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Proč stát podporuje hazard a herny?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

V roce 2005 jsme v Bohumíně přijali vyhlášku k omezení 
provozu hracích automatů. Do roka tak z ulic zmizely všechny 
velké herny, počet přístrojů klesl ze 140 na 30, snížila se 
kriminalita a ve městě byl klid. Dobrovolně jsme se vzdali 
pěti milionů příjmů z hazardu do městského rozpočtu. 

Od roku 2006 však zača-
lo Ministerstvo fi nancí (MF) 

do míst se zákazem v rozporu se zákonem o lote-
riích povolovat po desítkách videoloterijní termi-
nály, a hned na deset let. Následující boj obcí 
o změnu legislativy zkrátím. Ústavní soud nám dal 
defi nitivně za pravdu - nové modernější přístroje 
a herny neměly být povoleny a MF mělo povolení 
okamžitě začít rušit. Psal se rok 2011.

Každým rokem u nás po tu dobu prohráli hráči 
40 milionů korun. Jak dlouho trvalo MF zrušení 

těchto neoprávněně povolených přístrojů? Čtyři 
roky! Za exministra Miroslava Kalouska dokonce 
MF vyhovělo rozkladu provozovatelů loterií 
a k jejich zrušení nedošlo. Za současného ministra 
Andreje Babiše došlo ke »zlepšení« – herny byly 
nakonec zrušeny, jednotlivé úkony ministerstva 
však trvaly někdy i více než půl roku. V rozporu se 
správním řádem. Každý půl rok dobrý, gambleři 
naházeli do automatů dalších 20 milionů. 

Když teď čtu, že byl bývalý náměstek MF Tomáš 
Zídek obviněn z mrhání prostředky za nadbytečné 
posudky proti rozhodnutí Ústavního soudu, že 
exministr Kalousek zdržuje zpřísnění hazardu 
v Poslanecké sněmovně a ministr Babiš se rozčilu-
je, tak se jen musím ptát: Ať mi někdo odpoví, proč 
byly všechny herny povoleny na deset let v rozpo-
ru se zákonem o loteriích? Proč nyní exministr 
Kalousek dělá obstrukce u pultu ve sněmovně? 
Proč ani ministr Babiš nezajistil rychlejší zákonnou 
práci na ministerstvu při rušení těchto přístrojů? 
Proč je všechny bedlivě z galerie sleduje Ivo Valen-
ta, majitel hazardní skupiny Synot? Proč museli za 
tu dobu lidé prohrát 400 milionů v jednom středně 
velkém městě - Bohumíně, a to převážně ze soci-
álních dávek? 

A víte co? Ani nechci slyšet odpověď. Myslím si 
o tom zkrátka své. Někdo na tom vydělal víc, než 
si myslíme, a někdo to prostě nezatrhl.

Petr VÍCHA, starosta

Ani ve zralém věku je soutěživost neopouští

Osmdesát dříve narozených soutěžících se 17. října zúčastnilo sportovně–
společenských Seniorských her. Jejich devátý ročník uspořádalo v tělocvičně 
školy ČSA Centrum sociálních služeb Bohumín s podporou města, sociální 
komise a sociálního odboru.

Do letošního klání se zapojilo osm týmů. 
Vypořádat se musely s klasickými disciplínami 
jako je košíková, pozemní hokej nebo hod na 
»mamlase« – terč s klaunským obličejem. 
Další disciplíny se rok od roku mění. Letoš-
ními novinkami byly dvě slalomové dráhy, 
které vyžadovaly trochu žonglérských doved-
ností a koordinaci pohybu. Mezi neokoukané 
soutěže patřil také přechod suchou nohou po 
imaginární vodní hladině. 

Atmosféra na hrách byla tradičně vynikající 
a soutěžící se do plnění úkolů pouštěli s nad-
šením. Seniorské hry by nemohly proběhnout 
ani bez zdomácnělé vědomostní soutěže a klá- 
ní kuchařinek. Jejich sladké i slané dobroty 
hodnotila odborná porota (viz foto vpravo).

Deváté Seniorské hry vyhrát tým 
Sokolky, druhý skončil Senior klub, 
třetí Svaz postižených civilizačními 
chorobami (SPCCH). Soutěž 
v pečení moučníků vyhrála 
Jiřina Agelová, dále se 
umístily Květa Pinkasová 
a Anna Kaniová. 
Nezávisle proběhl 
ještě turnaj v ruských kužel-
kách, v němž zvítězili Alenka 
Licková a Jaroslav Perutka.

Na organizaci Seniorských her 
2015 se spolupodíleli nebo akci spon-
zorsky podpořili město Bohumín, 
senátor Petr Vícha, K3, Bohumínská 
městská nemocnice, Palka Elektro, 
cestovní a reklamní agentura Faine, 
Senior klub Bohumín, SPCCH, 
Profi t12 nebo BESIP.

(erh)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Vlakem z Bohumína do Katowic, bez přestupu
Mezi Českem a Polskem začnou od 13. prosince jezdit regionální vlaky. Spoje 
z Katowic už nebudou jako dosud končit v Chałupkách, soupravy budou 
pokračovat až do Bohumína. Podobně se prodlouží spoj z Frýdku-Místku, který 
původně jezdil jen do Českého Těšína. Nově bude mít konečnou v polském 
Cieszyně. Smlouvu o spolupráci podepsali železničáři 16. října v Bohumíně.

Zasedací síň bohumínské radnice hostila v po-
lovině října čelní představitele Moravskoslez-
ského kraje, Slezského vojvodství, Českých 
drah a polské společnosti Koleje Śląskie (Slezské 
dráhy). Jejich zástupci zde podepsali smlouvu 
o zavedení přeshraničního železničního spoje-
ní. Vlakový provoz přes Chałupki se díky tomu 
obnoví po čtyřech letech, spojení mezi těšín-
ským dvojměstem dokonce po sedmi.

Prodloužení stávajících spojů iniciovali pol-
ští železničáři. Slibují si od toho komfortnější 
přestup na české dálkové vlaky. „Pasažérům se 
tím otevírá okno do celé Evropy. Z Bohumína je 
přece možné cestovat všude. Čeští cestující se 
zase dostanou do Katowic a na další místa,“ 
uvedl při podpisu smlouvy vicemaršálek Slez-
ského vojvodství Stanisław Dąbrowa s tím, že 
novinka pomůže rovněž rozvoji turistického 
ruchu.

Čeští a polští dopravci si navzájem nebu-
dou nic platit, náklady se prý vyrovnají. A to 
přesto, že z Polska do Bohumína budou jezdit 
jen čtyři spoje, zatímco z Česka do Cieszyna 
šest. Samotných cestujících se ale nic z toho 
netýká, naopak je může zajímat, že jízdenku 
na uvedené spoje je možné koupit za koruny 
i zloté. Ve vlacích budou rovněž platit příhra-
niční zvýhodněné jízdenky obou dopravců.

O podobné regionální propojení se čeští 
a polští partneři pokoušeli už loni. Tento pokus 

na trase Ostrava-Kraków ale po třech týdnech 
ztroskotal. Poláci na něj nesehnali fi nanční 
krytí. Tehdy ale za polskou stranu fi guroval 

jiný dopravce, státní dráhy. Aktuální hráč 
Koleje Śląskie patří přímo Slezskému vojvod-
ství, a to se dušuje, že finance na provoz 
v rozpočtu má. Nové příhraniční spojení tak 
nemá být časově omezené, partneři věří 
v jeho dlouhodobé trvání. Smlouvu proto 
podepsali na dobu 
neurčitou.

(tch)

KRÁTCE

Představitelé sousedních regionů a zástupci českého i polského dopravce podepsali 16. října smlouvu na 
bohumínské radnici.  Foto: Pavel Čempěl

Nádraží v sousedních Chałupkách vypadá neutěšeně. Až dosud tady 
polské vlaky jen končily, od prosince budou pokračovat do Bohumína.

a dobu

I bohumínští rodáci objevují nepoznané
Do ulic vyrazil v první polovině října speciálně upravený autobus, aby na komentovanou 
projížďku vyvezl důchodce s omezenou hybností. Mohli tak sledovat proměny Bohumína 
a navštívit místa, kam by se bez cizí pomoci už zřejmě nedostali. Originální exkurzi 
zprostředkovalo město už pátým rokem.

Centrum sociálních služeb Bo-
humín každoročně oslovuje své 
klienty, zda by měli o exkurzi zá-
jem. A letos byl vskutku enormní, 
proto vyrazil autobus na komen-
tovanou projížďku hned dvakrát, 
5. a 14. října. Celkem se akce zú-
častnilo sedmapadesát důchodců, 
z toho jedenáct vozíčkářů. Do-
provod jim dělaly tři pečovatelky 
a dva moderátoři – starosta Petr 
Vícha a místostarosta Igor Bruzl.

„Pokaždé se snažíme zařadit 
jiné cíle. Bohumín se stále vyvíjí 

a vzniká tady pořád něco nového. 
Dalším důvodem je, aby stálí 
účastníci, kteří s námi jezdí kaž-
doročně, neviděli pořád totéž,“ 
ozřejmil Bruzl. Letos například 
výpravy poprvé zavítaly i do Ko-
pytova, ke zdejšímu náměstí, které 
je díky svým pidirozměrům nej-
menším v Česku. Pro autobus sice 
byla cesta až ke kapli a náměstíčku 
trochu krkolomná, ale stála za to. 
Mnozí z účastníků přiznali, že byť 
se v Bohumíně narodili, v těchto 
místech nikdy v životě nebyli.

„Účastníci výjezdů jsou opravdu 
nadšení. Na některé lokality se 
dívají jako na zjevení a navzájem 
si sdělují, kolik desetiletí na tom či 
onom místě nebyli,“ dodal místosta- 
rosta s tím, že účastníky tradičně 
nejvíce zaskočí dopravní infra-
struktura. Dálnice, všechny nové 
mosty a komunikace, pasažéři 
speciálního autobusu jsou ze vše-
ho u vytržení. Stejný »šok« mívají 
za parkem při první návštěvě spor-
tovně–relaxačního areálu Bospo-
ru. Na aquacentru, Penzionu ve 
věži, adventure golfu, Mauglího 
stezce a dalších atrakcích mohou 
oči nechat. Letos si senioři kro-
mě zmíněných atrakcí prohlédli 
také zrekonstruované náměstí 
a dům Pod Zeleným dubem ve 
Starém Bohumíně, opodál novou 
dialýzu v nemocnici. Autobus 
zavítal rovněž k bývalému stadio-
nu Faja nebo k opraveným dět-
ským hřištím. Při cestě centrem 
nemohl vynechat zateplované 
věžové domy. Každá z exkurzí 
trvala půl druhé hodiny a senioři 
si ji nemohli vynachválit.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
Smyslem akce je přiblížit proměny města lidem, kteří mají omezené pohybové 
schopnosti a tráví kvůl nim většinu času pouze doma. 

K 97. výročí vzniku 
samostatného 
Československa

U příležitosti 97. výročí vzniku 
samostatného Československa 
položí zástupci města, politických 
stran a společenských organizací 
kytice k bustě T. G. Masaryka. Piet-
ní akt, při kterém nebude chybět 
čestná stráž a dechová hudba, se 
uskuteční 28. října v 9.30 hodin 
před radnicí a v jejím vestibulu. 

Kratší den 
i provozní doba

Poslední říjnovou neděli si po-
suneme ručičky hodinek ze třetí 
na druhou hodinu. 25. října začíná 
zimní čas a s ním se mimo jiné 
zkracuje i provozní doba bohu-
mínských sběrných dvorů. Ten 
stabilní v areálu BM servisu bude 
mít otevřeno ve všední dny od 
8 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 
14 hodin. Pojízdná sběrna od 
pondělí do pátku od 10 do 16 ho-
din a v sobotu od 8.30 do 14.00 
hodin. Mobilní sběrnu letos čeka-
jí poslední dvě zastávky. Do 27. 
října je v Pudlově ve slepé uličce 
mezi Ostravskou a Rolnickou ulicí, 
od 29. října do 10. listopadu ve 
Vrbici vedle restaurace U Zvonu.

(red)
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Splašky míří do čističky i do vodotečí
Město Bohumín vlastní osmadvacet kilometrů kanalizací. Ty, které ústí do městské čistírny 
odpadních vod (ČOV), provozují na základě smlouvy Severomoravské vodovody a kanalizace 
(SmVaK). Společnost kanalizační řady v délce dvaceti kilometrů udržuje a vybírá od vlast-
 níků nemovitostí stočné. Ostatní kanalizace, ústící do vodotečí, provozuje samo město. 

Město má při provozování kanalizací stejné po-
vinnosti jako SmVaK. Musí podle zákona provádět 
pravidelné odběry na výustích, 
měřit množství vypouštěných 
odpadních vod, provádět poplat-
kové hlášení a přiznání o množství vypouštěných 
splašků. Musí se o kanalizace starat a udržovat je.

Do kanalizací, které nevedou do ČOV, ale do vod-
ních toků, musí podle zákona přicházet odpadní 
vody z rodinných domů předčištěné (přes stávající 
septiky nebo přes domovní ČOV). Město si následně 
účtuje stočné ve stejné výši jako SmVaK, přestože 
skutečná výše nákladů spojených s provozováním 

kanalizací ústících do vodotečí je vyšší. Náklady na 
předčištění odpadních vod a údržbu septiků či domov-

ních čistíren nese vlastník ne-
movitosti. To ale neznamená, že 
je osvobozen od platby stočného. 

Bohumín každým rokem buduje nové kanalizace 
tam, kde je lze napojit na stávající kanalizační řady 
s odvodem splašků de centrální městské ČOV. Po-
kud po zprovoznění nové kanalizace vlastník rodin-
ného domu vybuduje přípojku a napojí se přímo na 
kanalizační řad, povinnost předčisťovat odpadní 
vody zaniká. 

Marcela HRABALOVÁ, majetkový odbor

Mosty pod drobnohledem
Motoristé se musí 7. a 8. listopadu připravit na jisté komplikace. Kvůli záruční 
kontrole bude o víkendu zcela uzavřen frekventovaný skřečoňský most. 
Specialisté zde budou prověřovat stav ložisek a nosného systému.

Pro vozidla všech typů a tonáží bude platit jed-
notná objízdná trasa kolem Kaufl andu a drátoven. 
Od Skřečoně povede po Lidické ulici, přes žele-
zárenský most na ulici 9. května, Jeremenkovu, 
Drátovenskou a její nový úrovňový železniční pře-
jezd a nakonec Ostravskou.

V následujících dnech se práce a dílčí omezení 
nevyhnou ani druhému mostu přes železniční trať. 

Krajští silničáři se chystají na opravu izolace a chod-
níku železárenského mostu. „Tento zásah si naštěstí 
nevyžádá žádnou uzavírku ani svedení provozu do 
jednoho pruhu. Řidiči budou muset být pouze více 
obezřetní, protože dojde na jedné straně mostu ke zú-
žení vozovky,“ nastínil Petr Sobek z odboru dopravy. 
Oprava chodníku, a tedy i zúžení silnice, se bude 
týkat té strany mostu, která je blíže k nádraží.  (tch)

Plácek k parkování a nové koberce
Starý Bohumín si letos svůj »obstarožní« 
přívlastek nezaslouží. Na každém 
kroku je zde totiž něco nového. 
Opravený dům Pod Zeleným dubem, 
přebudované náměstí a nyní 
i navazující komunikace.

V polovině října se cestáři vrhli na komu-
nikace v okolí opraveného náměstí. Nejmar-
kantnější je proměna plácku vedle domu 
U Rytíře. Roky zde byla velmi nerovná škvá-
rová plocha, na které provizorně parkovala 
auta. Stejnému účelu bude sloužit i nadále, ale 
město ji přece jen zkulturnilo. Cestáři povrch 
srovnali a zpevnili recy-
klátem. Vznikl zde také 
nový pás se zelení, který 
plochu oddělí od soused-
ní silnice. Jediné, co mo-
toristé na upravené ploše 
nenajdou, je vyznačení 
jednotlivých parkovacích 
míst. Takzvané lajnování 
neproběhlo, protože plo-
cha nemá oficiální status 
parkoviště. „Na této parcele 
stávaly v minulosti obytné 
domy, pamětníci si na ně 
jistě vzpomenou. Ofi ciálně 
jde stále o stavební poze-
mek, na kterém se do bu-
doucna počítá s výstavbou. 
Proto zde nemůže vyrůst regulérní parkoviště, 
ale pouze parkovací plocha,“ vysvětlil admini-
strativní pozadí Roman Pak z odboru život-
ního prostředí a služeb.

Kromě plochy mezi domy U Rytíře a Pod 
Zeleným dubem byly stroje cestářů v uplynu-
lých dnech k vidění také v uličkách v okolí 
náměstí. V nich letos probíhala rekonstrukce 
kanalizace v režii Severomoravských vodovodů 

a kanalizací (SmVaK). Ty mají sice povinnost 
po dokončení prací vrátit vozovky do původ-
ního stavu, ovšem pouze v místech výkopů. 
Než mít na silnicích záplaty nebo pruhy 
odlišného asfaltu, město razí jinou strategii. 
Firmám, které silnice rozkopou, město přispě-
je a nechá položit nový koberec v celé šířce 
vozovky. V říjnu se proto kompletně asfalto-
valy ulice Sokolovská, Tichá a U Valu. Město 
za spoluúčast zaplatilo dvě stě tisíc. Stejnou 
částku vložilo do úpravy zmíněné parkovací 
plochy.  (tch)

 Zpevněný povrch mezi domy U Rytíře a Pod Zeleným 
dubem slouží jako parkovací plocha. 

 

 Ve Starém 
Bohumíně cestáři asfaltovali ulice, ve kterých letos 
proběhla oprava kanalizace.  Foto: Pavel Čempěl

o. Cestáři povrch

K ě l h i d U R íř P d

O víkendu 7. a 8. listopadu bude skřečoňský 
most zcela uzavřen.  Foto: Pavel Čempěl

Amnestie pro 
zapomnětlivce

V rámci Týdne knihoven vy-
hlásila knihovna K3 od 5. do 11. 
října »upomínkovou amnestii«. 
Čtenáři mohli vrátit »zapomenu-
té« knihy s tím, že jim bibliotéka 
odpustila penále z prodlení. Této 
možnosti využilo 166 lidí, kteří by 
na upomínkách za normálních 
okolností zaplatili asi jedenáct 
tisíc. Čtenáři byli letos zodpověd-
nější než v uplynulém roce. 
To dorazilo 202 zapomnětlivců 
s upomínkami za sedmnáct tisíc. 
Největší penále, které loni knihov-
na odpustila čtenáři, činilo šest 
stovek. Letos to bylo 430 korun, 
a to na dětském oddělení.  (red)

K VĚCI
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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+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 
23.10. v 9.15–9.30 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 26.10. 
v 15.45 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 okny a po 
rekonstrukci 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. pat-
ro. Věžový zateplený dům s funk-
cí domovníka. V blízkosti domu 
se nachází škola, školka, parkovi-
ště a nákupní možnosti. V bytě 
jsou vyměněny veškeré bytové 
dveře a PVC. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,47 m2, celková plo-
cha 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. Plocha 
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.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Cihlová zástavba poblíž restaura-
ce, v přízemí domu je prodejna 
potravin. V bytě jsou velké míst-
nosti. Plocha pro výpočet nájem-
ného 79,10 m2, celková plocha 
bytu 79,10 m2. Prohlídka 2.11. 
v 14.15-14.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 2.11. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba poblíž re-
staurace, v přízemí domu je pro-
dejna potravin. V bytě jsou velké 
místnosti. Plocha pro výpočet 
nájemného 95,15 m2, celková plo-
cha bytu 95,15 m2. Prohlídka 2.11. 
v 14.00–14.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 2.11. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 363, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům vedle městské 
nemocnice, poblíž autobusové 
zastávky, dětského koutku, mateř-
ské školy a školky. Možnost par-
kování u domu. K bytu náleží 
balkon a sklepní kóje. V bytě je 
velká kuchyňská linka na míru, 
žaluzie. Plocha pro výpočet ná-
jemného 90,54 m2, celková plocha 
bytu 94,76 m2. Prohlídka 3.11. 
v 10.15–10.30 hodin a 4.11. ve 
14.45–15.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 4.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 13. patro. 
Zateplený věžový dům v blízkosti 
školky, školky, zdravotního stře-
diska a supermarketu. Byt s bal-
konem, V bytě je koupelna se 
sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 60,13 m2, cel-
ková plocha bytu 61,13 m2. Pro-
hlídka 2.11. v 15.00–15.15 hodin 
a 3.11. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 3. pat-
ro. Zateplený věžový dům po cel-
kové rekonstrukci, dům s funkcí 
domovníka. K bytu náleží balkon. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,15 m2, celková plocha bytu 
69,02 m2. Prohlídka 2.11. ve 14.45 
–15.00 hodin a 3.11. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 4.11. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 38, I. kategorie, 7. 
patro. Nově zateplený věžový 
dům v centru města s plastovými 
okny se nachází poblíž vlakového 
a autobusového nádraží. K bytu 
náleží balkon. Plocha pro výpočet 

nájemného 65,30 m2, celková plo-
cha bytu 65,30 m2. Prohlídka 2.11. 
v 15.15–15.30 hodin a 3.11. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 4.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 10, I. kategorie, 3. patro. 
Zateplený věžový dům po rekon-
strukci s novými výtahy a v blíz-
kosti základní i mateřské školy. 
Dům s funkcí domovníka. Byt 
s novými vstupními dveřmi do 
bytu. Plocha pro výpočet nájem-
ného 58,59 m2, celková plocha 
bytu 59,13 m2. Prohlídka 4.11. 
v 15.15–15.30 hodin a 5.11. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 9.11. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 56, I. kategorie, 12. patro. 
Zateplený věžový dům po rekon-
strukci s novými výtahy a v blíz-
kosti základní i mateřské školy. 
Dům s funkcí domovníka. Byt po 
rekonstrukci s novou koupelnou. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,39 m2, celková plocha bytu 
60,73 m2. Prohlídka 4.11. v 15.30
–15.45 hodin a 5.11. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 9.11. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. patro. Zre-
konstruovaný dům s výtahem 
a uzavřenou zahradou. V bytě je 
sprchový kout, kuchyňská linka. 
Koupelna je společná s WC. Byt 
bez balkonu. U domu je možnost 
parkování. Plocha pro výpočet 
nájemného 33,70 m2, celková plo-
cha bytu 34,55 m2. Prohlídka 2.11. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 9.11. 
v 16.00 hodin. Podání přihlášky 
do 4.11.

 ● Byt 1+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 2. patro. Zre-

konstruovaný dům s výtahem 
a uzavřenou zahradou. V bytě je 
sprchový kout, kuchyňská linka. 
Koupelna je společná s WC. Byt 
bez balkonu. U domu je možnost 
parkování. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,83 m2, celková plo-
cha bytu 51,83 m2. Prohlídka 2.11. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 9.11. 
v 16.15 hodin. Podání přihlášky 
do 4.11.

 ● Byt 0+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 3. patro. Zre-
konstruovaný dům s výtahem 
a uzavřenou zahradou. V bytě je 
sprchový kout, kuchyňská linka. 
Koupelna je společná s WC. Byt 
bez balkonu. U domu je možnost 
parkování. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,80 m2, celková plo-
cha bytu 49,80 m2. Prohlídka 2.11. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 9.11. 
v 16.30 hodin. Podání přihlášky 
do 4.11.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, čís-
lo bytu 11, I. kategorie, 4. patro. 
Nízkopodlažní dům v centru 
města, poblíž školy, školky a su-
permarketu. Byt s výklenkem 
a balkonem je po celkové rekon-
strukci. K bytu náleží sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet nájem-
ného 54,99 m2, celková plocha 
bytu 55,95 m2. Prohlídka 9.11. 
v 15.00–15.15 hodin a 10.11. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.11. v 15.30 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

V tomto domě v ulici U Školky 65 se 9. listopadu licitují tři byty. Jsou  určené pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (tj. zejména osoby postižené 
pohybově, zrakově, sluchově, mentálně či osoby pokročilého věku). Zájemci si 
musí do 4. listopadu podat přihlášku na majetkovém odboru.
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Prodloužená ruka strážníků a sociálky
Mají uniformy, ale strážníci to nejsou. Od nového roku bude v ulicích operovat šestice 
specifi ckých strážců pořádku. Bohumín se totiž zapojí do projektu Ministerstva vnitra 
a zavede asistenty prevence kriminality. Vybraní kandidáti sice nebudou mít stejné 
pravomoci jako strážníci, ale budou jejich prodlouženou rukou.

Hlavním úkolem nových asis-
tentů bude preventivní působení 
v problémových lokalitách. 
V »ghettech« či v okolí ubytoven 
budou monitorovat situaci, do-
hlížet, zda děti chodí do školy 
nebo jestli se tady nedějí nějaké 
nepravosti. Případné problémy 
se budou snažit řešit sami. Jen 
když to nebude v jejich silách, 
přivolají městské strážníky. „Asi-
stenty využijeme i jako dohled 
ráno u přechodů, když chodí děti 
do škol. Sledovat budou i jejich 
okolí, jestli se tady žáci nezašívají, 
nechodí kouřit a podobně,“ ozřejmil 

náplň práce 
asistentů Karel 
Vach, ředitel 
bohumínské městské policie. 

Na projektu asistentů se podílí 
stát prostřednictvím úřadů práce 
(ÚP). Ty mezi dlouhodobě ne-
zaměstnanými tipují vhodné 
kandidáty. Těm vybraným pak 
platí mzdu a odvody pojištění. 
Výběr uchazečů je ale v kompe-
tenci měst. V Bohumíně vzešlo 
z konkurzů, do nichž ÚP vyslal 
třicet adeptů, pět fi nalistů. Dva 
z nich to sice na vlastní žádost 
vzápětí vzdali, ovšem v dalším kole 

se opět podaři-
lo pětici dopl-
nit. Přestože 

mají asistenti působit především 
v romské komunitě, ani jeden 
z kandidátů k ní nepatří. ÚP žád-
ného nedoporučil. 

Bohumínská městská policie 
proto iniciativně sáhla po zkuše-
ném romském asistentovi, který 
působil bezmála tři roky v Ostra-
vě. Toho město zaměstná na půl 
roku na své náklady mimo rámec 
ministerského projektu. Zbylá 
pětice, fi nancovaná státem, má 
v Bohumíně pracovat rok. Pak se 

počítá s vyhodnocením pilotního 
projektu.

Všichni asistenti vyfasují kvůli 
identifi kaci jednotné uniformy. 
Ty samozřejmě nebudou mít po-
vinné prvky jako mundůry stráž-
níků a asistenti rovněž nebudou 
disponovat donucovacími pro-
středky nebo zbraněmi. Jejich 
hlavním úkolem bude totiž ko-
munikace. Ve spojení budou na 
jedné straně s obyvateli problé-
mových lokalit, na druhé s měst-
skou policí a sociálním odborem 
radnice.

Do služby nastoupí asistenti 
prevence kriminality už v listo-
padu. Nejprve je ale čekají povin-
ná školení. V ulicích se fyzicky 
objeví zřejmě od nového roku.

Pavel ČEMPĚL

AKTUALITY

  Věžáky v historickém centru sice vypadají jako pěst na oko. 
Ale když už je tady naši předkové postavili, měly by působit 
důstojně.   V Tovární 426 už hlásí hotovo. Obyvatelé domu 
si postup prací i přístup prováděcí fi rmy pochvalovali. 

Foto: Pavel Čempěl

Poslední na startu, první v cíli
Termín dokončení je za humny. Alespoň ten »papírový«. Do 28. října má podle smluv 
skončit  rekonstrukce posledních pěti bohumínských věžáků s 350 byty. Bohumín do 
jejich obnovy investoval šedesát milionů. Město si na to vzalo dotovaný úvěr z evropského 
fi nančního nástroje Jessica s minimální úrokovou sazbou.

U všech pěti výškových domů probíhala několi-
kaměsíční sanace, zateplení fasád, střech i lodžií. 
Rekonstrukce myslela také na vchody a vstupní 
prostory. Na schodištích se měnily dveře i okna, 
natíralo se zábradlí a malovaly zdi ve společných 
prostorách. 

Splněno už stavbaři hlásí na sídlišti v Tovární ulici, 
kde probíhala oprava jediného věžáku mimo cent-
rum. Paradoxní je, že tento dům číslo 426 se začal 
opravovat jako poslední, ale dokončen byl první. Na 
zbývajících čtyřech věžácích 1070 až 1073 ve středu 
města se stále pracuje, byť dohodnutý termín za 
chvíli vyprší. Pokud jej fi rmy nestihnou, nevyhnou 
se sankcím.

Letošním projektem se završí rekonstrukce všech 
dvaadvaceti městských věžových domů. Příští rok 
by se tak město mohlo pustit do hromadné obnovy 
nižších paneláků. Na potřebných 70 milionů si chce 
opět vzít dotovaný úvěr z programu Jessica.  (tch)

KRÁTCE

 Soutěž 
hasičského mládí
V sobotu 1. listopadu od 8 

hodin se ve sportovní hale za 
parkem utká hasičský potěr. Pod 
záštitou Rady města Bohumína 
a podle modelu celostátní hry Pla-
men se uskuteční soutěž mladých 
hasičů »Hala Bohumín«. Závodit 
budou mladší žáci (6–11 let) 
a starší žáci (11–15 let). Z disciplín 
je čeká uzlová štafeta, štafeta 
požárních dvojic a štafeta čtyři-
krát 40 metrů.  (red)

 Podnapilé děti
V polovině října prováděli stráž-

níci ve spolupráci s pracovnicemi 
sociálky kontrolu mladistvých na 
požívání alkoholických nápojů. 
Jejich pozornost upoutala rozjaře-
ná parta v Jateční ulici. Alkohol-
tester následně odhalil opilost 
u čtyř výrostků. Byli mezi nimi dva 
teenageři, ale bohužel také dvě 
nezletilé třináctileté děti. Jejich 
případem se nyní zabývají pracov-
nice sociálně-právní ochrany dětí 
bohumínské radnice.  (kav)

 Lidský přístup 
Děkujeme pracovníkům pečo-

vatelské služby za lidský přístup 
a vlídné slovo, které se dostalo 
naší mamince Erice Zmijové. Ma-
minka byla po celou dobu posky-
tování pečovatelské služby vždy 
moc spokojená a velmi si vážila 
odvedené práce pečovatelek. 

Rodina ZMIJOVA

Poděkování
Děkuji kolektivu sestřiček z od-

dělení LDN 2 bohumínské nemoc-
nice za laskavý přístup a péči, 
kterou mi věnovali po dobu mého 
pobytu. Zároveň chci poděkovat 
primáři Václavu Sosnovi, že se mi 
snažil ulevit v bolestech.

Marie ZAPLETALOVÁ



  Z  M Ě S T S K ÝC H  Č Á S T Í6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Průmyslu má Bohumín dost, chybí mu lesy
Rozvoj dopravy jde ruku v ruce 
s rozvojem podnikatelských 
příležitostí a zaměstnanosti. Doba 
po roce 1847, kdy Bohumínem projel 
první vlak, je toho důkazem. Kolem 
železnice vznikaly rozsáhlé průmyslové 
areály, které umožnily rozvoj města, 
ale také jej zatížily dopravou 
a dalšími vlivy souvisejícími s výrobou.

Podobně jako železnice, protíná dnes naše 
město i dálnice. Průmyslové zóny v její blízkos-
ti nyní prosazují vlastníci pozemků s vidinou 
zhodnocení své investice. Unesl by Bohumín 
další zátěž, pokud by kolem magistrály vznikly 
zóny, byť lehkého charakteru?

Bylo by nespravedlivé 
tvrdit, že při tvorbě no-
vého územního plánu 
nebyly posouzeny všechny 
alternativy využití území, 
včetně možnosti rozvoje 
ploch pro podnikání právě 
kolem dálnice. Autoři 
ovšem museli vzít v potaz 
stávající rozsáhlé průmys-
lové areály kolem železnice. 
Plocha těchto zón je v územ-
ním plánu Bohumína znač-
ná. Pořizovatel územního 
plánu a většina zastupitelů se přiklonili k ná-
zoru, že je dobré stávající plochy k podnikání 
rozvíjet a nezatěžovat obyvatele města dalšími 
podobnými plochami, byť lehčího charakteru. 
A dálnici v rámci možností spíše začleňovat 
do krajiny, obklopovat ji zelení, která pomůže 
omezit hluk z provozu. Názor některých 
developerů, že hluk z dálnice nejlépe odcloní 
vybudované průmyslové haly, snad ani nelze 
považovat za vážně myšlený.

Během aktualizace územního plánu Dolní 
Lutyně se řešilo, zda by přece jen nemohla 

vzniknout menší prů-
myslová zóna u dálnice 
mimo zastavěné území. 
Pamětníci vzpomenou 
na úvahy o vzniku 
průmyslové zóny »Le-
tiště« (podle plochy 
využívané leteckými 

modeláři) mezi Novou Vsí a Věřňovicemi. 
Příprava zhruba dvousethektarového území 
nakonec nezískala podporu. Důvodem byla 
ochrana přírody, například výskyt chráněného 
motáka pochopa, a skutečnost, že Moravsko-
slezský kraj dal přednost vzniku průmyslové 
zóny v Mošnově.

V územním plánu Dolní Lutyně tak vzniklo 
»nestabilizované území«. Jedním z úkolů změny 
plánu proto bylo znovu posoudit toto území. 

Plocha pozemků ve vlastnictví státu se me-
zitím zmenšila. V lokalitě se objevily nové 

návrhy tras budoucí vysokorychlostní trati, 
rozlivové území řeky Olše nově ovlivňuje rov-
něž procházející dálnice. Přesto padl návrh, 
zda by v území nemohla vzniknout na stát-
ních pozemcích menší průmyslová zóna 
o rozloze zhruba 34 hektarů. Argumentem 
pro Bohumín byla podpora blízké přeložky 
silnice I/67, tedy obchvatu Skřečoně.

S ohledem na výrazné zhoršení rozlivů Olše 
při povodních (nutnost zvednout celou plochu 
nad úroveň stoleté vody – nad horní hranu 
tělesa dálnice) či nákladné přivedení inženýr-
ských sítí není uskutečnění tohoto záměru 
příliš reálné. V návrhu změny územního plánu 
Dolní Lutyně je zmenšená plocha vedena jako 
územní rezerva. Ostatní část nestabilizované-
ho území je ponechána k zemědělskému vy-
užití. Letečtí modeláři se tedy nemusí obávat, 
že přijdou o své »letiště«.

Lumír MACURA, místostarosta

Dálnice na hranici Bohumína a Dolní Lutyně. Po levé straně se nachází »letiště«, 
plocha pro původně zamýšlenou průmyslovou zónu.  Foto: Pavel Čempěl

magistrály vznikly 
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Bohumín
Rozloha .........................................

..3 103 ha

Zastavěné území ........... 803 ha (25,8 %)

Průmysl ................................231 ha (7,4 %)

Plochy pro těžbu ................. 186 ha (6 %)

Zemědělská půda ......1 556 ha (50,1 %)

Lesy ........................................ 104 ha (3,4 %)

- pro srovnání: Rychvald 8 %, 

Dolní Lutyně 12 %, kraj 35,7 %

Záplavové území 

při stoleté vodě ...........1 358 ha (43,8 %)

Dobývací prostor není legální plovárnou
Využívá Bohumín dostatečně potenciál Kališova a Vrbického 
jezera? Leckdo se domnívá, že by zde šlo vybudovat zázemí 
pro rozvoj příměstské rekreace. Podobně jako třeba 
u přehrady Olešná u Frýdku-Místku. Lze ale tyto vodní 
plochy srovnávat a hodnotit podle stejných měřítek? Stěží.

Výstavba Olešné probíhala v le- 
tech 1960 až 1964 a byla postavena 
jako zásobárna vody pro průmysl 
a ochrana proti povodním. Později 
vznikl na březích vodní nádrže 
rekreační areál s kempy a sezón-
ními restauracemi.

Proč se rekreace nerozvíjí napří-
klad u přehrady Šance, která se také 
nachází na Frýdecko-Místecku? 
Protože tato nádrž je zásobárnou 
pitné vody, kde z hygienických dů-
vodů logicky nelze rekreaci rozví-
jet. A proč je omezen rozvoj rekre-
ace u Kališoku a Vrbického jezera? 
Protože obě jezera vznikla v dů-
sledku těžby štěrkopísku, jsou stále 
dobývacím prostorem a leží na 
chráněných ložiscích štěrku. Obě 
nádrže jsou navíc v záplavovém 
území Odry, kde nelze povolit 
novou výstavbu trvalých budov.

V souvislosti s útlumem těžby 
štěrku jedná město Bohumín se 
správcem štěrkovny, společností  
Kamenolomy ČR, o vynětí severní 
části Kališoku z dobývacího pro-
storu. O odpisu zásob štěrku pod 
tímto územím rozhoduje Mi-

nisterstvo průmyslu a následně 
Obvodní báňský úřad. Podobná 
situace je rovněž u Vrbického 
jezera, přesto zde město jedná 
o převodu některých pozemků 
z vlastnictví Kamenolomů ČR 
a Ostravy do majetku Bohumína.

V případě Kališova jezera lze 
po vynětí části vodní plochy a při-
lehlých břehů z dobývacího pro-
storu stávající oblíbené koupání 
legalizovat a podporovat rozvoj 
příměstské rekreace. Například 
úpravou břehů či doplněním plo-

voucích pontonů. S ohledem na 
záplavové území lze tolerovat stá-
vající zázemí, jeho rozšiřování 
však současné stavební předpisy 
neumožňují.

U Vrbického jezera se v souvis-
losti s vybudováním protipovod-
ňové hráze a in-line stezky nabízí 
návrat dřívějšího oblíbeného 
koupání ve volné přírodě. Opět 
ale s omezeným rozvojem zázemí 
s ohledem na záplavové území 
a vlastnictví pozemků.

Lumír MACURA, místostarosta

Kališovo jezero. Ilustrační foto: Pavel Čempěl
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V České republice roste pět druhů slézů. 
Zde uvedený sléz je zapsaný v Červeném 
seznamu cévnatých rostlin České republiky 
v kategorii C4, kam řadíme druhy vyžadující 
další pozornost.

Sléz velkokvětý pochází ze Středomoří. V Čes-
ku se vyskytuje roztroušeně až dosti hojně na 
nevápnitých půdách bohatých na živiny – na 
slunných travnatých stráních, druhotně na okra-
jích silnic, podél železničních náspů, v lomech 
a na rumištích. Hojnější je hlavně v teplejších 
územích. Na Bohumínsku je tento druh nejčas-
tější ve Vrbici. Listy a květy této léčivky obsahu-
jí sliz, který mírní suchý dráždivý kašel. V 16. 
století byl považován za všelék. V současné 
době se pěstuje jako vděčná bujně rostoucí 
okrasná rostlina.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – rostliny (170)

Sléz velkokvětý 
(Malva alcea) 

Sokolové uctili svůj památný den
Pietním aktem uctili ve čtvrtek 8. října členové záblatské tělocvičné jednoty 
a děti zdejší školy Památný den Sokola. Ceremoniál proběhl na nově 
vytvořeném prostranství naproti zdejší sokolovny.

Památný den Sokola si bratři a sestry při-
pomínají třetím rokem. Česká obec sokolská 
volila datum významného dne podle pohnu-
tých událostí roku 1941, kdy se sokolské hnutí, 
které bylo součástí národního odporu proti 
okupaci, snažili nacisté cílevědomě rozprášit. 
Nejprve 12. dubna činnost organizace úředně 
zastavili a uzavřeli pražský Tyršův dům. 
Následně 8. října byla Česká obec sokolská 
výnosem říšského protektora Heydricha 

rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. 
Současně proběhla razie na přední členy jednoty. 
Gestapo zatklo asi pět tisíc činovníků z ústře-
dí, žup i větších jednot. Sokolové byl mučeni, 
vězněni a deportováni do koncentračních 
táborů. Většina z nich se už nikdy nevrátila.

Tělocvičná jednota si nyní památným 
dnem připomíná odkaz všech sokolů, kteří ve 
více než 150 let trvající historii hnutí přinesli 
v boji za demokracii, národní samostatnost 
a svobodu nejvyšší oběť.  (luk)

Místostarostka Sokola Záblatí Pavla Skokanová 
a člen výboru David Jochym položili 8. října věnec 
k dřevořezbě sokola na novém náměstíčku.

Pietního aktu se zúčastnily také děti ze záblatské 
školy.  Foto: Lukáš Kania

Loučení s pojízdnou sběrnou
Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů a vysloužilých elektrospotřebičů po šestnácti 
letech končí. Zájem obyvatel o ni značně opadl. Ve městě totiž za tu dobu přibyly 
alternativní možnosti, jak se zbavit specifi ckých složek odpadu. Naposledy se mohli 
lidé s pojízdnou sběrnou setkat 3. října. Využilo ji jednačtyřicet Bohumíňáků. 

Služba vznikla v roce 1999 v re-
akci na tehdejší zákon o odpa-
dech, který nařizoval obcím po-
vinnost vytřídit z komunálního 
odpadu nebezpečnou složku. 
Bohumín se to rozhodl řešit pojízd-
nou sběrnou. Na základě dohody 
s městem ji zprvu provozovaly ŽDB, 
po rozpadu firmy v roce 2013 
pak Viadrus. Kromě pojízdné 
sběrny fungovalo od roku 2002 
ve fabrice také stabilní sběrné 
místo. Po další změně legislativy 
začala pojízdná i stabilní sběrna 
zajišťovat od roku 2006 také 
zpětný odběr elektrozařízení.

Postupem času se ale zákony 
o odpadech tak razantně změnily, 
že Bohumín nakonec zprovoznil 
vlastní stabilní i mobilní sběrný 
dvůr, který provozuje BM servis. 
Také se významně rozšířila síť 
separačních nádob. Z toho důvo-
du zájem obyvatel o pojízdnou 
sběrnu postupně uvadal. „Před 
zprovozněním dvorů BM servisu 
využívalo pojízdnou sběrnu ročně 
přes čtyři sta lidí, nyní jich bylo 
už jen pár desítek,“ uvedla Šárka 
Plutová z odboru životního pro-

středí a služeb. Dodala, že ná-
kladní vůz železáren zprvu zajíž-
děl na osmnáct stanovišť ve 
městě šestkrát ročně. Pak už jen 
čtyřikrát do roka a nakonec dva-
krát. Počátkem října vyjel napo-
sledy. Současně končí i sběrné 
místo ve Viadrusu, fungovat 
bude jen do konce roku.

Nejasná je zatím budoucnost 
služby Diakonie Broumov. Ta shro-
mažďovala šatstvo, textil či obuv 

a její vozidlo jezdilo současně s po-
jízdnou sběrnou nebezpečných 
odpadů. Jezdit samostatně se jí 
zřejmě nevyplatí. Lidé tak mohou 
odevzdávat staré šatstvo ve dvo-
rech BM servisu – v mobilním se 
předává obsluze, ve stabilním 
funguje speciální kontejner. Další 
kontejnery na textil, které se 
v Bohumíně vyskytují, nemají 
s městem nic společného, patří 
polské soukromé fi rmě.  (tch)

Železárny a posléze Viadrus zajišťovaly provoz pojízdné sběrny šestnáct let. 

Kraj věnoval 
hasičům techniku

Detekční přístroje, radiosta-

nice, vyprošťovací zařízení, 

dýchací přístroje a další vyba-

vení věnoval Moravskoslezský 

kraj jednotkám sborů dobro-

volných hasičů obcí a profesi-

onálnímu hasičskému zá-

chrannému sboru. Na nákup 

vybavení vyčlenil z rozpočtu 

přes patnáct milionů.

Bohumínu letos připadla jed-
na digitální vozidlová radiosta-
nice pro komunikaci s řídícím 
střediskem integrovaného zá-
chranného systému. „Techniku 
jsme formou daru získali od kraje 
i v minulých letech. Ještě jsme ne-
rozhodli, do kterého z našich vozů 
dobrovolných hasičů stanici 
umístíme,“ uvedla vedoucí orga-
nizačního odboru bohumínské 
radnice Miroslava Šmídová.

Kraj obdaroval přes šedesát 
obcí. Moderní vybavení je totiž 
důležitým faktorem při zásazích. 
Severomoravští hasiči už delší 
dobu patří k nejlépe vybaveným 
jednotkám v republice a vedení 
Moravskoslezského kraje se sna-
ží, aby byli stále na špici.

(red)

KRÁTCE
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I místa posledního odpočinku se vyvíjejí

Rekordní počet účastníků 
čtenářského maratonu
Maraton čtení z pohádkových knih a děl oblíbených 
autorů zorganizovalo 8. října dětské oddělení městské 
knihovny. V bohumínské bibliotéce se vystřídalo 317 
účastníků, kteří přečetli 225 stran textu.

V rámci »Čtenářského maratonu aneb Čtení není nikdy dost« bylo úkolem 
přečíst co nejvíc stran z pohádkových knih a knih oblíbených spisovatelů. 
Ve srovnání s loňskou akcí přibylo letos čtenářů i počet přečtených stran. 
„V minulém roce se akce zúčastnilo 193 čtenářů, kteří přečetli 181 stran,“ uvedla 
vedoucí knihovny Magdaléna Fedorowiczová.

Akce se konala v rámci Týdne knihoven. Jeho součástí bylo i nocování 
v knihovně, během kterého tři desítky dětí vyráběly vlastní obaly knih 
a záložky. Hostem byla také lektorka dětské jógy Marcela Palánová.  (kat) Foto: Knihovna K3Foto: Knihovna K3

Není beton jako beton
Největší z investic do městských hřbitovů letos putovala do toho novobohumín-
ského. Za bezmála čtvrt milionu vznikl v jeho zadním traktu nový plot. 
V nejbližších dnech podél něj vyroste ještě cyklostezka.

Původní plot z betonových panelů vypadal 
nedůstojně. Drolil se, byl na mnoha místech 
děravý, případně »zalátaný« cihlami. Nejprve 
ho bylo nutné celý demontovat a zlikvidovat. 
Kromě 125 metrů hřbitovní zdi se radnice roz-
hodla i pro odstranění starého oplocení kolem 
garáží. Tento úsek sice měří jen pětasedmdesát 
metrů, ale nastal tady nečekaný problém. Mezi 
starým plotem a garážemi vytvořili neznámí 
barbaři černou skládku. Pneumatiky a další 
odpad se tady musel hromadit řadu let. „Před 
stavbou plotu jsme museli celý prostor uklidit. 

Odvezli jsme odtud velké množství odpadků,“ 
posteskla si Eva Liszoková z městského odbo-
ru životního prostředí a služeb.

Nyní už nový plot z montovaných betono-
vých bloků stojí na svém místě. Přišel na 242 
tisíc. Stavební dělníci se na místo ale ještě vrá-
tí. Na komunikaci, která vede podél plotu 
a navazuje na Okrajní ulici, vytvoří cyklo-
stezku z válcovaného recyklátu. (red)

Původní betonový plot vypadal tragicky. Nový je ze 
stejného materiálu, ale estetický dojem se nedá 
srovnat.  Foto: Eva Liszoková

Na bohumínských hřbitovech už letos vznikly desítky metrů 
nových chodníků. Další do konce roku přibudou. Město 
letos do jejich obnovy a rozšíření investuje dvě stě tisíc.

Chodníky se na všech pěti měst-
ských hřbitovech opravují průběžně, 
zpravidla tak, aby žádný nepřišel 
zkrátka. „Asi největší úsek, dlouhý 
několik desítek metrů, jsme letos 
zrekonstruovali ve starší části hřbi-
tova ve Starém Bohumíně. Je dláž-
děný. Ještě na podzim chceme vyře-
šit nevyhovující povrch u hrobových 
míst poblíž kaple, kde je dosud 
cesta z litého asfaltu. Je popraskaný 

a zvlněný. Dlažbu místo něj bohu-
žel položit nelze, proto budeme 
zkušebně volit povrch z recyklátu,“ 
uvedla Eva Liszoková z odboru 
životního prostředí a služeb. Do-
plnila, že dílčí úpravy proběhnou 
i v nové části hřbitova. V prostoru 
za náhrobky pracovníci položí folii 
a kačírek. Pryč budou muset dře-
viny, které si tady někteří lidé v roz-
poru se hřbitovním řádem inicia-

tivně a bohužel nevhodně vysadili. 
„Rozrůstající se kořeny dřevin 
narušují základy hrobových míst. 
Výsadba zeleně je v naší kompeten-
ci, příští rok počítáme s jejím rozší-
řením na vhodných místech,“ nastí-
nila Liszoková. 

Na skřečoňském hřbitově letos 
vyrostla zpevněná plocha pro recy-
klační nádoby a mobilní WC. 
Opraven byl také plot a do Dušiček 
se dočká nasvětlení zrestaurovaný 
památník rudoarmějců. Kolem něj 
ještě zahradníci vysadí cibuloviny, 
aby příští rok vzešly a rozkvetly.

Nová odstavná plocha ze zatrav- 
ňovací dlažby vznikla letos rovněž 
u hřbitova ve Vrbici. Nově na ní 
budou kontejnery na plast a sklo, 
které zde dosud chyběly. Obměna 
nemine ani stávající velkokapacit-
ní kontejner. Má sloužit k odklá-
dání starých věnců či kytic, ale lidé 
ho zneužívají a plní komunálním 
odpadem. Velký kontejner proto 
nahradí dva menší. Na hřbitovní 
odpad budou stačit a pneumatiky 
nebo nábytek, kterých se zde hříš-
níci dříve zbavovali, se do nich 
nebude tak snadno ládovat.  (red)

U hřbitovů ve Skřečoni (na snímku) a Vrbici vznikly nové odstavné plochy, ve Starém Bohumíně dlážděný chodník.  Foto: Eva Liszoková
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Hnízdo učební nebo hnízdečko lásky? 
V uplynulých letech prošly kompletní 
proměnou a modernizací všechny 
školní dvory. Město do nich investovalo 
nemalé prostředky, aby se děti mohly 
učit, sportovat i relaxovat v hezkém 
prostředí. V poslední době se ale 
opravené dvory stávají terčem nájezdů 
individuí, která prahnou po jiném 
druhu poznání.

S nezvanými návštěvami se bohužel často 
potýká nejnovější z dvorů, zahrada u Bezručovy 
školy. Vznikla v roce 2013 za bezmála dva a půl 
milionu. Zahrada disponuje dvojicí pergol, 

Barbaři nemají úctu ani k zázemí školáků

Bohumín na dobových fotografiích (29) 
Když se města vyvíjejí, může to na jedné straně 

představovat bouřlivou výstavbu. Na zelených lou-
kách vyrůstají domy, dopravní infrastruktura. Mnohdy 
se proměna odehraje tím, že staré ustoupí novému. 
Historických cihlových domů, které nahradila pane-

lová výstavba, jsme si v našem seriálu už také několik 
představili. Dnešní snímek, pořízený v polovině 60. let 
minulého století, ale zachycuje místo, které se změni-
lo radikálně, ovšem jiným způsobem. Historické domy 
zmizely a na jejich místě žádné nové nevyrostly.

Snímek přibližuje křižovatku Štefánikovy a Žižkovy 
ulice v době, kdy zde fungovala opravna prádla. 
Rohový dům zmizel v roce 1981, o čtyři roky později 
jej následoval i ten sousední. Na jejich místě je dnes 
asfaltové parkoviště. Z řady domů tak zůstal jediný, 
číslo 830. Zpoza něj »vykukuje« jedna z dominant 
centra města, evangelický kostel z roku 1901. (erh)

učebních hnízd, pro výuku pod širým nebem. 
Smutné je, že tu ale neznámí barbaři hodně 
zkomplikovali. Opakovaně vnikali na zahradu 
a stoly v pergolách ničili. Aby je pracovníci 
školy uchránili před celkovou devastací, muse-
li stoly schovat. 

Navíc se ukázalo, že problémoví výrostci, 
kteří školní dvůr okupují odpoledne a večer, 

si učební hnízda pletou s hnízdečky lásky 
a oddávají  se tady milostným hrátkám.

Kromě vandalů a výtržníků jsou samostat-
nou kapitolou nenechavci. Nejen, že neustále 
ničí plot, nedávno se jej pokusili celý odnést. 
Odmontovali dvě plotová pole a zmizeli s nimi. 
Na noc si je schovali u potoka v Tovární ulici 
s tím, že je dalšího dne zpeněží. „Části plotu 
naštěstí cestou do školy zpozorovali sami žáci 
a upozornili na to. Plot se tak mohl vrátit na své 
místo,“ komentovala kuriózní případ vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu Pavla Skoka-
nová, která ocenila u dětí jejich všímavost.

S nájezdy zlodějů se bohužel potýkají i další 
zmodernizované školní dvory. Lapkové berou 

útokem například i skřečoňskou zahradu, přes-
tože je přímo u hlavní silnice a rovnou na očích. 
Ve dvoře, dokončeném v roce 2012 za téměř 
šest milionů, je láká oplocení hrací plochy. 
„Neznámí pachatelé nám odmontovali dvacet 
dřevěných desek z oplocení. Jedenáct stačili od-
cizit, devět zůstalo připraveno u plotu školy. Asi 
je někdo vyrušil,“ uvedla ředitelka skřečoňské 
školy Renata Wybraniecová. Dodala, že pacha-
telé odmontovali i část plotu, aby mohli desky 
odnést. Ten naštěstí nechali nepoškozený na 
místě. „Loni jsme řešili dvakrát stejný druh krá-
deže, letos znovu. Asi někdo staví doma pergolu 
nebo dělá nový plot,“ konstatovala ředitelka.

Pavel ČEMPĚL

V zahradě u "Bezručovky" děti rády tráví školní 
i volný čas. Lapkové a vandalové jim ale zázemí 
ustavičně ničí.

Zahrada u Bezručovy školy prošla proměnou předloni. Dnes je školní plot po invazích vetřelců jak řešeto. 
Nedávno se jej pobertové dokonce pokusili ukrást celý.

Neznámý chmaták chodí opakovaně krást dřevěné prvky ze skřečoňského školního dvora. Foto: Pavel Čempěl
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(Pokračování z minulých čísel)
Vracíme se na hlavní silnici. Po 

deseti kilometrech úplně náhodou 
vidíme na sloupu u silnice nená-
padnou šipku „Hacienda de Guái-
maro“. Zabočujeme na hodně roz-
bitou a později prašnou cestu. Po 
několika kilometrech zastavujeme 
před výstavnou haciendou, která 
je dnes upravena jako turistická 
atrakce. Lucka nám vyjednala sku-
pinovou slevu, platíme pouze tře-
tinu ceny. Návštěvu absolvujeme 
s průvodkyní a díky tomu se také 
mnohé dozvídáme. Jinak nás Údo-
lí cukrovarů ale příliš nenadchlo.

Už za tmy se vracíme do Trini-
dadu a přemýšlíme, kam na večeři. 
Ihned se nabízí naše domácí, že 
nás zavede do super restaurace. Po 
neblahých zkušenostech s jinými 
dohazovači jsme opatrní, ale jde-
me za ní. Proplétáme se temnými, 
úzkými uličkami. V duchu si říká-
me, kam nás to vede. Zastavuje 
před budovou s oprýskaným prů-
čelím, která je součástí nekonečné 
řady propojených stavení. Ty na 
Trinidadu vlastně tvoří městské 
uličky. Ukazuje, ať jdeme dál. 
Hned za dveřmi je nám jasné, že 
je to jiný svět. Vystupujeme na te-
rasu s barem. Prostředí více než 
příjemné, obsluha skvělá, menu 
bohaté, ceny přijatelné. Opravdu 
výborný kulinářský zážitek.

Po večeři vyrážíme do nočního 
Trinidadu. Uličky jsou hodně tem-
né a většinou je osvětlují jen žárov-
ky ze stovek barů a restaurací. Ty 
mají velká zamřížovaná okna až na 
zem a jsou samozřejmě bez skle-
něných výplní. Stejně jako okna 

obytných domů, škol, obchodů. 
Trinidad byl díky své koloniální 
architektuře zapsán do seznamu 
světového dědictví UNESCO. 
Procházíme se po staré kamenné 
dlažbě úzkými uličkami, nakuku-
jeme do barů, které jsou většinou 
prázdné. Vlastně je zde zimní obdo-
bí a turistů málo. U jednoho z barů 
nakonec zastavujeme a vstupuje-
me dovnitř. Jsme zde úplně sami 
a sedáme si do boční místnosti, 
kam se za chvíli za námi stěhuje 
kapela, která vyhrávala v hlavním 
sále. Pijeme piňacoladu i jiné 
místní speciality. V kubánském 
rytmu nám hraje a zpívá kapela, 
mimochodem velmi dobře. Do-
konce si s ní jedinou písničku, 
kterou známe – Guantanameru, 

zazpívala i Lucka. A my s ní. Na-
konec si kupujeme i jejich CD. 
Moc příjemný noční zážitek. 

Je druhého prosince, poslední 
den v Trinidadu i na Kubě. Na 
dnešek máme naplánovanou ex-
kurzi do krasové oblasti Topes de 
Collantes, která leží v horách nad 
Trinidadem. V průvodcích je po-
pisována jako nádherná zelená 
horská krajina. S džunglemi, vo-
dopády, horskými lagunami. Ráno 
však ještě na hodinku zastavujeme 
za městem u malé hezké pláže. Je 
prázdná, ale pod palmou už nás 
vyhlíží samozvaný hlídač. „Pláž 
super, moc korálů,“ láká nás. Tak 
tedy za CUC za auto zůstáváme. 
Dvě hodinky koupání, šnorchlo-
vání, a pořád jsme na pláži sami. 

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

Kuba 2014 (17. část)
Nás ale více lákají hory v dálce, 
a proto k nim vyrážíme. Cíl Topes 
de Collantes. Už někteří cestova-
telé na internetu varovali před ná-
ročnosti výjezdu do tohoto hor-
ského centra. Měli pravdu. Silnice 
od moře stoupá prudce vzhůru 
a povrch připomíná harmoniku 
s až půlmetrovými vlnami. Kolik 
procent má stoupání, se neodva-
žujeme ani odhadnout. Ale asi 
hodně, když jedeme většinou na 
první rychlostní stupeň. Vyjíždí-
me do prvního sedla, kde je odpo-
čívadlo s restaurací, a necháváme 
auta odpočinout. Serpentiny a stou-
pání špatně zvládají nejen auta. 
Hodně špatně je i Lucce a Víťovi. 
A ten je za volantem. 

Velmi pomalu sjíždíme z hor do 
údolí, do zálivu, kam vtéká jedna 
z horských řek. Z informačních 
tabulí jsme se dozvěděli, že zde 
začíná jedna z tras do níže polože-
ných údolí s vodopádem Javira. Je 
pouze jeden a malý, ale třeba bude 
cesta údolím zajímavá. Nejdříve 
nás čeká pětikilometrová jízda úz-
kou, hodně děravou, silnicí až na 
parkoviště, kde začíná prohlídko-
vá trasa. Hned se u nás objevuje 
zřízenec a žádá zaplacení 10 CUC 
za vstup do údolí. To se nám zdá 
za jeden vodopádek trochu moc. 

Sjíždíme zpět k moři a do Trini-
dadu, kde je před námi poslední 
večer na Kubě. Poslední procház-
ka koloniálním městem, poslední 
večeře ve stylové restauraci, po-
slední drinky a zpět do naší „casa 
particulares“ začít balit. Zítra brzy 
ráno startujeme směr Havana. 

(Pokračování příště)

Noční Trinidad.  Foto: Orcus Bohumín

Mysleli na životní prostředí
Tři dny dobrovolnických aktivit. Tři dny pomoci bližním, přírodě či našemu 
okolí. Od 8. do 11. října  žilo celé Česko čtvrtým ročníkem akce »72 hodin«. 
Letos se o dobrou věc zasloužilo třicet tisíc dobrovolníků v 620 projektech. 
Některé z nich proběhly i v Bohumíně.

Na životní prostředí se zaměřili například 
členové vodácké organizace Posejdon. Ti v ko- 
morním složení uklízeli 9. října nástupní místo 

u Olše ve Věřňovicích. Ve větším počtu se 
o den později pustili do úklidu naučné stezky 
v meandrech Odry. Dvacet dobrovolníků se 

sešlo u hraničního Jubilejního mostu Františ-
ka Josefa I. ve Starém Bohumíně. Ochránci 
přírody od sedmi do sedmdesáti let se pak 
vydali po stezce podél Odry až ke Kališovu 
jezeru v Šunychlu. „Cestou jsme sbírali vše, 
co do přírodní památky nepatří. Odvoz pytlů 
s nasbíraným odpadem zajistilo město Bohu-
mín, za což děkujeme,“ uvedl organizátor akce 
Roman Štolfa.

Do projektu »72 hodin«, který vyhlašuje 
Česká rada dětí a mládeže, se zapojili i další 
dobrovolníci. Například bohumínská Masa-
rykova škola si připsala hned čtyři nezávislé 
projekty. Žáci 7. B vyráběli ve školních díl-
nách krmítka a ptačí budky, které následně 
rozmisťovali v okolí školy. Děti z 5. B a 6. A 
sbíraly v parku kaštany a žaludy pro zvířátka 
z ostravské ZOO. Okolí školy a školní zahra-
du se rozhodli zkrášlit děti z 8. B. Vysázeli 
tady okrasné stromy a keře. Ruku k dílu při-
ložily také děti ze 6. B a 7. A., když společně 
uklidily a pohrabaly školní pozemek. Podobně 
se zapojilo také starobohumínské odloučené 
pracoviště školy Slezské diakonie. Žáci zdejší 
praktické školy stříhali keře, hrabali listí a za-
metali okolí školy. 

Akce »72 hodin«, která se v rámci celého 
Česka konala počtvrté, je určena dětem i ro-
dičům, mladým lidem, neziskovým organiza-
cím, neformálním skupinám a jednotlivcům, 
zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dob-
rovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci 
druhým a okolí. (erh)

Dvacet dobrovolníků z Bohumína, Orlové a Karviné uklízelo okolí Odry mezi Starým Bohumínem 
a Šunychlem.  Foto: Posejdon
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 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPI-
NÁLNÍ JÓGA. Každé pondělí a úterý 
od 19 do 20 hodin, vhodné i pro za-
čátečníky.  731 905 040.

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 ho-
din, STEP AEROBIK každou středu 
v 18 hodin (začátečníci) a v 19 hodin 
(pokročilí), KRUHOVÝ TRÉNING kaž-
dé pondělí od 19, ve středu a v pátek 
od 18 hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-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

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

 ● JÓGA. Každé úterý v 18 hodin, 
Pod Zeleným dubem. Info poradce@
wellness-guru.cz,  732 903 553.

 ● KUNG-FU, TAI-ČI, TANEC A MEDI-
TACE V POHYBU. Od pondělí do pát-
ku. Centrum Probuzení.  608 974 
110. www.centrumprobuzeni.cz.

CVIČENÍ

Zlatý double patří opět Bohumínu
Zdatní plavci i příznivci města opět pomohli Bohumínu k vítězství. Ani ve 24. ročníku Plavecké 
soutěže měst nenašel 7. října přemožitele a obhájil loňské prvenství v počtu účastníků 
i získaných bodů. Podruhé v řadě se navíc podařilo překonat tisícovou hranici plavců.

Soutěž »Plave celé město« se 
dělí do tří kategorií podle po-

čtu obyvatel. Bohumín 
vždy bojuje v té prostřed-
ní, v kategorii měst do 
50 tisíc obyvatel. Letos 
se do celorepublikové-
ho klání zapojilo cel-
kem dvacet obcí a měst. 

Bohumín s přehledem 
převálcoval nejen soupeře 

ve své skupině, ale v počtu 
plavců neměl konkurenci napříč 

všemi kategoriemi. Loňský 
počet 1 142 účastníků se 

sice nepodařilo překonat, 
ale k pokoření tohoto re-
kordu by stačilo pou-
hých dvanáct plavců. 
Letošních 1 131 bohu-

mínských reprezentantů nemá tak jako tak v rámci 
Česka konkurenci. Bohumín měl mnohem větší 
účastnickou podporu než krajská města, například 
93tisícové České Budějovice (702 plavců) nebo 75ti-
sícový Zlín (634 plavců).

Soutěžící v bohumínském aquacentru navíc vy-
bojovali pro město svými plaveckými výkony triumf 
také v počtu získaných bodů. Bohumín vyhrál svou 
kategorii a v rámci všech zúčastněných měst skončil 
bodově druhý. V domácích barvách dosáhli nejlep-
ších výsledků členové Plaveckého klubu Bohumín. 
Ondřej Kyjonka (16) z Rychvaldu časem 1:01 
a Anežka Malcharová (13) z Bohumína, která zdo-
lala povinnou stometrovou trať, tedy čtyři bazény, 
za minutu a deset sekund.

Nejmladšími plavci letošního ročníku byli pětile-
tí Teodor Tartaini a Eliška Krestová, nejstaršími 
Antonín Adamczyk (85) a Božena Habramová (84). 
Všichni zmínění jsou z Bohumína. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Mladí spisovatelé dostali 
za úkol vymyslet krátkou 
pohádku o čertovi, který 
měl něco společného s ku-
chyní nebo vařením. Do 
soutěže se přihlásilo 921 
mladých spisovatelů z ce-
lého kraje. Mezi jedenáct 
nejlepších prací se žádná 
naše pohádka neprobo-
jovala. O to více jsme 
byli překvapeni na za-
čátku nového školního 
roku. Žákyně 8. třídy 
Nela  Chybiorzová 
obdržela CD s namlu-
venými nejlepšími osmnácti pohádkami. A mezi 

nimi byla i ta její »Čerti a gu- 
láš«. 

Nejhezčí pohádky letoš-
ního ročníku soutěže 
namluvili v průběhu let-
ních prázdnin moderá-
toři Hitrádia Orion. 
CD pak dostali v září 
jako dárek prvňáčci 
vybraných základ-
ních škol. 

Velmi nás těší, že 
Nelin krásný po-
hádkový příběh 
neskončil někde 

v šuplíku, ale má možnost potěšit nejednoho 
prvňáčka. Klára VÍTKOVSKÁ, ZŠ ČSA

Čertovské pohádky potěší prvňáčky
Na sklonku uplynulého školního roku se ZŠ ČSA zapojila do literární soutěže Čertovské 
pohádky. Pro děti z Moravskoslezského kraje ji uspořádal ostravský městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky. Téma 5. ročníku soutěže bylo Čerti v kuchyni. 
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Plavecká soutěž měst probíhá pod záštitou České unie sportu od roku 1992. Bohumín se do 
soutěže začal zapojovat až po otevření aquacentra. Zatím se zúčastnil devětkrát a z toho 

šestkrát vyhrál. 1 131 soutěžících letos vybojovalo pro naše město 11 086  bodů.  
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  Dny zdraví v kině
 stále populárnější
Foyer kina se 10. října proměnilo 

v improvizovanou ordinaci. Zájemci 
zde mohli bezplatně podstoupit vy-
braná vyšetření díky dalšímu ročníku 
Dnů zdraví. Pořádají je společně agen-
tura K3 a Bohumínská městská 
nemocnice.

Na populární akci si letos našlo cestu 
asi dvě stě potencionálních pacientů. 
Každý podstoupil vyšetření krevního 
tlaku, cholesterolu a hladiny krevního 
cukru. Zdravotníci městské nemocni-
ce provedli za sobotu zhruba šest set 
vyšetření. Ani tentokrát nechyběla 
podologická poradna pro lidi, kteří 
trpí bolestí chodidel, měření kyselin 
v těle nebo poradna v oblasti výživy. 
Součástí Dne zdraví byl také prodej 
zdravých výrobků, vitamínů, mastí, 
koření nebo svíček.  (red)

Děkuji za 
záchranu života

Děkuji za péči, kterou mi 
poskytla Bohumínská městská 
nemocnice. Z návštěvy u sestry 
v Rychvaldě mě záchranka pře-
vezla ve vážném stavu do ne-
mocnice, kde mi zcela bezpochy-
by zachránili život. Především 
děkuji lékaři Pavlu Trachovi. Vě-
noval se mi po celou víkendovou 
službu, jistě i nad rámec svých 
povinností. Jeho přístup byl 
velmi citlivý a uklidňující. Sestry 
jednotky intenzivní péče byly 
obětavé, milé, ochotné. Děkuji 
také všem sestrám a zaměstnan-
cům chirurgického oddělení. 
Absolvovala jsem hospitalizace 
v několika nemocnicích a mohu 
říci, že bohumínská patří k těm 
nejlepším. Ještě jednou moc 
děkuji.

Antonie BURDOVÁ, 
Uherské Hradiště
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VZPOMÍNKY

Dobrý a hodnotný člověk dělá život lepším. 

Když odejde, část této krásy odejde spolu s ním. 

A pak zůstanou jen hezké vzpomínky...

Vzpomínáme 10. výročí úmrtí 
pana Jana ŠIMKA.

Zemřel náhle 25. října 2005.


Stále vzpomíná žena Vlasta, syn Jiří s rodinou.

Děkujeme za upřímnou vzpomínku.

6. října jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí 
manželky, maminky, babičky, 

švagrové a kamarádky, 

paní Aleny NEVYJELOVÉ.


S láskou vzpomínají manžel a syn s rodinou.

Dozněl ztlumený akord života, ztichla jeho tichounká píseň. 

Mlha studená padá do polí a nám do srdcí bolestná tíseň..

22. října vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
našeho drahého syna, tatínka, bratra, 

pana Ladislava VRÁNY.
A 29. srpna jsme vzpomněli 

jeho nedožité 61. narozeniny.
S bolestí v srdci a láskou vzpomínají 

maminka Anna, syn Marek s rodinou, dcera Petra s rodinou, 
bratr Milan s rodinou, sestra Alice s rodinou, Táňa a ostatní příbuzní.

7. listopadu si připomeneme 
2. výročí úmrtí 

pana Jiřího LAUKA.


S láskou vzpomíná 

manželka Eva s rodinou.

31. října vzpomeneme 
2. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil můj manžel,

pan Josef JANAS.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Jana 

s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

25. listopadu by se dožil 70 let 

pan Rudolf VACHTARČÍK.
Zároveň 25. října uplyne 7 let od chvíle, 

kdy nám odešel, odkud není návratu.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Helena, 

synové Dušan, Rudolf a Petr s rodinami, 
sestry Milada a Božena s rodinami.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene.

20. října jsme vzpomněli 
nedožité 95. narozeniny 

pana Ericha HUWERA.


S láskou a úctou vzpomíná 

syn Rudolf s rodinou. 

Noví občánci našeho města
Kryštof Kurtin  Kristýna Ondrášková  Dora Dohna-

lová  Barbora Děnglová  Vendula Saganová  Bára Mařádková  
Evelína Kroščenová  Adam Koudela  Jindřich Lecián  Tomáš Slavík  
 Adam Šuba  Eliška Komárková  Alex Potoček. (mat)

Řešení křížovky z minulého OKA: 
LATINSKÝ CITÁT: Příroda nic nedělá nadarmo

Náš drahý synu, už je to rok, kdy jsi nás opustil. 
Stále tomu nemůžeme uvěřit. Bylo to jako blesk z čistého nebe.

Pro nás ale neodešel, on tady s námi zůstal. 
Umřel jen čas, který mu byl vyměřen. 

Rozdával štěstí, pohodu, lásku a zanechal po sobě 
ničím nesmazatelnou stopu. A tu mu nikdo neupře. 

Nikdy nezapomeneme, máme tě rádi.

Rodiče, manželka Gabka, dcera Barunka 
a sestra Romana s rodinou.


Chceme také poděkovat Radimu Letochovi, 

spolužákovi a kamarádovi, za věrnost, podporu a pomoc. 
Děkujeme.

Jirka ČECH
29.10.1971 – 29.10.2014

Klub Bunkr na veřejnosti
Nízkoprahový klub Bunkr se zapojil do celorepublikového 
Týdne sociálních služeb. S nabídkou klubu a jeho pracovní-
ky se mohli lidé seznámit 7. října před vlakovým nádražím. 
Zájemci si zde mohli také zahrát stolní fotbal či deskové hry. 

Cílem Týdne sociálních služeb je upozornit na aktivity v Česku 
a jejich potřebnost. Stovky zařízení se k této akci připojily uspořádá-
ním dne otevřených dveří. Bunkr pojal prezentaci jinak. Vyvezl tým 
pracovníků na veřejné prostranství pod heslem »Když nejdeš do klubu, 
musí klub za tebou«. Záměrem bylo upozornit na význam této sociální 
služby ve městě a oslovit možné zájemce.  (tep)
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Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

REALITY
 ● Prodáme samostatný moderní 

RD v Pudlově s dvojgaráží, hos-
podářskou budovou, velkou oplo-
cenou zahradou s jezírkem, bez 
sousedů, možno i s vybavením 
a nábytkem.  603 488 048, 
e-mail: wolkenstein@email.cz.

 ● Prodám RD v Záblatí, klidné 
místo, zahrada, bazén.  777 746 
334.

 ● 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 byt v os. vlast. 86 m2 
v centru Bohumína.  602 505 717.

 ● 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.

 ● Prodám garáž za parkem u te-
nisových kurtů. Cena 45.000 Kč. 
 739 655 759.

 ● Prodáme či pronajmeme nový 
byt 1+KK ve Skřečoni, ihned vol-
ný, bezbariérový moderní dům, 

k dispozici sprchový kout, výtah, 
společenská místnost, kolárna, 
zahrada s altánem a krbem, vlast-
ní oplocené parkoviště.  603 
488 048, e-mail: wolkenstein@
email.cz.

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

 ● Pronajmu zrekonstruovaný 2+1 
v centru Bohumína.  773 782 785.
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.

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! 

*Ceny pojištění na RČ, dle věku, bydliště a bonusu klienta a objemu, výkonu, stáří a značky vozidla,
   platné ke dni tisku.

Po, St 8.00-12.00, 12.30-17.00, Út, Čt, Pá 8.00-12.00, 12.30-16.00
více informací na: www.levna-pojistka.cz

 Vybíráme z 10 pojišťoven pro Vás to nejvýhodnější.

  Stávající smlouvu Vám pomůžeme vypovědět!

  Bonusy kopírujeme na havarijní pojištění.

náměstí T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín
tel. 595 172 434, bohumin@levna-pojistka.cz

Bohumín:

U nás ušetříte:

ŘIDIČI POZOR!
AKCE NA POVINNÉ RUČENÍ 2015/2016

do 50 ccm

51 - 350 ccm

od 351 ccm

do 1 000 ccm

1 001 - 1 200 ccm

1 201 - 1 450 ccm

1 451 - 1 650 ccm

1 651 - 1 850 ccm

od 1 851 ccm

3 501 - 12 000 kg

nad 12 000 kg

103 Kč

289 Kč

659 Kč

1 114 Kč

1 370 Kč

1 599 Kč

1 842 Kč

2 111 Kč

2 539 Kč

5 590 Kč

9 316 Kč

*ROČNÍ POJISTNÉ
   s max. bonusem od
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Veselý a velmi aktivní pes. 
To je Boris, sedmiletý kříže-
nec belgického ovčáka. 

Ze všeho nejraději si hraje 
s míčkem. Je to jeho velká moti-
vace. Díky ní předvádí základní 
povely – sedni, lehni. Další vý-
cvik je na jeho nové rodině. 

Chůzi na vodítku zvládá Boris 
na jedničku. Je to odvážné, inteli-
gentní a temperamentní pleme-
no. Skvěle zapadne do rodiny jako 
miláček dětí i jako vynikající hlí-

dač na zahradu. Vyžaduje ale po-
zornost. Boris má dar lidi nezkla-
mat, je oddaný svému páníčkovi. 
Momentálně čeká v útulku na 
toho pravého. 

Veronika ŠUTOVÁ
Foto: Radka MATONOGOVÁ

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.

 ● 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. 

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

 ● 27.10. v 15.30 hodin TRADIČNÍ TEX-
TILNÍ TECHNIKY NETRADIČNĚ. Výtvar-
ná dílna – originální doplňky, 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.

 ● 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.

Programy také na 
www.mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz

Diagnostické centrum v městské nemocnici
Bohumínská městská nemocnice (BMN) získala osvědčení »Kolonoskopické 
screeningové centrum pro diagnostiku kolorektálního karcinomu«. 
Interní oddělení se díky tomu stalo jedním ze specializovaných center, 
kam zdravotní pojišťovny a ošetřující lékaři směřují své pacienty k vyšet-

ření. A to v rámci preventivního programu Ministerstva zdravotnictví s cílem předcházet 
nádorům tlustého střeva.

„Vnímáme to jako velkou prestiž a ocenění naší 
regionální nemocnice. Osvědčení jsme získali už 
v průběhu roku, ale čekali jsme, až pojišťovny začnou 
uznávat naše kódy. Od začátku října vše běží naostro,“ 
uvedl ředitel BMN Vojtěch Balcárek. Kolonoskopic-
kému screeningu se věnují na interně především 
lékařky Vlasta Zvolánková a Hana Sálusová. Celkově 
jde však o propojení funkcí tří oddělení – interního, 
chirurgického a radiodiagnostického.

V praxi by pacienty po překročení určité věkové 
hranice měly jejich zdravotní pojišťovny informo-
vat, že se mohou zařadit do programu ministerstva 
a nechat si v rámci prevence rakoviny tlustého střeva 
provést specializované vyšetření. „Samozřejmě to 
nikomu nepřejeme, ale pokud by se potvrdilo pode-

zření na nádorové onemocnění v oblasti tlustého stře-
va, pak to jsme v naší nemocnici schopni okamžitě 
řešit i operativně. Dokonce ve většině případů lapa-
roskopicky,“ dodal Balcárek s tím, že chirurgické 
i interní oddělení dlouhodobě a úspěšně spolupra-
cují s Onkologickým centrem Fakultní nemocnice 
v Porubě.

BMN na získání certifi kace dlouho pracovala. „Sli-
bujeme si od toho, že nám stoupne počet kolonosko-
pických vyšetření, včetně těch screeningových. Priori-
tou pro nás samozřejmě je, abychom byli toto závažné 
onemocnění schopni odhalit hned v prvopočátku,“ 
uzavřel ředitel Vojtěch Balcárek s tím, že právě včasná 
diagnostika a okamžité chirurgické i onkologické 
řešení může pacientům výrazně prodloužit život. (bir)

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 (10)

Bohumínský útulek na voříškiádách
Ve druhé polovině září pořádal spolek Pomocná křídla 

ANKA v ostravských Komenského sadech první ročník 

voříškiády. Organizátoři požádali o účast i bohumín-

ský útulek. V jejich zájmu totiž bylo krom soutěží pro 

páníčky a jejich pejsky ukázat i němé tváře, které na 

svůj domov teprve čekají. 

Bohumínský útulek nabízenou 
příležitost využil a do Ostravy vyra-
zil alespoň s jedním čumáčkem –
fenkou Darkou. Návštěvníci akce 
byli milí, zajímali se nejen o Daruš-
ku, ale prohlíželi si na nástěnce 
i další bohumínské útuláčky. Někteří 
nezapomněli naše pejsky obdaro-
vat krmivem a dalšími potřebami. 

Zpestřením pro některé svěřence 
bohumínského útulku byla i další 
akce, která se konala 3. října rovněž 
v Ostravě. Na Slezskoostravském 
hradě proběhl třetí ročník umísťo-
vací výstavy Den psích nadějí. I sou-
částí tohoto projektu, který organi-
zují Neposedné tlapky, je tradičně 
soutěž psích voříšků. Na hradě se 
na jednom místě prezentovalo čty-
řiadvacet pejsků z útulků a spolků. 
Šest z nich našlo nový domov a ro-
diny. Hafani z bohumínského útul-
ku, který se akce účastnil potřetí, 
takové štěstí bohužel neměli. Jen si 

udělali jednodenní výlet a odpoled- 
ne se opět všichni vrátili do svých 
kotců. Nicméně kříženec bulteriéra 
Drak, mazlivý Žeryk a hodná fenečka 

Darka si den venku stoprocentně 
užili. Milovníci zvířat, rodiny s dětmi 
procházeli kolem stánku bohumín-
ského útulku a projevovali zájem 
o čtyřnohé chlupáče. Někteří jim 
dokonce darovali pamlsek a přátel-
ské pohlazení. 

Děkujeme všem dobrovolníkům 
za aktivní účast a městu Bohumínu 
za podporu.

Radka MATONOGOVÁ, 
Veronika ŠUTOVÁ

Na akce vyvezli chlupáče z útulku dobrovolníci, kteří se o ně ve volném čase 
také starají.  Foto: Radka Matonogová

Poděkování 
zdravotníkům

Děkuji zaměstnancům interny 
a léčebny dlouhodobě nemoc-
ných bohumínské nemocnice za 
příkladnou a obětavou péči o mou 
matku Antonínu Šmukovou, která 
opakovaně mnoho let pobývala 
na těchto odděleních. Velmi si 
vážím jejich přístupu. Sociální pra-
covnici LDN děkuji za pomoc při 
vyřizování přemístění matky do 
domova seniorů. Všem zaměst-
nancům přeji mnoho zdraví, sil 
a pevných nervů v nelehké práci.

Dagmar DROBÍKOVÁ
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE NA NÁMĚSTÍ

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

 ● 31.10. v 17 hodin HALLO -
WEEN. Zábavný program s diva-
dlem Křesadlo a lampiónovým 
průvodem. Nám. T. G. Masaryka.

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

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

 ● 23.10. ve 13 hodin PODZIM 
V KNIHOVNĚ. Výtvarná dílna –
výrobky z přírodních materiálů, 
knihovna Starý Bohumín.

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

 ● 30.10. ve 14 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Četba a výtvarná 
dílna při čaji či horké čokoládě. 
Knihovna Skřečoň a St.Bohumín.

 ● 30.10. v 15 hodin DESKOVÉ 
A JINÉ HRY. Člověče, nezlob se, 
Tik Tak Bum, Dostihy a sázky 
a další.

 ● 30.10. v 16 hodin ČTENÍ PŘI 
ČAJI.  Společné čtení z oblíbe-
ných knih.

 ● 2.11. až 6.11.ve 13–17 hodin 
(mimo středu) OBLŮDKY V KNI-

HÁCH. Čítárna, herna, výtvarná 
dílna. 

 ● 2.11. až 6.11.ve 13 hodin 
STRAŠIDLA A BUBÁCI. Výtvarná 
dílna, knihovna Skřečoň.

PŘEDNÁŠKY

 ● 5.11. v 17 hodin NA KOLE ZA 
ČEČENSKÝM DOBRODRUŽSTVÍM. 
Přednáší Martin Štverák, který 
ujel 5 000 kilometrů za 50 dní. 
Přednášková místnost knihovny.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 7.11. od 9 hodin ESOTERICKÝ 
FESTIVAL. Přednášky a prodej 
esoterického zboží, sál a foyer 
kina. Program: 9.00 Ivana Slá-
mová, 10.30 Marie Janšová, 
12.30 Vojtěch Lust, 14.15 Milan 
Bezoušek, 17.00 Gabriela Filippi 
(divadlo). Jednotlivé přednášky 
60 Kč, divadlo Gabriely Filippi 
110 Kč, permanentka na vše 
190 Kč. Vstupenky nelze rezer-
vovat, pouze přímý prodej 
v pokladně kina. 

POHÁDKY PRO DĚTI

 ● 25.10. v 10 hodin O ČAROV-
NÉM KAMENI. Činoherní pohád-
ka pro děti od 5 let. Hraje sou-
bor divadelní soubor Kuko 
Frýdek-Místek, 60 Kč.

 ● 30.10. v 16 hodin TOM A JER-
RY KOLEM SVĚTA. Kreslené gro-
tesky, dabované, 20 Kč.

 ● 31.10. v 16 hodin MRKÁČEK 
BILL. Animovaný australský fi lm 
pro děti, dabovaný, 100 Kč.

 ● 8.11. v 10 hodin BYLA JED-
NOU KOŤATA. Pohádka s písnič-
kami, hraje divadlo Silesia 
Ostrava, 60 Kč.

DIVADLO

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

 ● 3.11. v 19 hodin ANDER Z KO-
ŠIC. Populární slovenský bavič. 
Sál kina,100 Kč

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 22.10. a 23.10. v 19 hodin PARA-
NORMAL 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, da-
bing, přístupný, 106 minut, 80 Kč.

 ● 28.10. v 19 hodin NIKDY NENÍ 
POZDĚ. Film USA (hudební), 
2015, titulky, přístupný od 12 
let, 101 minut, 80 Kč.

 ● 29.10. v 16 hodin HOTEL 
TRANSYLVÁNIE 2. Animovaný 
fi lm USA (Komedie / Rodinný), 
2015, dabing, přístupný, 90 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 29.10. v 19 hodin FAKJŮ PANE 
UČITELI 2. Film Německo (Kome-
die), 2015, dabing, přístupný od 
12 let, 115 minut, 120 Kč.

 ● 30.10. a 31.10. v 19 hodin CE-
LEBRITY, S. R. O. Film Česko (Ko-
medie), 2015, přístupný, 103 
minut, 120 Kč.

 ● 1.11. v 10 hodin V HLAVĚ. 
Animovaný fi lm USA (Rodinný), 
2015, dabing, přístupný, 102 
minut, 80 Kč.

 ● 1.11. v 19 hodin EVEREST. 
Film USA (Drama) 2015, titulky, 
přístupný od 12 let, 121 minut, 
130 Kč.

 ● 4.11. v 19 hodin WILSONOV. 
Film Česko, Slovensko, 2015, 
115 minut, 80 Kč.

 ● 4.11. ve 22 hodin, 5.11. 
a 6.11. v 19 hodin SPECTRE. Film 
Velká Británie (Bondovka), 2015, 
titulky, přístupný od 15 let, 160 
minut, 120 Kč.

SPORT

FOTBAL

 ● 24.10. ve 14.30 hodin K 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, hři-
ště ve Vrbici.

 ● 31.10. ve 14 hodin FK BOS- 
POR BOHUMÍN B - TJ PETŘVALD. 
Okresní přebor, hřiště ve Vrbici.

 ● 1.10. ve 14 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ LOKOMOTIVA 
LOUKY. Fotbal, okresní přebor, 
hřiště v Záblatí.

 ● 1.11. ve 14 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ HÁJ VE SLEZSKU. 
Krajský přebor, hřiště za par-
kem.

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 BOS -
POR BOHUMÍN – HC STAR 
OSTRAVA. Ostravská hokejová 
liga, zimní stadion.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 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

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ sobota 
a neděle: 15–16.30 hodin. 
28.10. ve 13–15 hodin mimo-
řádné bruslení. 

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 22.10. do 8.11.

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: AND, ATYS, PERM.
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Skřečoňská drakiáda se povedla
K podzimu patří pouštění draků. Tradiční akcí v tomto období, kterou si nenechají ujít žáci 

školy a mnohdy i celé rodiny, je skřečoňská »drakiáda«. Akce přilákala 30. září mnoho dětí. I 
když počasí létavcům zprvu nepřálo a převládalo spíše bezvětří, nakonec se přece jen zača-
li nad Gliňočem dráčci vznášet. Ocenění se dočkali úplně všichni dráčci a všechny zúčast-
něné děti obdržely sladkou odměnu a diplom. 

Text: Zuzana HOLÍČKOVÁ, ZŠ Skřečoň, foto: Jana ČEPELÁKOVÁ

S

Improvizovaný kadeřnický salon, stánek s občerstvením i dílna. 
Centrální bohumínské náměstí se 7. října proměnilo v učňovské 
středisko. Místní střední škola pořádala už čtvrtým rokem 
propagační Den řemesel. Cílila především na žáky základních 
škol, kteří se rozhodují, čím chtějí v životě být.

První dva ročníky akce se 
ještě  konaly v areálu školy, 
ale na náměstí si ke stánkům 
najde cestu více kolemjdou-
cích. Školních dětí i jejich 
rodičů. Seznámit se zde blíže 
mohli především s učebními 
obory, zastoupení na náměs-
tí ale měly i ty maturitní.

Organizátoři z »Husovky« 
se každoročně snaží den řeme-
sel něčím ozvláštnit. Letoš-

ním lákadlem byl mimo jiné 
motocyklový trenažér. Ten 
dokáže nasimulovat jízdu na 
mašině ve městě či na dálnici, 
v noci nebo v mlze.

Střední školu Bohumín 
v současnosti navštěvuje 
zhruba 550 žáků. Studují dva 
maturitní obory (sociální 
činnost, provoz a ekonomika 
dopravy) a sedm učebních 
(obráběč kovů, elektrikář, 

zámečník, strojní mechanik, 
opravář vozidel, kadeřník, 
kuchař-číšník). V nabídce je 
také dvouletý obor provozní 
služby.

Smyslem každoroční akce 
je zvýšit povědomí zejména 
o řemeslných oborech. Za-
městnavatelé mají aktuálně 
největší zájem o obráběče 
kovů, elektrikáře a strojní 
mechaniky.  (erh)

Řemesla všeho druhu se představila na náměstí

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


