemyslí. Již na 
prvním jednání s vedením 
města NEZÁVISLÍ přijali na-
bídku na nominaci svých od-
borných zástupců, jak do 
komisí rady města, tak do 
výborů zastupitelstva města. 
Nejen svým voličům sděluje-
me, že NEZÁVISLÍ nebudou 

opozicí jen „papírovou“ – my 
budeme pro naše město pra-
covat v rámci všech nám do-
stupných možností. Součástí 
„struktury“ města není jen 
zastupitelstvo, komise, výbo-
ry, ale také nemalý počet 
městských fi rem a subjektů, 
kterým je z městského roz-
počtu, ať již přímo či nepřímo 
pomáháno. S pomocí souhla-
síme, přesto by NEZÁVISLÍ 
rádi pomohli zlepšit hospo-
daření a efektivitu těchto 

subjektů. Proto jsme vedení 
města nabídli účast svých ně-
kolika odborníků z oblasti 
práva, ekonomie nebo man-
agementu pro práci v dozor-
čích radách. Ne, NEZÁVISLÍ 
nechtějí teplá místečka. My 
své odborníky městu nabízí-
me bez nároku na odměnu 
člena dozorčí rady… 

Nejen pro Bohumín, ale 
pro každé město není dobré, 
když o jeho dalším vývoji 
rozhoduje jen třetina voličů. 
Myslím, že snaha zvýšit zá-
jem lidí o dění ve městě by 
měla být jedním z našich 
společných cílů, bez ohledu 
na to, jaký nosíme dres.

Hodně štěstí Bohumíne!!!
Martin SCHUBERT, 

Hnutí NEZÁVISLÍ
fb: nezprobohumin 

Poděkování 
voličům
Komunální volby pro 
volební období 2014–
2018 jsou již minulostí. 
Dovoluji si upřímně 
poděkovat všem našim 
členům i dalším občanům, 
našim sympatizantům 
za hlasy, které v těchto 
volbách odevzdali pro 
kandidáty KSČM. 

Předvolební propagaci 
naše strana konala slušně, 
byť se skromnými fi nanční-
mi prostředky. Tajně jsme 
doufali,  že získáme v za- 
stupitelstvu tři místa, společ-
ně s Antonií Walterovou jsme 
však opět zůstali jen dva. Naší 
snahou bude pracovat aktiv-
ně pro další rozvoj města ve 
prospěch Vás, bohumínských 
občanů, upozorňovat na pro-
blémy a podílet se na jejich 
řešení v souladu s naším vo-
lebním programem. Ostatní 
naši nezvolení kandidáti se 
určitě obětavě a rádi zapojí 
do činnosti ve výborech a ko-
misích města.

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM



KSČM se připojuje k petici 
»Evropané proti válce«, kte-
rá reaguje na válečný konfl ikt 
na Ukrajině. Petici je možné 
podepsat ve dnech 29. a 30. 
10. 014 od 14 do 16 hod. na 
sekretariátu MěV KSČM, 
Masarykova 418 (blízko kina) 
a nebo elektronicky na adre-
se www.againstwar.eu

: ANO, JSME TADY

www.bohumin.anobudelip.cz

Za parkem to žije
Areál Bosporu návštěvníky 

láká. Do aquacentra zavítalo za 
devět měsíců letošního roku 
160 tisíc návštěvníků, do sauno-
vého světa přes osmnáct tisíc 
a na adventure golf šest tisíc 
osob. A činí se i »nováček«. 
Sportovní halu využilo za ne-
celý první měsíc provozu přes 
dva tisíce sportovců.  (red)

V sobotu 4. října proběhlo v Boskovicích 

Mistrovství ČR ve vzpírání juniorů do 17 

let. Na mistrovství se pod vedením trenéra 

Jana Gospoše představili také tři členové 

oddílu vzpírání Bonatrans Bohumín.

Tomáš Mirga zvítězil v hmotnostní katego-
rii do 50 kilo (trh 62 kg, nadhoz 78 kg, dvoj-
boj 140 kg). V kategorii do 69 kilo vybojoval 
stříbrnou medaili Jaromír Gasior (trh 105 kg, 
nadhoz 125 kg, dvojboj 230 kg) a Ondřej 
Tchurz obsadil devátou příčku (trh 67 kg, 
nadhoz 77 kg, dvojboj 144 kg).

Mistrovství ČR ve vzpírání juniorů

Jaromír Gasior (na foto první zleva) na Mistrovství ČR 
ve vzpírání juniorů do 17 let získal za stříbrnou medaili 
v kategorii do 69 kilo.  Foto: Oldřich Tchurz

KRÁTCE
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Vážení a milí Bohumíňáci,

chceme Vám poděkovat za 71 878 hlasů, které od Vás 
dostal při říjnových komunálních volbách tým místní 
organizace ČSSD Bohumín. Vnímáme to nejen jako 
ocenění práce, která za námi po minulých úspěšných 
obdobích zůstala, ale především i jako ohromný 
závazek do budoucna.

Máme před sebou čtyřletou pouť, během 
níž bychom rádi znovu dokázali, že spolu 
nám to bude šlapat i dál. Filozofie 
směřování města se nezmění. Dál 
budeme dbát na to, aby se u nás 
fajn žilo tomu, kdo je aktivní, 
kdo je schopen dodržovat zá-
kony i společenské zvyklosti 
a kdo chce s námi rozvíjet 
naše krásné město. Naopak 
těžký život můžeme už teď slí-
bit fl ákačům i parazitům.

V zastupitelstvu budou pra-
covat osvědčené známé tváře 
a jeden nováček, Adrian Ku-
der. Vnímáme tedy, že počet 
1 4  z í s k a n ý c h  m a n d á tů 
lze považovat za ohromný 
úspěch.

Třeba i v návaznosti na 
porovnání s výsledky ČSSD 
v našem blízkém okolí. Dává 
nám totiž jistotu, že budeme 

pracovat i dál na tom, co jsme si předsevzali a co 
jsme zakomponovali do našeho volebního pro-
gramu.

Známe problémy Bohumína. Co budeme schopni spolu 
s Vámi vyřešit, to vyřešíme, ale jsou i oblasti, kde nám musí 
pomoci stát. Přesto věříme, že i za čtyři roky se Vám budeme 
moci podívat do očí a požádat Vás o důvěru na další období. 
Teď ale už od slov k činům, vrháme se do práce!

Igor BRUZL, předseda MO ČSSD
Petr VÍCHA, lídr 

kandidátky 
ČSSD

Alea iacta est! – aneb Kostky jsou vrženy!
– jak údajně pravil Gaius Julius Caesar, když se svými 
legiemi překročil hraniční řeku Rubikon a zahájil tak 
občanskou válku, na jejímž konci se stal římským diktá-
torem. Právě skončené komunální volby na další čtyři 
roky rozhodly o složení obecních zastupitelstev v ČR. 

V Bohumíně tak zůstává 
u moci ČSSD, a i když přišla 
o tři místa v městském za-
stupitelstvu, nadále není 
ochotna přizvat do rady měs-
ta žádnou z ostatních kandi-
dujících stran či hnutí a opět 
se rozhodla vládnout městu 
jednobarevně v opojném po-
citu vítězství. Útěchou nám 
snad může být jen odstrašu-
jící případ nedalekého Haví-
řova, kde má vládnout tri-
umvirát ANO + KSČM + 
Hnutí pro Havířov – inu 
touha po moci je velkou dro-
gou…

Lze snad pochopit, když 
lidé nepřijdou k volbám do 
evropského parlamentu, po-
kud nerozumí jeho funkci, 
kompetencím, vztahu evrop-
ské legislativy k národním 
parlamentům Ale proč ne-
přijdou ani ke komunálním 
volbám, ve kterých mají roz-
hodnout, kdo, jak a kam 
bude směřovat nejbližší čtyři 
roky jejich obec či město, 
tedy územní jednotka jim 
nejbližší, ve které žijí? Vážně 
je to nezajímá?

Co vede voliče k tomu, že 
jich z celkového počtu 18 223 
voličů v Bohumíně (včetně 
cca 1 150 lidí, kteří mají trva-
lý pobyt na městském úřadě) 
přijde ke komunálním vol-
bám jen necelých 33%, a to 
převážně z řad seniorů? Proč 

k volbám nepřišlo v Bohumí-
ně zbylých 67% voličů, proč 
nepřišli mladí? Jsou snad se 
vším spokojeni, či vším otrá-
veni, jsou lhostejní ke všemu 
anebo jsou tak leniví? Neob-
stojí ani falešný argument, že 
si nevybrali mezi kandidáty 
ze šesti kandidátních listin 
– tak proč nekandidovali oni 
sami? Jsou na sebe patřičně 
hrdí, že nešli k volbám?

Jsem přesvědčen, že ten 
občan, který nepřijde k vol-
bám, pak nemá morální prá-
vo kritizovat výsledky voleb, 
ani ty představitele obce, 
kraje či státu, kteří byli zvo-
leni hlasy těch, kteří k vol-
bám přišli. Už od Švejka se 
traduje, že jsme národem, 
který řeší politiku, hospodář-
ské problémy i mezinárodní 

vztahy nejraději v hospodě 
u piva, ale raději pro jistotu 
tak, aby to u vedlejšího stolu 
už nebylo slyšet...

Děkuji voličům, kteří přes-
to nezůstali lhostejní či leniví 
a zodpovědně přišli hlasovat 
o složení svého bohumínského 
zastupitelstva – bez ohledu 
na to, jak a pro koho hlaso-
vali. Obzvláště děkuji těm 
voličům, kteří v dnešní době 
módního svalování všeho 
zlého jen na ODS hlasovali 
pro naše kandidáty, kterým 
i takto s respektem a úctou 
děkuji za jejich odhodlání 
kandidovat, podílet se na vo-
lebním programu a aktivitu 
v předvolebním čase.  

Všem zvoleným kolegyním 
a kolegům zastupitelům gra-
tuluji ke zvolení a doufám, 
že nejbližší čtyři roky bude 
v zastupitelstvu vítězit zdra-
vý rozum a odhodlání být 
prospěšný celému Bohumí-
nu.

David MARYŠKA, 
zastupitel za ODS

Díky! Spolu nám to bude šlapat i dál...

www.cssd-bohumin.cz www.facebook.com/CSSDBohumin
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Vydal se na cestu, 
kterou jde každý sám, 
jen dveře vzpomínek 
nám nechal dokořán.

21. října jsme 
si připomněli 

5. smutné výročí 
úmrtí 

pana Milana HRČKY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn a zarmoucená rodina.

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal, 
jen vzpomínka v srdci zůstává dál. 

Jen svíci hořící a krásnou kytici 
na hrob ti můžeme dát 

a s láskou na tebe vzpomínat.

23. října vzpomene-
me 15. výročí úmrtí 

našeho drahého 
bratra, strýce, 

švagra, 

pana Rudolfa BOBKA.
S láskou a úctou vzpomínají 
sestra Josefa s manželem, 

Veronika s manželem, Lenka s rodinou 
a Kamil s rodinou.

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

Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.

22. října jsme 
vzpomněli 5. výročí 
úmrtí milovaného 

manžela, otce 
a dědečka, 

pana Jozefa MAKÚCHA.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka s rodinou.

Děkujeme rodině, 
známým, 

příbuzným, 
sousedům 

a kamarádům za 
projevení soustrasti 

na posledním 
rozloučení 

s panem 
Emilem KARWACZYKEM.

Manželka Marie, 
synové Pavel a Dušan s rodinami.

23. října 
vzpomeneme 

nedožitých 82 let

pana Aloise 
DROBKA

a zároveň 
7. listopadu uplyne 

první bolestný rok od jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen. 
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, 

jen bolestné vzpomínky 
nám zanechal.

19. října jsme 
vzpomněli 1. smutné 

výročí úmrtí 

pana Mgr. 
Miroslava BRACHÁČKA.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Alena.

31. října 
vzpomeneme 

1. smutné výročí, 
kdy nás navždy 

opustil můj manžel,

pan Josef 
JANAS.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jana 
s rodinou.

Rút 1/16: „...kamkoli půjdeš (ty), půjdu (i já).“.

Drazí přátelé, připomínám si, 
že jsme si spolu s mým vzácným

FRANTIŠKEM
20. října 1973 navzájem slíbili, 

že po „cestě manželství“ 
půjdeme spolu. 

Věřím, že mně stále provází 
jeho dobrota, láska i ochrana 
– byť v jiném prostoru a čase.

Kdo jste poznali mého manžela 
Františka jako dobrého člověka, 

kantora, kolegu i kamaráda, 
vzpomeňte se mnou.

S díky
Šárka KUBJÁKOVÁ, 

manželka.

Čas nezastavíš!

A proto vzpomínáme 
již 9. výročí úmrtí 

mého manžela, 

pana Jana 
ŠIMKA
 ze Záblatí.

Zemřel náhle 25. října 2005.

S láskou vzpomínají manželka Vlasta 
a syn Jiří s rodinou.

Děkujeme všem za případnou 
vzpomínku na jeho osobu.

VZPOMÍNKY
Naše vzpomínky 

tě stále doprovázejí...

20. října jsme 
si připomněli 

1. smutné výročí 
úmrtí naší drahé 

manželky, 
maminky, babičky 

a prababičky, 


paní Olgy MICZKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná manžel 
s rodinou.

Těžko se s tebou loučilo, 
těžké je bez tebe žít. Láska však 
smrtí nekončí, v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.

23. října jsme si 
připomněli 1. 

smutné výročí úmrtí 

pana Hermana 
LITSCHKY.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Františka, syn Miroslav, 

dcera Jolana s rodinou, 
vnuk Martínek, vnučka Silvie, 

bratr Otmar s rodinou 
a sestra Anne Marie s rodinou.
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REALITY

● Prodám družst. byt 1+1.  723 
550 090.
● Prodám byt 3+1 v os. vl., 97 m2, 

v centru. RK nevolat.  736 681 925.
● Nabízím k prodeji dr. byt 3+1 

o rozloze 76 m2, ve 4. podl. s bal-
kónem. Byt se nachází v Kostelní ul. 
v centru Bohumína, má nové podlahové 
krytiny, nové interiérové dveře, nové 
vstupní bezpečnostní dveře zn. Sherlock 
s vícebodovým zamykáním. V domě 
byla vyměněna okna, dům je zateplený, 
nové odpady a stoupačky. V domě je vý-
tah. Prodej bez RK. Cena: 659.000 Kč. 
 733 307 030.
● K prodeji dům k trvalému byd-

lení i ke komerčním účelům, Nová 
Ves u Bohumína. Celková plocha 1159 m2. 
Plocha bytu 3+1, 85 m2.  605 544 432.
● Prodám stavební parcelu 2579 

m2 v Záblatí s chatkou. Zaveden el. 
proud 220 W i 380 W, voda. Pěkné pro-
středí se vzrostlými jehl. stromy. Nároč-
ným zájemcům.  604 301 593.

AUTO-MOTO

● Škoda Felicie, r.v. 1998, STK 
platná do 05/2016, najeto 115 tis. km, 
benzín, tažné zařízení, autorádio, nepo-

Po dobu prodeje aktuálního čísla OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webu města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

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

ten nikdy nezapomene.

4. listopadu 
vzpomeneme 

5. smutné výročí 
úmrtí

paní Lydie 
KOCHOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají 
syn Miroslav s manželkou Evou, 

vnuci Mirek, Milan s manželkou Ivou, 
pravnuci Michal, 

Kristián, Klárka a Olivie.

Tak ráda jsi žila, chtěla s námi být, 
osud krutě zasáhl, tys' musela odejít. 

Na hrob kytičku a svíci dáme, 
s láskou v srdcích vzpomínáme.

4. listopadu uplyne 
10 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.

VZPOMÍNKY

HUTNÍ MATERIÁLY
ve spolupráci s fi rmou Mar  n Ďurík 

nabízí:  jäckly, trubky, tyčovou ocel, I a U profi ly 
 plechy černé, FeZN, Al 
 betonářskou ocel, betonářské sítě 

a další široký sor  ment hutních materiálů

Najdete nás u Kaufl andu, Po – Pá od 7,00 – 16,00 hod.
Kontakty:  mob.: 739 733 515, email: durikmar  n@seznam.cz

www.fortesteel.cz

INZERCE
škozený interiér, potahy, náhradní kola, 
zahrádka. Cena dohodou.  596 011 473, 
737 440 332, E-mail: durisovaa@
seznam.cz.

RŮZNÉ

● Prodej medu z Jeseníků a vče-
lařských potřeb v obchůdku U Luďky ve 
Skřečoni.  776 684 719.
● AKCE: nabízíme Analýzu stav-

by těla, včetně  konzultace. Nyní zdar-
ma. www.vyziva-pohyb.cz nebo   739 
237 505.
● Kanadské krůty na chov i vykr-

mené po tel. domluvě.  776 171 452.
● Levně prodám zrekonstruova-

ný dvojhrob v Záblatí. Cena doho-
dou.  773 540 990.

SLUŽBY

● Hloubkové čištění koberců, se-
dacích souprav, rohových lavic, židlí, 
interiéru aut, technikou Kärcher. www.
cistyautointerier.cz  724 088 643. 
● Podlahářství DV FlooR. Více na 

www.dvfloor.cz.  604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU VÁM! Cuk-

roví, dorty, po celý rok. Super kvalita i 
cena.  737 856 868.

Řešení křížovky z minulého OKA
„Řeknu vám, paní Nováková, ten váš muž je opravdu dříč. Dělá 

za dva.” – „To jo, ... ale co z toho, když sní za čtyři”
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Noví občánci 
našeho města

Adéla a Ondřej 
Badurovi  Šimon 
Sevcsík  Antonín 
Heřman Jamnitz-
ký  Tobiáš Holuša  Šarlota 
Bedrunková  Klára Kolebacz- 
ová  Matyáš Jan Savara  
Andrea Braczková  Ilona 
Škutová  Matyáš Dočkal  
Agáta Zlámalíková  Dominik 
Moric.  (mat)

Když akce 
střídá akci

Občanské sdružení Profi t12 
nabralo podzimní vítr do pla-
chet. Akce stíhá akci. 25. září 
jsme se dobře pobavili v pro-
gramu »Vážně-nevážně« 
s ředitelem bohumínské 
městské nemocnice Vojtě-
chem Balcárkem. Pohodový 
večer, kdy nám pod direktor-
skou slupkou ukázal krásné 
obyčejné lidství. Pane řediteli, 
moc děkujeme.

Co jsme mohli očekávat, 
když na pozvánkách stálo, že 
možná přijde i kouzelník?  
Přišel? Nepřišel? Přišla kou-
zelnice Radana Vozňáková 
a předváděla triky, nad kte-
rými se tajil dech. A co teprve, 
když vybrala divačku Růženu 
a té nechala strčit ruku pod 
gilotinu! Uf, tentokrát to dob-
ře dopadlo, zahrálas nám, 
Radano, pěkné divadlo...
A tímto také děkujeme.

27. září se bavili senioři. 
Soutěž moučníků vyhrála ro-
láda Jiřiny Agelové. Oblíbená 
harmonikářka Eva Dziežová 
opět rozezpívala a roztančila 
celou klubovnu. 

Počátek října patřil přípra-
vám na celostátní akci »Pla-
veme prsa«, kterou už po-
čtvrté zorganizovala Aliance 
žen s rakovinou prsu. Smys-
lem akce bylo upozornit na 
dobrou prognózu v případě 
včasné léčby zhoubného ná-
doru prsu, na možnosti kva-
litního života vyléčených žen 
a na význam podpory v prů-
běhu léčby i po ní. Podpořit 
dobrou myšlenku přišlo 11. 
října 120 plavců. Děkujeme.

Zdeňka CICHÁ

Interrupce bez skalpelu, potratová 

pilulka v Bohumíně
Ve světě se už 34 let používá 
k přerušení těhotenství 
takzvaná potratová pilulka, 
která je plnohodnotnou 

alternativou chirurgického ukončení 
těhotenství. Pilulka v červnu dorazila do 
Česka a nyní je k dispozici i na oddělení 
gynekologie a miniinvazivní chirurgie 
Bohumínské městské nemocnice (BMN). 

V západních zemích je pilulka první volbou 
u 80 procent všech interrupcí. Výběr konkrétní 
metody, o kterou projeví žadatelka zájem, však 
vždy posuzuje a schvaluje lékař. Přípravek 
může předepsat pouze lékař specialista v oboru 
gynekologie a porodnictví, a to pouze v zařízení 
s lůžkovou péčí. Ambulantní gynekolog nemů-
že přípravek objednat, předepsat ani podat.

Pomocí pilulky lze ukončit těhotenství až do 
49. dne těhotenství, tedy do 49. dne od začátku 
poslední menstruace. Ve skutečnosti jde o dva 
druhy pilulek, které se užívají postupně. Nej-
prve pacientka polkne tři tabletky Mifegyne, 
které zastaví vývoj embrya a způsobí odloučení 
placenty. Po užití přípravku zůstává hodinu 
v nemocnici pro případ nežádoucích účinků, 
pak odchází domů. Už v tuto dobu může nastat 
slabé krvácení. Ve druhé fázi za 36 až 48 hodin 
pacientka užije druhou tabletku Mispregnol. 
Po požití by měla být tři hodiny v klidu. 
Mispregnol vyvolá děložní stahy, které vypudí 
těhotenství z dělohy. K tomu dojde v rozmezí 
několika hodin až dnů. Samotný potrat prová-
zí krvácení podobné intenzity jako menstruace. 
Krvácení by mělo po potratu rychle slábnout, 
ale jako slabé krvácení nebo špinění může pře-
trvávat i sedm až deset dnů. Poté je nutná kon-
trolní prohlídka lékařem včetně ultrazvukové-
ho vyšetření, zda bylo těhotenství ukončeno.

V období potratu lze užívat léky proti bolesti. 
Pacientka na začátku obdrží kontaktní kartu 
na lékaře nebo centrum, na které se obrátí 
v případě potíží. Vyskytnout se může horečka, 
zimnice, třesavka, bolesti, silné nebo dlouhé 
krvácení a podobně. Přípravek mohou užít 
prakticky všechny ženy s výjimkou těch, které 
jsou alergické na prostaglandiny, mají silné 
astma, nebo trpí dědičnou porfyrií či chronic-
kou poruchou funkce nadledvin. Rovněž je nut-
né před podáním zvážit další rizika jako je pří-
tomnost jizvy na děloze (například po císařském 
řezu) či kardiovaskulární zátěž (onemocnění 
srdce, vysoký cholesterol, kuřáctví, cukrovka 
a další). U žen s negativním Rh faktorem je nutno 
zvážit podání očkování antiD, aby se po potratu 
netvořily protilátky proti Rh faktoru.

Metoda má nesporné výhody – není nutná 
celková anestezie, nehrozí rizika spojená 
s klasickou interrupcí (zejména riziko poranění 
dělohy), po ukončení těhotenství se prakticky 
hned obnovuje plodnost a žena může otěhot-
nět hned v dalším cyklu. Na druhou stranu je 
nutné myslet i na možnost selhání této metody, 
které se vyskytne u 7,5 procenta žen. V tomto 
případě lze poté provést klasický zákrok a tě-
hotenství ukončit instrumentálně. Pokud by 
se žena po selhání pilulky rozhodla v těhoten-
ství pokračovat, je nutné počítat i s možností 
poškození plodu a vzniku vrozených vad a je 
v tomto případě nutné podrobně plod vyšetřit 
ultrazvukem.

Cenu výkonu a pilulky si stanovuje každé 
zdravotnické zařízení s lůžkovou péči samo. 
Cena je převážně stejná jako u chirurgického 
ukončení těhotenství. Žena částku hradí 
v plné výši. S případnými dotazy mohou ženy 
kontaktovat svého gynekologa nebo oddělení 
gynekologie a miniinvazivní chirurgie BMN.

Petr LANGER, gynekolog BMN

Není slepice jako slepice
Voliéry v parku Petra Bezruče mají nové lákadlo. Mezi 
exotickými ptáky je k nepřehlédnutí, jde totiž o drůbež. 
Ale ne ledajakou. Celoročně budou nyní v jedné z voliér 

k vidění slepičky hedvábničky.

Chovatelé se každoročně 
snaží opeřené obyvatele jed-
notlivých kójí obměňovat. A to 
neplatí jen o typických exo-
tech. Osvědčil se zde třeba 
bažant stříbrný a to už byl jen 
krůček k dalšímu překvapení 
v podobě okrasných hedváb-
niček. Jedním z boxů se nyní 
prochází dvě slepice a jeden 
kohoutek. Chovatel Jan Ferdi-
an ze Skřečoně je vypustil do 
voliéry v září. Teď jsou slepičky 

ještě malé, ale už v příštím roce 
začnou snášet vejce se skořáp-
kou modrozelené barvy. Chova-
telé s nadsázkou konstatovali, 
že už se těší na smaženici.

Původem pochází hedváb-
nička z jihovýchodní Asie. 
Dnes se chová v mnoha stá-
tech světa jako okrasná drů-
bež a hlavně jako spolehlivá 
pěstounka bažantů, slepic, 
japonských křepelek i jiné 
okrasné a užitkové drůbeže.

Voliéra v parku je svým po-
jetím jedinou veřejně přístup-
nou atrakcí tohoto typu na 
Karvinsku. Vlastní ji město, 
které ji ve spolupráci s chova-
teli před lety celkově zrekon-
struovalo. Chovatelé zde v prů-
běhu roku vystavují až sto 
opeřenců z několika světadílů.

Lukáš KANIA
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 23.10. DO 7.11.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 8.11. v 9–18.15 hodin ESOTERICKÝ FESTIVAL. Před-
nášky v kinosále a prodej esoterického zboží ve foyer 
kina. Jedna přednáška 60 Kč, celodenní vstup 150 Kč.

9.00  Markéta Kukuczková a Robert Prokeš: DOTEK 
PŘÍTOMNOSTI V TĚLE A HUDBĚ

11.00  Zdenka Blechová: NEMOCI 
POCHÁZEJÍ Z EMOCÍ

12.30  Zuzana Galuszková: JSEM ŽENA, 
JSEM CYKLICKÁ

13.45 Zdeňka Jordánová: POZNEJ SVŮJ CÍL

16.15  Pepa Šálek: ŠAMANSKÉ 
A JINÉ RITUÁLY

DIVADLO
 ● 29.10. v 19 hodin HLAVA V PÍSKU. Komedie o bo-

hatém požitkáři a jeho ženě. Hraje Jan Potměšil a Ivana 
Chýlková,  Studio DVA divadlo Praha. Sál kina, 420 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 31.10. ve 13–17 hodin DESKOVÉ A JINÉ HRY. 
Party Alias, Známe Česko, Tik Tak Bum, Bank a další.

 ● 31.10. v 17 hodin HALLOWEEN. Strašidelná zá-
bava klauna Hopsalína, lampiónový průvod. Náměs-
tí T. G. Masaryka.

 ● 3.11 až 7.11. ve 13–17 hodin (mimo středu) PRV-
NÍ ČTENÍ PRO DĚTI. Čítárna s hernou.

 ● 10.11. až 14.11. ve 13–17 hodin DRACI V KVĚTI-
NÁČI. Výtvarná dílna: Veselé zápichy do květináče.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 23. a 24.10. v 19 hodin INTIMITY. Film Česko (Romant. 
komedie), 2014, přístupný od 12 let, 104 min., 110 Kč.

 ● 24.10. v 16 hodin DŮM KOUZEL. Animovaný fi lm 
Belgie (Dobrodružný), 2013, 3D, dabing, přístupný, 
85 minut, 130 Kč.

 ● 25.10. v 19 hodin LABYRINT: ÚTĚK. Film USA 
(Mysteriózní / Thriller), 2014, titulky, přístupný od 12 
let, 114 minut, 110 Kč.

 ● 26.10. v 10 hodin MŮJ PES SKIP. Film USA (Pro děti 
/Dobrodružný), 2000, dabing, přístupný, 95 min., 30 Kč.

 ● 26.10. v 16 hodin ŠKATULÁCI. Animovaný fi lm USA 
(Dobrodružný), 2014, dabing, přístupný, 97 min., 110 Kč.

 ● 26.10. v 19 hodin a 27.10. v 16 hodin TŘI BRATŘI. 
Film Česko (Hudební pohádka), 2014, příst., 90 min., 100 Kč.

 ● 28.10. v 16 hodin 7 TRPASLÍKŮ. Animovaný fi lm Ně-
mecko (Pohádka), 2014, dabing, příst., 88 min., 110 Kč.

 ● 28.10. v 19 hodin DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGEN-
DA. Film USA (Historický / Akční), 2014, titulky, pří-
stupný od 12 let, 92 minut, 120 Kč.

 ● 30.10. a 31.10. v 19 hodin DEAD SNOW: RUDÝ 
VS. MRTVÝ. Film Norsko, Island (Zombie horor / Ko-
medie), 2014, titulky, přístupný od 15 let, 101 minut, 
90 Kč.

 ● 1.11. a 2.11. v 16 hodin WINX CLUB – V TAJEM-
NÝCH HLUBINÁCH. Animovaný fi lm Itálie (Pro děti), 
2014, dabing, přístupný, 98 minut, 100 Kč.

 ● 1.11. a 2.11. v 19 hodin DIVOKÉ HISTORKY. Film 
Argentina, Španělsko (Černá komedie), 2014, pří-
stupný od 12 let, 122 minut, 80 Kč.

 ● 3.11. a 5.11. v 19 hodin JOHN WICK. Film USA 
(Akční / Thriller), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 96 
minut, 110 Kč.

 ● 6.11. a 7.11. v 19 hodin POHÁDKÁŘ. Film Česko 
(Romantický), 2014, přístupný od 15 let, 90 minut, 
140 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, 776 577 722

 ● 10.11. v 18 hodin LOMŇANSKÁ KRAJINA. Verni-
sáž výstavy fotografi í Ladislava Pekárka a Vlastimila 
Kanioka. Výstava bude k vidění až do prosince.

 ● Každou středu od 15 hodin KROJE V MARYŠCE. 
Vlastivědně-etnografi cký klub.

 ● Každé úterý od 16 hodin KLUB MLADÝCH HIS-
TORIKŮ. Klub pro mladé badatele.

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin FOLKLÓRNÍ SOUBOR 
MARYŠKA. Kroje, skupina pro děti.  

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ

slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz 

 604 999 147

 ● Pondělí v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RODIČŮ 
S DĚTMI. 

 ● Pondělí v 16 hodin HUDEBNÍČEK.

 ● Středa v 9 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT. 
 739 252 741.

 ● Středa v 16 hodin PŘÍPRAVA MAMINEK K PO-
RODU.  605 243 101.

 ● 3.11. v 10 hodin JAK SI JEŽEK HLEDAL KAMA-
RÁDY. Pohádkové dopoledne s výtvarnou dílnou. * 

 ● 7.11. v 8.30 hodin OTISKY RUČIČEK A NOŽIČEK. * 

 ● 7.11. v 17 hodin RELAXAČNÍ PODVEČER. *

* Na objednávku.

PROFIT 12

Klubovna: Mírová 1038, Centrum Kotelna 

www.profi t12.cz, profi t12@email.cz 

 731 310 048, 733 343 942   

 ● 27.10. v 17–18 hodin CVIČENÍ A TANEC S JANOU. 

 ● 28.10. PODZIMNÍ VÝŠLAP – VŠE PRO ZDRAVÍ. 
První výšlap Profitu12 za krásami Beskyd. Odjezd 
vlaku 8.22 hodin, cíl Ostravice.

 ● 30.10. v 17 hodin RANDE–DAM. S náměstkyní 
hejtmana Věrou Palkovou.

 ● Každé úterý VÝROBA OZDOB Z PERLIČEK. Dílna 
pod vedením Květy Rusové.

SPORT

 ● 2.11. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »A« 
– ŠK KARVINÁ »B«. Šachy, krajská soutěž. Sokolovna 
Starý Bohumín.

CVIČENÍ

 ● SPINÁLNÍ JÓGA – JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA. 
Každé pondělí a úterý od 19 do 20 hodin ve Sport-
centru. Vhodné i pro začátečníky.  731 905 040. 

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

 ● BALÓNY (cvičení na velkých míčích) Každé úterý 

v 19 – 20 hodin. AEROBIC. Každé úterý v 18 – 19 
hodin Sportcentrum Bohumín, www.sportcentrum-
-bohumin.cz, rezervace  724 556 557. 

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, tělocvična ZŠ 
ČSA.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 

v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti 

v pondělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. 
Tělocvična ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 ho-
din. Sportovní hala. www.zumba-nadka.cz 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 

 734 788 668

 ● 26.10. v 9.30–15.30 hodin BADMINTONOVÁ LIGA.

 ● 1.11. RC MODELY RYCHVALD. Závody autíček na 
dálkové ovládání. 

 ● 8.11. v 9 hodin 1. SC BOHUMÍN '98 – FBC ORCA 

KRNOV, ve 12 hodin 1. SC BOHUMÍN '98 – FBC SP. 

PŘEROV B. Florbal, regionální liga, muži A. 

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

Provoz adventure golfu končí 26.10.
pondělí až pátek:  14 – 18 hodin
víkendy a svátky:  10 – 18 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ:

sobota a neděle:  15 – 16.30 hodin

V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna 
bruslí.

 ● Škola bruslení pro děti:

1. kurz: 26.10.–14.12. ve 13.40–14.40 hodin.

2. kurz: 18.1.–8.3. ve 13.40–14.40 hodin.

DISKOTÉKA NA LEDĚ ZRUŠENA.
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Skvělá chuť a krabička na památku
Už sedm let jsou na »trhu« originální Starobohumínské 
oplatky. Dosud si je mohli lidé pořídit v městské části, 
ke které se vážou. Nyní jsou k mání v centru Bohumína, 
v radničním infocentru.

Oplatky představili v dub-
nu 2007 členové občanského 
sdružení Přátel bohumínské 
historie. Pekařský výrobek 
věnovali historii Starého Bo-
humína a poutnímu místu, 
kostelu Narození Panny Marie. 
Právě poutníci, návštěvníci 
kostela a lidé z okolí Starého 
Bohumína si je často pořizují. 
Za třicet korun získají nejen 
chutnou laskominu, ale na 
památku jim zůstane i origi-
nální obal. Na krabičce na-
jdou zajímavé střípky z his-
torie Starého Bohumína, jeho 
založení i proměny pojmeno-

vání. Píše se zde i o tom, jak 
to bylo s návštěvou polského 

krále Jana III. Sobieského 
v 17. století.

Zájemci si mohou oplatky 
zakoupit v domě U Rytíře 
ve Starém Bohumíně nebo 
u manželů Fajových za kos-
telem. Nyní jsou oplatky 

k dostání také v přízemí bo-
humínské radnice, ve zdej-
ším infocentru. Krabička 
stojí třicet korun a oplatky 
jsou k dispozici v sedmi pří-
chutích – čokoládové, kaka-
ové, karamelové, skořicové, 
oříškové, kokosové a s pří-
chutí vaječného likéru.  

(luk, erh)

Deštěm smáčené štafetové běhy
Ve středu 15. října se na oválu v Gliňoči ve Skřečoni uskutečnily dlouhé 

štafetové běhy škol. Zúčastňují se jich čtyřčlenná družstva chlapců 

i děvčat 6. až 9. tříd, která běží čtyři úseky po 250 metrech.

Dlouhé štafetové běhy, které mají 
v Bohumíně pětatřicetiletou tradici, 

letos pořádně pozlobily rozmary pří-
rody. První termín byl kvůli nepřízni-
vému počasí zrušen. Rozmočenou 
dráhu se poté podařilo dát do pořád-
ku, jenže když měli vyběhnout na trať 
závodníci v náhradním termínu, opět 
se z nebe začaly snášet provazy deště.

Letos byly souboje na dráze značně 
vyrovnané. Pohár nakonec získala zá-
kladní škola ČSA. Další místa obsadila 
Masarykova škola, gymnázium, Skře-
čoň a Benešova škola. Poděkování za 
organizaci patří ZŠ Skřečoň, DDM 
Fontána a AK Bohumín.  (red)

Foto: Pavel Čempěl


