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Návštěvníci opraveného 
náměstí se zde setkají také 
s dalšími dílčími novinkami. 
Hezkým prvkem je znak 
Starého Bohumína, jenž je 
součástí dlažby v centrální 
části. Zvídaví příchozí zde 
najdou tabule s historickými in-
formacemi a milovníci přírody 
zase ocení, že na rynku přibylo 
hned šestnáct nových stromů.

Kompletní obnova náměstí stála 
bezmála osmnáct milionů. Hradilo 
je město, ale ještě je ve hře reálná 
možnost získání dotace. Po sta-
vební stránce je projekt u konce, 

na zajímavost Jan 
Hock z odboru roz-
voje a investic. 

Kromě dominantní 
žuly, která pokrývá 
téměř veškeré plochy 
a komunikace, je na 
náměstí dalším pří-
rodním prvkem tro-
pické dřevo. Z něj 
jsou veškeré lavičky, 
jež mají moderní design. Nejvý-
raznější z nich se nachází za po-
mníkem Jana Nepomuckého 
a vytváří jakési posedové plato. 
Bočnice většiny laviček navíc slou-
ží jako atypické stojany na kola.

Zmíněná socha světce a památ-
ník obětem obou světových válek, 
to jsou jediné prvky, které po pře-
stavbě zůstaly na svém místě. 
A jako řádné dominanty se do-
čkaly i efektního nasvětlení. „Pro-
běhly dokonce scénické zkoušky, 
testy refl ektorů, aby sloupy světel 
dopadaly na pomníky z ideálních 
úhlů,“ prozradil Hock.
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Procházka po tramvajovém chodníku
Proměna je kompletní. 
Centrum městské části, 
jejíž historie sahá z těch 
bohumínských nejhlouběji 
do minulosti, vypadá po 
mnoha letech opět repre-
zentativně. Počátkem září 
začal veřejnosti sloužit 
zrekonstruovaný dům 
Pod Zeleným dubem, nyní 
skončila obnova celého 
náměstí Svobody. Jeho 
slavnostní otevření pro-
běhne 18. října v 18 hodin.

Několikaměsíční přestavba dala 
starobohumínskému rynku novou 
podobu. Projekt se snažil skloubit 
staletou historii místa se současnos-
tí. Na minulost odkazují především 
použité materiály, zejména žula, 
ale i zdánlivě nenápadné grafi cké 
prvky. Kamenný kruh v mlatovém 
podkladu například symbolizuje 
obecní studnu, která na náměstí 
fungovala už od středověku. Ještě 
v minulém století v ní byla voda, 
ale pak ji kdosi nechal zaslepit. Při 
pokusu o její průzkum se v roce 
2012 našla jen zasypaná jáma. Žu-
lový kruh, který se nachází přesně 
nad ní, studnu alespoň připomíná. 
Další odkaz se vztahuje k méně 
vzdálené historii, k tramvajové 
trati, která byla v provozu ještě na 
počátku 70. let minulého století. 
Jeden z nových chodníků na ná-
městí přesně kopíruje oblouk, po 
kterém lokálky jezdily. „Při detail-
ním pohledu odhalí všímavý pozo-
rovatel, že různě položené kostky 
vytvářejí v chodníku pomyslné 
rozdvojení, stejně jako se v minu-
losti rozcházely koleje,“ upozornil 

čeká se ještě na administrativní 
fi nále, na kolaudaci. Do ní proto 
zůstávají na rynku značky se zá-
kazem vjezdu. Řidiči ovšem na 
úředního šimla čekat nehodlají 
a komunikace na náměstí už vyu-
žívají.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Pošta nabízí zájemcům malé pobočky
Česká pošta (ČP) se snaží šetřit. A tak přichází s projektem Pošta Partner, v rámci 
kterého se hodlá »zbavit« většiny svých poboček, zejména malých. Chce, aby je pod 
hlavičkou pošty provozoval někdo jiný – obce nebo místní podnikatelé. V Bohu-
míně by ČP ráda přenechala jiným provozovatelům hned čtyři své pobočky.

Poštovní služby na radnici, na benzince nebo 

v malých prodejnách? Právě takto funguje projekt 

Pošta Partner. Tedy na principu franšíz, kdy pod 

názvem a značkou určité společnosti podniká ně-

kdo jiný v partnerském režimu. V zahraničí je tento 

model poměrně běžný, u nás ale zatím v plenkách. 

První franšíza pošty vznikla na konci roku 2009 na 

Božím Daru. Letos přešlo v Česku na jiné subjekty 

pětadvacet pošt, z toho devatenáct provozují obce 

a šest podnikatelé. Česká pošta chce do konce roku 

tímto způsobem převést ještě šedesát poboček. 

A do deseti let by se ráda »zbavila« 2 500 malých 

poštovních úřadů. ČP nyní v republice provozuje 

3 200 poboček, ale do budoucna si jich chce ne-

chat jen sedm set. Ostatní by měli provozovat 

smluvní partneři. Vždy ale pod logem a kontrolou 

ČP. Ta bude partnerům za poskytované služby pla-

tit. V Bohumíně by Česká pošta ráda převedla na 

franšízy pošty v Pudlově, Záblatí, Skřečoni a přede-

vším ve Starém Bohumíně. Tu by nejraději někomu 

přenechala už příští rok. V první fázi se obrátila na 

město. „Ve Starém Bohumíně provozujeme pouze 

školu, školku a knihovnu. Nemáme tady kapacity, 

abychom mohli poskytovat poštovní služby,“ vysvětlil 

odmítavé stanovisko starosta Petr Vícha. Město má 

ale eminentní zájem, aby občané o poštu nepřišli. 

(Dokončení na str. 3)
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Nemáte problém obhajovat 

na zasedání zastupitelstva 

své postoje. Myslíte, že 

existuje mnoho záležitostí, na 

které se názory jednotlivých 

zastupitelů různí? 

Máme mnohé shodné cíle, ale 
různě přistupujeme k jejich prosa-
zování. Například každý chce pod-
 porovat zaměstnanost ve městě, 
ale stále vyčítám našim radním za 
ČSSD, že nedělají (na rozdíl od 
Karviné) nic pro vznik městské 
lehké průmyslové zóny. Nemají 
vizi pro využití volných pozemků 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: DAVID MARYŠKA
Rodák z Bohumína s právnickým vzděláním z Univerzity 
Karlovy, ale také vášnivý nimrod a ostřílený komunální 
politik. To vše je David Maryška (45), který je členem 
zastupitelstva už čtvrté volební období. V tom minulém 
byl předsedou kontrolního výboru zastupitelstva, nyní 
působí ve fi nančním výboru. 

kolem dálnice, nelákají do Bohu-
mína investory. Pak se nemůžeme 
divit, že nám mladí odcházejí za 
prací mimo Bohumín. Radní ne-
mají ani koncepci k žádoucímu 
využití Kališova a Vrbického jezera 
pro příměstskou rekreaci. Běžte se 
podívat třeba na přehradu Olešná 
u Frýdku-Místku, kde najdete 
aquapark, hotel, restaurace, auto-
kempy, sportoviště, in-line a cyk-
lostezky, půjčovnu kol, bruslí, 
šlapadel a tak dále. Naše radnice 
se pochlubí leda tím, že kolem 
Kališoku poseče trávu.   

Na jakých zájmech města se 
naopak zastupitelé shodují?

Je toho hodně, příkladně zvyšo-
vání bezpečnosti rozšiřováním 
a modernizací městského kamero-
vého systému, pultu centralizova-
né ochrany, výcvikem a zvýšením 
počtu strážníků, rušením heren, 
regulací ubytoven. Společnou řeč 
najdeme i v otázce zlepšování úrov-
ně bydlení, zateplování a moder-

nizace městských domů, likvidace 
černých skládek, podpory sportu 
a kultury, péče o naše seniory.

Zasazoval jste se o výstavbu 
protipovodňových hrází. 
U té pudlovské se aktuálně 
řeší výkupy pozemků. Jak 
na ně pohlížíte?

Projektant i investor musí ctít 
práva vlastníků nemovitostí a hle-
dat kompromisní řešení. Včas 
a důkladně řešit jejich oprávněné 
připomínky a citlivě zvažovat růz-
né varianty. Většina starousedlíků 
s výstavbou protipovodňové ochra-
ny souhlasí, ale pochybují o dů-
vodnosti a rozsahu záboru jejich 
pozemků. Pokud by někde stačila 
opěrná betonová zeď, a přitom 
projektant navrhuje zabrat téměř 
celý pozemek pro širokou sypanou 
hráz s cyklostezkou na vrcholu, 
pak se nelze divit odporu vlastní-
ků. Naopak nemám žádné pocho-
pení pro spekulanty s pozemky 
pod budoucími hrázemi.

Jako advokát jste v častém 
kontaktu s lidmi. Jak byste 
obecně ohodnotil úroveň 
právního vědomí a vymaha-
telnost práva?

Zejména nový občanský zákoník 
přinesl množství změn, se kterými 
se laikové i advokáti či soudci musí 
srovnat. Chce to čas. Ale ač advo-
kát, preferuji zdravý rozum před 
suchými a formálními texty práv-
ních předpisů, neboť život je vždy 
rozmanitější a pestřejší, než si ja-
kýkoliv zákonodárce dokáže při 
sepisování právních norem před-
stavit. A co hůř, máme sice spoustu 
českých zákonů a vyhlášek, k tomu 
bruselská nařízení a směrnice, ale 
pak je neumíme či nechceme 
uplatňovat a vymáhat. Důkazem 
je právní chaos kolem nekontrolo-
vaného přílivu imigrantů. Někteří 
jsou možná skutečnými uprchlíky, 
ale je jich minimum. Většina se 
jen se snaží přiživit na štědrém 
evropském sociálním systému, 
a přitom zákony daných zemí ve 
velkém porušuje. To je výsledek 
neschopnosti či neochoty dodržo-
vat základní principy ochrany 
vnějších hranic EU a především 
chránit zájmy a bezpečnost vlast-
ních obyvatel. 

Děkuji za rozhovor.  (fi )

S novým ředitelem nepřichází revoluce, ale stabilita
Střídání stráží. Bohumínská městská nemocnice (BMN) bude mít po bezmála jedenácti letech nového ředitele. Ve funkci 
na vlastní žádost končí lékař Vojtěch Balcárek. Od nového roku jej nahradí ekonom Kamil Mašík (45), současný ředitel 
krajem zřizované nemocnice v Bílovci.

Vojtěch Balcárek šéfoval nemocnici od 
roku 2005, kdy v ředitelském křesle střídal 
Svatopluka Němečka, současného ministra 
zdravotnictví. Nyní se z osobních a zdravotních 
důvodů sám rozhodl odejít. Ovšem pouze 
z vedoucí funkce, lékařem nemocnice zůstává 
i nadále. „Chtěl bych se více věnovat medicíně 
a práci v ambulanci alergologie a klinické imu-
nologie,“ svěřil se Balcárek. Dosud v ambu-
lanci na poliklinice, která je součástí nemoc-
nice, sloužil jeden den v týdnu. Od nového 
roku se tady s ním budou pacienti setkávat 
častěji.

Ke změně na ředitelském postu Bohumín-
ské městské nemocnice dochází v době, kdy 
je špitál ekonomicky i personálně stabilizova-
ný. Radikální změny nejsou potřebné, a jak 
avizoval budoucí ředitel, žádné se ani nechys-
tají. „Nedochází k žádné revoluci, nemocnice 
to nepotřebuje. Budu se snažit pokračovat 
v nastartovaných procesech,“ uklidnil personál 
i pacienty Kamil Mašík. Přiznal, že Bohumín 
jako město je pro něj zatím nepopsaným lis-
tem, ovšem v prostředí zdravotnictví se po-
hybuje už dvanáct let. Působil v nemocnicích 
ve Vítkovicích, Krnově a Bílovci. „Vím, s jaký-
mi problémy se menší nemocnice potýkají,“ 
prohlásil Mašík a dodal, že coby ekonom 
»vidí do čísel«. Navíc je z Prajzské, takže 
hospodařit rozhodně umí. Jen si musí v Bo-
humíně najít lékařského konzultanta – pravou 
medicínskou ruku. „Musí to být odborník 
a současně osobnost,“ uzavřel Mašík.

Bohumínská nemocnice v současnosti pro-
vozuje internu, chirurgii, gynekologii a velké 
centrum následné péče. Má vlastní laboratoř, 
rentgen, k nemocnici patří poliklinika a řada 

ambulancí. BMN má přes 350 zaměstnanců 
a ročně hospodaří s rozpočtem 180 milionů. 
Město ročně dotuje provoz osmnácti miliony.

Pavel ČEMPĚL

Ekonom Kamil Mašík (vlevo) od nového roku vystřídá ve funkci ředitele bohumínské nemocnice lékaře 
Vojtěcha Balcárka.  Foto: Pavel Čempěl
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(Dokončení ze str. 1)

Radnice proto oslovila šestici míst-
ních živnostníků a institucí, zda by se 
do projektu Pošta Partner nezapojili. 
Žádný zájemce se však zatím nena-
šel. „Ani se nedivím. I když by vybavení 
a školení zajišťovala sama pošta, jde o 
velkou zodpovědnost,“ dodal starosta.

Pokud se pro starobohumínskou 
a další malé pobočky alternativní 
provozovatel nenajde, neznamená 
to automaticky její zrušení. Alespoň 
to tvrdí ministr vnitra Milan Chova-
nec. Projekt Pošta Partner podle něj 

není zaměřen na zavírání malých 
pošt. A pokud by nějakou ČP přece 
jen chtěla zrušit, bez souhlasu dané 
obce či města to podle prohlášení 
ministerstva nepůjde. „Chtěl bych 
tomu věřit, ale po mnohaletých 
zkušenostech se státem a jeho orga-
nizacemi jsem spíše skeptický. Také 
v souvislosti s fi nančními úřady ministr 
Babiš ještě před rokem prohlašoval, 
že žádné z jejich pracovišť nezruší. 
A dnes je situace přesně opačná,“ 
vyjádřil Petr Vícha své obavy.

Pavel ČEMPĚL

Pošta nabízí zájemcům 
malé pobočky

Únorové léčebné pobyty
Bohumínské děti, které trpí alergií, astmatem, častým 
onemocněním dýchacích cest, obezitou nebo skoliózou 
vyrazí i v příštím roce na měsíc do horských ozdravoven. 

Léčebné pobyty město pořádá 
a dotuje od roku 2011. Celkově 
díky projektu vyjelo za čerstvým 
vzduchem už bez-
mála tři sta dětí.

Děti mohou 
opět v topné sezoně trávit čas 
v beskydských Metylovicích 
a jesenických Zlatých Horách. 
V obou je tentokrát rezervovaný 
termín od 1. do 29. února. Do-
pravu do ozdravoven zaplatí 
město, samotný pobyt hradí 

v plné výši zdravotní pojišťovny. 
Součástí ozdravných pobytů 
budou nejen léčebné kúry, ale 

i školní výuka.
Rodiče už mo- 

hou hlásit své 
děti k ozdravnému pobytu u dět-
ských lékařek. K přijetí do sana-
toria je zapotřebí jejich doporu-
čení. Návrh na zařazení dítěte do 
léčebny pak schvaluje revizní 
lékař příslušné zdravotní pojiš-
ťovny.  (red)

NEPŘEHLÉDNĚTE

 Díky za pohotovou 
reakci 
Jménem nájemníků domu v ulici Čs. 

armády 1033 chceme vyjádřit poděko-

vání Aleně Malcharové, která 27. září 

vykonávala dispečerskou službu na lince 

BM servisu. Ocenění zaslouží její rychlá 

a profesionální reakce při řešení pode-

zření na únik plynu. Do sedmi minut byli 

na místě hasiči i plynaři a včas mohli 

zabránit případnému neštěstí. Plyn uni-

kal z bytu důchodkyně, která nechala 

zapnutý sporák a odešla z domu. Šířil se 

stoupačkami, pronikal do společných 

prostor a stoupala jeho koncentrace. Jen 

díky pohotové reakci dispečerky se po-

dařilo situaci včas vyřešit. Ještě jednou jí 

za všechny nájemníky domu děkuji.

Mirjam CIESLAROVÁ 

 Pozvání na medový 
zájezd
Farní sbor Slezské církve evangelic-

ké a. v. Bohumín pořádá 20. října 

exkurzi do výrobny medových dortů 

Marlenka a výjezd autobusem na 

horu Prašivou. Zájezd stojí 125 korun, 

autobus odjíždí v 7.30 hodin od 

městského úřadu. Zájemci se mohou 

hlásit nejpozději do 14. října na čísle 

 736 627 503, e-mailu bohumín@

sceav.cz nebo osobně v modré budově 

fary u evangelického kostela.  (rob)

Viděli jste 
dopravní nehodu?

Policie hledá svědky dopravní 
nehody, ke které došlo 12. září 
v 17.45 hodin na křižovatce ulic 
1. máje a Mládežnické ve Skře-
čoni. Cyklistu tady srazil řidič 
neznámého auta, který z místa 
nehody ujel. Policie nezná espé-
zetku vozidla ani jeho typ, proto 
se obrací o pomoc na veřejnost. 
Se svým svědectvím se lidé mo-
hou obrátit na policistu Romana 
Obadala na čísle  974 734 251. 
Rovněž mohou využít bezplat-

nou linku 158. (red)

KRÁTCE

Vytěžené sedimenty opustí Bohumín

Na Ostravskou ulici v Pudlově a Vrbici se vrátí náklaďáky. 
Ovšem jen některé a na časově omezenou dobu. Výjimka se bude týkat pouze vozů, 
které mají za úkol odvézt mimo město sedimenty vytěžené při čištění Bajcůvky. Ty by 
měly z dočasné deponie zmizet do konce listopadu.

Čištění Bajcůvky probíhalo od loňského listopadu 
v Pudlově v úseku dlouhém 1,2 kilometru. Vytě-
žené usazeniny z koryta skončily na provizorním 
úložišti Na Loukách. „Bylo nutné, aby před dalším 
transportem a uložením na skládku vyschly a ztuhly,“ 
sdělila Iva Crhová z městského odboru životního 
prostředí a služeb. Podle původní dohody pak měl 
materiál putovat na skládku bohumínskou. Jenže 
investor, Povodí Odry, se nakonec rozhodl pro 
úložiště v Ostravě.

Bajcůvka protéká přes sto let průmyslovým areá-
lem a její koryto v historii zřejmě nikdo nikdy ne-
čistil. Dalo se tedy očekávat, že budou sedimenty 
kontaminované, a proto proběhl jejich opakovaný 
rozbor. Ještě v potoce nechalo před čištěním vzorky 
odebrat Povodí Odry. Testy odhalily organické látky 
v různém stupni rozkladu a těžké kovy. Další vzor-
ky odebrala už z deponie Česká inspekce životního 
prostředí, kterou přivolali obyvatelé z okolí. Chtěli 
zkrátka vědět, co se v blízkosti jejich obydlí skladuje. 
A poslední testy nechalo v dubnu zpracovat město. 
Chemický rozbor tehdy v sedimentu odhalil ropné 

látky. Vyvstala tak nerudovská otázka, kam s ním. 
Pro usazeniny bylo třeba najít odpovídající úložiště, 
kde je možný jeho biologický rozklad. Vodohospo-
dáři se nakonec rozhodli pro úložiště v Ostravě, 
kam do konce listopadu přepraví zhruba dva tisíce 
tun materiálu z pudlovské deponie. Na jejím místě 
pak proběhne úprava terénu.

Bajcůvka patřila v minulost do správy železáren 
a ještě před třemi roky fabrika část toku vyčistila. 
Když se ale podnik štěpil, žádná z nástupnických 
fi rem už se k potoku nepřihlásila, a tak připadl do 
správy Povodí Odry. To loni přistoupilo k udržovacím 
pracím v úseku od Trnkové až po Ostravskou ulici. 

Město čištění místních toků, především v rámci 
protipovodňových opatření, podporuje. U očisty Baj-
cůvky poskytlo pozemek na dočasné uložení vytěže-
ných nánosů a připraven byl i finanční příspěvek, 
pokud by sedimenty putovaly na bohumínskou skládku. 
Protože směřují jinam, ušetřené peníze město vyna-
loží na protipovodňová opatření v Pudlově. Čtyřmi 
miliony Bohumín přispěje Povodí Odry na výkupy 
pozemků pro stavbu valu.  Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Povodí Odry čistilo od loňského podzimu do jara 1,2 kilometru dlouhý 
úsek Bajcůvky v Pudlově. Vytěžený materiál vysychal Na Loukách 
v místech, kde byly v minulosti zdemolovány vybydlené domy. 

Na Ostravsk



  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

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+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Zrekonstruovaný věžový dům 
s funkcí domovníka, možnost 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 47,43 m2, cel-
ková plocha bytu 49,75 m2. Pro-
hlídka 12.10. ve 14.00–14.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 12.10. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. patro. 
Zrekonstruovaný věžový dům 
s funkcí domovníka, možnost 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 68,36 m2, cel-
ková plocha bytu 71,43 m2. Pro-
hlídka 12.10. ve 13.45–14.00 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 12.10. v 15.30 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+3, ul. Čs. armády 1058, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
V blízkosti školka a základní ško-
la, středisko zdravotních služeb, 
v domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor, k bytu je sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet nájem-
ného 64,56 m2, celková plocha 
bytu 66,58 m2. Prohlídka 13.10. 
v 10.15–10.30 hodin a 14.10. 
ve 14.30–14.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 60, I. kategorie, 13. pat-
ro. Zateplený věžový dům po čás-
tečné rekonstrukci. V blízkosti 
škola, školka, zdravotní a nákupní 
středisko. Možnost parkování 
u domu. V bytě je nová koupelna se 
sprchový koutem. Součástí bytu 
jsou dva balkony. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,51 m2, celko-
vá plocha bytu 53,01 m2. Prohlídka 
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+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.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 114,30 m2, celková 
plocha bytu 119,30 m2. Prohlídka 
19.10. ve 14.30–14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
19.10. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 48, I. kategorie, 10. pat-
ro. Věžový, nově zrekonstruovaný 
dům s plastovými okny. Sklepní 
boxy jsou umístěny na patrech. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,33 m2, celková plocha bytu 
60,67 m2. Prohlídka 15.10. v 8.15–
8.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 19.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 366, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům v blízkosti 
nemocnice, školy, školky, mož-
nost parkování u domu, v domě 
je správce, v bytě ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
69,10 m2, celková plocha bytu 
69,10 m2. Prohlídka 13.10. v 9.45–
10.00 hodin a 14.10. v 15.00–15.15 
hodin. Licitace bytu se koná 19.10. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 965, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům, v blízkosti cen-
tra města, nákupních možností, 
školy, školky. Dům s domovní-
kem. Možnost parkování v blíz-
kosti domu. Byt se sprchovým 
koutem, kuchyňskou linkou. Nové 
pokojové dveře, PVC. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,23 m2, cel-

ková plocha bytu 51,98 m2. Pro-
hlídka 14.10. ve 14.45–15.00 ho-
din a 15.10. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 19.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 36, I. kategorie, 8. pat-
ro. Věžový zateplený dům, v blíz-
kosti centra města, nákupních 
možností, školy, školky. Dům s do-
movníkem. Možnost parkování 
u domu. Byt po celkové rekon-
strukci koupelny a WC. Výměna 
všech pokojových dveří. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,37 m2, 
celková plocha bytu 60,71 m2. 
Prohlídka 14.10. ve 14.15–14.30 
hodin a 15.10. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 19.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Osvoboditelů 1019, 
číslo bytu 48, I. kategorie, 12. pat- 
ro. Zateplený věžový dům se na-
chází v blízkosti školy, školky, 
zdravotního střediska a supermar-
ketu. Dům s funkcí domovníka. 
Byt s balkonem a zděným byto-
vým jádrem. Atypický byt s po-
suvnými bytovými dveřmi. Plo-
cha pro výpočet nájemného 54,32 
m2, celková plocha bytu 55,32 m2. 
Prohlídka 14.10. v 15.30–15.45 
hodin a 15.10. v 9.30–9.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
19.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 884, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový dům v nízké zástavbě 
v klidné části města. V blízkosti 
parku, nákupního střediska, pošty 
a dětského lékaře. Možnost par-
kování u domu. V bytě ústřední 
topení, plastová okna, nové PVC 
a bytové dveře. Plocha pro výpo-
čet nájemného 68,20 m2, celková 
plocha bytu 68,20 m2. Prohlídka 
19.10. v 15.00–15.15 hodin a 20.10. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 21.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 53, I. kategorie, 10. pat-
ro. Věžový dům, který je po re-
konstrukci (okna, balkony, stře-
cha, zateplení), se nachází poblíž 
dětského hřiště, autobusového 
stanoviště, Kaufl andu, mateřské 
a základní školy. Dům s funkcí 
domovníka. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,75 m2, celková plo-
cha bytu 68,60 m2. Prohlídka 
16.10. v 11.00–11.15 hodin a 19.10. 
ve 14.45–15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 467, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města poblíž parku, 

nákupního střediska, pošty a dět-
ského lékaře. Možnost parkování 
u domu. Dům s ústředním tope-
ním. V kuchyni a předsíni dlažba. 
Nové bytové a vstupní dveře. Plo-
cha pro výpočet nájemného 55,90 
m2, celková plocha bytu 55,90 m2. 
Prohlídka 19.10. v 15.15–15.30 
hodin a 20.10. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 21.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
937, číslo bytu 7, I. kategorie, 4. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Poblíž domu 
se nachází kino a vlakové nádraží. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
54,99 m2, celková plocha bytu 55,99 
m2. Prohlídka 14.10. v 15.15–15.30 
hodin a 15.10. v 10.00–10.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 21.10. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 26, I. kategorie, 6. patro. 
Dům v blízkosti nákupních mož-
ností, školy a školky. U domu se 
nachází odpočinková zóna a par-
koviště. Dům se správcem. Byt po 
celkové rekonstrukci elektroinsta-
lace, koupelny, WC. Nové podla-
hové krytiny, pokojové dveře. Byt 
s balkonem s výhledem na město. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,99 m2, celková plocha bytu 
53,53 m2. Prohlídka 21.10. v 15.00 
–15.15 hodin a 22.10. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 
26.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 3. pat-
ro. U domu se nachází v blízkosti 
obchodů, školy, školky, odpočinko-
vé zóny a parkoviště. Dům s funk-
cí domovníka. Byt s balkonem 
a výhledem na město. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,20 m2, 
celková plocha bytu 51,86 m2. 
Prohlídka 21.10. ve 14.30–14.45 
hodin a 22.10. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 43, I. kategorie, 9. pat-
ro. Věžový, nově zrekonstruovaný, 
zateplený dům (včetně střechy) 
s plastovými okny. Sklepní boxy 
jsou umístěny na patrech. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,33 m2, 
celková plocha bytu 60,67 m2. 
Prohlídka 21.10. ve 14.45–15.00 
hodin a 22.10. v 8.15–8.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 26.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1069, čís-
lo bytu 37, I. kategorie, 4. patro. 
Dům se nachází v blízkosti školy, 
školky a zrenovovaného parku. 
Byt s balkonem je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
26,95 m2, celková plocha bytu 

Dokončení na str. 5

Připravované licitace městských bytů

V tomto zatepleném domě v ulici 
Čs. armády 1053  jdou do licitace 
dva byty 1+3. Jeden 19. října 
a druhý 2. listopadu.
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29,25 m2. Prohlídka 21.10. v 15.15 
–15.30 hodin a 22.10. v 8.00–8.15 
hodin. Licitace bytu se koná 
26.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 309, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. patro. Níz-
ká cihlová zástavba, možnost par-
kování před domem. V bytě jsou 
plastová okna, ústřední topení 
a generální oprava elektroinstala-
ce. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 55,60 m2, celková plocha bytu 
56,90 m2. Prohlídka 26.10. v 15.30 
–15.45 hodin a 27.10. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 2.11. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 156, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města s plastovými okna a po re-
konstrukci při napojování na 
CZT. Plocha pro výpočet nájem-
ného 45,15 m2, celková plocha 
bytu 45,15 m2. Prohlídka 26.10. ve 
14.45–15.00 hodin a 27.10. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 2.11. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Studentská 1233, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města, po rekonstrukci při napo-
jování na CZT, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
33,58 m2, celková plocha bytu 
33,58 m2. Prohlídka 26.10. ve 14.15 
–14.30 hodin a 27.10. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 2.11. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 41, I. kategorie, 9. patro. 
Věžový zateplený dům s funkcí 
domovníka. V blízkosti domu se 
nachází škola, školka, parkoviště 
a nákupní možnosti. V bytě jsou 
vyměněny veškeré bytové dveře 
a PVC. Plocha pro výpočet ná-
jemného 58,47 m2, celková plocha 
bytu 58,91 m2. Prohlídka 26.10. 
v 15.00–15.15 hodin a 27.10. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 2.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Kostelní 312, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v centru 
města. V bytě je ústřední topení 
a koupelna po rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 34,27 
m2, celková plocha bytu 34,27 m2. 
Prohlídka 26.10. v 15.15–15.30 
hodin a 27.10. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 2.11. 
v 16.15 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

Historie železnice se začala psát 
před 190 lety Projížď ky historickými soupravami

Benzinka napravo, benzinka nalevo, 
pak rychle šlápnout na brzdu a odbočit. 
Kdo to nestihne, má smůlu, skončí 
v Polsku. Taková je zkušenost mnoha 
motorizovaných návštěvníků, kteří do 
Bohumína mířili po dálnici.

Přestože značení na české magistrále splňuje 
všechny normy, motoristé se nemohou zbavit doj-
mu, že tady něco chybí. Řada řidičů, kteří mířili do 
Bohumína, totiž přehlédla poslední sjezd z dálnice. 
Ten se nachází za železničním a silničním mostem 
do Chałupek v blízkosti vojenského bunkru. Kdo 
tady nestihne odbočit, nemá už na české straně další 
šanci. Nejbližší možnost k otočení a návratu se 
nachází až po osmi kilometrech v Polsku. 

Protože jde o dálnici, je vcelku logické, že sjezdy 
nemohou být každých pár set metrů. Poslední mož-
nost odbočení na území republiky by ale podle 
řidičů, kteří neplánovaně dojeli až k našim severním 
sousedům, měla být označena viditelněji. 

„Oslovili jsme dopisem Ministerstvo dopravy a Ře-
ditelství silnic a dálnic s prosbou, jestli by se mohly 
problémem zabývat. Zkrátka zda by označení posled-
ního sjezdu mohlo být nějak zvýrazněno,“ uvedl 
vedoucí bohumínského odboru dopravy Pavel 
Vavrečka.

Kdo neodbočí včas, skončí v Polsku
Nedostatky ve značení jsou i z opačné strany a opa- 

kovaně na ně upozorňují polští sousedé. Při cestě od 
hranice k prvnímu sjezdu v Šunychlu nejsou na žád-
ném návěstí uvedeny polské Chałupki, i když tam 
směrovka k nejbližší polské obci logicky patří.  (tch)

Poslední sjezd z dálnice na Poslední sjezd z dálnice na 
českém území.českém území.  Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Ani nevlídné počasí neodradilo v sobotu 26. 
září milovníky vláčků a stříbrných rovnoběžek 
od návštěvy Dne železnice. Regionální 
oslavy probíhaly v Bohumíně a Ostravě.

Vedle bohumínského nádraží vyrostlo pódium, 
na kterém prokřehlým posluchačům hrály kapely 

Los Pedros, Standa a Banda či Šajtar. Návštěvníci 
mohli tradičně zavítat i do míst, kam se veřejnost 
běžně nedostane. Přístupné bylo depo kolejových 
vozidel a v ústředním stavědle probíhaly exkurze 
s odborným komentářem.

Mimořádně atraktivní byly také projížďky histo-
rickými soupravami. Mezi Bohumínem a Ostravou 
pendlovala elektrická jednotka 451 a vlak tažený 
parní lokomotivou řady 464. Souprava jezdila také 
z Bohumína do Petrovic u Karviné a zpět. Tato trať 
totiž slavila 160 let existence.

Zajímavý program čekal zájemce i v Ostravě. Na 
hlavním nádraží si mohli prohlédnout řídicí sta-
vědlo, den otevřených dveří se uskutečnil také ve 
středisku oprav kolejových vozidel. Společnost 
AWT nabídla jízdy zvláštními vlaky po síti svých 
vleček a historické tramvaje vyslal do ulic rovněž 
Dopravní podnik Ostrava.

Den železnice odkazuje na 27. září 1825, kdy vyjel 
první parní vlak George Stephensona z anglického 
města Stockton do Darlingtonu. Byla to revoluční 
změna, která nahrazovala koňské povozy. Na našem 
území se první železnice objevila v roce 1832. (erh)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Speciálním klíčem vodáci zamkli Odru 
a ukončili letošní sezonu. Poslední sjezd 
se konal za nádherného počasí. 

Chodník v Šunychelské ulici si opravu zaslouží. Je ale třeba vyřešit 
parkování aut.  Foto: Pavel Čempěl

Městské noviny najdete ve 
volně přístupných stojanech 
nebo na pultech prodejen 
celkem na 37 distribučních 
místech. Nově přibyl stojan 
v infocentru domu Pod Zeleným 
dubem ve Starém Bohumíně. 
Distribuce probíhá v lichých 
týdnech ve čtvrtek mezi 9. a 13. 
hodinou. 
NOVÝ BOHUMÍN

 ●  chodba radnice v budově A i B

 ●  prodejna Těšínské jatky, nám. 
Mickiewicze (před nádražím ČD)

 ● trafi ka Ondák, 9. května

 ● trafi ka Horák, tř. Dr. E. Beneše

 ● trafi ka Christu, Štefánikova ul.

 ● potraviny Christu, Štefánikova

 ● trafi ka Dumbrovský, Mírová ul.

 ● tabák Skýba, Sv. Čecha

 ●  prodejna Hruška, Okružní ul. 
(u Slunečnice)

 ●  prodejna Hruška, nám. 
Budoucnosti (bývalé Tesco)

 ●  poliklinika BMN – vestibul, 
Čáslavská ul.

 ● bistro U Smažáka, Nerudova ul. 

 ● knihovna K3, Vrchlického ul.

 ● Albert, ul. Čs. armády

 ●  Kaufl and – uvnitř prodejny, 
vedle bankomatu

 ● Rychvaldská pekárna, Studentská

 ●  potraviny HAM-KRÁM, 
Šunychelská ul.

 ● aquacentrum, Koperníkova ul.

 ●  potraviny ESO, Bezručova ul. 
(u „Špice“)

PUDLOV
 ●  večerka Pawlita, Na Chalupách 

(za malometrážkami)

 ●  potraviny Jana, Ostravská ul. 
(u pudlovské pošty)

VRBICE
 ●  potraviny Salmex, Ostravská ul.

STARÝ BOHUMÍN
 ●  Bohumínská městská 

nemocnice – vestibul vrátnice

 ●  dům Pod Zeleným dubem 
– infocentrum

 ●  potraviny Čeřenský, náměstí 

 SKŘEČOŇ + NOVÁ VES

 ●  obchůdek U Luďky, Opletalova 
ul., Nová Ves

 ●  potraviny Jana, ul. 1. máje 
(u skřečoňské pošty)

 ●  potraviny Hanusek, ul. 1. máje

ŠUNYCHL
 ● restaurace Zlatý jelen

ZÁBLATÍ
 ● potraviny Hruška, Tovární

 ●  potraviny Smíšenka, Sokolská ul.

RYCHVALD
 ● prodejna Hruška, Náměstí Míru

DOLNÍ LUTYNĚ 
 ●  u papírnictví pod knihovnou, 

ul. K Výšině

 ● potraviny Bubík, u vodárny

 ● potraviny Kasalovi, Nerad

Kde najdete 
OKO zdarma

Kompromis pro pěší i motoristy

V Šunychelské ulici se nachází jedna 
z městských komunikací, která si vyloženě 
říká o rekonstrukci. V hledáčku byla 
už loni, ovšem kvůli fi nanční náročnosti 
se na ni nedostalo. Nyní se ale ledy hnuly. 
Chystá se schůzka s místními obyvateli 
a přípravy projektu.

Oprava chodníku a jeho nejbližšího okolí bude 
odhadem stát dva miliony a projektant se musí 
vypořádat se třemi dílčími úkoly. Je třeba vyřešit 
páteřní chodník, vjezdy na pozemky a parkování 
mezi chodníkem a cyklostezkou. „Poslední bod je 
nejsložitější. Tento prostor je totiž omezený a auta 
buď zasahují »čumákem« do chodníku nebo zádí 
do cyklostezky,“ uvedl vedoucí městského odboru 

životního 
prostředí 
a služeb Jan 
Jeziorský.

Přestože celá plocha od plotu až po vozovku patří 
městu a auta tam logicky nemají co dělat, radnice 
nehodlá situaci nijak hrotit a chce toto »ilegální« 
parkování zachovat. Je ovšem třeba s obyvateli 
řadovek dohodnout kompromisní řešení. Ideálně 
na společné schůzi, která se uskuteční 14. října v 16 
hodin ve velké zasedací místnosti 230 na radnici.

Přestože je projekt teprve v plenkách, je víceméně 
jasné, že při opravě město použije materiály jako 
u podobných komunikací, tedy zámkovou dlažbu 
a zatravňovací panely. Se samotnou stavbou se 
předběžně počítá v příštím roce.  (tch)

ho
edí
eb Jan 
ký

Vody málo, ale zážitek úžasný
Zamčeno. Vodáci 3. října naposledy spustili ofi ciálně 

plavidla na Odru a vydali se na projížďku chráněnými 

meandry. Každoročním rituálem zamčení řeky sou-

časně skončil provoz městské půjčovny lodí.

Ideálnější počasí pro závěrečnou vyjížďku si nebylo 
možné přát. První říjnovou sobotu padl jeden z teplotních 
rekordů a dvacetistupňové teploty nepřipomínaly pod-
zim ani vzdáleně. Vodákům bylo až líto, že se pro rok 2015 
meandry zavírají.

Letos byl provoz městské půjčovny lodí opět úspěšný, 
využilo ji 1 408 vodáků. Loňský rekord 1 558 sice nepadl, 

ale vzhledem k dlouhodobému suchému období a níz-
kému stavu vody je to opět velmi hezký výsledek.

Se suchem a malým průtokem se museli potýkat i účast-
níci posledního sjezdu. Plně obsazené rafty na řadě míst 
uvízly na mělčině a bylo je třeba přenášet. Vodáci museli 
také častěji kličkovat mezi vyčuhujícími kládami a kame-
ny, které za normálních okolností a při standardním stavu 
vody bývají hluboko pod hladinou. Účastníci sjezdu se ale 
se všemi nástrahami vypořádali a díky nádhernému počasí 
si dvouhodinový zážitek vychutnali plnými doušky. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Z časové kapsle dýchla historie
Po osmdesáti letech spatřily světlo světa a vydaly svědectví o době dávno 
minulé. Při rekonstrukci skřečoňského památníku se v jeho útrobách našla 
hermeticky uzavřená kovová schránka. Váleček obsahoval listiny z října 
1935, kdy skřečoňští občané památník slavnostně odhalili. 

Nález je jedinečný především tím, jak 
skvěle byly dokumenty zachovalé. Jako by 
je někdo vytvořil včera. 
Další unikát spočívá 
v informacích, které 
obsahují. Téměř z nich 
dýchá atmosféra první 
republiky. Doby, kdy 
na dveře klepala dru-
há světová válka, ale 
obyvatelé o tom nemě-
li tušení a věřili v lepší 

zítřky. Doby, kdy se lidem žilo nelehko, a přesto 
si »utrhli od úst«, aby mohli vzdát hold svým 
spoluobčanům, padlým v prvním světovém 
konfl iktu. Pomník totiž nepostavila obec, s myš- 
lenkou přišli a složili se na něj řadoví občané. 
V roce 1930 založili spolek pro postavení po-
mníku, měli členské legitimace a platili pří-
spěvky. Po pěti letech se jim podařilo na stavbu 

nastřádat potřebných 9 200 korun.  
„Nález historických dokumentů je oje-

dinělý. Jejich kopie se po rekonstrukci do 
památníku vrátí. Současně chceme našim 
potomkům předat informace o současné 

době. Proto jsme oslovili spolky a organizace, aby 
se připojily a přidaly svá poselství,“ uvedla 

vedoucí městského odboru 
školství, kultury a sportu 
Pavla Skokanová.

Stavitelé v minulosti ukrý-
vali poselství budoucím ge-
neracím na různá místa. Jen 
velmi málo se jich ale zacho-
valo v takové kvalitě. Napří-
klad letos se našel svitek také 
v památníku v Záblatí. Ale 

byl tak rozmočený, že jej nebylo možné přečíst 
ani zachránit. K poslednímu významnému ná-
lezu došlo v Bohumíně v roce 2002 při opravě 
sochy Jana Nepomuckého ve Starém Bohumí-
ně. V jeho původním podstavci se tehdy našel 
hotový poklad. Čtyřiapadesát mincí z let 1660 
až 1860. Byly mezi nimi krejcary, feniky i stří-
brné tolary z Anglie, Maďarska, Toskánska, 
Puska a Rakouska. Mince, které skončily v mu-
zeu, se nyní shodou okolností do Bohumína 
vracejí. Budou součástí expozice v opraveném 
domě Pod Zeleným dubem.

Pavel ČEMPĚL

Omlazovací kúra po 80 letech
Od půlky září probíhá 
obnova památníku obětem 
obou světových válek ve 
Skřečoni. Restaurátorská 
fi rma celý monument 
rozebrala a odvezla do své 
dílny do Velkých Hošticích, 
kde mu vrátí původní 
podobu.

Památník čeká chemické čistění, 
repase masivních žulových prv-
ků, zlacení nápisů. Bude třeba 
také vyrobit kopii reliéfu z umě-
lého pískovce, protože ten pů-
vodní z roku 1935 se už rozpadal. 
Obnova zahrnuje také sanaci 
vlhkosti, spárování, hydrofobiza-
ci a ve finále dostane památník 
antigraffi  ti nástřik.

Obnova bude stát 380 tisíc, při-
čemž 80 procent nákladů pokryje 
dotace Ministerstva obrany. Památ- 
ník se ve zrestaurované podobě 
vrátí na místo do půlky listopadu.

Omlazení skřečoňského památ-
níku, který se nachází u bývalé 
polské školy na křižovatce ulice 

1. máje a Opletalovy, je letos nej-
rozsáhlejší. Město však věnovalo 
péči i dalším podobným upomín-
kám. Čištěním, impregnací a ochra- 
nou proti sprejerství prošly tři 
menší památníky v okolí pošty v Zá-
 blatí a také původní podstavec 

pomníku T. G. Masaryka v novo-
bohumínském parku. Letos šlo na 
opravy těchto památek celkem 420 
tisíc. Za posledních dvacet let, kdy 
se vede evidence oprav, město do 
obnovy historických monumentů 
investovalo 2,4 milionu.  (erh)

Památník byl původně věnován asi šedesáti obětem prvního světového konfl iktu. Jména dalších 
padlých obyvatel Skřečoně na něm přibyla po II. světové válce. Nyní probíhá jeho obnova 
v restaurátorské dílně ve Velkých Hošticích. Vlevo odznak z roku 1935.   Foto: Pavel Čempěl

Obsah časové kapsle:
Program slavnostního odhalení 

pomníku 28. října 1935, rozestavení 
spolků a delegací při aktu, proslov 

starosty a dalších účastníků, členský 
průkaz spolku pro postavení 

pomníku, odznak, pamětní listina 
a popis Skřečoně i tehdejší doby. 

Pamětní listina 
Obec Skřečoň uctila slavností 28. října 1935 

památku svých padlých spoluobčanů ve svě-
tové válce (1914–1918) odhalením pomníku. 
Krásné myšlenky chopil se hostinský Eman 
Tomáš, který svolal do svých místností první 
ustavující schůzi 18. října 1930. Přítomných 
27 osob zvolilo výbor, který pomník postavil 
a odhalil. Spolek měl 34 členů... (úryvek)

Obec Skřečoň v době postavení pomníku  
Naše obec Skřečoň v době postavení pomníku padlým měla 534 domovních čísel. V obci žilo 3 841 

obyvatel. Výměra obce činila 480 ha. Obecní zastupitelstvo čítalo 30 členů, starostou byl tovární 
dělník Jan Vrana. Česká obecná škola měla osm tříd s 290 dětmi. V obci byly tři záloženské ústavy 
a  šestnáct spolků.

V této době panovala velká nezaměstnanost lidu. Téměř všem lidem se žilo velmi těžce. Hraničáři 
na hranicích museli v zájmu udržení klidu snášeti mnoho nepřístojností. I pomníček prezidenta 
Masaryka před českou školou byl v březnu neznámými pachateli poškozen. Jisto však je, že obec 
dobrou správou a rozumností svých občanů dočká se časů dobrých. Ať vzkvétá česká Skřečoň a celá 
republika československá... (úryvek)
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Prvňáčci 
na indiánské stezce

Začátek školního roku patří v Bezručově škole tradičně 

rudokožcům. Žáci pátých tříd každoročně připravují nově 

příchozím prvňáčkům indiánskou stezku. Jde o součást 

projektu »Velcí malým«.

Před lety jsme si stezkou sami prošli, nyní jsme ale ve škole 
nejstarší a příprava akce je tedy na nás. Takže jsme se na 
letošní nováčky důkladně připravili. Každý páťák se dopoled-
ne 25. září stal přítelem dvou prvňáčků. Ti se pak s čelenkou 
a amuletem pro štěstí pustili do plnění různých úkolů. Žáci 
první třídy zdolávali překážky, jezdili na koni, poznávali 
zvířátka, snažili se je trefi t a ulovit. V ruce měli kartu, kam jsme 
jim zapisovali body.

Život indiánů je určitě hodně zajímavý. My jsme se ale chtěli 
stát hlavně kamarády. Uzavřít přátelství. Aby ti malí věděli, že 
jim vždy rádi pomůžeme. Že si s námi mohou i hrát. Že jsme 
tu zkrátka pro ně. 

Dopoledne se jim určitě líbilo. Po vyhlášení vítězů a přidě-
lování odměn nám za hlasitého bubnování třídního učitele 
Jana Kuchaře všichni prvňáčci poděkovali potleskem. 

Žáci 5. třídy Bezručovy školy Foto: Bezručova školaFoto: Bezručova škola

Ze školních lavic na radnici
Nevšední zážitky z radnice 
si odnesli žáci 7. A Masary-
kovy školy díky exkurzi, 
kterou absolvovali v rámci 
občanské výchovy. Takřka 
dvě hodiny strávili 25. září 
v prostorách, kam mnohdy 
nemají možnost vstoupit 
ani dospělí. 

Většina dětí byla v radniční bu-
dově úplně poprvé, a tak na ně 
udělaly dojem už jen prostorné 
chodby s vitrínami a nástěnkami. 
Matrikářka Marcela Lysá pak usa-
dila děti v obřadní síni, seznámila 
je s různými slavnostními akcemi, 

které zde probíhají, a nechala je 

nahlédnout například do historic-

ké matriční knihy. Obrovské pře-
kvapení nastalo, když se nepláno-
vaně objevil starosta města Petr 
Vícha. To jsme opravdu nečekali. 
Starosta se na chvíli představil 

v roli oddávajícího, povyprávěl pár 
veselých historek a pozval překva-
pené sedmáky do své pracovny.

Školáci navštívili také největší 
zasedací místnost a poslechli si 
výklad tiskové mluvčí Lucie Bal-
carové o práci zastupitelů, o ná-
vštěvách významných osobností 
nebo o různých slavnostních 
akcích, které se zde odehrávají. 

Exkurzi završila prohlídka slu-
žebny městské policie. Tady čekala 
žáky spousta monitorů kamerového 
systému, ukázka výzbroje a vý-
stroje nebo výklad Ondreje Sem-
jana o práci strážníků. 

Velké poděkování všem, kteří se 
na mimořádně přínosné, ale i pří-
jemné akci podíleli. 

Antonie WALTEROVÁ

Když snoubenci řeknou »ano«, je vymalováno
„Nesplnili jste žádnou zákonnou povin-
nost k uzavření manželství, váš sňatek 
je proto neplatný.“  Věta, která v obřad-
ní síni jen tak nezazní. V pátek 25. září 
ji ale »snoubenci« z úst starosty slyšeli. 
Však jim také bylo jen třináct let.

Párkrát do roka zavítají na bohumínskou rad-
nici v rámci exkurze místní školáci. Projdou si 
celou budovu, dozvědí se, co který odbor dělá, 
čemu se věnuje. Tradiční zastávkou prohlídky je 
i obřadní síň. Tentokrát ale byla její návštěva pro 
žáky sedmé třídy Masarykovy školy mimořádná. 
V momentě, kdy se seznamovali s tím, jak pro-
bíhá svatební obřad, a kdy si dvě »spřízněné 
duše« chtěly sňatek nanečisto vyzkoušet, zavítal 
do síně skutečný oddávající. A ne ledajaký, Aničku 
a Mirka přišel sezdat starosta Petr Vícha.

Obřadní síň, v ní ženich s nevěstou, svědci, 
svatebčané. Vše jako při klasickém obřadu. Jen 
s tím rozdílem, že nikdo z přítomných ještě 
nemá občanský průkaz. Petr Vícha už za více 
než dvacet let na radnici zažil v roli oddávají-
cího ledacos. Dětské svatby, byť samozřejmě 
jen recesní a neplatné, provádí rád. Má-li čas. 
Kuriózní situace však mohou nastat i během 
svateb regulérních. 

„Dvakrát se mi stalo, že po víkendovém obřa-
du přišla v pondělí nevěsta a ptala se, zda lze 
sňatek do osmačtyřiceti hodin zrušit. Vzhledem 
k tomu, že jedna měla pod okem monokl, byl ten 
dotaz pochopitelný. Ani v tomto případě bohužel 
svatbu stornovat nelze. Když snoubenci řeknou 
ano, je vymalováno,“ zavzpomínal starosta 
a přiznal, že v roli oddávajícího už také »se-
lhal«. To když po předchozích svatbách a roz-
vodech oddával jeden a týž pár už potřetí. 
„Zklamal jsem, nedokázal jsem jim to rozmluvit,“ 
usmál se Petr Vícha a zavzpomínal na další 

kuriózní svatby. Třeba když v minulosti oddával 
40letého Bohumíňáka a 70letou cizinku. Bylo 
to před lety, kdy se podobné sňatky prováděly 
kvůli občanství. I přesto starostovi utkvěl v pa-
měti. Zejména proto, že nevěsta vypadala mla-
distvěji než ženich a sňatek si vyloženě užívala. 
Na rozdíl od jiných svatebčanů, kteří přišli do 
obřadní síně v hodně neformálním oděvu 
a otráveně starostovi oznámili »ať ty kecy zkrátí«. 
„Jejich přístup mě inspiroval. Snad nikdy jsem 
nemluvil tak dlouho a slavnostně,“ uzavřel po-
tměšile Petr Vícha.  (tch)

Starosta Petr Vícha oddává školou povinné »snoubence« 
Aničku a Mirka.  Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Pozor, probíhá čistka v databázi vozidel!
Databáze motorových vozidel notně prořídly. Postarala se o to novela zákona 
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Před prázdninami ofi ciálně 
zanikly vozy v takzvaném polopřevodu. Další »čistka« v registrech se očekává na 
konci roku. Týká se strojů, jejichž majitelé uložili značky do »depozitu«.

Dočasné vyřazení vozidla z provozu neboli 
depozit má svůj význam. Ne všechny stroje lze 
provozovat celoročně. Své o tom vědí motor-
káři, majitelé karavanů či veteránů. Depozit 
ovšem v minulosti využívali i lidé, kteří chtěli 
například rozprodat auto na náhradní díly 
a zákon to legálně neumožňoval. „Předpokládá-
me, že zhruba šedesát procent vozidel, dočasně 
vyřazených z provozu, už ve skutečnosti vůbec 

neexistuje,“ komentoval situaci vedoucí odboru 
dopravy Pavel Vavrečka.

Právě toho si byli vědomi i autoři novely 
zákona a zpracovali ji tak, aby registry »vyčis-
tila«. Koncem září bylo v depozitu uloženo 
1 270 značek motorových vozidel z Bohumína, 

Rychvaldu a Dolní Lutyně. Jejich majitelé 
už mají pouze tři měsíce, aby oznámili, kde se 
vozidlo nachází a k jakému účelu ho vlastník 
využívá. Pokud tak neučiní do konce roku, vůz 
úředně zanikne a jeho provoz už nebude mož-
né administrativně obnovit. Předpokládá se, 
že jen na Bohumínsku takto zanikne přes tisíc 
vozidel. Jde o jednorázovou akci, systém uklá-
dání značek depozitu jako takový bude fungo-
vat dále. Má své opodstatnění. Motorkáři 
a další sezónní motoristé budou moci vyřadit 
vůz z provozu na jeden rok, v odůvodněných 
případech pak tuto lhůtu ještě o půl roku pro-
dloužit.  (tch)

AKTUÁLNĚ

Pojízdná kavárna 
»Kafe Klíček« 

Od srpna se může veřejnost na akcích, pořádaných K3 

Bohumín, setkávat s pojízdnou kavárnou »Kafe Klíček«. 

Ta funguje pod záštitou Centra sociálních služeb Bohumín 

v rámci sociálně terapeutického projektu.

Záměrem projektu, který podporuje společnost Melchiel, 
město Bohumín a K3, je obohatit pracovní programy v soci-
álně terapeutických dílnách další aktivitou. Klienti CSS se for-
mou obsluhy mobilního stánku naučí novým pracovním 
a sociálním dovednostem. Rovněž se díky tomu mohou 
setkávat na veřejnosti v běžných životních situacích se 
spoluobčany.

Děkujeme všem, kteří zakoupením kávy podpoří integraci 
osob s postižením, a všem, kteří se na projektu podílí.

Anna ORŠULÍKOVÁ, ředitelka CSS Bohumín

Branný závod, technika i atraktivní ukázky

Skřečoňský Gliňoč patřil 25. září školákům a jejich brannému dni. Tradičně jej 
pořádala místní devítiletka s pomocí dalších organizací. S výjimkou pudlovské 
se jej zúčastnily všechny bohumínské základní školy i žáci z Dolní Lutyně.

Do skřečoňského přírodního areálu zavítalo 
zhruba 350 dětí, přičemž do samotného závodu 
vyslaly školy dvaapadesát hlídek. Šestičlenná 
smíšená družstva musela na trati plnit úkoly 
ze zdravovědy, topografie. Čekala je střelba 
i lanová dráha a poradit si závodníci museli 
také s požární a protichemickou ochranou. 
„Týmy získávaly za splněné úkoly body. Při jejich 
shodném počtu rozhodoval o umístění čas, za 
který hlídka absolvovala celou trať,“ ozřejmila 
ředitelka pořádající skřečoňské školy Renata 
Wybraniecová. V I. kategorii (1.–3. třída) si s ná-
strahami branného závody nejlépe poradilo 

družstvo ZŠ ČSA, druhá skončila Skřečoň, třetí 
Bezručova škola. Ve II. kategorii (4.–6. třída) 
zvítězila ZŠ Skřečoň, druhé místo patří ČSA 
a třetí další hlídce ze Skřečoně. Ve III. kategorii 
(7.–9. třída) se nejlépe dařilo družstvu Masary-
kovy školy, druhá byla Dolní Lutyně a třetí ČSA.

Kromě závodu patří ke dni branné všestran-
nosti také prohlídka vozidel a techniky záchra-
nářů nebo různé ukázky. Děti zaujaly napří-
klad dovednosti tří policejních psů, které 
přivezli kynologové z Karviné. Na organizaci 
akce se ukázkami nebo zajištěním jednotlivých 
stanovišť spolupodíleli ČČK Karviná, bohu-

mínská jednotka HZS MS kraje, SDH Skřečoň 
a Starý Bohumín, dopravní hlídka a kynolo-
gové Policie ČR, MP Bohumín, vojenská tech-
nika Ironclad a skřečoňské sdružení rodičů, 
přátel a dětí školy. Pořadatelská škola všem 
partnerům děkuje.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: CSS BohumínFoto: CSS Bohumín
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(Pokračování z minulých čísel)
Hledáme restauraci na večeři. 

V hotelu v centru města nám řekli, 
že se zde mohou stravovat pouze 
hoteloví hosté a vyslali s námi 
průvodce, který nám prý ukáže 
výbornou restauraci. Opět jsme 
naletěli. Vstup do restaurace byl 
pouze na zvonek, byli jsme zde 
sami za zamčenými dveřmi. Čeká-
me dlouho a sledujeme, jak do 
restaurační kuchyně stále někdo 
něco přináší. Že by naše večeře? 
No, dočkali jsme se. Ale vůbec si 
nepochutnali. A také to bylo pěk-
ně drahé. Při odchodu jsme jen 
majiteli řekli, že jeho restauraci 
určitě nikomu nedoporučíme. Tak 
si alespoň v baru nedaleko našeho 
ubytování spravujeme chuť skvě-
lým mochitem a piňacoladou.

Příští den ráno opět nasedáme 
do aut a pokračujeme směr Trini-
dad. V Trinidadu nám Yamilé za-
mluvila ubytování. Máme jen ad-
resu, a jak zjišťujeme, vůbec to 
v úzkých kamenitých a přeplně-
ných uličkách nebude lehké. Na-
konec to vzdáváme, zastavujeme 
uprostřed města a Lucka s Pepou 
vyrážejí najít naši „casa particula-
res“ pěšky. Stojíme před průčelím 
domu, který má číslo našeho uby-
tování, a zvenčí nevypadá vůbec 
vábně. Říkáme si, zda nepojedeme 

mimo staré a zchátralé centrum 
města najít něco lepšího. Vychází 
majitelka a zve nás dále. Tak se 
tedy alespoň podíváme. První 
zdání může opravdu klamat. 
Uvnitř jsme moc příjemně pře-
kvapeni. Procházíme přízemím 
domu, kde bydlí rodina majitelky 
a který je velmi bohatě vybaven 
v pravém koloniálním stylu. Po 
tom nádherném koloniálním ná-
bytku, porcelánových soškách by se 

v Evropě jen zaprášilo. Ale to jsme 
viděli v mnoha kubánských do-
mácnostech. Na Kubě ještě asi ne -
tuší, jaké sběratelské bohatství 
vlastní. Ubytování s terasou je 
v prvním poschodí. Pokoje jsou 
opět plně vybavené. Jsme spoko-
jeni. Auta prý můžeme bezpečně 
zaparkovat na kraji uličky přímo 
před domem. Celý den a celou 
noc nám je bude hlídat sousedka 
odnaproti. Tu jsme pak opravdu 

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

Kuba 2014 (16. část)
stále viděli sedět na houpacím 
křesle u zamřížovaného okna a hlí-
dat. Samozřejmě CUC za den.

Rychle se stěhujeme do pokojů. 
Následně sedáme do aut a míříme 
do Valle de los Ingenios (Údolí 
cukrovarů). Údolí popisuje každý 
turistický průvodce po Kubě jako 
malebnou krajinu, ve které se 
v minulosti pěstovala cukrová třti- 
na, kde jsou stavby spojené s cukro-
varnictvím i otrokářstvím. V době 
vrcholné produkce tu bylo více 
než 50 cukrovarů a farem a až 30 
tisíc otroků pracujících na plantá-
žích. Jedeme přímo do centra 
údolí, do vesnice Manaca Iznaga. 
Vévodí jí 45 metrů vysoká věž, 
postavená jedním z majitelů cuk-
rovarů. Zvon ve věži oznamoval 
otrokům začátek a konec práce. 
Pod věží zůstala zachována pů-
vodní hacienda, ze které je dnes 
restaurace. Na věž je možno vy-
stoupit (samozřejmě po zaplacení 
vstupného) a z výšky si prohléd-
nout opravdu malebnou krajinu.

Vracíme se k autům a přemýšlí-
me, kam v údolí dále, co je zde ješ-
tě zajímavé. Bohužel tady žádné 
další informace nenalézáme. Jez-
díme nazdařbůh všemi směry. 
Další vesnice a vesničané, kteří 
nás zvědavě okukují. Tak sem asi 
turisté nejezdí. (Pokračování příště)

V České republice žije přibližně 200 druhů 
brouků z čeledi tesaříkovitých (Cerambyci-
dae). Mnoho z nich má pestré zbarvení, ale 
uvedený kozlíček nás v přírodě upoutá na 
první pohled spíše svou velikostí.

Kozlíček vrbový žije v Evropě a ve východní 
Asii. Je to robustní druh tesaříka s délkou těla až 
30 milimetrů. Jeho vývoj probíhá v tlustých 
kmenech a kořenech vrb a osik. Imago sedí ve 
dne klidně na větvích, kde díky svému nenápad-
nému zbarvení s hnědými skvrnami uniká po-
zornosti. Aktivní je až večer. V Česku je poměrně 
vzácný, ale na Bohumínsku je celkem hojný. Od 
května do konce srpna ho můžeme nalézt na 
řadě lokalit v lužních lesích kolem Odry i Olše. 
Kozlíček na snímku z letošního 27. srpna se pro-

zradil tím, že odpočíval na okraji vozovky.
Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – brouci (169)

Kozlíček vrbový 
(Lamia textor)

Pohled z věže na haciendu v městečku Manaca Iznaga. Foto: Orcus Bohumín

Éterem už letěly miliony zpráv 
Už více než třináct let dostávají Bohumíňáci komfortní cestou informace o dění 
ve městě. Rozesílání elektronických zpráv zajišťuje služba E-info. Užitečná 
aplikace měla v září 2 312 uživatelů.   

Služba E-info je pro zájemce studnicí infor-
mací. A zcela bezplatnou. Pohodlně se díky ní 
prostřednictvím e-mailů nebo SMS zpráv do-
zvědí o plánovaných odstávkách elektřiny, 
vody, plynu či o uzavírkách silnic. Z jiného 
ranku jsou informace o pořádaných akcích, 
sportovních kláních nebo kulturních vystou-
peních. E-info umí zprostředkovat také har-
monogram odvozu odpadů, hlášení o kvalitě 
ovzduší. Rozesílané zprávy se mohou rovněž 
věnovat licitacím bytů nebo předpovědi počasí.

„Kategorií, ze kterých si mohou lidé aktuálně 
vybírat, je více než čtyřicet. A nové průběžně 
přibývají podle přání a požadavků,“ uvedl 

informační technik radnice Jiří Rozsypal. Do-
dal, že si každý zaregistrovaný odběratel pocho-
pitelně vybere jen ty kategorie, o které má zá-
jem. Výběr lze navíc kdykoli změnit a upravit.

Služba E-info je v provozu od března 2002. 
Za dobu existence odešlo jejím prostřednic-
tvím třináct milionů e-mailů a 4,8 milionu 
SMSek. Dotazy, připomínky či tipy na zlepšo-
váky mohou lidé posílat e-mailem na adresu 
e-info@mubo.cz, případně zavolat na číslo 
 730 844 001.  (red)

E-INFO

Evropský den jazyků ve Skřečoni
Ve čtvrtek 24. září zněla ve skřečoňské škole místo češtiny angličtina, němčina 
a ruština. Škola se připojila k Evropskému dni jazyků, jehož tradice vznikla 
v roce 2001. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium řečí 
na starém kontinentu.

Ve Skřečoni se do akce zapojilo 179 žáků 
třetích až devátých tříd. Jednotlivé skupiny 
žáků předvedly ve třídách své prezentace o an-
glicky, německy a rusky mluvících zemích 
– seznámili se s reáliemi těchto zemí. Prezen-
tace proložili cizojazyčnými verši, scénkami 
a písněmi. Žáci tak prakticky demonstrovali 
potřebu učit se cizím jazykům a poznávat ja-
zykovou a kulturní rozmanitost evropských 
zemí. V základní škole ve Skřečoni je výuka 

cizích jazyků prioritou. Školáci se tady od tře-
tího ročníku učí povinně jako první cizí jazyk 
angličtinu, od sedmé třídy navíc ruštinu nebo 
němčinu. Jako nepovinný předmět se děti 
mohou učit angličtinu už od první třídy. 

Letos škola uspěla s projektem, jehož cílem 
je podpora výuky cizích jazyků. Začátkem 
listopadu odjede skupina deseti žáků s učiteli 
na studijní poznávací pobyt do Londýna.

Marie VALUŠTÍKOVÁ, ZŠ Skřečoň
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POZVÁNKA

V sobotu 26. září se v Sokolově 
konalo závěrečné kolo vzpěračské ligy. 
Bojovala v něm družstva Sokolova, 
Teplic, Holešova, Ostravy, Havířova. 
Chybět pochopitelně nemohl 
obhájce loňského titulu, tým 
Bonatransu Bohumín. 

Bohumínské družstvo fi gurovalo v celoroční 
soutěži před závěrečným kolem na prvním 
místě. A i přes nepřízeň osudu, kdy se na re-
prezentačním soustředění v Praze zranil Petr 
Sedláček a nemohl podat maximální výkon, 
se hochům podařilo celkové prvenství v ligové 
soutěži uhájit. Bonatrans Bohumín díky tomu 
obhájil titul mistra České republiky z loňského 
roku. Škoda jen, že Petr přišel kvůli zranění 
o účast na mistrovství Evropy juniorů, které 
se koná v Litvě. 

Bohumínské družstvo startovalo ve složení 
Petr Petrov, Jiří Gasior, Jaromír Gasior, Petr 
Sedláček, Eduard Sedláček a Jan Gospoš. Zá-
vodníci šli během celé soutěže svědomitě za 
svým cílem. Byla to soutěž nervů a velkého 
počítání, jelikož hlavně kluci z Ostravy se sna-
žili využít zranění Sedláčka a titul urvat pro 
sebe. Nakonec se tak nestalo a Bohumín mohl 
po posledním pokusu Jirky Gasiora slavit.

Závodníci Bonatransu podali skvělé výkony 
– Petr Sedláček (110 kg v trhu/142 kg v nad-
hozu), Eda Sedláček (102/125), Jarda Gasior 
(105/120), Honza Gospoš (138/172), Jiří 
Gasior (146/180) a Petr Petrov (134/166). 

Bohumínští borci obhájili titul ve vzpěračské lize

Hlavně výkon Petrova snese to nejpřísnější 
měřítko. Při jeho váze do 69 kilogramů je to 
počin kvalitní evropské úrovně. Jirka Gasior 
a Petr Petrov byli na základě těchto výkonů 
nominováni na mistrovství světa mužů, které 
se koná koncem listopadu v americkém 
Houstonu.

Jménem výboru oddílu vzpírání chci po-
děkovat všem závodníkům za vzornou 
reprezentaci města a oddílu Bonatrans 
Bohumín a poblahopřát jim k zisku titulu 
mistra České republiky pro rok 2015.

Petr TEPLIČEK, 
předseda oddílu vzpírání Bonatrans Bohumín  

Foto: Bonatrans BohumínFoto: Bonatrans Bohumín

Sokolové se utkali o pohár
Bohumín a jeho sportovní halu si už podruhé vybrala 
Sokolská župa Beskydská Jana Čapka pro svůj velký 
halový turnaj ve fotbale. 16. ročník soutěže »O pohár 
Sokola« se za parkem uskutečnil 19. září. 

Zastřešené sportoviště a jeho 
umělý trávník loni slavily úspěch, 
proto se turnaj do Bohumína 
vrátil. Letos se jej zúčastnilo osm 
týmů. Dva domácí – TJ Sokol 
Bohumín a TJ Sokol Záblatí – 
a dále TJ Sokol Frenštát pod 

Radhoštěm, TJ Sokol Karviná, 
FK Janes Rychvald, FK Pegasus 
Ostrava, Inter Ostrava.

Družstva se utkala systémem 
každý s každým a hrálo se vždy 
dvakrát deset minut. Nejvíce se 
dařilo futsalistům Interu Ostra-

va. Loni obsadil druhou příčku 
a letos dosáhli na nejvyšší. Za 
nimi skončila Karviná a loňský 
vítěz, domácí TJ Sokol Bohumín, 
byl s jednou prohrou na kontě 
třetí. Další bohumínský celek, TJ 
Sokol Záblatí, skončil čtvrtý. 

Příští ročník akce bude ještě 
větší. Organizátoři plánují její 
rozšíření na dva dny s tím, že se 
do klání zapojí šestnáct družstev.

David JOCHYM, ředitel turnaje

Vítězství v 16. ročníku turnaje O pohár Sokola 
vybojoval Inter Ostrava. Foto: archiv soutěže

Otevřený atletický 
přebor

U příležitosti 40 let atletiky 
v Bohumíně proběhne 15. října 
na stadionu ZŠ ČSA »Otevřený 
přebor AK Bohumín«. Běžecké 
disciplíny se konají na šedesáti-
metrové trati. Bližší informace na 
číslech 737 962 499, 603 448 
235 nebo www.ak-bohumin.cz.
15.00  prezentace

16.05  rodiče s dětmi 
 (ročník 2011 a mladší)

16.20  žactvo (2010 – 2009)

16.35  žactvo (2008 – 2007)

16.50  ženy – rozběhy
16.55  muži – rozběhy
17.00  žactvo (2006 – 2004)
17.20  hod míčkem – žactvo
 (2010 – 2002) 
17.20  hod oštěpem

17.25  žactvo (2003 – 2002)

17.40  žactvo (2001 – 2000)

18.00  ženy – fi nále
18.10  muži – fi nále

Sběr obuvi
Bohumínští dobrodinci se mo-

hou připojit ke sbírce Boty pro 
Afriku. Sběr probíhá do 20. října 
v solné jeskyňce ve Štefánikově ulici 
od pondělí do středy v 9–12 a14–18 
hodin. Lidé mohou přinést zacho-
valou obuv jakéhokoli druhu pro 
děti i dospělé. Bližší informace na 
www.tlukotsrdceproafriku.cz. (lip)
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VZPOMÍNKY

Naše vzpomínky tě stále doprovázejí...

20. října si připomeneme 

2. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky, 

maminky, babičky a prababičky, 

paní Olgy MICZKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

s rodinou.

28. září jsme si připomněli 

7. smutné výročí úmrtí 

pana Mariána RÚBERA.

Zároveň 28. listopadu vzpomeneme 

jeho nedožitých 60 let.


S láskou a úctou vzpomínají Urszula, dcera Zuzana, syn Tomáš, 

vnučka Adélka a celá rodina.

Odcházím navždy, moji milí, ruky stisk už vám nemohu dát. 

Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měl mne rád.

10. října si připomeneme 

3. smutné výročí úmrtí 

pana Jozefa DUCHONĚ.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Milka s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

13. října si připomeneme 

3. smutné výročí úmrtí 

paní Anny GALLIKOVÉ.


Stále vzpomínají manžel Andrej, 

syn Dušan, dcery Darina a Monika s rodinami.

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

12. října vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

našeho skvělého táty, 

pana Josefa DEUTSCHMANNA.


S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Simona, syn Jan.

Největší láska na světě umírá, když oko maminky se navždy zavírá. 
A roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá dál 

a nedá nám, maminko, na tebe zapomenout.

4. října vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 

naší drahé maminky, babičky a prababičky,

paní Anny BOBKOVÉ
z Bohumína.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Josefa s 

manželem, dcera Veronika s manželem, vnučka 

Lenka s rodinou a vnuk Kamil s rodinou.

19. října si připomeneme 

2. výročí úmrtí 

pana Mgr. Miroslava BRACHÁČKA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Alena.

Poděkování rodině, přátelům, známým, 

spolupracovníkům a sousedům, kteří se přišli 

18. září do obřadní síně ve Starém Bohumíně 

naposledy rozloučit 

s panem Ivo LENOCHEM. 

Děkujeme za projevenou soustrast 

a květinové dary.

Manželka Marie s rodinou.

Naposledy jsme se rozloučili
Bašanda Vladimír * 1951 z No-

vého Bohumína  Dvořáková 
Jana * 1931 z Nového Bohumína 
 Gabzdylová Božena * 1931 ze 
Starého Bohumína  Gálová Věra 
* 1942 z Nového Bohumína  
Kačica Andrej * 1947 z Nového 
Bohumína  Kalinová Šárka 
* 1964 ze Záblatí  Lamža Edvin 
* 1928 ze Záblatí,  Lechovičová 
Sonja * 1935 z Nového Bohumí-
na  Lenoch Ivo * 1955 z Nového 
Bohumína  Motlochová Hilde-
garda * 1928 z Nového Bohumí-

na  Návratová Ger-
truda * 1922 z Vrbice 
 Olivka Rudolf * 1923 z Vrbice 
 Plonka Erich * 1956 z Nového 
Bohumína  Rumánek Alois * 
1932 z Nového Bohumína  Sed-
lák Antonín * 1940 z Nového 
Bohumína  Sochor Vítězslav * 
1931 z Nového Bohumína  Sta-
churová Otilie * 1923 z Nového 
Bohumína  Vykydal Zdeněk * 
1972 z Nového Bohumína  
Zmijová Erika * 1925 z Nového 
Bohumína.  (mat)

Své »ano« si řekli
David Pompa z Bohumína 

a Štěpánka Koňová z Hranic

Tomáš Koudela a Lucie 

Nevyjelová, oba z Bohumína

David Šustek a Michaela 

Lišťáková, oba 

z Bohumína

Martin Vita 

a Nikola Vysloužilová, 

oba z Bohumína

Marek Tomáš a Markéta 

Honkyšová, oba z Bohumína

Derniéra divadelní hry, 
premiéra sálu
Bohumínský ochotnický spolek Boban se loučí s komedií 
Paroháči. Derniéru hry uvede ve společenském sálu domu 
Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně, a to hned 
dvakrát. V neděli 18. října v 16 a v 19 hodin. 

„Moc se do nově opraveného 
sálu Pod Zeleným dubem těšíme. 
Bude to vůbec první divadelní 
představení v nové éře tohoto krás-
ného secesního objektu,“ uvedla 
nadšeně členka ochotnického sou-
boru Pavla Skokanová. Vstupen-
ky na volně upravenou kompilaci 
několika Moliérových her z pera 
Vlastimila Pešky stojí sto korun. 
Předprodej probíhá v pokladně 
bohumínského kina a na recepci 
v hotelu Pod Zeleným dubem.

Něco končí, jiné začíná. Bo-
ban, který vznikl v roce 2007, už 
nyní pilně zkouší nový divadelní 
kousek. Ochotníci tentokrát sáhli 
po frašce Slaměný klobouk, kte-
rou v roce 1971 rovněž zfi lmoval 
Oldřich Lipský. Aktuálně probí-
hají čtené zkoušky pod vedením 
zkušeného režiséra Petra Bielana, 
hudební část připravuje znovu 
muzikant Ota Maňák. Premiéru 
bude mít hra ve druhém pololetí 
příštího roku.  (luk)
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Řešení křížovky z minulého OKA: 
Anglické přísloví: Kdo moc mluví, moc se mýlí

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

REALITY
 ● Prodám RD v Záblatí, klidné 

místo, zahrada, bazén.  732 564 
937.

 ● 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 3+1 v Orlové-Lu-
tyni. Byt je prostorný a po celko-
vé rekonstrukci.  604 726 711.

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

 ● Prodám dr. byt 1+kk, 2. NP, 
balkon, 30 m2. Proběhla celk. re-
vit., plast. okna, zatepl., odpady v 
plastu.  605 721 901.

 ● 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 te-
nisových kurtů. Cena 45.000 Kč. 
 739 655 759.

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

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.

 ● 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.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

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

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

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! 

 ●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.

Kurz tradičních textilních technik
Tradiční textilní techniky netradičně. Takový je podtitul 
nového tvůrčího kurzu, který startuje v Salonu Maryška. 
Cyklus připravuje výtvarnice Eliška Václavíková a FibreArt.

Zájemci se zde naučí vyrábět 
originální doplňky, šperky a dár-
ky s využitím pestré palety textil-
ních technik. Tvůrčí dílny budou 
v Salonu Maryška na náměstí T. 
G. Masaryka probíhat až do úno-
ra vždy jednou za čtrnáct dní, 
v úterý od 15.30 do 18.30 hodin.

„Dnes už textil vyrábí stroje, vy-
tratila se poezie tvoření, zůstala 
hromadná výroba a spotřeba. V naší 
tvůrčí dílně se vrátíme k tradiční 

práci s textilním materiálem, k ob-
jevování jednotlivých technik 
a k experimentování s nimi. Vy-
zkoušíme si tkaní, drhání, pletení, 
plstění, textilní potisk a další mož-
nosti, jak s textilem pracovat, 
vlastnoručně tvořit a otisknout do 
svých výrobků něco ze sebe,“ nastí- 
nila lektorka Eliška Václavíková. 
Dílny jsou vhodné pro dospělé 
a děti od deseti let. Podrobnosti 
na www.maryska.cz. (luk)

Diváci už nejsou v průvanu
Přání fotbalových fanoušků vyslyšeno. Diváci, kteří 
sledovali zápasy kopané z nové tribuny za parkem, se 
dočkali většího komfortu. Praxe ukázala, že krytí její 
zadní části není dostatečné a město proto rozhodlo 
o doinstalování dalších dílů.

Tribuna je otevřenou stavbou a její zadní část tvoří polykarbonátové 

tabule. Dosud zakrývaly pouze nejvyšší řady sedadel, a jak se ukázalo, bylo 

to nedostačující. Fanouškům, kteří seděli v nižších řadách, foukal na záda 

nepříjemný vítr. Situaci vyřešilo přidání dalších tabulí také u nižších řad. 

Dodatečné zakrytování přišlo na čtyřiadevadesát tisíc.

Novou tribunu s kapacitou 230 míst město postavilo loni s pomocí státní 

dotace. Šlo o investici za čtyři miliony. Město si však zpět účtovalo 300 tisíc 

jako penále za pozdní dodávku stavby a nekvalitní materiál.  (luk)
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CO – KDY – KDE

POD ZELENÝM DUBEM

nám. Svobody 37,  555 506 606, 

731 288 367, www.podzelenym.cz

info@podzelenym.cz

 ● Každé pondělí od 18 hodin BŘIŠNÍ 

TANCE. Kurz s meditací. Jednotlivá 

lekce 130 Kč, celý kurz 1.000 Kč. Info 

776 627 442.

 ● Každou středu v 19.30 hodin 

TANEČNÍ KURZY. Výuku standardních 

a latinskoamerických tanců, 10 lekcí 

3.000 Kč. Info  725 725 281.

 ● Každou středu od 16.15 hodin IN-

DIVIDUÁLNÍ TANEČNÍ HODINY. pro 

páry i jednotlivce. Info  725 725 281.

 ● 18.10. v 16 a 19 hodin PAROHÁČI. 

Divadelní komedie se zpěvy, hraje 

ochotnický soubor Boban Bohumín. 

100 Kč.

 ● 25.10. v 16 hodin STRAŠIDELNÝ 

MAŠKARNÍ PLES. Maškarní karneval 

pro děti. 50 Kč. 

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, náměstí TGM, 

www.maryska.cz,  776 577 722 

info@maryska.cz 

 ● Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 

hodin VISIONARY ART. Prodejní výsta-

va obrazů malíře Jakuba Poloka 

z polského Zabełkowa. 

 ● Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 

hodin STONE. Prodejní výstava bižu-

terie, kterou zdobí kameny z Odry. 

 ● 9.10. v 17 hodin O ENERGII A LID-

STVU. Přednáška Kamila Števanky 

o současnosti i budoucnosti energetiky.

 ● 15.10. v 17 hodin ČÍNA. Přednáška 

Davida Czyze s promítáním doku-

mentárního fi lmu o Číně. 

 ● 16.10. v 17 hodin ČTENÍ S KYTA-

ROU. Autorský večer Heleny Červen-

kové, na kytaru doprovází Ota Maňák. 

 ● 20.10. v 15 hodin TVOŘÍME SPO-

LEČNĚ. Výtvarná dílna pro děti i rodi-

če – výroba dárků.

 ● 13.10. a 27.10. v 15.30 hodin TRA-

DIČNÍ TEXTILNÍ TECHNIKY NETRADIČ-

NĚ. Výtvarná dílna – originální doplň-

ky, šperky a dárky. Vhodné pro 

dospělé a děti nad 10 let. 

ALMA MATER

www.almamater.cz,  608 608 955 

info@almamater.cz; 

Na všechny akce v solné jeskyni je 

nutná rezervace.

 ● 21.10. v 18 hodin Z NEJISTOTY DO 

SEBE. Meditace s Janou Van Coppe-

nolle.

 ● 22.10. KARTY NAPOVÍ. Individuální 

hodinový výklad karet s Věrkou.

 ● 28.10. v 17.30 hodin POVÍDÁNÍ 

S RENÁTKOU BITTOVOU. 

OSTATNÍ AKCE

 ● Každou sobotu ve 14–17 hodin EX-

POZICE VÝSTROJE A VÝZBROJE OD 

ČSLA PO AČR. Vojenské uniformy, vý-

zbroj a výstroj, artefakty z misí OSN. 

Dům služeb na náměstí Budoucnosti.

»Gaučing« s významnými hosty
Prostředí Střední školy Bohumín prochází řadou 

proměn. Tou nejpříjemnější je bezesporu vybudová-

ní odpočinkových zón, v nichž studenti provozují 

přestávkový »gaučing«. 

Ve škole zatím fungují dvě odpočinkové zóny. Další se 
připravuje v budově v Čáslavské ulici, kde bude přestavba 
spojena s rozsáhlejší rekonstrukcí. V klidových zónách se 
setkávají studenti různých oborů, relaxují, probírají aktu-
ální témata a občas i diskutují nad probíranou látkou.

Prvními návštěvníky relaxačních míst ale nebyli stu-

denti. Na pohovky usedli ředitelé a výchovní poradci 

místních základních škol, představitelé města a význam-

ných bohumínských průmyslových podniků. Všichni 

přijali pozvání, aby se seznámili s tím, co škola nabízí 

žákům po ukončení základní školy, a probrali také 

budoucí možnosti uplatnění absolventů střední školy 

v praxi. 
Text a foto: Pavlína BLAŽKOVÁ

V úterý 23. září se v kině K3 
konalo tradiční slavnostní odpo-
ledne pro bohumínské jubilanty, 
kteří v letošním roce oslavili 
nebo oslaví sedmdesát let. 

Komise pro občanské záleži-
tosti pro ně připravila malý dárek 
v podobě představení Vladimíra 
Hrona, který přítomné pobavil 
anekdotami, svými zážitky a pís-
němi různých interpretů. Osla-
vencům popřáli místostarosta 
Igor Bruzl s předsedou komise 
Vilémem Bannertem. Pozvánku 
obdrželo 212 jubilantů naroze-
ných v roce 1945. Oslavenci moh- 
li přijít se svým partnerem nebo 
s někým blízkým. 

Komise pro občanské zále-
žitosti alespoň touto cestou 
blahopřeje jubilantům, kteří se 
nemohli tohoto představení 
zúčastnit a užít si tak příjemné 
úterní odpoledne se svými 
vrstevníky.  (pau)

Anekdoty 
i písně pro 
jubilanty

Sál bohumínského kina zaplnilo více než dvě stě jubilantů s rodinnými přísluš-
níky, kterým zazpíval Vláďa Hron.  Foto: Karolína Chlebcová

Přípravka pro prvňáčky
Benešova škola připravila pro budoucí prvňáčky 

»Školu nanečisto«. Proběhne ve třech termínech 
8. října, 12. listopadu a 21. ledna vždy od 15 do 16 
hodin v budově malé školy na křižovatce Masary-

kovy a Čáslavské ulice. Děti se zde zbaví obav ze 
vstupu do školy, poznají prostředí a způsob výuky, 
seznámí se s budoucími spolužáky a pedagogy. 
V rámci přípravky budou číst, psát a počítat, zpívat 
i malovat, také si zasportují. Dostanou zkrátka zá-
klady nutné pro zvládnutí první třídy.  (red)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

Není-li uvedeno jinak probíhají 
akce v dětském odd. knihovny.

 ● PODZIM V KNIHOVNĚ. Vý-
tvarná dílna – výrobky z přírod-
ních materiálů. 8.10. a 9.10. ve 
14 hodin knihovna Skřečoň, 
23.10. ve 13 hodin knihovna 
Starý Bohumín.

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

 ● 12.10. až 16.10 ve 13–17 ho-
din (mimo středu) OBRÁZKOVÉ 
ČTENÍ. Čítárna s hernou.

 ● 19.10. až 23.10 ve 13–17 ho-
din (mimo středu) PRŤOLATA 
VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky, malé školáky s děti 
z center Bobeš a Slůně. 

 ● 21.10. až 25.10 ve 13 hodin 
VEČERNÍČKY A POHÁDKOVÉ 
BYTOSTI. Výtvarná dílna s kví-
zem, knihovna Skřečoň.

 ● 26.10. až 30.10 ve 13–17 ho-
din (mimo středu) VĚTRNÍK 
Z KRAJKOVÉHO UBROUSKU. 
Výtvarná dílna.

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. 

 ● 30.10. v 8–15 hodin SELSKÝ 
RYNEK. Stánky trhovců s jídlem 
a pitím na nám. T. G. Masaryka.

DIVADLO

 ● 27.10. v 19 hodin VELKÁ ZEB-
RA. Konverzační komedie, hraje 
Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava a 
soubor Divadla Palace. 340 Kč.

POHÁDKY PRO DĚTI

 ● 11.10. v 10 hodin O STATEČ-
NÉ PRINCEZNĚ. Kreslené po-
hádky pro děti. 20 Kč.

 ● 18.10. v 10 hodin TOM A JER-
RY KOLEM SVĚTA. Kreslené po-
hádky. 20 kč.

 ● 25.10. v 10 hodin O VÍLE MOD-
ŘENCE. Činoherní pohádka pro 
děti od 5 let. Hraje soubor Čtyř-
lístek Frýdek-Místek. 60 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 8.10. a 9.10. v 19 hodin NEMILO- 
SRDNÍ. Film Francie (Akční / Krimi), 
2015, titulky, 90 minut, 120 Kč.

 ● 10.10. a 11.10. v 16 hodin 
PAN. Film USA (Fantasy), 2015, 
dabing, (10.10. ve 3D, 11.10. ve 
2D), přístupný, 111 minut, 130 
Kč.

 ● 10.10.  a 11.10. v 19 hodin 
WILSONOV. Film Česko, Sloven-
sko (Komedie / Krimi), 2015, 115 
minut, 130 Kč.

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

 ● 15.10. a 16.10. v 19 hodin LE-
GENDY ZLOČINU. Film Velká 
Británie (Životopisný / Gang-
sterka), 2015, titulky, přístupný 
od 15 let, 133 minut, 110 Kč.

 ● 17.10. v 19 hodin PURPURO-
VÝ VRCH. Film USA (Horor / My-
steriózní), 2015, titulky, přístup-
ný od 15 let, 119 minut, 110 Kč.

 ● 19.10. v 19 hodin LANCE AR-
MSTRONG: PÁD LEGENDY. Film 
USA (Životopisný / Sportovní), 
2015, titulky 104 minut, 110 Kč.

 ● 22.10. a 23.10. v 19 hodin PA-
RANORMAL ACITIVITY: THE 
GHOST DIMENSION. Film USA 
(Horor), 2015, titulky, přístupný 
od 15 let, 95 minut, 22.10. ve 2D za 
120 Kč, 23.10. ve 3D za 140 Kč.

 ● 24.10. a 25.10. v 19 hodin PO-
SLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC. 
Film USA (Fantasy), 2015, titul-
ky, přístupný od 12 let, 110 Kč.

 ● 28.10. v 16 hodin PIXELY. Film 
USA (Akční / Komedie), 2015, 
dabing, přístupný, 106 minut, 
80 Kč.

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
 ● 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 KOBEŘI-
CE. Krajský přebor, hřiště za par-
kem.

 ● 24.10. ve 14.30 hodin FK SLO-
VAN ZÁBLATÍ – TJ PETŘVALD. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
v Záblatí.

 ● 25.10. ve 14.30 hodin FK 
BOSPOR BOHUMÍN B – BANÍK 
RYCHVALD. Okresní přebor, 
hřiště ve Vrbici.

HOKEJ

24.10. v 17 hodin HC BOSPOR 
BOHUMÍN - HC EAGLES OSTRA-
VA. Ostravská hokejová liga, 
zimní stadion. 

31.10.2 v 17 hodin HC BOSPOR 
BOHUMÍN - HC STAR OSTRAVA. 
Ostravská hokejová liga, zimní 
stadion.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 10.10. od 9 do 12.30 hodin 
AEROBIC SHOW. Cvičební pro-
gram – piloxin, posilování, jóga.

 ● 11.10. v 9 hodin HÁZENÁ. 
Krajská liga žen.

 ● 16.10. v 18 hodin,17.10. a 
18.10. v 8 hodin BADMINTONO-
VÝ KEMP.

 ● 18.10. ve 14.30 hodin HÁZENÁ. 
Krajská liga starších žaček a žen.

 ● 23.10. v 18 hodin HÁZENÁ. 
Krajská liga žen.

 ● 24.10. v 8 hodin RC MODELY. 
Dálkově řízené modely autíček.

 ● 25.10. v 9 hodin BADMINTO-
NOVÁ 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: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 ho-
din. V době veřejného bruslení 
je otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 8.10. do 25.10.

LATINSKÝ CITÁT POMŮCKA: APO, DEAL, KTIŠ, THON.
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Opravený plácek je pomyslným dár-
kem ke 40. výročí bohumínské atletiky. 
Klub na zdejším hřišti trénuje.

Foto: Pavel Čempěl

Školní děti i mladí atleti 
už sportují na nové ploše 
s umělým povrchem. 
Vznikla rekonstrukcí 
zašlého plácku na hřišti 
základní školy ČSA. Do 
modernizace vnitřní části 
atletického oválu město 
vložilo 2,8 milionu.

Modernizace sjednotila po-
vrch sportovišť ve školním areálu. 
Atletický ovál se čtyřmi dráhami 
a umělým povrchem vyrostl už 
v roce 2004. Uprostřed běžecké 
dráhy, která je 250 metrů dlouhá, 
nyní vznikla moderní multi-
funkční plocha. Starý rozpras-
kaný asfalt nahradil červený 
durotan. „Plocha o rozloze jed-
noho tisíce metrů čtverečných 
poskytne zázemí pro skok o tyči 
a do výšky. Je zde také rozbě-
hová dráha pro hod míčkem 
a oštěpem,“ uvedl Michal 
Lorenc z odboru školství, 
kultury a sportu.

Na prostranství zůstaly už 
existující basketbalové koše, 
jen mezi nimi vzniklo nově 
nalajnované moderní hřiště. 
V něm je odlišnou barvou 
vyznačeno ještě další hřiště, 

Sportovní plácek se oblékl do červeného

na vybíjenou. Na přání Atletické-
ho klubu Bohumín, který zde má 
své zázemí, přibylo na ploše také 
nastříkané logo Bohumína. Bude 
se hodit při pořádání různých 
mítinků, k logu se jen postaví 
stupně vítězů.  (tch)

Už sice mají na krku hezkých 
pár křížků, ale pořád to jsou 

prvotřídní štramáci. Nablýskaní 
veteráni kroužili v sobotu 3. 
října na obou stranách hranice. 
Jejich majitelé se loučili 
s letošní motoristickou sezonou 
7. ročníkem Międzynarodowego 
zlotu pojazdów zabytkowych 
(Mezinárodního srazu veteránů).

První sraz se uskutečnil v roce 2008 
u příležitosti 105. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů v Zabełkowě. Na 
akci tehdy dorazilo čtyřicet veteránů. Jed-
nak to byla pro diváky velká atrakce a zá-
roveň to organizátory inspirovalo k pořá-
dání dalších ročníků. Na ten následující 
pozvali polští organizátoři kolegy z Česka, 
například členy Veterán klubu Rychvald, 
a počet účastníku se tím notně rozrostl. 
Další rok už sraz dostal punc i ofi ciální ná-
zev »mezinárodní« a je mu věrný dodnes. 
Majitelé moto i autoveteránů tentokrát 
zavítali například na rybí slavnosti do 
Rychvaldu, setkali se s účastníky poslední 
ho sjezdu Odry a hlavní část programu
je čekala na hřišti v Zabełkowě, kde 
proběhlo společné setkání s kulturním 
programem. (erh)

Nádhera na dvou i čtyřech kolech

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


