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Zástupci společností 
Bonatrans a MS Utilities & 
Services podepsali 14. září 
na radnici »Deklaraci 
porozumění v oblasti 
ochrany ovzduší a vod 
v Bohumíně«. Firmy se tím 
zavázaly k přijetí dlouho-
dobých opatření v oblasti 
životního prostředí. 

Významné bohumínské pod-
niky mimo jiné přislíbily, že bu-
dou hledat další opatření, která 
by vedla ke snížení znečištění, 
omezení spotřeby surovin a pro-
dukce odpadů nebo že budou 
zodpovědně zacházet s technolo-
gickými i odpadními vodami. 

Prodají soukromníci své 
ubytovny?   Str. 3

Bezpečnost zajímala téměř 
tisícovku respondentů   Str. 5

Do sauny za novými lákadly  
 Str. 7

Všechny mateřinky pod křídly 
velkých škol  Str. 9

Firmy rovněž budou odboru 
životního prostředí a služeb pra-
videlně podávat zprávy o vypro-
dukovaných emisích.

Kromě společných bodů obsahu-
je deklarace i specifi cké závazky 
jednotlivých společností. MS 
Utilities & Services bude společně 
s městem řešit zlepšení systému 
parkování v Revoluční ulici. Bo-
natrans zase hodlá v maximální 
možné míře řešit expedici svých 
výrobků po železnici.

Město Bohumín si postoje 
firem váží a vysoce jej oceňuje. 
Vnímá podpis deklarace jako 
uvědomění si míry společenské 
spoluodpovědnosti za kvalitu 
ovzduší a kvalitu vod ve městě 
a okolí.  (erh)

Ekologický přístup místních podniků

Deklaraci podepsal generální ředitel fi rmy Bonatrans Group Jakub Weimann 
a ředitel MS Utilities & Services Petr Teichmann.  Foto: Pavel Čempěl

Na náměstí padl hroznový rekord

Ani v regionu pivařů se nápoj 
z hroznů neztratí. Bohumínské náměstí 
patřilo opět po roce vinobraní. Pátý 
ročník přilákal zejména milovníky 
populárního burčáku, znalci zase 
ocenili kvalitní sudová vína.

Vinaři rozbalili 12. září své stánky na ná-
městí T. G. Masaryka. Návštěvníci mohli 
ochutnat produkci z několika sklepů, zakous-
nout k nim i různé dobroty a poslechnout si 
folkové a cimbálové kapely. Bohumínský rynek 
byl ovšem dějištěm ještě jedné události, 
dalšího zápisu do České knihy rekordů. Pořá-
dající agentura K3 tentokrát připravila stylový 

stí

rekord – nejvíce lidí, pojídajících hroznové 
víno na jednom místě.

„Lidé dostávali trsy hroznového vína, v prů-
měru tři kuličky. Prošli bránou a víno snědli,“ 
popsala průběh rekordu vedoucí kultury K3 
Bohumín Radana Vozňáková. Na rekordu se 
podílelo 425 lidí, vytvořili jej za pětačtyřicet 
minut. Účastníci tak snědli téměř padesát kilo 
hroznů.

Bohumín má díky nejnovějšímu zápisu 
v knize už jedenáct rekordů, většinou reces-
ních. Například v metání kotrmelců, hromad-
ných setkáních lidí se solí, plyšáky nebo 
v maskách zvířat. Tři rekordy se ovšem řadí 
k těm seriózním. Ten z roku 2011 patří kopy-
tovskému náměstí sv. Floriána, které je nej-
menším náměstím v Česku. V roce 2013 se na 
srpnových pivních slavnostech čepovalo re-
kordních 92 druhů piva na jednom místě. 
A loni se do české knihy probojovala nová 
sportovní hala. Ta je díky extrémním rozmě-
rům v republice největší sportovní plochou se 
čtyřmi hřišti pod jednou střechou. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Jste propagátorem aktivního 
pohybu a stojíte za vznikem 
cyklotras a in-line stezek 
v Bohumíně. Chystá se v této 
oblasti něco nového?

V ustanovené cykloskupině ře-
šíme mimo jiné regionální propo-
jování cyklotras. Chtěli bychom 
napojit Bohumín na kvalitní 
cyklostezku, která vede od Kob-
lovského mostu až do Frýdku

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: LUMÍR MACURA
Než ho osud zavál na radnici, strávil Lumír Macura (54), 
absolvent Vysoké školy báňské, dvacet let ve vedoucí 
ekonomicko–fi nanční pozici na šachtě. Své ekonomické 
znalosti využil poté i jako vedoucí odboru radnice 
a nyní se mu hodí v roli místostarosty, do které byl 
zvolen už podruhé. 

-Místku. Cyklotrasu podél Olše 
chceme přiblížit řece, zkoušíme 
zkvalitnění povrchu cesty podél 
řeky k soutoku Odry s Olší. Ve 
městě považujeme za prioritu 
vybudování cyklostezky do za-
městnání až ke třetí vrátnici 
u Bonatransu. Ulici Mládežnic-
kou chceme napojit na Budova-
telskou. Záměrů je mnohem více.

Přesně rok už je v provozu 
nová sportovní hala za parkem 
v areálu městské společnosti 
Bospor. Jak si vede? 

Za rok provozu využilo halu 
přes dvaačtyřicet tisíc sportovců. 
Cestu na krytá hřiště si nacházejí 
jak organizovaní sportovci v od-
dílech, tak amatérské skupinky. 
Sportovní hala umožnila vznik 
nových sportů ve městě. Své zá-

zemí získali fl orbalisté, rozvíjí se 
dívčí házená, máme tým frisbee. 
Zejména mladí fotbalisté mají 
přes zimu kde trénovat. Hala 
umožnila pořádání tanečních 
mistrovství, vznikají nové turnaje.

Město dosud budovalo 
gravitační kanalizace, v někte- 
rých lokalitách se zahajuje  
výstavba kanalizace tlakové. Co 
tomuto rozhodnutí předcházelo?

Ukázalo se, že generel kanali-
zace z roku 2003, který předpo-
kládal svedení veškerých splašků 
přes soustavu čerpacích stanic na 
čističku v Kopytově, je v mnoha 
ohledech překonán. Nové technolo-
gie umožňují budovat kanalizaci 
levněji i tam, kde gravitační ka-
nalizace není vhodná. Ve Vrbici 
se například projektuje místní 

čistička, v Šunychlu bude od-
zkoušen pilotní projekt tlakové 
kanalizace. 

Bydlíte v Záblatí, kde město 
v poslední době investovalo 
do bezpečnosti v podobě 
nových chodníků. Je už vše 
dokončeno?

Není. Letos se podařilo po 
mnoha letech příprav vyřešit nej-
nebezpečnější úseky v Rychvald-
ské a Sokolské ulici. Pokud se 
příští rok podaří dokončit krátký 
úsek z ulice Sokolské na Bez-
ručovu, vznikne ucelený bezpeč-
ný průchod od rychvaldského 
rozcestí až k záblatské škole. Vel-
mi složitým úkolem na přípravu 
pak bude další protažení chodní-
ku podél Bezručovy ulice do 
spodní části Záblatí. 

Nemělo by smysl budovat ja-
koukoli infrastrukturu, pokud by 
nebyla využívána. Jsem velmi 
rád, že v Bohumíně máme mno-
ho aktivních spolků a lidí, kteří 
pomáhají tvořit kulturní, sportov-
ní a společenský život ve městě.

Děkuji za rozhovor.  (fi )

Osamoceného stěžovatele umravnili sousedé
V polovině září proběhla po dvouleté pauze tradiční setkání s občany. Ta loňská 
kvůli konání komunálních voleb odpadla. Do všech městských částí, kromě novo-
bohumínské, zavítal starosta s místostarosty a vedoucími pracovníky radnice.

Scénář setkání už je léty osvědčený a skládá 
se ze tří bloků. V tom prvním přišla na přetřes 
aktuální problémová témata, která se týkají 
celého města. Letos to bylo rušení fi nančních 
úřadů, omezování provozu pošt nebo kontro-
verzní ubytovny. Ve druhém bloku vedení měs-
ta seznámilo občany s novinkami, které se po-
slední dobou udály ve městě – otevření domu 
Pod Zeleným dubem (Národní dům), investice 
do městské nemocnice nebo změny v dopravě.

Poslední část setkání je vždy šitá na míru 
konkrétní městské části. Každá má svá specifi ka 
a problémy k řešení. Ve Starém Bohumíně a Šu-
nychlu je to hluk z dálnice. Vrbické letos kvůli 
suchu až tak netrápil zápach z kompostárny, ale 

prašnost související s podnikatelským areálem 
v Lounech. V Záblatí a Skřečoni se nejvíce řešily 
opravy komunikací a dopravní značení.

„V Záblatí byla perličkou překvapivá stížnost 
jednoho občana na nově vybudované náměstíč-
ko naproti sokolovně. Tuto záležitost jsme ov-
šem za město komentovat nemuseli. Místní 
obyvatelé, kteří prostranství vlastními silami ve 
volném čase zvelebovali, zmíněného stěžovatele 
uzemnili sami,“ komentoval kuriózní situaci 
starosta Petr Vícha.

Na jednotlivá setkání dorazilo od třiceti do 
padesáti posluchačů. Největší nával a také nej-
emotivnější atmosféra panovala v Pudlově. 
Tato městská část aktuálně žije dvěma kau-

zami – výkupy pozemků pro stavbu protipo-
vodňové hráze a záměrem Armády spásy 
vybudovat v Trnkové ulici sociální bydlení. 
Někteří obyvatelé z těchto lokalit neudrželi 
nervy na uzdě a atakovali přednášející jízlivými 
poznámkami. Kvůli častému přerušování tak 
nemohla, jako na ostatních setkáních, proběh-
nout ani celá videoprezentace. „Situace se 
nakonec uklidnila. Ke dvěma nejožehavějším 
tématům proběhnou na přelomu září a října 
samostatné schůze,“ dodal starosta (viz str.4).

Na dlouholetých setkáních neplynou infor-
mace jen jedním směrem, své poznatky a při-
pomínky sdělují i občané. Společným tématem 
byla letos neukázněnost řidičů nebo požadavky 
na častější pochůzky městské policie. Dílčí při-
pomínky a žádosti zveřejníme, stejně jako 
v uplynulých letech, na stránkách Oka. I s do-
plněním, zda a jak byly vyřešeny. (fi , tch)

Město na setkáních reprezentoval starosta Petr Vícha, místostarostové Lumír Macura (na snímku), Igor Bruzl a vedoucí odborů. Letošní setkání měla důstojný 
průběh, jen v Pudlově se situace vyostřila. Organizátoři setkání děkují komisím pro městské části za roznos pozvánek.  Foto: Pavel Čempěl, Dagmar Fialová
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Prodají soukromníci své ubytovny?
Bohumín oslovil dopisem vlastníky některých soukromých ubytoven ve městě. Ptá se jich 
na možnost odkoupení jejich nemovitostí. Radní totiž hodlají předložit zastupitelstvu 
záměr jejich možného výkupu.

„Majitele ubytoven jsme požá-
dali o schůzku. Zároveň jsme je 
ale upozornili, že žádnou jejich 
budovu nemůžeme vykoupit za 
vyšší cenu, než jakou stanoví zna-
lecký odhad,“ uvedl starosta Petr 
Vícha.

Bohumínským radním jsou 
soukromé ubytovny pro sociálně 
slabé trnem v oku. Proti ubytova-
címu byznysu dlouhodobě boju-
jí. Naposledy tím, že zamítli 
všechny žádosti o doplatky na 
bydlení a úřad práce, který je 
ubytovaným vyplácí, vyzvali 
k dodržování zákona o hmotné 
nouzi a respektování stanoviska 
obce. Zároveň pracák požádali, 
aby zohlednil vyplácení dávek 
jen ve výši místně obvyklých ná-
kladů na bydlení. 

Podle cenové mapy Minister-
stva pro místní rozvoj by se v Bo-
humíně mělo měsíční nájemné 
pohybovat kolem sedmdesáti 

korun za metr čtvereční. „V uby-
tovnách však pětičlenná rodina 
platí za pokojík o rozloze pět krát 
čtyři metry nájem ve výši 9 150 

korun, což dělá měsíčně 457 korun 
za metr čtvereční,“ upozornil 
Vícha. Dodal, že se připravuje 
novela zákona o hmotné nouzi, 

která by měla přinést řadu prů-
lomových rozhodnutí. „Novela 
by měla výrazně omezit vyplácení 
sociálních dávek nejen lidem na 
ubytovnách, ale i v nájemních by-
tech. Příspěvky by už neměly být 
tak štědré, aby se ubytovací byznys 
vyplácel,“ dodal starosta s tím, že 
je důležité, aby se nová právní 
úprava zabývala také tím, odkud 
lidé do ubytovny přišli a zda je 
jejich situace opravdu tíživá. 

Bohumín aktivně pracuje na 
tvorbě strategie sociálního byd-
lení. Na nejnovějším projektu 
sociálního bydlení chce spolu-
pracovat s Armádou spásy a na-
bídnout důstojnou střechu nad 
hlavou těm, kteří si pomoc 
zaslouží. Nic však nebude zadar-
mo, vybraní lidé budou muset 
dodržovat přísné podmínky 
a pravidla. Zároveň však město 
musí mít garanci, že uvolněná 
místa v ubytovnách nezaplní 
další uchazeči o sociální dávky. 

Lucie BALCAROVÁJedna ze soukromých ubytoven v Nádražní ulici.  Foto: Pavel Čempěl

K VĚCI

Mapa Bohumína je bohatší 
o dva nové názvy. Zastupi-
telé v polovině září schválili 
přejmenování hraničního 
mostu ve Starém Bohumíně 
a vybrali také jméno nové 
ulici v Záblatí. Výběr se 
v obou případech opíral 
o doporučení komisí pro 
městské části.

Pojmenování záblatské ulice je 
v jistém smyslu kuriózní, protože 
tato komunikace ještě neexistuje. 
Počítá s ní ale projekt výstavby 
deseti rodinných domů na býva-
lém poli mezi Rychvaldskou 
a Anenskou ulicí. Nová komuni-
kace zmíněné ulice propojí, bude 
sloužit jako příjezdová cesta k bu-
doucím domům a především 
bude domovskou adresou jejich 
obyvatel. Tipy na název ulice do-
dala záblatské komise. „Protože 
lokalitu nezastiňují žádné stromy 

ani vysoké stavby a je stále prosluně-
ná, komise navrhla názvy Slunečná, 
Sluníčková nebo Slunečnicová. 
Zastupitelé se přiklonili k prvnímu 
z nich,“ uvedla k pojmenování 
Slunečné ulice vedoucí organizač-
ního odboru Miroslava Šmídová.

Původní, téměř zapomenutý, název mostu připomněli letos polští sousedé. 
Na ceduli, kterou odhalili, je bohužel chybně uveden německý, tedy originální, 
název mostu. Chybí v něm přívlastek »jubilejní«.

Císař už dnes nedráždí, jeho jméno se vrátiloes nedráždí, jeho jméno se vrátilo

Most sice přišel během II. světové války o jeden z oblouků, dodnes 
ale působí monumentálně.  Foto: Pavel Čempěl

Pokud je výběr 
jména dosud imagi-
nární ulici kuriózní, 
pak jsou peripetie 
kolem názvu hranič-
ního mostu ještě za-
jímavější. Původně 
tříobloukový most spojuje břehy 
Odry od konce 19. století. Do 
užívání byl předán v den jmenin 
tehdejšího mocnáře 4. září 1899, 
a proto také dostal název Jubilejní 
most císaře Františka Josefa I. Po 
pádu monarchie ale společnost 
na vše s přívlastkem c. k. zanevře-
la, a tak se i most dočkal přejme-
nování. V roce 1923 dostal název 
most Františka Palackého. Jenže 
jak šel čas a měnily se režimy, 
také tento název upadl v zapo-
mnění. V posledních desetiletích 
měl most pouze univerzální pří-
davné jméno »hraniční«. 

Téma pojmenování mostu ožilo 

až letos v květnu, kdy polští sou-
sedé odhalili v Chałupkách ceduli 
s původním jménem mostu. Ten 
se totiž na polském území nikdy 
nezměnil. A protože na české stra-
ně měl most sice zapomenuté, ale 
dodnes platné pojmenování z 20. 
let minulého století, bylo vhodné 
udělat v názvosloví pořádek. 
Zastupitelé proto schválili přejme-
nování mostu a vrátili mu název 
původní. Dnes už jméno habsbur-
ského monarchy nikoho nedráždí, 
a tak most opět může nést jméno 
Jubilejní most císaře Františka 
Josefa I.

Pavel ČEMPĚL
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří 
A135. 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. Slezská 363, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům vedle městské 
nemocnice, možnost parkování 
u domu, u bytu je balkon, v blíz-
kosti školka, základní škola, dět-
ský koutek, v domě je zajištěn 
úklid. Dům s funkcí správce. Plo-
cha pro výpočet nájemného 94,83 
m2, celková plocha bytu 99,84 m2. 
Prohlídka 29.9. v 10.15–10.30 ho-
din a 30.9. v 14.30–14.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 30.9. v 16.45 
hodin.

 ●  Byt 1+3, ul. Mírová 1016, čís-
lo bytu 46, I. kategorie, 12. patro. 
Zateplený dům v blízkosti školy, 
školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Byt s balkonem. 
V bytě nová koupelna, PVC 
a dveře. Plocha pro výpočet ná-
jemného 64,10 m2, celková plocha 
bytu 65,75 m2. Prohlídka 29.9. 
v 9.00–9.15 hodin a 30.9. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 29, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti cent-
ra města, školky, školy, nákupních 
možností s úklidovou službou. 
Možnost parkování poblíž domu. 
V bytě je sprchový kout, kuchyň-
ská linka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 26,38 m2, celková plocha 
bytu 27,35 m2. Prohlídka 29.9. 
v 9.15–9.30 hodin a 30.9. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 5.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům po-
blíž kruhového objezdu a autobu-
sové zastávky ve Skřečoni. Nově 
provedeno ústřední vytápění 

s domovní kotelnou. Zrekonstru-
ovaný byt. Plocha pro výpočet 
nájemného 68,42 m2, celková plo-
cha bytu 68,42 m2. Prohlídka 30.9. 
v 16.45–17.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 5.10. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 902, čís-
lo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města s plastovými okny. Dům je 
nově napojen na CZT. Plocha pro 
výpočet nájemného 60,46 m2, cel-
ková plocha bytu 63,12 m2. Pro-
hlídka 5.10. v 15.30–15.45 hodin 
a 6.10. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 36, I. kategorie, 8. patro. 
Zateplený dům v klidné lokalitě 
v blízkosti zdravotního střediska, 
školky a parku. Možnost parková-
ní u domu. Byt s balkonem po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 39,48 m2, cel-
ková plocha bytu 40,38 m2. Pro-
hlídka 5.10. v 15.00–15.15 hodin 
a 6.10. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1019, číslo bytu 5, I. kategorie, 2. 
patro. Zateplený dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního středis-
ka a supermarketu. Dům s funkcí 
domovníka. Byt s balkonem 
a zděným bytovým jádrem. V bytě 
nová koupelna, elektroinstalace 
a PVC. Plocha pro výpočet ná-
jemného 54,42 m2, celková plocha 
bytu 55,42 m2. Prohlídka 5.10. 
v 15.15–15.30 hodin a 6.10. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 12.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 78, I. kategorie, 10. patro. 

Zateplený, v roce 2007 nově zre-
konstruovaný dům se správcov-
skou a úklidovou službou. Dům 
se nachází poblíž lesoparku, ob-
chodních možností, školy a škol-
ky. Možnost parkování u domu. 
V bytě je velká koupelna s vanou. 
Z lodžií je výhled na město. Plo-
cha pro výpočet nájemného 62,76 
m2, celková plocha bytu 68,13 m2. 
Prohlídka 29.9. v 8.45–9.00 hodin 
a 30.9. v 14.45–15.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 12.10. v 16.30 
hodin. Podání přihlášky do 7.10.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 810, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v klidné lokalitě města. V blízkos-
ti domu se nachází sportoviště 
a bazén. V bytě je ústřední topení 
a koupelna po rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 45,85 
m2, celková plocha bytu 45,85 m2. 
Prohlídka 5.10. v 16.45–17.00 ho-
din a 6.10. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 12.10. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 34, I. kategorie, 6. pat-
ro. Věžový zrekonstruovaný dům 
s funkcí domovníka, možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 67,61 m2, celková plocha 
bytu 69,93 m2. Prohlídka 12.10. 
ve 14.30–14.45 hodin a 13.10. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 60, I. kategorie, 13. pa-
tro. Zateplený věžový dům po 
částečné rekonstrukci. V blízkos-
ti škola, školka, zdravotní a ná-
kupní středisko. Možnost parko-
vání u domu. V bytě je nová 

koupelna se sprchový koutem. 
Součásti bytu jsou dva balkony. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,51 m2, celková plocha bytu 
53,01 m 2.  Prohl ídka 12.10. 
v 15.00–15.15 hodin a 13.10. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 54, I. kategorie, 7. patro. Za-
teplený, v roce 2007 nově zrekon-
struovaný dům se správcovskou 
a úklidovou službou. Dům se na-
chází poblíž lesoparku, obchod-
ních možností, školy a školky. 
Možnost parkování u domu. 
V bytě je velká koupelna s vanou. 
Z lodžií je výhled do lesoparku. 
Plocha pro výpočet nájemného 
65,11 m2, celková plocha bytu 
71,75 m2. Prohlídka 5.10. ve 14.45 
–15.00 hodin a 6.10. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 
14.10. v 16.30 hodin. Podání při-
hlášky do 12.10.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. patro. 
Věžový zrekonstruovaný dům 
s funkcí domovníka, možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 67,90 m2, celková plocha 
bytu 70,52 m2. Prohlídka 12.10. 
ve 14.15–14.30 hodin a 13.10. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.10. v 16.45 hodin.

Bližší informace na majetkovém 
odboru, č. dv. B207 (vedlejší budo-
va MěÚ),  596 092 199, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

Další setkání v Pudlově
Pudlovští občané vedli na setkání v půlce 

září vzrušenou diskuzi k výkupům pozemků 
pro stavbu protipovodňové hráze a k záměru 
Armády spásy vybudovat v Trnkové ulici soci-
ální bydlení. K těmto dvěma tématům proběh-
nou na přelomu září a října samostatné schůze.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ   Ve středu 30. září od 16 
hodin proběhne setkání s obyvateli pudlovské 
lokality Trnková, Příční, Louky kvůli zamýšlené-
mu projektu sociálního bydlení. Setkání se usku-
teční v tělocvičně pudlovské školy (vstup ze 
dvora). Zúčastní se jej vedení města a ředitelka 
ostravské pobočky Armády spásy.

PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZ   V sále restaurace 
U Studny se 7. října v 16 hodin uskuteční schůzka 
s obyvateli k výstavbě protipovodňových hrází 
a výkupům pozemků. S občany budou diskuto-
vat zástupci města a Povodí Odry.  (red)

POZVÁNKA Novinky v podnikání s pyrotechnikou
V září začal platit nový zákon o pyrotechnice. V souvislosti s tím se změnil 
i živnostenský zákon. Především zavedl novou vázanou živnost »Nákup, 
prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2
 a F4 a provádění ohňostrojných prací«. 

Pyrotechnika se dělí do 
kategorií »F« (zábavní), »T« 
divadelní) a »P« (ostatní 
pyrotechnické výrobky). Jednotlivé kategorie 
se dále číselně člení do tříd podle stupně 
nebezpečnosti.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky ka-
tegorie F1, F2, F3, T1 a P1 spadá i po změně 
právní úpravy do režimu živnosti volné. Pod-
nikatelé, kteří měli ke dni nabytí účinnosti 
zákona (4. září) platné oprávnění, mohou 
ještě rok volně nakupovat, prodávat, ničit 
a zneškodňovat také pyrotechnické výrobky 
kategorií P2, T2 a F4. Pokud se hodlají této 

činnost věnovat i v budouc- 
nu, musí ohlásit v úvodu 
zmíněnou živnost vázanou, 

a to nejpozději 4. září 2016. Živnost mohou 
ohlásit v úplném nebo částečném rozsahu 
předmětu podnikání a musí prokázat požado- 
vanou odbornou způsobilost. Veškeré úkony 
s tím spojené jsou osvobozeny od správních 
poplatků. 

Bližší informace lze získat na kterémkoli 
živnostenském úřadě. Ten bohumínský sídlí 
v radniční budově »B«, kancelář B103, telefon 
596 092 183.

Aneta FERFECKÁ, právní a živnostenský odbor

PARAGRAFY
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Maják městské policie
 ● Čtyři školáky přepadli na kon-

ci prázdnin v ulici Jana Palacha 
dva výrostci. Vzali jim peníze 
a další věci. Hlídka podle popisu 
zahlédla jednoho z podezřelých 
v areálu Masarykovy školy. Pro-
zradilo jej navíc to, že se po spat-
ření hlídky dal na útěk. Strážníci 
mladého lupiče zadrželi a poté 
vypátrali i druhého pachatele. 
Oba mladíky (14, 17) v doprovo-
du jejich rodičů předali do rukou 
policie.

 ● Odpoledne 4. září zahlédla hlíd-
ka v Nerudově ulici na chodníku 
ležícího muže s vážnými zdravot-
ními problémy. Strážníci muži 
poskytli okamžitou první pomoc 
a přivolali záchrannou službu, kte-
rá jej převezla do nemocnice.

 ● Strážníci zasahovali odpoledne 
6. září poblíž areálu Českých 
drah. Hlídka v Lidické ulici zadr-
žela dva muže s batohy, ve kterých 
přenášeli odcizený kovový mate-
riál ze železnice. Vše museli vrátit 
a vysloužili si blokové pokuty.

 ● Rozdovádění mladíci tropili 
před půlnoci výtržnosti v ulici 9. 
května. Rozhazovali odpadkové 
koše. Díky kamerovému systému 
je dozorčí strážníků objevil před 
vlakovým nádražím a povolaná 
hlídka je umravnila. Dva mladíci 
pak nepořádek uklidili a navíc 
dostali pokutu.

 ● Složitý případ zača-
li 10. září večer řešit strážníci 
v Benešově škole, kde probíhal 
nábor nových talentů do soubo-
ru Radost a Impuls. Toho využili 
dva protřelí chmatáci. Vnikli do 
šatny a dětem ukradli několik 
mobilních telefonů a tablet. 
Strážníci postupně vytipovali dva 
podezřelé. Jejich dopadení ale 
komplikoval fakt, že ani jeden 
nemá klasické bydliště, oba jsou 
coby »bezdomovci« trvale při-
hlášeni na městském úřadu. Na-
štěstí se díky místní znalosti pra-
covnic majetkového odboru 
radnice podařilo zjistit, kde by se 
chmatáci mohli zdržovat. Ráno 
následujícího dne hlídka oba pa-
chatele, z nichž ten starší (25) 
teprve nedávno opustil brány vě-
zení, skutečně dopadla. Strážní-
kům se podařilo zajistit i všechny 
ukradené telefony a ještě téhož 
dne je mohli dětem zase vrátit.

 ● Cyklohlídka našla 12. září 
odpoledne poblíž loděnice v Šu-
nychlu v zeleni pět odhozených 
větších pytlů s odpadem. Ve smetí 
strážníci objevili písemnosti po-
dezřelého z Havířova. Založení 
černé skládky postoupili k doře-
šení právnímu a živnostenskému 
odboru městského úřadu.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín  

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Školka je chloubou sídliště
Letošní rok je pro naši soukromou mateřskou školu Tovární průlomový. 

Dočkali jsme se zásadních proměn celé budovy. V první etapě proběhla 
výměna oken a dveří, o prázdninách následovalo zateplení budovy, nová 
fasáda a úprava prostranství kolem školky včetně rekonstrukce terasy.

Celá budova se změnila k nepoznání. Na fasádě září nové logo »Pastelka«. 
Pod tímto názvem nyní chceme soukromou školku prezentovat. Dětem na-
bídnout co nejširší výběr aktivit, kroužků, sportovních či kulturních akcí. 
Přejeme si, aby děti i jejich rodiče chodili do školky s radostí a vědomím, že 
jsou jejich ratolesti v dobrých rukou pedagogů, že navštěvují hezké prostředí.

Velká změna pro nás nastává ve stravování. Od září se dováží strava 
z centrální kuchyně Masarykovy školy. Proto musely proběhnout další úpra-
vy kuchyňky, kde se bude jídlo dětem servírovat.

Na naši školičku Pastelku jsou všichni zaměstnanci patřičně pyšní, protože 
je nyní chloubou celého sídliště. Za celou rekonstrukcí se skrývá mnoho  
úsilí. Chceme poděkovat městu Bohumínu, 
které projekt uskutečnilo a fi nancovalo. 
Za celý kolektiv mateřinky děkuji rovněž 
sdružení Bart za ztvárnění nového loga 
a firmě Stavo-Čestav za vstřícnost při 
stavebních pracích.

Eva ŠULOVÁ, majitelka školky

Bezpečnost zajímala téměř tisícovku 
respondentů
Na jaře se mohli zájemci zúčastnit ankety 
»Pocit bezpečí v Bohumíně«. Elektronický 
dotazník na městském webu vyplnilo 949 
respondentů. Výsledky nyní pomohou 
zlepšit strategii města v oblasti bezpečnosti.

Z výsledků ankety vyplývá, že její účastníci mají 
pocit zvyšující se míry kriminality. A to nejen v Bo-
humíně či v kraji, ale v celé republice. Míra krimi-
nality znepokojuje drtivou většinu respondentů. Ze 
společenských problémů vedou problémy s ubytov-
nami, dále kriminalita a nezaměstnanost. Nejvíce se 
lidé cítí ohroženi vandalismem, krádežemi či fyzic-
kým napadením. Mezi největší problém porušování 
veřejného pořádku patří bezesporu drogy.

Po setmění se většina respondentů v Bohumíně 
bezpečně necítí, ve dne situace tak kritická není. 
Strach z některých lidí či skupin obyvatel má 87 
procent dotázaných a 74 procent je přesvědčeno, že 
se v Bohumíně nachází lokalita, ve které se necítí 
bezpečně. Mezi ty se jednoznačně řadí oblast vlako-
vého nádraží, drátovny a hlavní třída. 

Za poslední rok se 83 procent lidí setkalo s  pro-
tiprávním jednáním, přičemž 49 procent se stalo 
obětí krádeže. Smutné je, že 78 procent respondentů 
případ neoznámilo. Pokud jde o policii, obyvatelé 

jsou poměrně spokojení s prací městské i republikové. 
Přivítali by ale větší počet hlídek, které by se více věno-
valy podstatným věcem a méně banálním přestupkům.

„Pracujeme na webovém nástroji, který by měl 
zlepšit komunikaci města v oblasti problematiky bez-
pečnosti,“ uvedl zastupitel a předseda bezpečnostní 
komise Jan Sedláček. Dodal, že nezávisle na výsled-
cích ankety město připravuje specifi cké projekty, 
které se bezpečnosti přímo týkají. Jde o projekt asi-
stentů prevence kriminality, školní dohledovou 
službu či startovací byty.

Asistent funguje úspěšně například v Karviné či 
v Ostravě. Jde o terénní pracovníky pod křídly 
městské policie, kteří docházejí do problémových 
lokalit. Řeší tam pořádek, chování a také konfl ikty 
mezi místními skupinami obyvatel. Dohledová služba 
cílí na bezpečnost školních dětí. Služba má široký 
záběr. Pracovníci dohlížejí, aby děti bezpečně pře-
cházely přes přechody, aby se nedostaly do nějakého 
konfl iktu či třeba nechodily za školu. 

Startovací byty jsou určeny osobám v nepříznivé 
sociální situaci. Na výběru lidí, kteří by na toto by-
dlení měli nárok, by se podílel poskytovatel služby, 
sociální pracovníci či zástupci majetkového odboru 
radnice. 

Robert VONDROVIC, člen bezpečnostní komise

Anketa »Pocit bezpečí v Bohumíně«

Český červený kříž Karviná pořádá kurz první pomoci »Zdravotník zotavovacích akcí«. 
Kurz stojí 2 500 korun. Jeho absolventi obdrží průkaz zdravotníka a osvědčení. Školení 

začíná 31. října v 8 hodin v sídle ČČK v ulici Čajkovského 2215/2a v Karviné-Mizerově. Další informace na  596 312 207. (red)

Kurz první pomoci

Svoz odpadů
V sobotu 3. října vyjede do ulic pojízdná 
sběrna nebezpečných odpadů (barvy, 
oleje, baterie, chemie, pneumatiky a dal- 
ší), vyřazeného elektrozařízení (přístroje 
musí být kompletní) a železného šrotu. 
Sběrna bude přistavena na určených 
stanovištích podle stálého harmonogra-
mu (na webu města nebo v ekologic-
kém kalendáři). Současně s pojízdnou 
sběrnou pojede také kamion Diakonie 
Broumov, která shromažďuje textil, lůž-
koviny, hračky a další věci pro potřebné. 
Informace na  596 092 154.  (šp)

Zamykání meandrů
V sobotu 3. října se sejdou vodáci k po-
slednímu sjezdu meandrů Odry. Město 
Bohumín, gmina Krzyzanowice a sdru-
žení Posejdon pořádají každoroční 
»zamykání řeky«. Symbolicky tak končí 
vodácká sezona a provoz městské půj-
čovny lodí. Účastníci se začnou scházet 
v 9.30 hodin u nástupního místa ve Sta-
rém Bohumíně. Plavidla se vydají na 
vodu v 10 hodin a sjezd končí u mostu 
v Zabełkově. Zájemci mohou plavbu 
absolvovat ve vlastních plavidlech nebo 
v lodích z městské půjčovny. Zde se platí 
pouze náklady na převoz lodí. U kajaku 
pro dvě osoby sto korun, u čtyřmístné-
ho raftu dvě stě korun. Lodě z půjčovny 
si lze rezervovat do 30. září telefonicky 
na čísle  596 092 127 nebo na e-mailu 
smidova.miroslava@mubo.cz. Infor-
mace na www.mesto-bohumin.cz v sekci 
Volný čas, rubrice Tipy na výlet.  (mšm)

KRÁTCE
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Na kotlíky přispěje EU, do kasy chce sáhnout i kraj
Až 469 milionů korun z evropských dotací budou moci příští rok získat 
obyvatelé kraje na výměnu starých kotlů. Hejtmanství navíc usiluje, aby 
občané získali na »kotlíky« další peníze z krajského rozpočtu. Každá 
domácnost by tak mohla uhradit až 90 procent nákladů na nový kotel.

„Podíl malých zdrojů na celkové bilanci prachu 
v kraji roste. Výměna jednoho kotle znamená 
úsporu emisí prachu v objemu až sto kilo ročně. 
Investice do lokálních topenišť jsou ekonomicky 
výhodné, neboť každá vynaložená koruna je 
pětkrát efektivnější než u průmyslové investice 
a na zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě,“ 
uvedl hejtman Miroslav Novák.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 
v červenci první z výzev pro kraje na kotlíko-
vé dotace. Severní Morava díky ní může pro 
své občany získat až 1,4 miliardy na výměnu 
starých neekologických kotlů. Kraj nyní při-
pravuje žádost o poskytnutí první části pod-

pory ve výši 469 milionů. „Pokud budeme 
úspěšní, vyzveme domácnosti, aby požádaly 
o příspěvek na energetické úspory v domech,“ 
sdělil náměstek hejtmana Martin Sikora. 

Příští rok budou moci občané čerpat pro-
středky na výměnu starých neekologických 
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 
za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kom-
binaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepel-
ná čerpadla a plynové kondenzační kotle. 
„Výše nové dotace bude odstupňovaná podle 

typu kotle - 70 až 80 procent nákladů domác-
ností z maximální částky 150 tisíc korun. Zá-
ležet bude také na tom, zda je dům v oblasti, 
která má se znečištěným ovzduším dlouhodobý 
problém. V takovém případě získá žadatel další 
pětiprocentní výhodu,“ upřesnil Sikora.

Hejtmanství usiluje také o to, aby si výmě-
nu neekologických kotlů mohli dovolit i méně 
majetní. O navýšení dotací pro nízkopříjmové 
domácnosti o dalších pět procent z rozpočtu 
kraje budou rozhodovat krajští zastupitelé.

Zájemci se už teď mohou dozvědět všech-
ny podrobnosti o novém programu na webu 
lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz. 
S dotazy se mohou obrátit také na e-mail 
kotliky@kr-moravskoslezsky.cz nebo speciál-
ní telefonní linku 595 622 355. 

Miroslava CHLEBOUNOVÁ, 
tisková mlučí Moravskoslezského kraje

DOTACE

Barvoslepý dlaždič? Pracoval na pokládce chodníku v ulici Svat. Čecha 

dělník s vadou zraku? To je jedno vysvětlení. Skutečnost je ovšem mno-

hem prostší, obyčejný šlendrián a fušeřina. Zkrátka jen kvůli odfl áknuté 

práci se šedé dlažební kostky ocitly mezi barevnými a naopak.

Do očí bijící zfušovaný chodník je po opravě telekomunikačního vedení 
nyní už opět v pořádku. Kostky jsou tam, kam patří. A to i díky elektronické 
službě »Hlášení závad«, prostřednictvím které všímavý kolemjdoucí kuriózní 
problém nahlásil. 

Službu spustilo město v únoru 2013. Od jejího vzniku do současnosti 
Bohumíňáci díky ní upozornili na sedmnáct set závad. Poničené komunikace 
nebo dopravní značky, závady veřejného osvětlení, černé skládky, poškozená 
zeleň, extrémně kouřící komíny. To vše lze prostřednictvím služby oznámit. 
Například na městském webu v sekci Radnice – Hlášení závad nebo pomocí 
mobilní aplikace, která pracuje na platformě Android.    

„Služba je obsáhlá, ale na řešení všech problémů se skutečně nehodí. Nedávno 
zde například jeden nájemník oznámil, že mu soused shora vytopil byt. To neby-
la správná cesta,“ uvedl informační technik radnice Jiří Rozsypal. Podotkl, že 
v takových případech je praktičtější a rychlejší volat na bezplatnou linku BM 
servisu 596 092 400. Výpadky dodávek elektřiny, vody a plynu je třeba pro 
změnu hlásit jejich dodavatelům.  (tch)

Praktické hlášení závad ve městě, ovšem ne všech

Přes cestu v Šunychlu bezpečně
Větší bezpečnost pro pěší. V okolí křižovatky Šunychelské, 
Ovocné a Opletalovy ulice vzniká nový chodník. Jeho 
součástí bude i nasvětlený přechod pro chodce v úrovni 
restaurace U Chlebíka.

„Abychom v této části Šunychlu 
vůbec mohli vést chodník, bylo 
třeba nejprve vyřešit odvodnění 
příkopu. Vody z něj se naštěstí 
podařilo svést do nedaleké Struž-
ky,“  uvedla Hana 
Kaspřáková z měst-
ského odboru rozvoje 
a investic.

S větším komfor-
tem mohou po do-
končení počítat nejen 
chodci, ale i autobu-
soví cestující. V Šuny-
chelské ulici jsou na 
obou stranách auto-
busové zastávky. Ale 
zatímco ve směru do 
centra mají pasažéři k 
dispozici i standardní 
čekárnu, na protější 
straně byl dosud jen 
označník. Nyní zde 

vznikne prodloužené nástupiště. 
Na zastřešenou čekárnu tady bo-
hužel není dostatek prostoru.

Do vybudování nových zpev-
něných ploch, kanalizace a na-
světleného přechodu pro chodce 
v městské části Šunychl investuje 
město jeden milion korun.

(erh)

í 
í 
n 
e 

Šunychelskou ulici mají ve správě krajští silničáři, chodník zde ale buduje město.

Foto: Pavel Čempěl
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Kamila Smigová je duší salonu, který má vlastní stálou galerii. To je v rámci Česka poměrně unikátní. Foto: Pavel Čempěl

Vizionářské umění
Salon Maryška hostí »Visionary 

Art« Jakuba Poloka. Výstava ne-
všedních obrazů je k vidění až do 
27. října. Je ji možné navštívit 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 
do 18 hodin a v době konání dal-
ších kulturních akcí.

Jakub Polok (27) ze sousedního 
polského Zabełkowa maloval už 
jako malý kluk. Zajímá se o street 
art a surrealismus, jeho obrazy 
malované pastely a akrylovými 
barvami najdeme také v Holand-
sku a Německu. Mladý polský 
umělec experimentuje s různými 
výtvarnými technikami, od klasic-
kých maleb přes fotografi e až po 
digital painting. Inspiraci hledá 
v přírodě a v tradici starověkých 
kultur. V červnu přijal pozvání 
k účasti na česko-polské výstavě 
tvůrčí skupiny Złota Linia, která se 
konala ve Slezskoostravské galerii 
v Ostravě.  (luk)

POZVÁNKA

Kavárenští diskutéři oslavili narozeniny knihou
Maryška je zletilá. Stejnojmenné bohumínské sdružení oslavilo patnáct let existence. 
Tvoří jej třináct stálých členů a nepočítaně příznivců a spolupracovníků. Společnými 
silami v Bohumíně organizují a zaštiťují nekonvenční kulturní aktivity.

„Maryšku jsme založili jako fi -
lozofi ckou kavárnu. Tehdy se dala 
dohromady literárně-dramaticky 
založená parta lidí, kteří si zkrátka 
chtěli na úrovni popovídat,“ za-
vzpomínala na začátky předsed-
kyně a »duše« sdružení Kamila 
Smigová. Kavárenští fi lozofové se 
zprvu skutečně scházeli v restau-
racích. Od roku 2004 ale mají díky 
vstřícnosti města své vlastní záze-
mí, svůj »salon« na náměstí.

Maryšce se postupně rozrůsta-
la nejen členská základna, ale 

hlavně spekt-
r u m  a kt iv i t . 
„Každý člověk 
něco umí a něco 
k nám přinese,“ vysvětlila Smigo-
vá s tím, že se filozofování po-
stupně rozšířilo na besedy, výsta-
vy, multižánrové akce a festivaly, 
autorskou tvorbu, fi lmový klub. 
V salonu funguje vlastivědně-
etnografický klub, šijí se bohu-
mínské kroje. Senioři tady cvičí 
jógu, děti mají interaktivní mě-
síčník, mladí ochotníci divadelní 

kroužek. Salon 
nabízí zázemí 
mladým uměl-
c ů m  a  mů ž e 

odstartovat jejich kariéru. Záro-
veň coby reprezentant města 
spolupracuje s partnery v Polsku.

Z počinů, které díky sdružení 
za ta léta vznikly, si jeho předsed-
kyně nejvíce cení Léto-kruhů. 
Letos se konal už jeho dvanáctý 
ročník. Multižánrový festival 
je »nejviditelnější« a například 
dřevořezby, které v jeho rámci 

pravidelně vznikají, nyní zdobí 
téměř celý Bohumín. Jsou ve 
školách, v nemocnici, v bohu-
mínském domě dětí a mládeže, 
v knihovně.

Ke svým patnáctinám si sdru-
žení nadělilo stylový dárek, který 
koresponduje s jeho prvopočát-
ky. Vydalo knižně osudy židov-
ské dívky Mimi, která přežila 
holocaust (více o knize na str. 14) 
„Mimi je naše mimi,“ pousmála 
se Kamila Smigová. Občanské 
sdružení tak v roli vydavatele 
přivedlo samostatně na svět 
první knihu. A věří, že nebude 
poslední.

Pavel ČEMPĚL

Do sauny za novými lákadly
Další novinky a vychytávky. Bohumínské aquacentrum opět modernizuje 
a rozšiřuje svou nabídku. Tentokrát v rámci saunového světa. Jeho návštěvníci se 
mohou už brzy těšit na zážitkové sprchy, Kneippův chodník nebo výdejník ledu.

Proměnou nyní prochází celá ochlazovna 
saunového světa. V místě stávajících standard-
ních sprch vyrostly půlkulaté »zážitkové«. 
Mezi nimi vzniklo místo na výrobu ledu 
a vedle sprch Kneippův chodník. Ten tvoří šest 
bazénků s oblázky na dně a vodou rozdílných 
teplot. „Chodník funguje tak, že člověk střídavě 
přešlapuje z teplého bazénku do studeného. 
Díky střídání teplot se prokrví nohy a oblázky 
na dně masírují refl exní body chodidel. Má to 
blahodárný vliv na prokrvení a metabolismus. 
Kneippův chodník tak pomáhá nejen při po-
ruchách krevního oběhu, ale i při bolestech 
hlavy a nachlazení,“ prozradil Jan Roszypal, 
ředitel městské společnosti Bospor.

Letos už bohumínské aquacentrum navští-
vilo přes 154 tisíc lidí. Jen v červenci se přišlo 
koupat třiadvacet tisíc lidí a tržby za červenec 
dosáhly téměř 1,4 milionu. Rekordní návštěv-
nost zaznamenal vodní svět v srpnu, kdy do 
něj denně mířila tisícovka lidí. „Letos dosahu-
jeme výborných hospodářských výsledků, takže 

se můžeme pustit do modernizace saunového 
světa. Jeho proměna přišla na 830 tisíc. Kromě 
toho plánujeme ještě vznik fi tness centra v prv-

ním patře aquacentra. Stavební práce a nákup 
cvičebních strojů přijdou na necelý milion,“ 
nastínil Rozsypal.

Kvůli rekonstrukci je omezen provoz sau-
nového světa. K dispozici jsou jen dvě fi nské 
sauny za poloviční vstupné. K ochlazení lze 
využívat sprchy v šatnách. Ochlazovna, celá 
venkovní část, parní sauna a také infrasauna 
budou během přestavby mimo provoz.

Lucie BALCAROVÁ

Bazénky tvoří základ Kneippova chodníku. 
Ochlazovna získala během rekonstrukce také 
nové obklady.  Foto: Pavel Čempěl
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Romanci pro křídlovku žije šestou dekádu
K hudbě přičichl v devíti letech, v jedenácti 
už muzicíroval s dospělými. Hráč na křídlovku 
Vladislav Oravčák stojí už dvaadvacet let 
v čele Bohumínské dechovky, v současnosti 
jediného dechového orchestru v Bohumíně. 
A do souboru, který příští rok oslaví 95 let 
existence, láká novou krev, aby jeho tradice 
mohla pokračovat. 

Ještě v 70. letech minulého století působily v Bohu-
míně čtyři dechové orchestry – železárenský, dráto-
venský, chemický a železničářský. Dnes tady zbyl je-
diný, a ani ten nemá budoucnost jistou. Nejsou 

muzikanti. „V roce 1981 po spojení drátovenské a žele-
zárenské dechovky měl soubor pětašedesát členů. Dnes 
se nás sejde maximálně dvacet, a to nesmí nikdo absen-
tovat,“ posteskl si Vladislav Oravčák, jehož spoluhrá-
či jsou dnes prakticky výhradně důchodci. Pouze je-
diný člen je ještě v produktivním věku. O prázdninách 
navíc postihla soubor velká tragédie. Při železničním 
neštěstí ve Studence zahynul zpěvák Pavel Rucki.

Dechovka už v současnosti sice patří k okrajovým 
žánrům a nemá na růžích ustláno. Ta bohumínská má 
ale mnohaletou tradici a byla by velká škoda, kdyby 
zanikla. Kapelník Oravčák proto láká do svých řad 
muzikanty, zpěváky, hráče na dechové nástroje. „Na 
věku a pohlaví nezáleží, rozhodující je chuť. Jedinou 
podmínkou je mít vlastní nástroj,“ vybídl kolegy Oravčák 
s tím, že soubor zkouší každé úterý od 17.30 hodin 
v bývalém kulturáku ŽDB. Zájemci se mohou také 
hlásit na čísle 606 166 397.

Železárenská dechovka vznikla v roce 1921. Vladi-
slav Oravčák do ní nastoupil na přelomu 50. a 60. let a 
zažil s ní nejkrásnější roky. Bohumínská parta jezdila 
na dožínky, hrávala na lázeňských promenádách, 
účastnila se přehlídky Kmochův Kolín. Ve zlaté éře 
fungovala pod závodním klubem ŽDB, který se o chod 
kapely staral. Dnes si musí muzikanti zajistit vše sami. 
A přestože ubylo hráčů i vystoupení, členy Bohumín-
ské dechovky nadšení neopouští a chtějí milovníkům 
žánru ještě hezkých pár let dělat hudbou radost.

Pavel ČEMPĚL

Bohumín na dobových fotografiích (28)
Historický snímek, který na přelomu 60. a 70. let pořídil tehdejší městský kro-

nikář Bohuslav Šíma, zobrazuje Štefánikovu ulici (tehdy Leninovu) od křižovatky 
s třídou Dr. E. Beneše (tehdy Gottwaldovou). Na fotografi i jsou vidět především 

tři »železničářské« domy, které měly zleva čísla popisná 555, 367 a 242. Pruská 
státní dráha je nechala postavit v letech 1899 (nejvzdálenější), 1908 (prostřední) 
a dům u křižovatky přibyl v roce 1914. Přesně o šedesát let později se ale historie 
všech tří cihlových domů završila. V roce 1974 proběhla jejich hromadná demo-
lice. Na místě domů pak vyrostl současný panelák.  (tch)

Vladislav Oravčák (vlevo) v dětství hrával fotbal, hokej 
a chodil plavat. O prázdninách ho rodiče dávali do 
hudební školy, aby »měli klid«. I díky tomu se už téměř 
šedesát let věnuje muzice.  Foto: Pavel Čempěl

Bývalý Dechový orchestr ŽDB si po rozštěpení a přejme-
nování podniku musel také zvolit nové jméno. Nyní si 
říká Bohumínská dechovka.

Nedělní vývozy popelnic
Neděle ráno, člověk by si rád přispal. Jenže v tom jej 

vytrhne ze snu hluk popelářského vozu a vyprazdňování 
kontejnerů. Podobnou situaci zaznamenal například tazatel 
z Poděbradovy ulice, který k systému svozů odpadů vznesl 
dotaz i prostřednictvím internetové rubriky Ptejte se.

Odpověď radnice: Na stanovišti sběrných nádob v Podě-

bradově ulici je sedm popelnic určených k odkládání komu-

nálního odpadu. Vyváží se v různých režimech. Pět kontejnerů 

třikrát týdně, jeden dvakrát a jeden jedou týdně. Vzhledem ke 
zvýšenému množství komunálního odpadu probíhají v tomto 
místě svozy mimořádně také v neděli. Popelářům začíná pra-
covní doba od šesti hodin. Chápeme, že někoho mohou vývo-
zy popelnic v tuto dobu rušit. Z důvodu udržení pořádku 
a čistoty v oblasti jsme opět požádali městskou policii o zvý-
šený dohled. Zároveň chceme připomenout, že smetí patří 
pouze do sběrných nádob, nikoli na plochu kolem nich. Velko-
objemové odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů, 
patří do stabilních nebo mobilních sběrných dvorů.

Šárka PLUTOVÁ, odbor životního prostředí a služeb

 Ořezy stromů 
u elektrických drátů
Společnost ČEZ Distribuce vyzývá 

vlastníky a uživatele pozemků k ořezání 
stromů a dřevin v blízkosti elektrického 
vedení. Zásah je třeba provést do 15. 
listopadu. Minimální vzdálenost, ve 
které mohou být větve od elektrických 
vodičů, se liší podle toho, zda je možné 
na strom vylézt, nebo ne. U vedení nízké-
ho napětí by větve měly být ve vzdále-
nosti od 1,5 do 2 metrů od vodičů, u vy- 
sokého napětí od 1,6 do 3,5 metru, u vel-
mi vysokého napětí je minimální vzdále-
nost větví od drátů od 3 do 4,5 metru.

V ochranném pásmu nadzemního 
vedení je navíc zakázáno nechat růst 
porosty nad třímetrovou výšku. Pokud 
dřeviny, které by mohly ohrožovat dis-
tribuční soustavu elektřiny, neupraví 
majitelé pozemků, pustí se do ořezu 
stromů sami energetici.   (red)

KRÁTCE

Sdružení Alma mater už popáté 
vyvezlo své členky a přátele k Ja-
dranu. Letos dokonce dvakrát. Po-
čátkem srpna se první skupinka 
dam opalovala a relaxovala v chor-
vatském Gradaci. První týden v září 
pak druhá parta, tentokrát se spřá-
telenou pražskou skupinou, chytala 
bronz a střádala zážitky v Biogradu 
na moru. Oba zájezdy byly plné 
slunce, zábavy, výletů a skvělého 
chorvatského jídla a vína.  (dak)

Bohumíňačky 
u Jaderského moře

Foto: Alma mater
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Cesta na svobodu dlážděná důvtipem
Srpen 1968. Z okny jsou slyšet tanky, zemi právě obsazují vojska Varšavské 
smlouvy. Obyvatelé jednoho z domů se běží schovat do podzemního krytu. 
Západka dveří však neplánovaně zacvakne a lidé zůstanou v krytu uvěznění. 
Mají hodinu na to, aby se dostali ven. Rozbíhá se escape game (úniková hra), 
projekt bohumínských vysokoškoláků Tobiáše Janíka a Martina Knýbla.

Únikové hry se zrodily v Japonsku, odkud se 
záhy rozšířily do celého světa. Hráči se ocitnout 
v uzavřené místnosti, odkud se musí pomocí 
indicií propracovat ven. Řeší hádanky a rébusy, 
získávají »klíče« a postupně se posouvají příbě-

hem k cíli. Každá hra se odvíjí v jiném prostředí, 
každá je originál. Autoři té bohumínské vsadili na 
události kolem invaze vojsk pěti armád.

„Když je hra založena na reálných základech 
a příběh se opírá o skutečné historické události, má 
vždy lepší atmosféru, hráče více chytí,“ vysvětlil 
Tobiáš Janík. Podotkl, že hráči, kteří si budou 
chtít vyzkoušet bohumínský příběh, dějiny dopo-
drobna znát nemusí. Důležité je logické myšlení.

Hra pro dva až šest lidí s názvem »Kryt« 
probíhá v místnosti o rozměrech dvaceti metrů 
čtverečních. „Když se hráčům do hodiny nepo-
daří úkoly splnit a dostat se ven, příběh jim do-
vyprávíme. Úspěšným týmům budeme počítat 
čas a vytvoříme jejich žebříček. I to je motivující, 
být rychlejší než soupeři,“ doplnil Martin Knýbel.

Než se mohli studenti pustit do tvorby hra-
cího prostoru, bylo třeba skutečný civilní kryt 
v ulici Čs. armády uvést do civilizované podo-
by. Roky sloužil jako skladiště a byl tam hrozný 
nepořádek. Po záplavách z roku 1997 tam do-
konce zbyly nánosy hlíny. Kluci s přáteli si tak 
hodně »mákli«. Uklízeli, malovali, upravovali 
prostory. V šesti lidech jim to zabralo asi půl 

roku. Včetně psaní scénáře hry, na kterém pra-
covali tři autoři, oba studenti s přítelkyní.

Únikové hry získávají na popularitě, v Česku 
jich ale zatím mnoho není. V našem regionu 
jen pár. Ta bohumínská je díky námětu z roku 
1986 republikovým unikátem. Tobiáš s Marti-
nem na jejím dokončení fi nišují, zbývá dodělat 
jen pár detailů. Na internetu už proto zvou první 
zájemce. Samozřejmě s doporučením, že hra 
není určena klaustrofobikům. Ti musejí zůstat 
u »Člověče, nezlob se«.  Pavel ČEMPĚL

www.facebook.com/escapekryt 

Všechny mateřinky pod křídly velkých škol
Bohumínské školství čeká poslední zásadní změna. Jediná samostatná mateřinka, 
Mateřská škola se speciální třídou v Nerudově ulici, ke konci roku »papírově« 
zanikne. Přejde pod křídla školy ČSA. Změnu, ke které dojde od 1. ledna 2016, na 
svém posledním jednání schválili zastupitelé.

Systém školství se začal vlivem celoevrop-
ských společenských a ekonomických změn od 
90. let transformovat. Ukázalo se, že je výhod-
nější organizovat vzdělávání do větších celků. 
V Česku navíc zákon v roce 2003 stanovil, že 
musí mít všechna školská zařízení, která zřizují 
kraje nebo obce, formu právních subjektů. 
Smyslem bylo vést školy k odpovědnému spo-
lurozhodování. 

Zákonná povinnost nastartovala i v Bohu-
míně proces optimalizace sítě škol. Mateřské 
školy byly postupně včleňovány pod organizaci 
základních škol a vznikly tak velké a silné pří-
spěvkové organizace. Celý proces doprovázela 
také optimalizace školních kuchyní. 

V první etapě v roce 2003 se mateřská škola 
a malotřídka v Záblatí sloučily s Bezručovou 
školou. Starobohumínská školička a mateřinka 
se zase staly součástí Masarykovy školy. Pod 
křídla školy ČSA pak přešla školka v Čáslavské 
ulici. V další etapě v roce 2006 se dvě, do té 
doby samostatné mateřské školy – Fit školka 
a Rafi nérský lesík, sloučily s Benešovou školou. 
Po tomto kroku zůstala ve městě pouze jediná 

mateřinka, která jako samostatný subjekt pů-
sobí dodnes. I to ale letoškem končí. „V září se 

završila centralizace školního stravování a k 1. 
lednu 2016 plánujeme dokončení optimalizace 
sítě škol,“ uvedla vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Pavla Skokanová. Zastupitelé 
v září návrh odboru schválili. Mateřská škola 
Nerudova bude od nového roku součástí zá-
kladní školy ČSA.  (red)

V Nerudově ulici působí v současnosti jediná samostatná mateřská škola. Ta se ale od nového roku sloučí se 
školou ČSA.  Foto: Pavel Čempěl

Martin Knýbel u klavíru, který si v příběhu z roku 
1968 také zahraje.

Kdyby hráči tápali, organizátoři jim napoví histo-
rickým telefonem. „Lidé se většinou nechtějí 
ptát. Chtějí si dokázat, že to zvládnou bez nápo-
věd,“ uvedl Tobiáš Janík.

Szidi Tobias v Bohumíně
Koncem srpna navštívila naše město slovenská herečka 

a zpěvačka Szidi Tobias (48). Její koncerty (vystupovala 
i v Bohumíně) jsou  pro posluchače nezapomenutelným 
zážitkem. Své písně prožívá, texty jsou surově upřímné 
a procítěné.

Co nebo kdo stojí za vaší návštěvou Bohumína?
Přijela jsem za Dari Puspa Kabardinou. Pomáhá mi a díky 

ní pohlížím na mnoho věcí kolem sebe jinak. 

Měla jste čas si naše město prohlédnout? 
Na to jsem čas bohužel neměla, ale přesto jsem si ales-

poň stačila všimnout krásných cihlových kostelů. Taky 

jsem navštívila místní řeckou restauraci. 

 Máte nějaké životní krédo, které byste vzkázala 
i čtenářům Oka?
Žádné životní krédo nemám. Chci však dospět k tomu, 

abych mohla tvrdit: „Já nevěřím, já vím.“

Děkujeme za krátký rozhovor.  (fi )

Setkání celiaků
V budově Střední školy Zdeňka 

Matějčka v Ostravě-Porubě proběhne 
3. října od 9 do 13 hodin 1. celostátní 
setkání celiaků. Na programu bude 
prezentace a prodej bezlepkových po-
travin, přednášky, individuální poraden-
ství. Více na http://celiatik.webnode. cz.

(red)

KRÁTCE
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(Pokračování z minulých čísel)
První prosincový den celou noc 

opět prší. Nakládáme vše do aut, 
loučíme se s Bellamarem a vyráží-
me směr Trinidad. Nejdříve po 
solidní dálnici, ale pak už po 
okresních silnicích s celkem sluš-
ným povrchem. Až na průjezd 
městečky se špatným značením, 
s ulicemi přecpanými koly, starý-
mi auty, koňskými povozy a cyklo 
drožkami. A tak má Lucka opět 
plno práce, když se na každé kři-
žovatce musí ptát, kudy dál. Na 
jedné z křižovatek nás nějaký čer-
noch upozorňuje, že máme prázd-
né kolo. Fakt, hned hledáme kom-
presor. Logicky u benzinového 
čerpadla. Tam jej ale nemají 
a posílají nás do nejbližšího auto-
servisu. Servis to však vůbec ne-
připomíná, spíše šrotiště. Ani tady 
kompresor nemají a posílají nás 
na druhý konec vesnice. Tady se 
přímo u silnice opravdu nějaký 
vesničan živí tím, že fouká lidem 
kola. Zastavujeme, ukazujeme na 
prázdné kolo. Ihned se ujímá prá-
ce a kontroluje všechny ostatní 
pneumatiky. A opět, když se jej 
ptáme, kolik budeme platit, odpo-
vídá: „Kolik dáš.“ Jakub mu dává 
nenápadně do dlaně 2 CUC.

Před jednou z vesnic, kudy pro-
jíždíme, se cesta rozdvojuje a stojí 

tam černoch, který na nás inten-
zivně mává a varovně ukazuje, ať 
dál nejedeme. Naivně zastavujeme 
a on se vrhá k okýnku. Odrazuje 
nás od cesty vesnicí a radí nám 
údajně ideálnější trasu. Umí ang-
licky a zřejmě tady číhá na cizince. 
A samozřejmě chce za »informa-
ci« zaplatit. Zbavujeme se ho 2 
CUC (dvěma dolary) a ujíždíme 
pryč, neb původně chtěl 2 CUC za 

každé auto. Prostupně projíždíme 
kubánskou rovinou s nekonečný-
mi lány cukrové třtiny a rýžovými 
poli, která přerušují jen banánové 
plantáže. 

Konečně dorážíme na Karibské 
pobřeží. Rozhodujeme se přenoco- 
vat v přístavním městě Cienfuegos. 
Vjíždíme do města a přemýšlíme, 
kde budeme hledat ubytování. 
Intuitivně projíždíme městem až 

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner

Kuba 2014 (15. část)

Dát si každý den na oběd na Kubě humra Dát si každý den na oběd na Kubě humra 

není vůbec problém.  není vůbec problém.  Foto: Orcus BohumínFoto: Orcus Bohumín

do přístavní části. Tady jako by to 
Kuba nebyla. Bohaté vilky, výstavní 
rezidence. Skoro na všech visí znak, 
že mohou ubytovávat cizince. Tak 
zastavujeme a Pepa s Luckou zvo-
ní hned u první vily. Domácí říká, 
že místo pro sedm lidí nemá, už 
tady má Angličany. Ovšem hned 
někomu volá. Za chvilku se setká-
váme s majitelem vilky v soused-
ství, a ten nám hned představuje 
ubytovací pokoje. Opravdu už na 
standardní úrovni. Nepřemýšlíme 
a stěhujeme se. Tři pokoje po 30 
CUC a snídaně za 5 CUC. Parku-
jeme auta v zahradě vilky a vyrá-
žíme do města.

Město Cienfuegos působí jako 
jedno z nejcivilizovanějších a nej-
čistších kubánských měst. Obcho-
dy, banky, restaurace, zásobova-
nost, skoro jako bychom byli 
v Evropě. A uprostřed výstavní 
pěší zóna. Město založili fran-
couzští kolonizátoři a má přezdív-
ku ›Perla jihu‹. Díky zachovalé 
architektuře a francouzskému 
vlivu bylo město zařazeno na se-
znam světového kulturního dědic-
tví UNESCO. Na náměstí José 
Martí stojí jediný vítězný oblouk 
(Arco de Triunfo) na Kubě.

(Pokračování příště)

Důsledkem oteplování se v Česku začínají 
objevovat častěji druhy vážek ze Středo-
moří: šídlo hnědé, páskovec velký, vážka 
jižní, lesklice jižní a podobně. Barevně 
nejnápadnějším migrantem z jihu je vážka 
červená..

Tato vážka je původně africkým druhem, kte-

rý se v novém miléniu šíří do střední Evropy ze 

Středomoří. U nás byla před dvěma desetiletími 

velmi vzácná, nyní je v nížinách místy běžná. 

Před několika lety jsem ji nalezl v Petrovicích 

u Karviné a v Ostravě-Hrušově. V letošním horkém 

létě létalo v Bohumíně na vhodných lokalitách 

i několik šarlatově zářících samečků najednou 

a na prohřátých mělčinách kladly žlutavě hnědé 

samičky do vody vajíčka.
Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – vážky (168)

Vážka červená 
(Crocothemis erythraea) 

Na zimním stadionu už se bruslí
Na zimním stadionu začala nová 
sezona. Návštěvníky čeká díky nové 
vzduchotechnice lepší komfort. Ceny 
veřejného bruslení zůstávají stejné 
jako v sezoně minulé.

Podmínky pro bruslení i hokej jsou nyní 
mnohem lepší. Město investovalo skoro 1,6 
milionu do odvlhčovací jednotky. „Systém už 
je v provozu a efekt je patrný na první pohled. 
Z haly zmizela nepříjemná mlha, krápníky na 
ledové ploše, které se tvořily kvůli vlhkosti 
a kondenzované vodě, jsou také minulostí. 

Moderní haly se bez odvlhčovací jednotky 
zkrátka neobejdou,“ vysvětlil vedoucí zimního 
stadionu Petr Lakomý.

Veřejné bruslení bude na zimáku opět 
na programu o víkendech – každou sobotu 
a neděli od 15 do 16.30 hodin. Dospělí zaplatí 
35 korun, děti do 10 let a doprovod 25 korun. 
Zapůjčení bruslí v půjčovně vyjde na 50 ko-
run. „Letos znovu otevíráme školu bruslení pro 
děti. Osm lekcí s odbornými instruktory stojí 
600 korun. První ze tří plánovaných kurzů už 
máme plný,“ dodal Lakomý.

Lukáš KANIA

Aerobic show v hale
Ve sportovní hale za parkem se 10. října 

uskuteční 10. ročník »Aerobic show«. Cvičební 
program bude probíhat od 9 do 12.30 hodin. 
Každá lekce potrvá padesát minut. Předcvičo-
vat v hale bude mexický tanečník Manuel s la-
tino dance, posilovací hodinu s gumičkami 
povede Lucie Svačinová, piloxin Simona Kulko-
vá a jógu Michaela Lalíková s Janou Wilczkovou.

Prodej vstupenek probíhá v recepci Sport-
centra v Nerudově ulici. V rámci předplatného 
pořídí členové klubu lístek za 60, ostatní za 150 
korun. V den konání akce zaplatí členové 120, 
ostatní 250 korun. U všech variant vstupného 
je podmínkou přinést rovněž určité množství 
plastových víček. Ty organizátoři věnují na dob-
ročinné účely. Vstupenka bude slosovatelná, 
hlavní cenou v tombole je sportovně–relaxační 
víkend. Více informací na čísle  608 333 771 
nebo www.aerobikbohumin.net.  (red)

POZVÁNKA Hasičská oslava
Zázemí hasičů z Nové Vsi vstalo z popela a důstoj-

ně oslavilo svůj zrod dětskou akcí »Hurá, jdeme do 
školy«. Poslední prázdninovou sobotu ožila zahrada 
opět smíchem dětí, které si zahrály netradiční hry.  
Házely aktovkou do dálky, trénovaly ranní vstávání. 
Díky ochotě kolegů hasičů děti s rodiči obdivovali 
a mohli si osahat nejnovější hasičskou techniku. Za-
tančili si na večerní diskotéce a vyzkoušeli výborné 
grilované pochoutky. Tímto děkujeme za podporu 
sousedům, známým, kamarádům, profesionálním 
hasičům z Bohumína a dobrovolným ze Záblatí.

SDH Nová Ves

 Nábor malých lyžařů
Českomoravská lyžařská a snowboardová škola 

pořádá nábor dětí od čtyř let. Nabízí jim dvakrát 
týdně »suchou« přípravu v tělocvičně (i pro děti, 
které nebudou jezdit lyžovat) a zimní i letní soustře-
dění na horách. Zájemci mohou děti přihlásit e-mai-
lem na info@cmls.cz, telefonem na  606 025 021 
nebo osobně každé pondělí a středu od 16 do 17 
hodin v tělocvičně Masarykovy školy. Více informací 
na www.cmls.cz.  (red)
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Studenti si ověřili angličtinu v praxi
Na začátku školního roku zdaleka ne všichni studenti bohumínského gymnázia usedli do 
lavic. Třiačtyřicet studentů a dva vyučující si jeli od 7. do 12. září ověřit, zda umí znalosti 
anglického jazyka zúročit i v reálném světě. 

Během poznávacího zájezdu do Anglie studenti 
navštívili Londýn. Minout nemohli jeho nejznámější 
místa jako The Tower, Tower Bridge, St Paul's 
Cathedral, Buckingham Palace, Th e Houses of Par-
liament, Big Ben, Westminster Abbey, Piccadilly Cir-
cus či Trafalgar Square. V Greenwichi se rázem ocitli 
jednou nohou na západní a jednou na východní po-
lokouli, neboť tímto místem prochází nultý poledník. 

Bohumínští gymnazisté se prošli také okolím zám-
ku Windsor a jeho nádhernými apartmány, které ob-
čas obývá královna Alžběta. Studenti rovněž viděli 
mladíky v typických školních uniformách, jak míří do 
prestižní soukromé chlapecké školy Eton, kterou na-
vštěvovali i členové královské rodiny. Studenti si ne-

nechali ujít ani známé městečko Stratford upon Avon 
a šli tak ve šlépějích dramatika Williama Shakespeara. 
Poznali jeho rodiště, místo, kde zemřel a kde je pochován.

Pobyt plný zajímavých a užitečných informací od-
lehčily i chvíle osobního volna, během nichž mohli 
studenti nasát atmosféru londýnských ulic. Třešnič-
kou celého pobytu bylo nádherné slunečné počasí, ne 
příliš typické pro britské ostrovy.

Z Londýna se studenti vraceli plni dojmů, zážitků 
a informací. Obrovské poděkování za velmi vydařený 
zájezd patří cestovní kanceláři Modex Sport, skvělé-
mu průvodci Leoši Jaškovi a rovněž řidičům za bez-
pečnou jízdu.

Šárka VLASÁKOVÁ, Jana WILCZKOVÁ

Během poznávacího zájezdu do Anglie studenti 

navštívili Londýn.  Foto: Šárka Vlasáková

Celé město, 
hurá do bazénu! 

Už podeváté se Bohumín zú-

častní celostátní soutěže »Plave 

celé město«. Bude obhajovat 

vítězství v kategorii měst do 50 

tisíc obyvatel a pokusí se překo-

nat loňský rekord v počtu účast-

níků, kdy za Bohumín nastoupilo 

1 142 plavců. 24. ročník celo-

státní soutěže se letos uskuteční 

ve středu 7. října. V Bohumíně 

se bude plavat od 6 do 20 hodin 

v aquacentru. 

Soutěže se může zúčastnit každý, 
kdo uplave libovolným stylem sto-
metrovou trať, tedy čtyři bazény. 
Zapojit se mohou muži i ženy 
všech věkových kategorií. Bydliště 
účastníka nerozhoduje, Bohumín 
může reprezentovat kdokoli z pře-
spolních, včetně cizinců. V den 
konání akce bude bohumínské 
aquacentrum celý den zpřístup-
něno všem plavcům zdarma. 

Každý soutěžící dostane jako 
poděkování za účast volný vstup 
do bazénu. Ceny navíc jsou při-
praveny pro nejrychlejšího, nej-
mladšího a nejstaršího plavce 
mezi muži i ženami. Speciální sou-
těž vyhlásili organizátoři pro školy.

Bohumínské aquacentrum zve 
všechny příznivce plavání z blízké-
ho i širokého okolí k účasti v sou-
těži mottem: „Podpořte dobrou 
myšlenku a dokažte si, že na to 
máte.“  (pek)

POZVÁNKAStrážníci si hezky »zastříleli«
Už celou dekádu se na zeleném pažitu setkávají týmy strážníků ze spřátelených měst 
– z Bohumína, Hodonína a Trnavy. Pravidelně organizují fotbalové turnaje. Bohumín 
se pořadatelství zhostil 17. září. V roli hostitele si vedl skvěle a na trávníku stejně tak. 
Turnaj městských policií bez zaváhání vyhrál.

Jednadvacetitisícový Bohumín v 
turnaji pravidelně slaví úspěchy, 
přestože se utkává s papírově sil-
nějšími soupeři. Hodonín má sice 
»jen« o tři tisíce obyvatel více, ov-
šem je okresním městem. To Trna-
va má dokonce status města kraj-

ského a šestašedesát tisíc obyvatel.
Turnaje se každoročně konají 

ve všech městech. V květnu na 
jihu Moravy, v červnu v západo-
slovenském kraji, v září v Bohu-
míně. Za jeho tým nastupují ne-
jen městští strážníci. Posilou 

mužstva jsou i republikoví poli-
cisté a hráči Bosporu. Letos tato 
parta prošla turnajem bez ztráty 
bodu. Bohumín porazil Trnavu 
4:1 a následně Hodonín 5:2. 
V boji o druhé a třetí místo pak 
Trnava zdolala Hodonín 6:0. (erh)

Podzimní turnaj městských policí se konal na hřišti za parkem. O slavnostní úvod se postaraly mažoretky. Bohumínský 
tým (v modrém) v turnaji nenašel přemožitele.  Foto: Pavel Čempěl

  Poděkování 
poctivé nálezkyni
Při projížďce na kole do Kopytova 

jsem 12. září ztratila mobilní telefon. 
Už jsem se smířila s tím, že je navždy 
ztracený, když vtom mě kontaktovala 
paní Gabriela Reková. Můj mobil našla 
a sdělila, kde si jej můžu vyzvednout. 
Měla jsem velkou radost, že v našem 
městě žijí tak poctiví a ochotní lidé. 
Proto bych chtěla paní Rekové ještě 
jednou co nejsrdečněji poděkovat.

Marie ŠTĚRBOVÁ

Střední škola zve 
na Den řemesel 

Střední škola se opět před-

staví »Dnem řemesel«, který 

v posledních letech sklízí ob-

rovské úspěchy. Ten letošní se 

koná 7. října od 9 do 15 hodin 

na náměstí T. G. Masaryka.

Kuchtíci provedou návštěvníky 
světem exotických chutí, kadeř-
níci navrhnou jejich účesům 
nový styl. O své zručnosti pře-
svědčí obráběči i zámečníci 
a pod kapotu vozu s příchozími 
nahlédnou mechanici. Na ná-
městí se představí také žáci obo-
ru sociální činnost či provoz 
a ekonomika dopravy, kteří se 
v průběhu roku účastní charita-
tivních projektů či praxí v míst-
ních institucích a fi rmách.  (bla)
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VZPOMÍNKY

29. září by se dožil 

90 let 

pan František CICÁLEK.


S láskou a úctou vzpomíná 

za celou rodinu 

syn Franta.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

23. září by se dožil 82 let 

pan Jaromír BUČEK,

který nás letos 9. června navždy opustil.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a syn s rodinou.

Očím jsi odešla, ale v srdci jsi zůstala.

2. října vzpomeneme 12. výročí úmrtí 

paní Šárky KOLKOVÉ, 

roz. Kalikové ze Skřečoně.


S vděčností a láskou vzpomínají rodiče, 

dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

28. září si připomeneme 1. smutné výročí 

úmrtí našeho drahého manžela, 

tatínka a dědečka,

pana Emila KARWACZYKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, 

synové Pavel a Dušan s rodinami.

27. září si připomeneme 

3. výročí úmrtí 

pana Jozefa HLADÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila 

a synové Lumír a Rostislav 

s rodinou.

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

4. října vzpomeneme nedožité 80. narozeniny 

našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, 

bratra a švagra, 

pana Helmuta DOLEŽALA
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Irena 

a dcera Soňa s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene. 

Kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

30. září vzpomeneme nedožitých 80 let 

pana Jiřího VALENTY.


Stále vzpomínají manželka Markéta, synové 

Dušan a Milan s rodinami.

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

1. září jsme vzpomněli 9. smutné výročí úmrtí

paní Marie KROUTILOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Jaroslav, 

synové Aleš a Vladimír s manželkami, 

sestra Anička.

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

28. září vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí 

manžela, tatínka, dědečka, 

bratrance a kamaráda, 

pana Leo DLUHÉHO.


Stále vzpomíná manželka Jana 

a synové s rodinami.

Řešení křížovky z minulého OKA: 
„Pane Novák, to je hezké, že jste poslal manželku na dovolenou.”

„No jo, ... vždyť já už to hrozně moc potřeboval!”

Kdo byl milován, není zapomenut.

10. srpna jsme vzpomněli nedožitých 95 let našeho tatínka 

pana Teofi la LINCZYKA

a 30. září si připomeneme nedožitých 95 let naší maminky 

paní Štěpánky LINCZYKOVÉ 
z Pudlova.


S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery s rodinami.

Noví občánci našeho města
Matthias Theo Kamsler   Alexandr Drobek   Klára 

Melichárková  Zuzana Králová  Beáta Mottlová  Tomáš Choleva  

Vojtěch Vrbka  Alexandra Viochnová. (mat)



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A   ·   I N Z E R C EČÍSLO 17/ 2015 13

V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskytování peněžních 
půjček, půjček bez poplatků, nebankovních půjček a obdobných služeb.

2. října oslaví 90. narozeniny 

pan Bohumil TAŠEK.


Všechno nejlepší k životnímu jubileu 

a hodně zdraví do dalších let přeje přítelkyně 

Blaženka a rodina Taškova a Zacharova.

BLAHOPŘÁNÍ 4. října se dožívá krásného životního jubilea 

90 let 

paní Olga ZWINGEROVÁ.


Pevné zdraví, štěstí a stálou pohodu přejí 

dcery Jiřina a Alice s rodinami.

REALITY
 ● Prodám starší RD ve St. Bo-

humíně, klidné místo, celková 
rekonstrukce nutná. Cena doho-
dou.  604 642 997.

 ● Prodám zděnou podsklepenou 
chatu ve Vrbici.  739 888 046.

 ● Prodám byt 3+1 v os. vl. v cen-
tru Bohumína, 122 m2, balkon, 
krb, po celkové rekonstr., částečně 
vybavený. Cena dohodou. Volný 
od 1.8.16.  602 729 338 a 773 
676 786.

 ● Prodám byt 2+KK s balkonem 
v os. vlastnictví v tiché lokalitě 
Bohumína. Možnost parkování. 
Zahrada za domem. Volný ihned. 
Cena dohodou.  603 513 535.

 ● Prodám zařízený byt 2+1 
v centru.   725 617 941.

 ● Prodám byt 1+1 ve 4 p. v revi-
talizovaném domě u Lidlu. Nové 
soc. zařízení. Cena: 300.000 Kč.  
 731 433 984.

 ● Nabízíme k prodeji nebytové 
prostory v centru Bohumína, 
cca 120 m2. Kanceláře, prodejna 
na skladové prostory včetně 
příslušenství, nájezdová rampa, 
parkovací místa. Cena dohodou.  
 603 514 036.

 ● Prodám garáž za parkem (u 
tenisu) s novou střechou. Cena: 
85 000 Kč.  737 207 998.

 ● Prodám nebo pronajmu zre-
konstruovaný dr. byt 1+1 cca 35 
m2 v centru Bohumína. Ne sociální 
dávky, ne trvalý pobyt na MěÚ, jen 
slušným lidem.  604 227 529.

INZERCE

MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín, 

Nepodceňujte P R E V E N C I !

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
sedacích souprav, rohových lavic, 
židlí, interiéru aut technikou Kär-
cher.  724 088 643. www.cis-
tyautointerier.cz.

 ● Sportovní a regener. masáže, 
po - pá, 9 - 17 hod., salon Sandra, 
Kostelní ul., Bohumín. PhDr. Igor 
Vejo  604 170 397. Celková 
masáž 200 Kč, částečná 130 Kč.

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

 ● Servis počítačů, služby, insta-
lace, tvorba webu.  Doprava 
v Bohumíně zadarmo.  602 513 
155, web: servispc.soltesz.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

 ● Ekologické likvidace, odtah 
vozidla zdarma! Doklad o likvi-
daci vystavíme.  777 333 973, 
e-mail: 777333973@seznam.cz, 
www.vykupaut.eu.

AUTO
 ● Prodám Peugeot 307, 1.6 HDI 

+ diesel, 85 kW.  732 180 433.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

Ostravská 507, Starý Bohumín
www.mklautoservis.cz  Tel.: 737 842 415

MKL Autoservis  Pozor AKCE!  
 Nabízíme kompletní přezutí vozu včetně závaží  499 Kč

 Plnění pneumatik dusíkem  40 Kč/ks

 Úschova pneumatik či celých kol  249 Kč/sezóna

  Navíc ZDARMA kontrola vozu před zimou 

a dolití kapaliny do ostřikovačů! 

Elektronický zápis dětí do kroužků
Dům dětí a mládeže připravil pro nový školní rok více než sedmdesát 
zájmových kroužků a kurzů. Hlásit se do nich mohou zájemci od šesti 
do jednadvaceti let. V nabídce jsou ovšem i aktivity, v nichž se uplatní 

na jedné straně předškoláci, na druhé jsou zde i kurzy pro dospělé.
V letošní nabídce DDM Fontá-

na nechybí hudba, keramika, 
loutkové divadlo, cizí jazyky, fo-
tografování, modelářství, progra-
mování či rybářství. Děti různé-
ho věku se mohou zapsat do 
tanečních souborů, v nabídce 
jsou ovšem i taneční pro dospělé. 
Vyznavači sportu mají na výběr 
od atletiky, přes různé druhy mí-
čových her až po novodobé sporty 
typu frisbee nebo canicrossu.

„Nabídka je široká a vybrat by 
si měl téměř každý. I ceny jsou 
příznivé, pohybují se většinou od 

sta či dvou set korun za měsíc. 
Děti v té ceně mají veškerý servis,“ 
uvedl ředitel DDM Ondřej Vese-
lý. Dodal, že není problém otevřít 
kroužek zcela nový, který v na-
bídce chybí. Pokud o něj pocho-
pitelně bude dostatečný zájem.

Bohumínský dům dětí od letoš-
ka připravil nový způsob přihla-
šování do zájmových útvarů, 
kurzů nebo táborů. Registraci 
a přihlášku je možné vyplnit 
elektronicky. Na webu www.
ddmbohumin.cz v sekci Přihláš-
ky se zájemce musí nejprve zare-

gistrovat. Po přihlášení si násled-
ně vybere z nabídky aktivit, 
dozví se vše potřebné (například, 
zda je v ní ještě místo) a kroužek 
si objedná.

„Elektronický systém je praktic-
ký. Rodiče díky němu mají přehled 
o kroužcích, aktivitách svých dětí, 
ale také třeba o tom, zda mají za-
placen poplatek na daný měsíc,“ 
dodal Veselý s tím, že samo-
zřejmě zůstává také možnost 
osobního zápisu dětí do kroužků. 
Probíhá v recepci hlavní budovy 
v Janáčkově ulici. (red) 

Ocenění práce 
sestřiček

Moravskoslezský kraj chce upo-

zornit na nelehkou práci a spole-

čenskou potřebu zdravotnických 

profesí. Proto letos vyhlásil první 

ročník ankety »Moravskoslezská 

sestra 2015«. Tou chce zároveň 

ocenit pracovníky, kteří v oblasti 

dosahují významných výsledků. 

Už samotným navržením do anke-

ty mohou zdravotnická zařízení 

ocenit své zaměstnance. Hodno-

cení nominovaných bude probí-

hat anonymně. Slavnostní galave-

čer proběhne 5. listopadu v aule 

Vysoké školy báňské v Ostravě. 

Bližší informace k anketě najdete 

na webovýchstránkách sestra.

kr-moravskoslezsky.cz. (red)

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 

OKA jsou řádkové inzeráty současně 

zveřejněny na webu města www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 

také prostřednictvím on-line formu-

láře na internetových stránkách www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.
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Příběh bohumínské rodačky, oběti holocaustu
Mimořádně silný lidský příběh na pozadí historie Bohumína. 
Sdružení Maryška uvedlo v české premiéře knížku o osu-
dech židovské dívky Mimi Rubin. Rodačka z Bohumína 
prošla za II. světové války třemi koncentračními tábory. 
Všechny útrapy přežila a dnes bydlí v New Yorku. 

Knihu »Mimi z Nového Bohu-
mína, Československo: Mladá 
žena, která přežila holocaust« 
napsal syn její hrdinky, americký 
novinář Fred Glueckstein. Na in-
ternetu knihu objevil mladý histo-
rik Kamil Kotas z Chałupek. Ten 
úzce spolupracuje s bohumín-

ským sdružením Maryška, které 
oslovilo autora, sehnalo partnery 
a připravilo české vydání.

„Když jsem se do knihy začetla, 
okamžitě mi bylo jasné, že musí 
vyjít v češtině. S pomocí přátel 
a synů se mi ji povedlo v rekordně 
krátkém čase přeložit. Strhující 

příběh je pro mě, coby rodačku z Bo-
humína, o to silnější, že v něm 
poznávám reálie našeho města. 
Například jsem podobně jako 
Mimi studovala na místním gym-
náziu,“ uvedla překladatelka 
a spisovatelka Alena Mrázová. 

Kniha mapuje zhruba sedm let 
života hlavní hrdinky, která se 
narodila 29. září 1921 v Bohumíně. 
Převážně popisuje její strastipl-
nou cestu po německých kon-
centračních táborech a válečné 
útrapy, spojené se ztrátou nejbliž-
ší rodiny. Obsahuje také kapitolu 

o nádherném dětství v Novém 
Bohumíně. Mimi Glueckstein 
(rozená Rubin), která za pár dní 
oslaví 94. narozeniny, české vydání 
knihy velmi potěšilo.

Českou verzi sponzorsky pod-
pořili město Bohumín, manželé 
Cohenovi z Izraele a mediálně 
studio TV Marko. Publikaci si 
mohou zájemci zakoupit v Salonu 
Maryška na náměstí T. G. Masa-
ryka nebo v hotelu Pod Zeleným 
dubem (Národní dům). Cena je 
250 korun.

Lukáš KANIA

Slavnostní křest české verze proběhl v Salonu Maryška za účasti překladatelky 
Aleny Mrázové (vpravo).  Foto: Lukáš Kania

Mimi Glueckstein (rozená Rubin) nyní žije v New Yorku. Zanedlouho 
oslaví 94. narozeniny.  Foto: archiv  Gluecksteinových

Další informace:  731 124 627; 
www.facebook.com/
PsiUtulekBohumin;

www.youtube.com/Útulek Bohumín; 
www.mesto-bohumin.cz > 
O městě > Útulek pro psy

Naděje psích útuláčků (9)
V minulém díle naší rubriky se představil Snížek a Gucci. 
Snížek už si užívá pohodlí nového domova a snad potká 
stejné štěstí i další nalezence z psího útulku v Šunychlu. 
Ten má otevřeno v pondělí, čtvrtek a pátek od 15 do 17 
hodin, v úterý od 7 do 9 hodin a v neděli, kdy probíhá 
veřejné venčení psů, od 14 do 18 hodin. Ve středu 
a v sobotu je zavřeno.  

  CIGY (ev. č. 1350) 

Cigy se našel v březnu v Dráto-
venská ulici. Je to nefalšovaná psí 
směska. Zajímá ho všechno, co se 
hýbe. Rád se nechá drbat za ouš-
kem, vesele si vykračuje na pro-
cházkách a užívá si je. Cigy je 

nekonfl iktní dvouletý pes střední 
velikosti, život má stále před se-
bou. Co ho naučíte, to bude 
umět. Nové rodině bude dělat 
určitě jen radost.

  BÁRNY (ev. č. 1345)

Dalším chlupatým hrdinou 
rubriky je Bárny. Tohoto mladé-
ho a aktivního psa si v útulku 
nelze nevšimnout. Kromě fešác-
kého vzhledu, bohaté černobílé 
srsti a »úsměvu« od ucha k uchu 
dokáže Bárny zaujmout i svou 
inteligencí. Jeho pohled a chová-
ní naznačuje bystrost, chytrost 
učit se novým trikům a povelům. 
Pár z nich už dokonce ovládá. 
Dvouletý kříženec je bezproblé-

mový, kontaktní, aktivní a spo-
lečenský. Hodí se na zahradu 
k domku a do rodiny. Záleží na 
nových majitelích, jak si Bárnyho 
vycvičí. 

Při dotazu na konkrétního psa 
uvádějte jeho evidenční číslo.

Text: Veronika ŠUTOVÁ
Foto: Radka MATONOGOVÁ

Elektronické jízdenky
Od listopadu začnou ve vozech MHD Ostrava fungovat nové 

terminály pro držitele čipových e karet ODISka. Karty dosud 

sloužily jen jako dlouhodobé jízdenky (měsíčníky). Nově bude 

možné formou kreditu nakupovat i jednotlivé jízdenky. To ocení 
zejména nepravidelní cestující. Kredit lze dobít v e–shopu 
(ekarta.dpo.cz), na prodejních místech a ve vybraných vozech. 

Nové terminály jsou připraveny i k nákupu jízdenky 
pomocí bezkontaktní platební karty. Tuto možnost chce 
dopravní podnik zprovoznit ale až v příštím roce. Ve vozech 
MHD krom toho zůstanou i původní označovače na papí-
rové jízdenky. Podrobné informace na www.dpo.cz.  (red)

NOVINKY

Speciální školní 
pedagog 

Od 1. září rozšířila 
základní škola ČSA řady 
svých pracovníků o spe-

ciálního pedagoga. Reaguje tak 
na neustálý nárůst dětí se zvlášt-
ními vzdělávacími potřebami. 

Speciální pedagog bude ve ško-
le oporou žákům se specifi ckými 
poruchami učení, jako jsou napří-
klad dyslexie, dysortografi e, dys-
grafi e a další. S těmito dětmi bude 
pracovat jak v menších skupin-
kách, tak individuálně. To bezpo-
chyby zvýší jejich šance, aby si 
vybudovaly pevné vědomostní 
základy, na nichž budou moci 
v budoucnu stavět. Třeba i při dal-
ším studiu. 

Navíc bude speciální pedagog 
poskytovat poradenskou činnost 
rodičům a zákonným zástupcům 
žáků, takže budou moci své po-
tomky účinněji rozvíjet i v domá-
cím prostředí. 

V neposlední řadě pomůže vy-
učujícím s tvorbou individuálních 
plánů a v součinnosti se školním 
psychologem a výchovným po-
radcem i se včasným odhalováním 
projevů specifi ckých poruch učení. 

Angažováním speciálního pe-
dagoga pokračuje ZŠ ČSA v dalším 
zkvalitňování vzdělávacího procesu. 

Petr ŠLACHTA, 
zástupce ředitele
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 24.9. a 25.9. ve 13–17 hodin 

ZÁBAVNÉ SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU. 
Výtvarná dílna – výroba zvířátek 
stylem překládaného papíru. 
Dětské odd. knihovny.

 ● 5.10. až 9.10. ve 14 hodin 
PODZIM V KNIHOVNĚ. Výtvarná 
dílna – vyrábění z přírodních 
materiálů (šišky, kůra). Knihovna 
Skřečoň.

 ● 8.10. a 9.10. ve 13-17 hodin 
ČTENÁŘSKÝ MARATON. Stří-
davě mohou číst děti i rodiče. 
Každý čtenář dostane sladkost. 
Dětské odd. knihovny.

PŘEDNÁŠKY

 ● 8.10. v 17 hodin ANDĚLSKÁ 
LITERATURA. Literaturu a vlastní 
zážitky s anděly strážnými přiblí-
ží Jana Hochmannová. Přednáš-
ková místnost knihovny, 50 Kč.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 10.10. v 9–14 hodin DNY 
ZDRAVÍ. Měření cholesterolu, 
tlaku, cukru v krvi, podologická 
poradna. Foyer kina, vstup volný.

DIVADLO PRO DĚTI

 ● 27.9. v 10 hodin NEZAPOME-

NUTELNÁ HOLKA. Divadelní 
představení pro děti s loutkami, 
herci a živou hudbou, hraje Diva-
délko modrý slon. Sál kina, 50 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 24.9. v 19 hodin EVEREST. 
Film USA (Dobrodružný / Dra-
ma), 2015, titulky, přístupný od 
12 let, 150 minut, 140 Kč.

 ● 25.9. a 26.9. v 19 hodin 
GANGSTER KA. Film Česko (Dra-
ma), 2015, přístupný od 12 let, 
100 minut, 130 Kč.

 ● 27.9. a 28.9. v 19 hodin KU-
RÝR: RESTART. Film Francie, Čína 
(Akční), 2015, titulky, přístupný 
od 12 let, 96 minut, 110 Kč.

 ● 14.10. v 9 hodin POPELKA. 
Film USA (klasická pohádka), 
2015, dabing, přístupný, 114 
minut, 50 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, 
www.maryska.cz  776 577 722  

info@maryska.cz 

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

 ● Každé úterý a čtvrtek od 15 
do 18 hodin VISIONARY ART. 
Prodejní výstava obrazů malíře 
Jakuba Poloka z polského Za-
bełkowa. 

 ● Každé úterý a čtvrtek od 15 
do 18 hodin STONE. Prodejní 
výstava bižuterie, kterou zdobí 
kameny z Odry. 

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@
almamater.cz;   608 608 955

Na všechny akce je nutná rezer-
vace. Od září opět v provozu 
solná jeskyně.

 ● 29.9. od 17.30 hodin POVÍ-
DÁNÍ S RENÁTKOU  BITTOVOU.

 ● 1.10. v 18.30 hodin PARTY 
LITE S MONIKOU. Nové vůně 
a svíčky.

OSTATNÍ AKCE

 ● 7.10. v 18 hodin SVATOVÁC-
LAVSKÝ KONCERT. Pěvecký kon-
cert Ostravského smíšeného 
sboru v evangelickém kostele, 
50 Kč.

 ● Každou sobotu ve 14–17 ho-
din EXPOZICE VÝSTROJE A VÝ-
ZBROJE OD ČSLA PO AČR. Vojen-
ské uniformy, výzbroj a výstroj, 
artefakty z misí OSN. Dům slu-
žeb na nám. Budoucnosti.

SPORT

 ● 28.9. v 9 hodin NEBUDE-LI 
PRŠET. Seriál cykloturistických 
výletů, tentokrát do country 
městečka a lesoparku Kaczyna. 
Odjezd z nám. T. G. Masaryka.

FOTBAL

 ● 26.9. v 16 hodin VIKTORIE 
BOHUMÍN – FK BOSPOR BOHU-
MÍN B. Okresní přebor, hřiště ve 
Starém Bohumíně.

 ● 26.9. v 16 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ SOKOL VĚŘŇOVI-
CE. Fotbal, okresní přebor, hřiště 
v Záblatí.

 ● 27.9. v 16 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ KOVOHUTĚ BŘI-
DLIČNÁ. Krajský přebor, hřiště 
za parkem.  

 ● 3.10. v 15.30 hodin FK BOS- 
POR BOHUMÍN B – FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ. Okresní přebor, hřiště 
ve Vrbici.

 ● 10.10. v 15 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ BANÍK RYCHVALD. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
v Záblatí.

 ● 11.10. v 15 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ SOKOL KOBEŘICE. 
Krajský přebor, hřiště za parkem.

CVIČENÍ

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – 
SPINÁLNÍ JÓGA. Každé pondělí 
a úterý od 19 do 20 hodin, 
vhodné i pro začátečníky.  
731 905 040.

 ● B A LÓ NY  k a žd ý  č t v r te k 
v 17.45 hodin, STEP AEROBIK 
každou středu v 18 hodin (začá-
tečníci) a v 19 hodin (pokročilí), 
KRUHOVÝ TRÉNING každé pon-
dělí od 19, ve středu a v pátek 
od 18 hodin. www.sportcent-
rum-bohumin.cz, rezervace  
724 556 557. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek 
v 18 hodin, tělocvična malé ZŠ 
Beneše u bývalého PZKO. Na tel. 

objednávku  604 999 147. 
slunerc.webnode.cz

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 26.9. v 9.30–11 hodin HÁZE-
NÁ. Krajská liga starších žaček.

 ● 27.9. v 9–17 hodin BADMIN-
TONOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin 

pátek:  10–21 hodin

víkendy a svátky  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle:
v září  9–21 hodin
v říjnu  10–18 hodin

Sezona končí 25.10.

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 
Neděle ve 13.40–14.40 hodin

Kurz 1 od 4.10. do 22.11. (OB-
SAZEN); Kurz 2 od 29.11. do 
20.12.2015 a 10.1. do 31.1.; Kurz 
3 od 7.2. do 27.3.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 24.9. do 10.10.

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: ARM, LOTI, OMN.

� ODCHYLKA FOND OVŠEM STRANOU � KVADRÁT ANGLICKY
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Září patří odpustům. 
Kolotočáře vždy čekají 
v Bohumíně dvě štace. 
Nejprve zavítali 6. září 
do Starého Bohumína. 
Oproti minulým létům 
tady ovšem museli 
trochu improvizovat.

Starobohumínská pouť ne-
mohla proběhnout v místech, na 
která byli kolotočáři i návštěv-
níci zvyklí. Místo lochnesek 
a střelnic totiž letos úřadovali 
na náměstí Svobody stavbaři. 
Stále zde probíhá komplexní 
rekonstrukce rynku. Pouťové 
atrakce tak našly místo na 
parkovišti nebo na příjezdové 
cestě k hraničnímu přecho-
du. Davům příchozích to ale 
zjevně nevadilo. Počasí akci 
přálo a lidé se skvěle bavili. 
Kromě kolotočů je do Staré-
ho Bohumína přivedlo ještě 
jedno lákadlo. V den konání 
pouti se veřejnosti poprvé 
otevřel také dům Pod Zele-
ným dubem (Národní dům). 
Na jeho prohlídku se stály 
fronty a secesní památku si 
s komentářem nakonec 
omrkla více než tisícovka 

Kotrmelce v autosedačce
Odbor dopravy městského úřadu ve spolupráci s K3 Bohumín uspořádal 5. září pro děti 
»Dopravní odpoledne«. Akce už má na dopravním hřišti v Hobbyparku své stálé místo. 
Letos sem dorazilo asi 350 dětí. Sto padesát z nich si i zasoutěžilo.

Na malé účastníky čekaly do-
pravní soutěže, během nichž na 
jednotlivých stanovištích plnili 
tématické úkoly. Komu se do 
nich nechtělo, mohl se jen bavit.

Například sledováním doprav-
ního kabaretu Zdenka Kačora 
a zábavného programu Klaunů 

na volné noze. Organizátoři při-
pravili i populární atrakce, které 
tradičně lákají také dospěláky. 
Letos to byly třeba »opilecké brý-
le«. Simulují vidění v alkoholic-
kém opojení. Projít s těmito brý-
lemi na očích slalomovou dráhu 
je opravdový kumšt. 

Na akci nechyběl ani trenažér 
autokotrmelců. Skutečný auto-
mobil, který se otáčí jako na 
»grilu«. Pasažéři, samozřejmě 
pevně připoutaní, mohli zažít 
pocit posádky auta, které se po 
karambolu několikrát obrátilo na 
střechu.   (erh)

Secesní památka i pouťové atrakce

lidí. Pro enormní zájem se musel 
prohlídkový den po dvou týd-
nech opakovat.

Další odpust zavítal o týden 
později 13. září také do Skřečoně. 
Tady už bylo vše na svém místě 
a pouť se tradičně soustředila 
v okolí kostela. I na ni si našly 
cestu stovky návštěvníků.  (tch)

Starobohumínská pouť letos proběh-
la na parkovišti v blízkosti domu Pod 
Zeleným dubem. Svítilo zářijové slu-
níčko, všude lákavé atrakce, a tak si 
lidé skvěle užívali. Foto: Pavel Čempěl
n
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