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Akční plán myslí na bicykly, auta i autobusy
Akční plán rozvoje Bohumína počítá do pěti let s novými kruhovými objezdy, 
opravou autobusového nádraží, zajímavými cyklistickými okruhy i výstavbou 
nových chodníků. Vzniknou nová parkoviště a regenerace se dočká i prostranství 
před vlakovým nádražím. Dílčí projekty akčního plánu jsme představili už 
v minulém čísle Oka, nyní přinášíme pokračování.

V dlouhodobých plánech se Bohumín 
zaměřuje například na projekty ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě. Ty počítají se vznikem 
dvou druhů nových cyklotras v délce dvanácti 
kilometrů. „Jedny cyklisty bezpečně dovedou 
přes dopravně nejvytíženější úseky do práce, 

další naopak vzniknou pro rekreační a volno-
časové účely. Plánujeme okruhy kolem Vrbic-
kého a Kališova jezera a také kolem Záblatské-
ho rybníka a Bohumínské stružky. Například 

u Vrbického jezera už jsou některé dílčí stavby 
hotovy a v příštích letech přibudou další,“ uvedl 
místostarosta Lumír Macura 

Pro cyklisty i pěší se plánuje i lávka přes 
Olši v Kopytově, a to v místě stávajícího bro-
du asi 800 metrů před soutokem s Odrou. 
Mělo by jít o společný česko–polský projekt, 
jeho uskutečnění však zatím vázne na straně 
polských partnerů. Radnice proto uvažuje 
o alternativě. V místě brodu by mohl vznik-
nout pro cyklisty a pěší lanový přívoz.

(Dokončení na str. 2)

ROZVOJ MĚSTA

Bobeš je dospělý, ale stále hravý a vynalézavý
Bobeš je plnoletý. Rodinné centrum, které působí v Nerudově ulici, oslavilo 
osmnácté výročí existence. Na narozeninové party nechyběl 11. září dort, 
klauni s balonky či obřími bublinami a pochopitelně gratulanti s dárečky. 
Zástupci města věnovali centru, přesněji jeho malým návštěvníkům interiérovou 
klouzačku. Sám Bobeš jim pořídil novou prolézačku a nadílku hraček. Nudit se 
tady rozhodně nebudou.

„Každým dnem čekám, že k nám s potomkem 
zavítá nějaká maminka či tatínek, kteří si tady 
sami jako malí hráli,“ komentovala už osm-
náct let Bobeše jeho zakladatelka a ředitelka 
Petra Kalichová. Ta je stále studnicí nápadů, 
díky nimž se centrum neustále mění, moder-
nizuje a rozšiřuje nabídku aktivit. Jen za uply-
nulý rok se podařilo zrekonstruovat spojovací 
chodbu mezi patry a z nevyužívané kotelny 
vytvořit krásnou relaxační místnost. Největší 
novinkou jsou ovšem jesličky, které začaly 
sloužit v červnu. Otevření ale předcházela 
pětiměsíční přestavba prostor v horním patře, 
která probíhala za plného provozu centra, 

a také bitva s přebujelou administrativou, kte-
rá v poslední době evropské projekty zatěžuje. 
„Administrativa stále narůstá. I malý projekt 
je zatížený obrovským papírováním, je to de-
motivující. Člověk tak musí zvažovat, zda by-
rokracie nepřeváží radost z úspěchu projektu,“ 
posteskla si Kalichová. Úskalími tohoto ale 
centrum zdárně proplulo a jesličky pro děti od 
půl roku do pěti let už slouží. „Dáváme před-
nost dětem, které ještě nemohou nastoupit do 
školky. Aktuálně jesle využívá v celotýdenním 
režimu osm rodin,“ dodala Petra Kalichová.

Bobeš v současnosti poskytuje patnáct růz-
ných služeb a ročně jeho aktivit využije na pět 
set rodin. Nejvytíženější je v zimě, kdy rodiče 

s dětmi nemohou trávit čas na hřištích nebo 
v Hobbyparku. Bobeš se jim stále snaží nabíd-
nout něco nového. Vnitřní prostory už vytěžil 
na maximum, a tak Petra Kalichová a její tým 
vyhlíží z oken ven na zahrádku. Že by se mo-
dernizace dočkala také? Uvidíme, co přinese 
další rok stále aktivního Bobeše.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Napojování na horkovod v Mládežnické a Dělnické ulici skončilo, nyní se stavbaři vrhli na úpravu veřejných 
prostranství.  Foto: Pavel Čempěl

Domy už jsou v teple, pracuje se pod okny
Razantní proměny bydlení se letos 
dočkali obyvatelé městských domů 
v Dělnické a Mládežnické ulici 
ve Skřečoni. Sedm domů se šedesátkou 
bytů se v průběhu čtyř měsíců 
napojilo na teplovod z dětmarovické 
elektrárny. Z bytů zmizely kotle 
a plynová gamata a nahradilo je 
ústřední vytápění. Město do změny 
systému vytápění investovalo 
16 milionů korun.

„Šlo o poměrně velké stavební zásahy přímo 
v bytech. Budovaly se v nich zcela nové rozvody 
topení i teplé vody a většina bytů se dočkala 
i nových koupelen. Nájemníci sice museli přečkat 
několik týdnů nepohody, ale nakonec se dočkali 
lepšího komfortu bydlení a sníží se jim i náklady na 
vytápění,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl. Dodal, 
že město lidem poskytlo za dobu, kdy byty byly 
téměř neobyvatelné, stoprocentní slevu z nájmu.

Napojování domů a bytů na teplovod pro-
bíhá v Bohumíně už od roku 2010. Před sed-
mi lety ČEZ Teplárenská vystavěla horkovod 
z Dětmarovic do Bohumína. Náklady na jeho 
výstavbu byly 500 milionů. Teplovod nahradil 
osmapadesát lokálních kotelen, z některých 
z nich vznikly výměníkové stanice. Teď jsou 
na něj napojeny nejen školy, školky, kulturní 
zařízení a městské i soukromé nebytové objek-
ty, ale také asi tisícovka družstevních bytů 
a téměř čtyři tisíce městských bytů. U 720 
z nich muselo město dobudovat v průběhu 

pěti let nové rozvody teplé vody a ústředního 
vytápění, aby je na teplovod mohlo napojit. 
Úpravy radnici přišly na celkem 156 milionů.

Šedesátka bytů v Mládežnické a Dělnické 
ulici ve Skřečoni tak byla předposlední loka-
litou, kde stará gamata nahradilo ústřední 
topení. ČEZ Teplárenská vybudovala za čtyři 
miliony venkovní teplovodní rozvody k do-
mům a tři předávací stanice tepla. Radnice 
zase investovala šestnáct milionů do rozvodů 
nového ústředního vytápění a teplé vody pří-
mo v domech. Do budoucna město ještě uva-

žuje, že na teplovod napojí i cihlové domky 
v Okružní ulici.

Zprovozněním centrálního zásobování tep-
lem v Mládežnické a Dělnické ulici ale práce 
v lokalitě nekončí. Teď na ně navázala obnova 
veřejného prostranství mezi domy. Vzniknou 
zde nová parkovací místa, zpevněné plochy 
i dětské hřiště. Chodníky se dočkají nové 
zámkové dlažby a v lokalitě přibude i úsporné 
veřejné osvětlení. Za regeneraci, která potrvá 
do konce října, město zaplatí čtyři miliony.

Lucie BALCAROVÁ 

Další kolo e-aukcí 
energií

Kontaktní místo pro účastníky 
podzimní elektronické aukce elek-
třiny a plynu bude v Bohumíně 
fungovat od 2. do 25. října. Zapo-
jit se mohou domácnosti i fi rmy 
z Bohumína a okolí. Účastníkům 
původní aukce letos po dvou le-
tech končí stávající smlouvy.

„Už od roku 2013 platí za elektřinu 
a plyn méně všechny domácnosti 
a fi rmy, které se e-aukcí v Bohumíně 
zúčastnily. Účast je nezávazná, 
zákazník se rozhoduje až na základě 
výsledků e-aukce,“ uvedl Martin 
Anders ze společnosti Marandis.

E-aukce pro domácnosti a fi rmy 
proběhly na Bohumínsku už dvě, 
v letech 2013 a 2015. U elektřiny se 
podařilo dosáhnout úspory až jed-
natřicet procent a u zemního plynu 
až šestatřicet procent.

Kontaktní místo Marandisu, orga-
nizátora e-aukce, bude opět fun-
govat v prostorách bohumínské 
radnice. Zájemci jej najdou v budo-
vě »B«, kanceláři číslo105. Od 2. do 
25. října budou organizátoři lidem 
k dispozici vždy v pondělí a ve stře-
du od 13 do 17 hodin.

V těchto dnech putuje k lidem, 
zapojeným do dražby v roce 2015, 
leták s podrobnými informacemi 
k letošní etapě.

Lukáš KANIA

Akční plán myslí na bicykly, auta i autobusy
(Dokončení ze str.1)

V příštích letech se Bohumín zaměří i na výstavbu 
nových parkovacích míst. Vyrostou například na 
sídlišti v Tovární ulici v Záblatí, v centru města 
v blízkosti vlakového nádraží, ve Studentské ulici 
nedaleko zdejšího Stavebního bytového družstva 
a také v Jateční ulici v místech současné zpevněné 
plochy.

Do dvou let by radní chtěli proměnit i vzhled auto- 
busového stanoviště a prostoru před vlakovým nádra-

žím. V příštím roce by mohlo začít projektování 
těchto veřejných prostor, stavba je v plánu o rok 
později. Náklady odhaduje město na patnáct milionů.

„S dalšími detaily akčního plánu budeme veřejnost 
seznamovat postupně, například prostřednictvím 
speciálních seminářů. Chceme, aby se do plánování 
rozvoje Bohumína na dalších pět let zapojilo co nej-
více Bohumíňáků ze všech městských částí,“ dodal 
Lumír Macura. 

Lucie BALCAROVÁ

Z obřího stanoviště ukrojil před lety velkou část supermarket. Zbývající plocha sice stále dostačuje, ale potřebuje omla-
zovací kúru.  Foto: Pavel Čempěl
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V pondělí 4. září se po dvouměsíční 
pauze opět rozdrnčely školní zvonky. 
Do osmi bohumínských základních 
škol nastoupilo celkem 1 693 žáků, 
z toho 198 prvňáčků. Bylo jich 
méně než loni, kdy do lavic 
poprvé usedlo 242 dětí.

Zatímco většina školních mazáků se 
jen nerada loučí s prázdninovou idylou, 
v případě prvňáčků je to v jejich životě 
velký den. Některé 
poprvé cupitají do 
školy s obavami, 
jiné se vysloveně 
těší. Na nové pro-
středí, spolu-
žáky, učitelky. 

Redakčním 
o b j e k t i v e m 
jsme školní pre-

miéru prvňáčků zachytili v Beníku, 
odloučeném pracovišti Benešovy 

školy. Ta letos otevřela dvě první 
třídy, které bude navštěvovat 

čtyřiatřicet žáčků. Jejich slav-
nostní přivítání proběhlo 
netradičně, na školním dvo-
ře, který po prázdninové 
rekonstrukci září novotou 

a přináší dětem řadu nových 
atrakcí. Na prvňáčky tady čekal 
klaun s balonky, který rozptý-

lil jejich obavy z prvního 
dne v novém prostředí. 

O malinko starší spo-
lužáci, žáci druhé 
třídy, zase těm nej-
menším ukázali, 

co se za první rok 
naučili. Zarecitovali 
jim básničky. A pak 

už se svých rolí ujaly paní učitelky. Zavedly 
děti do tříd a ukázaly jim jejich budoucí pů-
sobiště. Na děti tady čekaly dárečky, které 
všem prvňáčkům v bohumínských školách 
věnovalo město. Také se seznámily s masko-
tem školy, plyšovým méďou Beníkem. Na 
první den bylo těch zážitků na malé školáky 
dost a dost. Tak pro dnešek hurá domů a zítra 
už s aktovkou.  (erh)

První třída plná sourozenců
V první třídě to hučí jako v úle. Školní nováčci se teprve 
seznamují s novým prostředím a ze školky jsou ještě 
bezprostřední, hraví a nedokáží udržet pozornost. Přestože 
dnes nebývá ve třídách tolik dětí jako v minulosti, pro 
učitelky prvňáčků jsou první týdny opravdu náročné. 

Malý šibal dělá šprťouchlata, 
děvčátko ve vedlejší lavici se na-
opak rozpláče, protože zapomnělo 
učebnici. Do toho se všichni na 
něco ptají a každé zadání, každou 
úlohu musí kantorka opakovat 
pětkrát i desetkrát. Učitelka šest-
advaceti prvňáčků ze skřečoňské 
školy Pavlína Kováčiková se však 
kromě všedních peripetií musí 
vypořádat ještě s jednou kuriozi-
tou. Má totiž plnou učebnu sou-
rozenců. V její »chlapecké« třídě, 
do které nastoupilo šestnáct kluků 
a deset dívek, se totiž letos sešla 
hned tři dvojčata.

„Dva páry dvojčat už jsem ve 
třídě i v tanečním kroužku zažila, 
tři to už je opravdu rarita,“ svěřila 
se Pavlína Kováčiková. Zatímco 

třídní »jedináčci« se v první třídě 
přece jen trochu ostýchají, dvoj-

čata, která spolu od narození tráví 
celé dny, bývají otrkanější. A také 
mají nutkání si spolu stále poví-
dat. Proto je vhodné, aby spolu 
neseděla v jedné lavici. Navíc to 
učitelce usnadňuje identifi kaci. 
Naštěstí v případě skřečoňské tří-
dy je identický jen jeden ze tří 

párů. „Maminka jim pro jistotu 
dává různá trička. Jednou ale klu-
ci přišli ve stejných a už jsem měla 
s rozpoznáním problém,“ přiznala 
Kováčiková. Dodala, že jí u hoší-
ků, kteří jsou jinak k nerozeznání, 
pomáhá ještě jeden identifi kační 
znak. Jednomu už vypadly dva 
mléčné zuby, druhému jen jeden. 
Ovšem až jim zase narostou, 
bude třeba najít jiné poznávací 
znamení.  (tch)

Karolínka a Jakub, Adam a Lukáš, 
Matyáš a Štěpán. Ve skřečoňské třídě 
prvňáčků se sešla hned tři dvojčata. 

Foto: Pavel Čempěl

První třídy ve školním roce 2017/18
ZŠ ČSA ............................................... 55 žáků (3 třídy)
Masarykova ZŠ ............................... 51 žáků (3 třídy)
ZŠ Beneše ......................................... 34 žáků (2 třídy)
ZŠ Skřečoň ....................................... 26 žáků (1 třída)
ZŠ Bezručova .................................. 18 žáků (1 třída)
ZŠ Záblatí  .........................................................10 žáků
ZŠ Starý Bohumín .............................................. 3 žáci
ZŠ Pudlov .......................... (první třídu neotevřela)

Školní premiéra pro téměř dvě stě dětí

Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
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.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ●  Byt 1+2, ul. Mírová 945, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v žádané lokalitě. V blízkosti 
domu je centrum města, park, 
parkoviště, dětský koutek a ná-
kupní centrum. V ložnici je šatna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,16 m2, celková plocha bytu 
56,16 m2. Prohlídka 25.9. v 15.00–
15.15 hodin a 26.9. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 27.9. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 156, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města. Dům je 
napojen na centrální zásobování 
teplem. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,20 m2, celková plocha 
bytu 67,20 m2. Prohlídka 25.9. ve 
14.15–14.30 hodin a 26.9. v 8.15
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
27.9. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Osvoboditelů 
1019, číslo bytu 3, I. kategorie, 
1. nadzemní podlaží. Zateplený 
dům v blízkosti zdravotního stře-
diska a supermarketu. Dům 
s funkcí domovníka. Byt s balko-
nem a zděným bytovým jádrem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,79 m2, celková plocha bytu 
39,79 m2. Prohlídka 27.9. ve 14.45 
–15.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 2.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti, v blízkosti Penny marketu, 
vlakového a autobusového nádra-
ží. Byt s plastovými okny je po 

celkové rekonstrukci, včetně na-
pojení na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 36,79 m2, celková plocha 
bytu 37,66 m2. Prohlídka 25.9. ve 
14.45–15.00 hodin a 26.9. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
2.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 50, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci, 
parkoviště u domu. Byt s plasto-
vými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 25.9. v 15.30–15.45 
hodin a 26.9. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 2.10. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Čs. armády 690, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům s oplocenou zahradou se 
nachází v blízkosti centra města. 
Poblíž domu jsou nákupní mož-
nosti, školka a škola. Možnost 
parkování u domu. Dům s funkcí 
domovníka. Byt s ústředním tope- 
ním. Plocha pro výpočet nájem-
ného 58,83 m2, celková plocha 
bytu 63,39 m2. Prohlídka 26.9. 
v 8.30–8.45 hodin a 27.9. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 2.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. Svobody 45, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkosti 
nemocnice, autobusové zastávky, 
základní a mateřské školy. Plocha 
pro výpočet nájemného 76,70 m2, 
celková plocha bytu 76,70 m2. 
Prohlídka 27.9. ve 14.30–14.45 

hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 2.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateplený 
dům s plastovými okny se nachází 
poblíž marketu. Možnost parko-
vání u domu. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,15 m2, celková plocha bytu 
69,02 m2. Prohlídka 4.10. v 15.00
–15.15 hodin a 5.10. v 10.15–
10.30 hodin. Licitace bytu se koná 
9.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 18, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města. V blíz-
kosti domu jsou školy, školka 
a supermarket. Možnost parkování 
u domu. Byt se zděným bytovým 
jádrem a sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,68 m2, 
celková plocha bytu 29,65 m2. Pro- 
hlídka 4.10. v 15.15–15.30 hodin 
a 5.10. v 10.30–10.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 9.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 34, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový dům se nachází 
v blízkosti centra města, odpočin-
kové zóny, obchodů, školy a škol-
ky. Byt se sprchovým koutem 
a kuchyňskou linkou je po celko-
vé rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,39 m2, celková 
plocha bytu 60,73 m2. Prohlídka 
2.10. ve 14.30–14.45 hodin a 3.10. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 9.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 3. nad-

zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti centra města, 
školky, školy, zdravotního a ná-
kupního střediska. Možnost par-
kování u domu. Byt s balkonem 
a novou koupelnou se sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 26,81 m2, celková plocha 
bytu 26,81 m2. Prohlídka 9.10. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 9.10. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 40, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,90 m2, celková plocha bytu 
70,52 m2. Prohlídka 9.10. ve 14.30 
–14.45 hodin a 10.10. v 8.00–8.15 
hodin. Licitace bytu se koná 
11.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 465, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti tržiště, vlakové-
ho a autobusového nádraží. Dům 
je nově napojen na centrální zá-
sobování teplem. Plocha pro 
výpočet nájemného 66,68 m2, cel-
ková plocha bytu 66,68 m2. Pro-
hlídka 9.10. v 15.15–15.30 hodin 
a 10.10. v 8.45–9.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 
11.10. v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

 Dva samostatné prostory o roz-
loze 98 a 108 m2. Vznikly rozdě-
lením bývalé prodejny potravin 
Trio v Nádražní ulici číslo 464. Jde 
o lukrativní prostory v centru měs-
ta s bezbariérovým přístupem. Pro-

story prošly rekonstrukcí včetně 
výměny výkladních skříní a vstup-
ních dveří. Prostory se nachází na-
proti tržnici u vlakového nádraží 
s vysokým pohybem obyvatel a mají 
výbornou dopravní dostupnost. 

Město Bohumín nabízí k pronájmu
Možnost parkování přímo u prodej-
ny, zásobování z rampy ze dvora.
 Prostor bývalé prodejny ná-
bytku o rozloze 220 m2 ve Vrch-
lického ulici (adresa je ovšem Šte-
fánikova 361). Lukrativní prostor 

s výkladními skříněmi v klidné 
části města s bezbariérovým pří-
stupem. Výborná dopravní do-
stupnost. Možnost parkování pří-
mo u prodejny.

Zájemci mohou kontaktovat 
majetkový odbor v budově »B« 
městského úřadu, kancelář B107 
v přízemí,  596 092 212.  (sob)
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 
596 092 156, 731 130 666 

Maják městské 
policie

 ●  V noci na 2. září 
kradli dva pobertové 
v baru na vlakovém nádraží. 
V nestřežené chvíli se zmocnili 
čtyř lahví vína. Číšník je začal 
pronásledovat a doběhl dvojici 
u tržnice, kde došlo k potyčce. 
Dvě lahvinky se během ní rozbily, 
se zbytkem pachatelé utekli. Ale 
ne daleko. Přivolaná hlídka měst-
ské policie je díky popisu brzy 
zadržela. Při prověřování totož-
nosti obou mužů se navíc zjistilo, 
že je jeden z dvojice v hledáčku 
slovenské policie. 

 ● Hlídka vyrazila 12. září ráno po 
oznámení do ulice Na Loukách. 
Mladík, jenž zde nebydlí, vykopl 
dveře bytu svých rodičů, kteří 
zrovna nebyli doma. Po příjezdu 
už pachatel na místě nebyl, stráž-
níci objevili jen značně poškoze-
né dveře. Měli však popis vetřelce, 
kterého posléze i s komplicem 
zadrželi v Drátovenské ulici. Pří-
pad si pak převzala republiková 
policie.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Domluvy řidičům nepomohly, 
systém parkování se změní úředně Důvěřivá paní 

naletěla 
podvodníkům

Ve Skřečoni řádil 13. září 

párek podvodníků. Neznámá 

pachatelka nejprve lstí pro-

nikla do domu 87leté důchod-

kyně. Nabulíkovala jí, že jde 

odepisovat vodoměr. Po ní se 

do domu vetřel i neznámý 

muž s tím, že vrací přeplatky 

za elektřinu. 

Hochštapler provedl starý 
podvodnický trik. Tvrdil, že údaj-
ný přeplatek činí tisíc korun, ale 
on má jen pětitisícovou bankov-
ku a potřebuje z ní vydat. Jde 
o známou fi ntu. Když jde majitel 
bytu pro peníze k rozměnění, 
pachatelé díky tomu zjistí, kde 
má dotyčný uloženy úspory. Pak 
oběť, většinou důvěřivé staré 
lidi, něčím zabaví a úspor se 
zmocní. To se stalo i tentokrát 
a paní ze Skřečoně přišla o osm 
tisíc.

Policie v souvislosti s přípa-
dem znovu nabádá důchodce 
k větší obezřetnosti a apeluje 
i na jejich rodinné příslušníky, 
aby nejstarší členy domácnosti 
poučili o bezpečném chování. 
Například že nemají do bytu 
pouštět cizí lidi nebo že se různé 
přeplatky nevyplácejí osobně, 
ale vždy buď poštovní poukázkou 
nebo převodem na účet.  (tch)

PORADNA

Nepřízeň počasí, které dvakrát zhatilo 
nástřik vodorovného značení, se nakonec 
podařilo zvrátit. Ve třetím termínu lajno-
vání parkoviště v Revoluční ulici zdárně 
proběhlo. Další peripetie, které parking 
a místní obyvatele trápí, však přetrvávají. 
Ty má pro změnu vyřešit jiné dopravní 
značení. Jeho instalací se změní pravidla 
parkoviště. Z veřejného bude vyhrazené.

Obyvatelé tří věžových domů mezi Bezručovou 
a Revoluční ulicí měli v minulosti k dispozici jen asi 
dvacet parkovacích míst v boční ulici. Centrální par-
koviště bylo podnikové a sloužilo jen zaměstnancům 
železáren. To se však loni změnilo, když město plochu 
koupilo a nechalo ji pro potřeby zdejších obyvatel 
opravit. Kapacita 99 míst pro obyvatele věžáků měla 
být dostačující, neboť pro zaměstnance železáren vy-
rostlo v sousedství nové parkoviště, které má dokonce 
sto padesát míst. Jenže zvyk je železná košile a řada 

motoristů dojíždějících na šichtu stejně parkovala dál 
u věžáků.

„Plochu jsme kupovali a investovali do její opravy 
proto, aby měli obyvatelé sídliště kde zaparkovat. Jen-
že místa nadále zabírají zaměstnanci železáren,“ 
posteskl si před časem starosta Petr Vícha s tím, že 
vedení města pak kontaktovalo fi rmy v továrně, aby 
apelovaly na zaměstnance a směřovaly je na své par-
koviště. Ovšem situace se ani poté nezměnila, a tak 
město přišlo s jiným řešením. Parkoviště se změní 
z veřejného na vyhrazené – pro obyvatele domů číslo 
1143, 1144 a 1145, tedy zdejších tří věžáků. Do to-
hoto režimu nebude spadat pouze osm míst u pří-
jezdové silnice, ta veřejná zůstanou a budou je moci 
využívat přespolní, třeba návštěvy.

Proti záměru nic nenamítá policie, která dala souhlas-
né stanovisko, a tak nyní probíhá administrativní fáze 
proměny. Pokud proběhne zdárně, objeví se v dohledné 
době u vjezdů na parkoviště označení »reservé« s dodat-
kovou tabulkou. Zvlášť označeno pak bude i osm míst, 
kterých se změna systému parkování nedotkne. (tch) 

Na modré značce s písmenem »P« přibude označení »reservé« a dodatková tabulka. Přespolní budou moci využívat osm 
volných míst, která jsou jako jediná kolmo k hlavní silnici (na snímku vlevo).  Foto: Pavel Čempěl

Naposledy letos zazní vodácké »ahoj«
Jen za prázdninové měsíce červenec a srpen nasedlo 
1 530 vodáků do lodí z městské půjčovny a absolvovalo 
plavbu Hraničními meandry Odry. Další milovníci vodního 
živlu vyrazili na vodu také v září. Všechno ale jednou 
končí, projížďky přírodní památkou nevyjímaje. Naposledy 
letos vodáci nasednou do plavidel v sobotu 30. září

Každoročním »Uzamykáním 
meandrů Odry« končí v Bohu-
míně vodácká sezona. Sraz účast-
níků posledního sjezdu je v 9.30 
hodin ve dvoře Pod Zeleným 
dubem, kde si vyzvednou pře-
dem rezervovanou loď z půjčovny. 
Na vodu posádky vyrazí úderem 
desáté a čeká je 6,7 kilometrů 
dlouhá plavba ze Starého Bohu-
mína do polského Zabełkówa.  
Půjčení městské loďky vychází 

u kanoe na stovku, u raftu na 
dvě. Zájemci si je mohou rezer-
vovat do 27. září (tel.: 596 092 
127, e-mail: smidova.miroslava@
mubo.cz). Dopravu půjčených 
lodí zajišťují pořadatelé, tedy 
město Bohumín, gmina Krzyża-
nowice a spolek Posejdon. Akci 
lze ale absolvovat i ve vlastních 
plavidlech.  (tch)

AKTUÁLNĚ

Foto: Pavel Čempěl
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V areálu nemocnice se obnovy dočkalo 600 metrů čtverečních zpevněných ploch. 14. září proběhla objížďka vytipovaných komu-
nikací, s jejichž opravou se počítá v příštím roce.  Foto: Pavel Čempěl

Ulice čistí moderní pomocník
První kilometry v ostrém provozu má 
za sebou nový silniční zametač, který 
od září bojuje se špínou a prachem 
v Bohumíně. Je vybaven kamerami, 
vysokotlakou mycí lištou i ruční 
pistolí wap.  

Nový kropicí vůz nahradil svého předchůdce, 
který se o úklid bohumínských ulic staral rov-
ných patnáct let a najezdil přitom 110 tisíc 
kilometrů. „Nový model zametače je sestavený 
přesně pro naše potřeby. Podvozek se montoval 
v Rakousku, nástavba v Anglii, takže než vůz 
dorazil do Bohumína, najel přes tři tisíce kilo-
metrů. Samozřejmě během svého putování 
Evropou ještě nezametal,“ prozradil ředitel 
BM servisu Marek Pieklo.

Pomocník v barvách BM servisu je stejně 
výkonný jako ten předchozí, má však více vy-
chytávek. Kromě kamer a speciální mycí lišty, 
která lépe odstraňuje pomocí vysokotlakého 
vodního okruhu hrubé nečistoty, má i větší 
zásobník na vodu. „Díky větší vodní nádrži 
vydrží déle v terénu. Nejvíce práce má vůz na 
jaře, kdy z cest uklízí posypový materiál po 
zimě. V průběhu roku pak pomáhá zmenšovat 
prašnost. V ulicích je prakticky osm hodin denně 
až do podzimu, podle potřeby vyjíždí i o víken-
dech,“ dodal Pieklo s tím, že »zahálí« pouze 
v zimních měsících, kdy teploty klesnou pod 
bod mrazu.

Vozový park nyní kromě nového kropicího 
vozu doplňují dva menší chodníkové zametače 
a čtyřkolka na sběr psích exkrementů. V zá-
loze ale zůstane i starý silniční zametač. Díky 
nové technice se teď úklid komunikací zrychlí 
a obsluha jich stihne za směnu vyčistit více. 
Celkem se BM servis stará o téměř 60 kilometrů 
městských chodníků a cest. 

„Do čistoty města dáváme ročně miliony. 
Nestačí, aby byly chodníky a cesty opravené, 

musí být také čisté. Proto zastupitelé pro letošní 
rok vyčlenili prostředky na pořízení nového 
silničního zametače. A tam, kam se stroje ne-
dostanou, nastupují čety, které uklízejí město 
ručně. Využíváme pro to dlouhodobě neza-
městnané, převážně ty, kteří pobírají sociální 
dávky a bydlí v ubytovnách. Zaměstnáváme je 
jako veřejně prospěšné pracovníky. Mzdu jim 
platí stát prostřednictvím úřadu práce, město 
hradí jen náklady na jejich pracovní pomůcky 
a také odvoz sesbíraného odpadu,“ doplnil in-
formace starosta Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

Silniční zametač najezdí v Bohumíně za rok až osm tisíc kilometrů. Od září ulice čistí nový model. 
Foto: Pavel Čempěl

Cestáři měli letos v Bohumíně napilno

Město každoročně opraví čtyři až šest tisíc metrů čtverečních cest, které má ve 
své správě. Letos se ovšem opravovaná plocha městských silnic vyšplhala na 
čtrnáct tisíc. Částku, se kterou rozpočet na komunikace počítal, se totiž podařilo 
v úspěšných výběrových řízeních před sezonou srazit. Proto bylo možné na 
seznam úseků k opravám přidávat v průběhu roku další a další.

Cestáři se letos v Bohumíně nezastavili. Dá-
vali do pořádku desítky úseků komunikací. 
K těm největším a nejviditelnějším patřila 
pokládka nového asfaltu v Masasarykově ulici 
u náměstí, v Okružní ulici kolem malometrá-
žek a v celé ulici Na Úvoze v Záblatí. 

Práce letos probíhaly také v okolí městské 
komunální skládky. Místo dosavadní cesty 
z rozpraskaných panelů je nyní příjezdová 
komunikace asfaltová. Opravy se dočkala také 
souběžná cyklostezka z recyklátu, kterou turis-
té využívají při cestách kolem rybníků do 

Rychvaldu. A komfortní živičný povrch nahra-
dil panely také u příjezdu ke Kališovu jezeru.

V září měli asfaltéři napilno v areálu měst-
ské nemocnice. Opravou tady prošlo šest set 
metrů čtverečních ploch v okolí chirurgické 
ambulance. Cestáři dali do pořádku také ob-
ruby a vyrovnali okolní terén. „Plochy v areá-
lu nemocnice jsou ve špatném stavu. Nyní jsme 
se pustili do první etapy oprav, ve kterých by-
chom chtěli v dalších letech pokračovat,“ nastí-
nil Roman Pak z odboru životního prostředí 
a služeb.

Úseky komu-
nikací k opra-
vám se v Bohu-
míně vybírají 
s předstihem, 
aby bylo možné 
projekty včas 
připravit a už 
v zimě vyhlásit 
výběrovky na 
zhotovitele. Vy- 
tipované úseky 
si pak do terénu jedou prohlédnout kompe-
tentní úředníci, vedení města a BM servisu. 
Na místě tak mohou posoudit, jak je nutnost 
opravy akutní. Objížďka komunikací proběhla 
v polovině září a příprava k renovaci cest, na 
které se dostane v příštím roce, může začít. (tch)
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Příroda Bohumínska – vážky (203)

Vážka černořitná
(Orthetrum cancellatum)

Vážka černořitná se vyskytuje 
v celé Evropě s výjimkou sever-
ních částí Skandinávie. Areál 
druhu pokračuje dál na východ 
až do oblasti Kašmíru a Mon-
golska. V Česku patří k běžným 
druhům.

Vážka černořitná se vyskytuje ve 
všech typech stojatých a mírně 
tekoucích vod do 500 metrů nad 
mořem. Preferuje větší mokřady – 
rybníky, jezera, zatopené pískovny 
a slepá ramena řek. Je považována 
za pionýrský druh, osídlující nově 
vzniklé vodní biotopy a snáší i vy-
soké zarybnění vod. Druh má 
dvouletý larvální vývoj a období 
letové aktivity trvá od května do 
září. Sameček má zadeček za hrudí 
ze dvou třetin světle modře ojí-
něný, poslední třetina je černá. 
Samička (na snímku) je celá žlu-
tohnědá s nápadně černými podél-
nými pruhy na zadečku. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Na kole či pěšky za novými 
atrakcemi v příhraničí

Už se dere do výšky. V polských Chałupkách, jen pár metrů od Odry, vyrůstá nová rozhledna. 
Bude sedmadvacet metrů vysoká a nabídne pohled na meandrující řeku a malebné okolí. 
Vyhlídková věž vzniká díky společnému česko-polskému projektu, jehož hlavním partnerem 
byl Bohumín a podílely se na něm také Krzyżanovice a Šilheřovice. Vše, co se díky projektu 
podařilo postavit a uskutečnit, si veřejnost prohlédne už 14. října.

Na sobotu 14. října připravili partneři projektu 
turistickou soutěžní akci pro pěší a cyklisty. Ti se 
budou moci vydat po třech trasách, které měří 12, 
13 a 21 kilometrů a bude na nich rozmístěno šest 
stanovišť. „Na kterémkoli z nich se turisté zaregistrují. 
Obdrží mapu, kartu účastníka a malý dárek, cyklis-
tickou lahev, takzvaný bidon,“ nastínila Jana Končít-
ková z bohumínské radnice.

Úkolem soutěže, která startuje v 9 hodin, bude 
získat do karty tři razítka z libovolných stanovišť. Ta 
se nachází právě v místech, kde vznikly jednotlivé 
prvky česko-polského projektu. U zmíněné polské 
rozhledny, u nových lávek ve Vrbici – u Orlovské 
stružky a cyklostezky, u cykloboxů vedle bohumín-
ského aquacentru či domu Pod Zeleným dubem 

a nakonec na naučné stezce v Šilheřovicích. Karta 
s minimálně třemi razítky bude slosovatelná a vy-
hlášení výherců proběhne ve 13 hodin u Jubilejního 
mostu císaře Františka Josefa I., kde se uskuteční 
také kulturní část. Na starém hraničním mostě vy-
stoupí lokální hudební skupiny. „Součástí akce ve 
Starém Bohumíně budou také komentované prohlídky. 
Ty proběhnou od 13.30 do 15 hodin v hraničních mean-
drech, ve farním kostele a muzeu Pod Zeleným dubem,“ 
dodala Končítková.

Turistická, kulturní a osvětová akce tak završí roz-
sáhlý několikaměsíční projekt, jehož smyslem bylo 
zpřístupnění atraktivních míst v příhraničí a pod-
pora turistiky. Projekt podpořila Evropská unie 
a pokryla 85 procent výdajů.  (tch)

Organizace 
školního roku
 Podzimní prázdniny

26. a 27. října 
 Vánoční prázdniny

23. prosince až 2. ledna 
 Konec prvního pololetí

31. ledna
 Pololetní volno 2. února
 Jarní prázdniny 5. až 11.února 
 Velikonoční prázdniny 

29. a 30. března
  Konec druhého pololetí 

a školního roku 29.června

Volná místa ve škole
Základní škola T. G. Masaryka 

v Trnkové ulici v Pudlově nabízí 
volná pracovní místa. Účetní na 
částečný úvazek, plat podle od-
pracovaných let a výše úvazku. 
Nástup možný ihned. Znalost 
účtování příspěvkových organi-
zací výhodou. Uklízečka na plný 
úvazek, pracovní doba od 13.30 
hodin. Nástup možný ihned. Zá-
jemci mohou školu kontaktovat 
e-mailem zs-pudlov@mubo.cz 
nebo telefonicky na číslech  
596 031 144 nebo 731 130 703.

PRÁCE

Týden knihoven
a čtenářský maraton

Také Bohumín se jako každoročně 
připojí k »Týdnu knihoven«. Probíhá 
od 2. do 6. října a jeho součástí bude 
opět upomínková amnestie. Kdo 
nevrátil knihu v termínu, nebo mu 
naskočilo penále za jiný knihovnický 
vroubek, má šanci vše anulovat. 
Zájemci mohou navíc během akce 
využít poloviční slevu na roční regis-
traci. Týden knihoven klasicky dopro-
vodí čtenářský maraton. Žáci prvního 
stupně se budou ve čtení oblíbených 
knih denně střídat a každého čeká za 
odměnu sladkost. V pátek 6. října se 
k nim mohou připojit i dospěláci. Ma-
raton vyvrcholí v pátek o půlnoci 
společným nocováním přihlášených 
dětí v knihovně.   (tch)

KRÁTCE Žádosti na kotlíky jen 
elektronicky

Odstartovala další kotlíková výzva, 
ve které Ministerstvo životního pro-
středí vyčlenilo pro  Moravskoslezský 
kraj 900 milionů. Zájemci o nový kotel 
tentokrát podávají žádosti elektronicky.

Podporovanými zdroji vytápění 
jsou v tomto kole automatické kom-
binované kotle (uhlí/biomasa), kotle 
výhradně na biomasu (automatické 
i s ručním přikládáním), kondenzační 
plynové kotle a tepelná čerpadla.

Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou 
zájemci podávat na adrese https://
kotliky.msk.cz do konce roku. Pokud 
bude před tímto termínem podáno 
deset tisíc žádostí, příjem bude ukon-
čen dříve. 

Veškeré informace ke kotlíkovým 
dotacím jsou k dispozici na webu 
https://lokalni-topeniste.msk.cz.

Lepší život 
hendikepovaných

Středoevropská skupina pro inte-
graci OZP organizuje projekt Lepší 
život. Zapojit se do něj mohou neza-
městnaní se zdravotním postižením 
od 50 do 64 let. Účastníci projektu se 
naučí pracovat s počítačem, ale také 
se mohou se zúčastnit rekvalifikač-
ních kurzů s měsíční placenou praxí 
či využít poradenství. Po absolvování 
se jim organizátoři navíc pokusí zpro-
středkovat zaměstnání.

Účast v projektu je pro hendikepo-
vané bezplatná a z projektu lze 
zájemcům uhradit také náklady spo-
jené s účastí, například cestovné 
nebo vstupní zdravotní prohlídky. 

Počet účastníků projektu je ome-
zený. Zájemci se mohou hlásit na 
čísle  702 049 549 nebo e-mailu 
megfi .ozp @gmail.com.  (tch)
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Vodojem chátrá, využití je omezené
Díky originální přestavbě bývalého novobohumínského vodojemu se dnes z nejvyšších 
pater Penzionu ve věži může vyhlídkou na město pokochat každý. V Bohumíně ovšem stojí 
ještě další dvě vodárenské věže a z každé se nabízí pohled zcela jiný.

Starobohumínský vodojem v klikaté zatáčce Ovocné 
ulice pochází z roku 1963. Svému původnímu účelu už 
ale dvacet let neslouží a chátrá. A také jde z ruky do ruky. 
Před časem si jej pořídil zájemce z Polska, ovšem znovu 
ho nabízí k dalšímu prodeji. Oslovil i bohumínskou 
radnici, která sice o koupi zájem nemá, ale její zástupci 
alespoň využili nabídku prohlédnout si útroby věže. 

Bývalá vodárenská věž za parkem byla díky svým 
rozměrům vhodná k přestavbě na penzion. Zbylé dva 
vodojemy ale mají »nohu« příliš úzkou, což kompli-
kuje jejich případné další využití. Lze z nich vytvořit 

maximálně rozhledny. Navíc jsou ve špatném stavu. 
Prohlídka starobohumínského, kterou 7. září absol-
vovalo vedení radnice, proto byla tak trochu adrena-
linovým dobrodružstvím. Ve věži je tma, v některých 
patrech chybí kovové podlahy, chatrné točité schodiště 
se ukrývá pod nánosy ptačího trusu. Také střecha je 
ve špatném stavu a vítr zde utrhl část krytiny. 

Osud věže zůstává nejasný a o jakékoli přestavbě 
zatím nikdo neuvažuje. Přestože je trvale zamčená 
a běžně se dovnitř nikdo nedostane, bude nutné alespoň 
zajistit opravu střechy, aby neohrožovala okolí.  (tch)

Ze starobohumínského vodojemu se naskýtá pohled na historické centrum této městské části, šunychelské Kališovo jezero 
a jako na dlani je i celý Nový Bohumín. Za ideálního počasí lze pouhým okem spatřit také domy v Orlové, Ostravě a za nimi 
panorama beskydských vrcholů.  Foto: Pavel Čempěl 

Marcipánové srdce ze starobohumínské pouti
Kolotoče, lochneska, ale 
také projížďky na koních 
a vůně cukrové vaty. Do 
Starého Bohumína přijela 
10. září opět po roce pouť. 
Nenechaly si ji ujít stovky 
návštěvníků, které přilákaly 
atrakce i slunečná neděle.

Pouť v minulosti měla a stále má 
náboženských charakter. Místo, do 
nějž poutníci směřovali, se pak 
stávalo centrem společenského 
dění. Toho využívali komedianti, 
a tak se do něj sjížděli se svými 
maringotkami a starali se o zábavu. 
Později se tyto atrakce osamostat-
nily, což se v Česku v uplynulých 
desetiletích projevilo ještě více, 

neboť byly církevní akce v nelibosti. 
Polistopadové společenské změny 
sice nastartovaly obnovu duchov-
ního a zábavního spojení, pro 
změnu ovšem zasáhly moderní 
technologie. Děti odkojené počí-
tači a mobily dávají přednost jiné 
než »starosvětské« zábavě. Koloto-
čáři si to uvědomují, a tak jich po 
vlastech českých pendluje stále 
méně a méně. Také do Starého Bo-
humína letos dorazil jen zlomek 
toho, nač byli návštěvníci z dří-
vějška zvyklí, a odpust tak měl 
skromnější ráz. Skalní fanoušci 
kolotočů a milovníci tradic si na 
něj ale opět cestu našli.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl Foto: Pavel Čempěl 
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Canicross: Běžecká symbióza člověka se psem

Ve vestibulu nezůstal kámen na kameni. Vše původní stavbaři vybourali a vybu-
dují halu aquacentra celou znovu. Účelně a moderně.  Foto: Pavel Čempěl

Od otevření bohumínského 
aquacentra v roce 2005 
bylo září každoročně 
vyhrazeno odstávce. 
Jednou za sezonu je nutné 
vypustit a vypulírovat 
bazény, provést servis. 
Standardně to zabere 
týden, ovšem letos je výluka 
třítýdenní. Současně totiž 
probíhá kompletní přestavba 
vestibulu aquacentra.

Vstup utváří první dojem a bo-
humínský svět vodních a dalších 
radovánek už po bezmála třinácti 
letech intenzivního provozu opra-
vu potřeboval. Počátkem září se na 
halu vrhli stavbaři a v první fázi ji 
dokonale vyčistili. Inventář 
a konstrukce vodního baru, 
kovová prosklená kasa, starý 
nábytek a dlažby, všechno 
šlo pryč. Jakmile skončily 
bourací práce, nová výstavba 
mohla začít zgruntu. Vesti-
bul získal novou dlažbu. 
Zásadní změnou prošla 
také pokladna, která umožní 
snadnější komunikaci s ná-
vštěvníky. Nový bude vodní 

p
se na 
fázi ji 
ář
,

ní 

bar a celý mobiliář vstupní haly. Mo-
dernizace stojí 1,2 milionu. 800 tisíc 
zaplatí město, zbytek uhradí provo-
zovatel areálu, společnost Bospor.

Aquacentrum a nový vestibul 
uvítají první návštěvníky v pon-

dělí 25. září v šest hodin ráno. Za-
těžkávací zkouškou pak projde 
4. října, kdy bazén od 6 do 20 ho-
din hostí Plaveckou soutěž měst 
a očekává kolem tisícovky ná-
vštěvníků.  (red)

Jaroslav Gaman a jeho Lili jsou v centru 
pozornosti každého závodu. A nejen 
proto, že jako jediní běhají nepřipoutaní.

Žabí skřekot dal v minulosti vzniknout názvu Skřečoň, ovšem 9. září byl pro městskou část 
příznačný spíše psí štěkot. V Gliňoči se konal čtvrtý ročník Bohumínského canicrossu neboli 
běhu se psem. Závodníci se svými čtyřnohými parťáky absolvovali trasy od 250 do 2 800 metrů.

Po třech jarních ročnících se letos 
akce kvůli živočichům, kteří zkraje 
roku vyvádějí mladé, posunula na 
podzim. To se ale odrazilo na účasti. 
V uplynulých letech se canicrossu, 
při němž má běžec kolem pasu spe- 
ciální sedák a je se svým psem spo-
jený pružným vodítkem, účastnilo 
více než sto závodníků, letos jich 
na trať vyběhlo jen jednapadesát.

V hlavní ženské kategorii zvítězila Kristina Fryzová, 
která se canicrossu věnuje závodně a reprezentačně. 
Bezmála tříkilometrovou trať zvládla s pejskem za 
osm minut. O minutu déle běžel nejrychlejší účastník 
mužské kategorie Jaroslav Navrátil. Mimořádné ovace 
v cíli ovšem sklidil nejstarší účastník, 82letý Jaroslav 
Gaman z Havířova. „Já už moc neběhám, spíše šlapu 
zelí. Ovšem trať byla výborná, moc jsem si to užil,“ 
svěřil se za metou Gaman, kterého doprovázela deví-
tiletá Lilinka. Společně okruh zvládli za osmnáct a půl 
minuty. Aktivní důchodce se účastní všech podobných 
závodů v regionu. A všude je v centru pozornosti. Pan 
Jaroslav díky svému věku a vitalitě, jeho Lili proto, že 
je zřejmě jediným peruánským naháčem, který se 
podobných mítinků účastní. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Canicrossu vyšlo parádní počasí. V Gliňoči si zaběhalo jednapadesát závodníků a mimo soutěž i třináct předškoláků. 

Vestibul aquacentra se změní k nepoznání
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Samolepky varují nepozorné opeřence
Všech sedmatřicet proskle-
ných autobusových čekáren 
v Bohumíně dostává 
ochranné samolepky, které 
mají varovat ptáky před 
nárazem. Město, jehož část 
zasahuje do chráněné 
ptačí oblasti, přistoupilo 
k opatření na přání místních 
obyvatel. 

Velké skleněné tabule předsta-
vují pro ptáky hrozbu. Čiré plochy 
ptáci často neregistrují a odraz ve 
skle vytváří dojem, že se za nimi 
nachází volná krajina. Střety ptáků 
s těmito stavebními prvky jsou 
často fatální. Riziko je výrazně 
vyšší, jestliže se v okolí vyskytují 
rozsáhlejší plochy zeleně nebo 
vodní toky. „A to je právě náš pří-
pad, část Bohumína totiž spadá 

do ptačí oblasti Natura 2000, kde 
se vyskytuje vysoký počet mnohdy 
chráněných opeřenců. Z toho 

důvodu jsme se rozhodli pro toto 
preventivní opatření,“ informo-
val místostarosta Lumír Macura 

s tím, že prvotní podnět přišel od 
obyvatel. „Lidé sami aktivně upo-
zorňovali na nebezpečné zastávky. 
Jsme rádi, že jim záleží na ochra-
ně životního prostředí a každý 
smysluplný nápad vítáme,“ dodal.

Radnice pořídila osm set siluet 
dravců, za které zaplatila přes šest 
tisíc. „Umístit na zastávku pouze 
jednou samolepku nestačí, je nutné, 
aby byly vylepeny hustě a rozbíje-
ly tak dojem souvislé prostupné 
plochy,“ vysvětlil Tomáš Průšek 
z odboru životního prostředí 
a služeb bohumínské radnice. 

Podle ochránců přírody zahyne 
po nárazu do skleněných ploch 
celosvětově přibližně jedna mili-
arda ptáků ročně. Odhad pro 
Česko hovoří o statisících. Pro-
sklené zastávky na tom mají 
nezanedbatelný podíl.

Lucie BALCAROVÁ

Recyklační firma drží česko-slovenský primát
Tramvajová vozovna, výrobna přívěsů a v posledních letech recyklace plastů. 
I ta však měla namále, ale před dvěma roky fi rmu s existenčními problémy 
převzal silný hráč. Areál v sousedství skřečoňského mostu, technologie 
i výrobní náplň koupil ostravský investiční holding Prosperita.

Polyethylentereftalát je známý pod zkratkou 
PET. Z použitých lahví se v Bohumíně vyrábí 
vločky (fl akes) a regranulát.

Toma Recycling měsíčně zpracuje až 800 tun petek.  Foto: Pavel Čempěl

Prosperita je na trhu od počátku 90. let 
a vlastní v Česku čtyři desítky fi rem. Věnuje 
se třeba strojírenství, slévárenství, vinařství, 
burzovnictví či developerským projektům. 
A díky bohumínské firmě Toma Recycling 
nově i odpadovému hospodářství. „Speciali-
zujeme se výhradně na PET lahve. Měsíčně jich 
zpracujeme až 800 tun,“ sdělil výkonný ředitel 
Toma Recycling Svatopluk Klézl. V bohumín-
ském závodě se zakoupené »petky« drtí, vy-
perou a oddělí se tři druhy plastů – víčka, 
etikety a takzvané vločky. Jde o meziprodukt, 
který je obchodním artiklem a lze ho prodat. 
V Bohumíně se však navíc po tepelném zpra-
cování vyrábí hodnotnější PET regranulát. 
Díky tomu drží cenný primát. Je jedinou fi r-
mou v Česku i na Slovensku, která jej z petek 
produkuje. Vločky pak na území bývalé fede-
race vyrábí pouze tři další podniky. Je to pře-
kvapivě málo. Přitom by se mohlo zdát, že 
v dnešní době díky třídění odpadů poroste 
i zpracovatelské zázemí. „Zpracování PET lahví 
je poměrně složité a nákladné. Navíc se potýkáme 
s nedostatkem vstupního materiálu“ uvedl 

Klézl a dodal, že nedostatek suroviny řeší 
Toma Recycling nákupem vloček z Polska, 
Slovenska a Ukrajiny. S nákupem materiálu 
se snoubí i jeden kuriózní telefonát. Volající 
se tajuplně dotazovala, zda společnost vyku-
puje PET lahve a za kolik. „Lahve skutečně 
potřebujeme, tak jsem paní sdělil cenu v do-
mnění, že zastupuje nějakou třídírnu. Jenže 
z ní vypadlo, že separuje doma a má toho dva 
pytle. Tak jsem jí poděkoval a nasměroval ji ke 

žlutým kontejnerům,“ přidal úsměvnou his-
torku Klézl.

Kromě materiálu bohumínská fi rma postrádá 
ještě jedno, a to pracovníky. Aktuálně jich má 
čtyřicet, ale zaměstnala by jich mnohem více. 
Shání dělníky na linky i kvalifi kované fach- 
many, údržbáře, elektrikáře.

Toma Recycling si je vědoma, že se provoz 
tohoto druhu nenachází v ideální lokalitě. 
Z jedné strany park, z druhé pár kroků do cent-
ra. Také areál samotný je omezený a nenabízí 
moc prostoru k rozvoji. Firma se o to chce 
přesto pokusit. „V Bohumíně plánujeme zůstat, 
fi rmu rozvíjet a investovat do provozu. Ovšem 
zodpovědně, jakékoli připomínky ze strany města 
bereme vážně. Chceme zkrátka být dobrým sou-
sedem,“ uzavřel Svatopluk Klézl.  (tch)

Svatopluk Klézl má pod sebou čtyřicet stálých 
zaměstnanců. Se všemi se zná, s většinou si tyká 
a preferuje férový přístup ke každému z nich.

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková
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Do plavek 
v barvách Bohumína

Jedenáctým rokem se Bohumín zapojí do celo-
státní soutěže »Plave celé město«. Bude obhajovat 
vítězství v kategorii měst do 50 tisíc obyvatel 
a pokusí se překonat rekord z roku 2014 v počtu 
účastníků, kdy za Bohumín nastoupilo 1 142 plavců. 
Loni rekord nepadl, přesto si přišlo zaplavat úcty-
hodných 1 086 lidí.

Už 26. ročník celostátní soutěže se letos uskuteční 
ve středu 4. října. V Bohumíně se bude plavat od 
6 do 20 hodin v aquacentru. Soutěže se může 
zúčastnit každý, kdo uplave libovolným stylem sto-
metrovou trať, tedy čtyři bazény. Zapojit se mohou 
muži i ženy všech věkových kategorií. 

Bydliště účastníka nerozhoduje, Bohumín může 
reprezentovat kdokoli z přespolních, včetně cizinců. 
V den konání akce bude bohumínské aquacentrum 
celý den zpřístupněno všem plavcům zdarma. 

Každý soutěžící dostane jako poděkování za 
účast volný vstup do bazénu. Ceny navíc jsou připra-
veny pro nejrychlejšího, nejmladšího a nejstaršího 
plavce mezi muži i ženami. Speciální soutěž vyhlá-
sili organizátoři pro školy. 

Plavecká soutěž měst se koná od roku 1992 a v po-
sledních letech ji v republice organizuje České aso-
ciace Sport pro všechny. Bohumín se k ní připojil po 
dostavbě aquacentra a poprvé se v něm soutěžilo 
v roce 2006. Od té doby město vybojovalo sedm 
vítězství v kategorii do 50 tisíc obyvatel.  (pek)

Mladí hasiči v podhůří Beskyd
Do Frenštátu pod Radhoštěm se 2. září sjeli mladí hasiči z celé severní Moravy. 
Konal se zde 10. ročník mládežnické soutěže O pohár starosty KSH Moravsko-
slezského kraje. Dvě želízka v ohni měl také Bohumín.

Elitního mládežnického klání se účastní 
pouze družstva, která v uplynulém roce zví-
tězila v okresních soutěžích v rámci požární 
hry Plamen. Každý ze šesti moravskoslez-
ských okresů mohl do bojů vyslat tři družstva 
mladších a tři starších žáků. V každé věkové 
kategorii se tak utkalo osmnáct týmů. V bar-
vách Bohumína bojovala v mladší kategorii 
Skřečoň, ve starší Vrbice.

Děti se musely v podhůří Beskyd vypořádat 
s nepříznivým počasím, ale hlavně s disciplí-

nami. Čekala je štafeta požárních dvojic a po-
žární útok. „Štafeta nám příliš nevyšla, skončili 
jsme až třináctí. Ovšem požární útok, králov-
skou hasičskou disciplínu, zvládly naše děti na 
výbornou. Jasně vyhrály a za vítězství získaly 
trofej v podobě Radegasta,“ svěřil se velitel 
skřečoňské jednotky Roman Téma (na sním-
ku se svými svěřenci). Desetičlenná výprava 
skřečoňských dětí nakonec v soutěži obsadila 
celkově šesté místo. Starší žáci z Vrbice pak 
obsadili čtrnácté místo.  (red)

Foto: SDH SkřečoňFoto: SDH Skřečoň

Nábor malých plavců
Voda je živel, ale ty ho můžeš zkrotit. Plavecký 

klub Bohumín pořádá nábor pro pěti až sedmileté 
děti. Koná se 26. září od 16 hodin v aquacentru. 
Bližší informace získají rodiče na adrese plavani-
bohumin@seznam.cz nebo telefonu 604 920 452. 
Vše o plaveckém oddílu se dozvědí na stránkách 
www.plavanibohumin.cz.

Bohumínská sportovní hala už hostila skvělé  turnaje 
v házené, závody RC modelů, badmintonovou ligu nebo 
taneční šampionáty. Nyní ji čeká další nesmírně atraktivní 
premiéra. V sobotu 30. září přivítá galavečer asociace 
MMA, tvrdého kontaktního sportu, ve kterém o triumfy 
usilují novodobí gladiátoři. Bohumín uvidí už páté pokra-
čování Vicotry Fighting Championship League. 

„Bohumínská hala má ide-
ální parametry a navíc je blíz-
ko Polska, odkud dorazí řada 
bojovníků. Kromě nesmírně 
vstřícného přístupu města i ve-
dení Bosporu oceňujeme hlavně 
fakt, že jde o halu bez oken, a na-
še soutěž je i o prožitku ze svě-
telné show, která tu jde báječně 
přichystat,“ uvedl organizátor 
Jiří Černý, který zároveň působí 
jako trenér. Na pořádání akce 
se podílí také městská agentura 
K3 a společnost Bospor.

Ve dvě tuny vážící a osm 
metrů široké osmihranné kleci 
s pletivem, zvané oktagon, proti 
sobě bojují dva borci ve speciál-
ních rukavicích. „Tyto akce mají 
za cíl měnit názor, že MMA je 
brutální, krvavý sport. Vnímám 
jej jako moderní ekvivalent boxu 
tohoto století. Zápasníci jsou špič-

kovými spor-
tovci, kteří velice tvrdě trénují, ale 
zároveň musejí ctít i pravidla, pro-
tože MMA není žádnou pouliční 
rvačkou,“ řekl Černý. Na zápasy 
dohlíží rozhodčí a zakázáno je 
například píchání do očí, údery 
do rozkroku nebo temena hlavy.

Bojovníci musí 
ovládat kombinaci 
různých bojových 
odvětví a o sport 
je  tak zejména 

mezi mladými obrovský zájem. 
Ostatně výborné jméno si mezi 
MMA bojovníky vysloužili i Bo-
humíňáci Lukáš Tvrdý, Tanas 
Skevopulos nebo Václav Mikulá-
šek. „Škoda, že prvně jmenovaný 
si při nedávné akci v Praze utrhnul 
biceps, takže se teď léčí. I tak se ale 

fanoušci kontaktních sportů mají 
na co těšit. Dorazí borci z Česka, 
Polska, Slovenska nebo Ukrajiny. 
Chybět samozřejmě nemohou ani 
oba Bohumíňáci,“ uvedl promotér. 
V plánu je dvanáct zápasů a akci 
zpestří i návštěva polského borce 
Marcina Rozalského, šampiona 
v kickboxu a MMA.

Hala otevře své brány v 18 hodin, 
první zápasy začínají v 19 hodin. 
Lístek stojí 349 korun a předprodej 
probíhá například kině K3.  (bir)

Championship League. 

 
a

m
ci kovými spor-

o
r

mezi mladými

Novodobí gladiátoři ohromí Bohumín
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Odešla Milena Glacová
Někdo myslí ve svém životě spíš sám 

na sebe, jiný by se pro ostatní rozdal. 
Druhá životní charakteristika přesně 
vystihuje Mgr. Milenu Glacovou. Oblí-
bená pedagožka zasvětila profesní život 
ZŠ ČSA, ale jakoby jí práce s dětmi jen 
ve škole nestačila. Vynikající stolní teni-
stka začala po konci kariéry vychovávat 
talenty v místním klubu, pak ji do svých 
řad zlákali i atleti. Žila naplno – praco-
vala léta v komisích rady města, aktivně 

si počínala mezi Sociálně demokratickými ženami, její pozitiv-
ní nálada bavila kamarády i organizační týmy Běhu ulicemi 
města nebo Silvestrovského běhu. Sotva si začala užívat důcho-
du, přišla zákeřná nemoc, a přestože byla bojovnicí, ten těžký 
boj prohrála. Tak brzy, už v 64 letech. Bude všem chybět. Nechť 
odpočívá v pokoji.

VZPOMÍNKY

27. září si připomeneme 
5. výročí úmrtí 

pana Jozefa HLADÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jarmila 
a synové Lumír a Rostislav s rodinou.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

17. září jsme vzpomněli 
nedožité 80. narozeniny 

paní Gizely BUKOVSKÉ.


S velikou láskou a vděčností stále vzpomíná 

a nikdy nezapomene 
dcera Alena s rodinou.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Miloval svou rodinu, chtěl ještě žít, 

avšak přišla nemoc zlá a musel od nás odejít.

29. září vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
našeho milovaného 

pana Pavla MALIŠE.
S velikou láskou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcery Lenka a Petra s rodinou, 
sestra Alena s rodinou 

a všichni, kdo jej měli rádi.

18. září jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí 
naší drahé maminky, babičky a prababičky, 

paní Cecilie STAŇKOVÉ
z Bohumína.


S úctou a láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou synové Franta, Jarek, 
Petr a dcera Naďa s rodinami.

Tak jako z tvých očí zářila dobrota, 

tak nám budeš chybět do konce života. 

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.

22. září vzpomeneme smutné 1. výročí úmrtí 
manžela a tatínka, 

pana Bohumíra ŠPIDLENA.


Vzpomínají manželka Irena 

a dcery Irena a Miroslava s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

23. září jsme si připomněli 
nedožité 71. narozeniny 

pana Jana LESTIANA
z Bohumína.

S láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou bratr Václav s rodinou, 

sestra Marie s rodinou.

Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo potěšit, poradit. 

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

23. září si připomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Alois LISZTWAN.


Za celou rodinu s láskou a úctou vzpomínají 

manželka Věra, syn Kamil 
a rodinná přítelkyně Anička.

Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 

ale vzpomínka na tebe dál žije v nás.

24. září vzpomeneme 1. smutné výročí 
náhlého úmrtí našeho manžela, otce a dědečka,

pana Leo KALISCHE
ze Šunychlu.

V říjnu si zároveň připomeneme jeho nedožité 
74. narozeniny.

S úctou a láskou vzpomínají manželka Ludmila, 
synové Tomáš a Libor s rodinami.

13. září jsme vzpomněli 
nedožitých 80 let 

a pět let, kdy navždy utichlo šlechetné srdce

paní Otýlie GROBORZOVÉ.


Vzpomíná dcera s rodinou.

Naposledy jsme se rozloučili
Baudyšová Jolana * 1966 z Pud-

lova  Daněk Jan * 1929 ze Starého 
Bohumína  Foltýnová Wanda * 
1935 z Nového Bohumína  Gibová 
Helena * 1935 z Nového Bohumína 
 Hrčková Zdeňka * 1949 z Vrbice 
 Körner Rudolf * 1929 z Nového 
Bohumína  Korub Bohuslav * 1968 
z Nového Bohumína  Kublová 
Eliška * 1947 z Nového Bohumína 
 Mošnerová Jarmila * 1927 z No-
vého Bohumína  Pavlík Josef * 

1949 z Nového Bohu-
mína  Petruška Pavel 
* 1929 z Nového Bohumína  
PhMr. Rozsívalová Milada * 1928 
z Nového Bohumína  Škvarla 
Milan * 1951 z Nového Bohumína 
 Turoňová Ludmila * 1922 z No-
vého Bohumína  Vala Martin * 
1937 z Nového Bohumína  Wein-
gartová Cecilie * 1929 z Nového 
Bohumína  Zielinská Alžběta * 
1926 z Pudlova (mat)
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Své »ano« si řekly tyto páry
Petr Polách a Markéta Zarembová, 
oba z Bohumína
Roman Roháč a Barbora Muro-
ňová, oba z Bohumína
Daniel Sobín z Bohumína a Petra 
Havlová z Dolní Lutyně

Michal Kocur a Lucie 
Lakomá, oba z Bohumína
Radim Suchánek a Beáta Osval-
dová, oba z Bohumína
Petr Muchowitz a Kamila Nedě-
lová, oba z Bohumína

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také on-line na internetových strán-
kách www.bohumin.cz v sekci inzerce.

21. září oslaví krásné životní jubileum 85 let 
moje maminka, 

paní Zdeňka KOSINSKÁ.


Hodně zdraví, štěstí a životního elánu 

přeje dcera Zdeňka s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

REALITY

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Koupím garáž.  732 639 733.
 ● Prodám byt 3+1 a garsonku 

v ulici Svat. Čecha 1075. Cena do-
hodou.  704 142 631, e-mail: 
300883@seznam.cz.

 ● Prodám menší byt 2+1 u par-
ku, výtah, 3. patro, cena 420.000 
Kč. Při rychlém jednání sleva.  
605 944 699.

 ● Prodám stav pozemek – Rych-
vald. 3 300 m2, 800 Kč/m, RK ne-
volat.  723 343 102.

 ● Prodám řadovou garáž v drá-
tovnách za Kaufl andem, elektřina 
zavedena. Cena 52.000 Kč.   
737 403 469.

 ● Prodám zahradu ve Skřečoni, 
ul. U Borku, zahradní chatka, 
voda, elektřina, 1 260 m2, cena: 
317 Kč/m2.   604 388 862.

INZERCE
 ● Pronajmu byt 2+1 v nízké zá-

stavbě, 1. patro, ul. Mírová, Bohu-
mín.  604 228 384.

SLUŽBY

 ● Čištění koberců, sedacích sou-
prav, tepování mokrou cestou 
Kärcher, levně.  724 088 643. 
Web: www.cistyautointerier.cz.

 ● Čištění interiéru aut, příprava 
na prodej, svatby, kompletní čis-
ticí servis. Cena dohodou. Web: 
www.cistyautointerier.cz,  724 
088 643. 

 ● Přeprava sypkých materiálů, 
dřeva a uhlí nákl. vozem, nosnost 
max. 3 tuny.  604 831 981.
RŮZNÉ

 ● Prodej krmiva pro zvířata, 
osiv, hnojiv a postřiků, medu 
z Jeseníků, včelařských a rybář-
ských potřeb v obchůdku U Luďky 
v Nové Vsi.  776 684 719.

Padesát let spolu žijí 
bok po boku manželé 

Ján a Jiřina Pavlusovi z Vrbice. Společně s rodinou oslavili v sobotu 
2. září v obřadní síni městského úřadu svou zlatou svatbu. Komise pro 
občanské záležitosti jim přeje ještě spoustu krásných společně strávených 
chvil, hodně zdraví a životního elánu.  (pau)

Zlatá svatba Pavlusových

Foto: Jarmila DeptováFoto: Jarmila Deptová

Střední škola v Bohumíně pořádá

DEN ŘEMESEL 2017
27. 9. od 9 do 14 hodin

na náměstí T. G. Masaryka

A na co se můžete těšit? Především na 
   studenty maturitních oborů 
 s ukázkami z jejich praxe
  kuchaře s míchanými nápoji
  kadeřníky s moderními účesy
  obráběče i zámečníky s jejich výrobky
  elektrikáře s elektrickými obvody
  automechaniky a seřizování vozidla
 ... a mnoho dalšího

PŘEDSTAVENÍ OBORŮ S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI 

Přijďte se podívat, 
jste srdečně zváni!
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MĚŘENÍ 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.

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

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

INZERCE

Moderní školní pomůcky i metody výuky
V posledních letech prošla ZŠ ČSA řadou změn, které byly účelné, a proto v nich budeme 
pokračovat. Změny můžeme rozdělit do dvou oblastí. Jednak materiálního charakteru, 
mezi něž patří rekonstrukce a modernizace učeben, případně sociálního zařízení. 

Rozumně investujeme rovněž 
do smysluplných pomůcek nebo 
nových učebnic. V přírodopisu 
tak žáci pronikají díky názorným 
modelům do tajů říše živočichů 
či lidského těla. Rovněž se mo-
hou mnohému přiučit díky oblí-
benému školnímu teráriu a jeho 
obyvatelům, pagekonům řasna-
tým. K demonstraci praktického 
využití fyzikálních zákonitostí 
slouží speciální roboti Lego Mind-
storm, 3D tiskárna, souprava pro 
přírodovědná měření Pasco. 
Samozřejmostí jsou projektory 
a interaktivní tabule.  Když 

k praktickým pomůckám připo-
čteme skvělou práci pedagogů, 
není náhodou, že naši žáci devá-
tých tříd loni vykázali v celore-
publikovém testování, organizo-
vaném Českou školní inspekcí, 
výrazně nadprůměrných výsled-
ků ve fyzice. Zatímco republikový 
průměr řešených úkolů byl 52 
procent, naši deváťáci řešili úlohy 
s 65procentní úspěšností. 

Ještě lepších výsledků dosáhli 
žáci v testech z angličtiny. V ní se 
celorepublikový průměr usadil na 
72 procentech, naše škola vyká-
zala úspěšnost řešení 85 procent 

a například v oblasti poslechu 
s porozuměním dosáhli deváťáci 
ze ZŠ ČSA až 96procentní úspěš-
nost. Rovněž na kvalitu výuky 
cizích jazyků má svůj vliv vyba-
venost učeben. Nicméně hlavní 
podíl leží především na kvalitě 
učitelů a typu zvolené výuky. Zde 
se dostáváme do druhé oblasti 
změn, a sice zavádění moderních 
trendů výuky. Ty mají klíčový 
význam právě při výuce cizích 
jazyků. V nich je na naší škole 
naprosto nezastupitelné angažo-
vání rodilého mluvčího, který 
jednou týdně vede ve vybraných 

třídách výuku angličtiny a rovněž 
zájmový kroužek. Pozitivně se do 
žáků vtiskla rovněž metoda výuky 
zvaná CLIL, neboli volné přecháze-
ní z češtiny do angličtiny v dalších 
předmětech, například přírodo-
pisu, zeměpisu, dějepisu.

Z nových forem výuky musíme 
zmínit především výuku mate-
matiky podle profesora Hejného, 
jež dětem pomáhá matematiku 
skutečně pochopit místo pouhé-
ho memorování. Zásadní vliv na 
rychlost a kvalitu zvládnutí zá-
kladů čtení má u nejmenších dětí 
námi vyučovaná genetická metoda 
čtení. Na ni pak navazují různé 
metody rozvíjení čtenářské gra-
motnosti.

Adrian KUDER, ředitel ZŠ ČSA

Retro tábor v Beskydech
Spolek Tábory v Beskydech uspořádal 

v Horní Bečvě od 3. do 9. září »Senior 
tábor«. Zúčastnili se jej dříve narození 
z celé severní Moravy, ale také z Brna, Kolí-
na či Plzně. Správné mezigenerační vztahy 
zažilo také dvanáct členů Senior klubu 
Bohumín. Díky organizátorům, čtyřem 
nadšeným lidem, kteří se neúnavně od 
brzkých ranních do pozdních nočních ho-
din starali o velice zajímavý a všestranný 
program, se všichni účastníci mohli vrátit 
do dětských let. Nejrůznější soutěže, hry, 
výlety, vycházky či jízda na koni, to vše si 
senioři budou ještě dlouho pamatovat.

Ivano, Honzo, Sašo, Vojto, moc vám 
děkujeme za vaši práci, obětavost a mož-
nost tento zajímavý týden společně s vámi 
prožít.
Hana PRÁGLOVÁ, Senior klub Bohumín Foto: Helena ČervenkováFoto: Helena Červenková

Bádám, bádáš, bádáme, zahrad si všímáme
Masarykova škola se už několik let věnuje mimo jiné problematice životního prostředí, 
aktivitám a novinkám v oblasti ekologické výchovy.

V minulém školním roce získala 
dotaci 80 tisíc v rámci programu 
»Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty pro 
školní rok 2016/2017« z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu bylo prohlou-
bení a propojení teoretických po-
znatků s praktickým poznáváním 
formou prožitkového učení. Spo-
lupracovali jsme s bohumínskými 
školami, městem Bohumín, Svě-

tem techniky Ostrava a Planetá-
riem Ostrava. Loni v říjnu jsme 
připravili městskou ekosoutěž 
»Vnímej všemi smysly« pro čtyř-
členná družstva žáků šestých tříd 
bohumínských škol. Rovněž jsme 
vyhlásili fotosoutěž »Kvetoucí 
zahrada« a nejlepší fotografi e vy-
stavili na chodbách školy.

Pro badatelsky zaměřenou vý-
uku jsme zakoupili měřicí soupra-
vu Pasco. Její praktické využití 

jsme prezentovali během pozná-
vacího pracovního workshopu 
pro učitele. Na školní zahradě 
jsme rozmístili naučnou tabuli 
a dva hmyzí hotely. Na jejich pří-
pravě se podíleli především žáci 
osmých tříd společně se svými 
vyučujícími.

Největší ohlas jsme zazname-
nali u badatelských a poznávacích 
exkurzí a projektových dnů. Sem 
patří například návštěva Světa 

techniky Ostrava, Planetária 
Ostrava, výběrová exkurze pro 
žáky do Kroměříže a pro učitele 
do Čech pod Kosířem.

V dubnu se žáci druhého stupně 
zapojili do projektového dne »Ži-
vá zahrada«, který jsme využili pře-
devším k výsadbě keřů a stromků 
na školní zahradě.

V letošním školním roce jsme 
předložili novou grantovou žá-
dost na projekt »Terénní badatel-
ství«, který volně navazuje na už 
uskutečněné projekty. Nyní čeká-
me na výsledek výběrového řízení.

Věra SEDLÁKOVÁ, 
Jana SVAČINOVÁ

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)

2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm

Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografi e, případně delší text)

CENY INZERCE
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč
Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny
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Bohumín byl vůbec prvním místem, kde vznikla...  Do provozu byla uvedena 22. prosince 1902... tramvajová úzkorozchodná dráha.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 23.9. od 10 hodin DEN ŽE-

LEZNICE. Parní lokomotivy, his-
torické vlakové soupravy, noční 
světelná show, koncert skupiny 
Buty. Areál ČD, kino, nám. T. G. 
Masaryka.

 ● 6.10. v 9–17 hodin DNY 
ZDRAVÍ. Měření cholesterolu, 
tlaku, glykemie, dermatologie. 
Foyer kina, vstup zdarma.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 22.9. v 19 hodin KINGSMAN: 
ZLATÝ KRUH. Film Velká Britá-
nie, USA (Akční / Komedie) 
2017, titulky, od 15 let, 141 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 23.9. v 9 hodin OSTŘE SLE-
DOVANÉ VLAKY. Film Českoslo-
vensko (drama) 1966, přístupný, 
92 minut, zdarma.

 ● 23.9. v 11 hodin ANDĚL NA 
HORÁCH. Film Československo 
(Komedie), 1955, přístupný, 84 
minut, zdarma.

 ● 23.9. ve 13 hodin DÍVKA VE 
VLAKU. Film USA (Thriller), 
2016, titulky, od 15 let, 112 mi-
nut, zdarma.

 ● 23.9. ve 20 hodin PO STRNIŠ-
TI BOS. Film Česko (Rodinný), 
2017, přístupný, 111 min., 130 Kč.

 ● 25.9. v 19 hodin DUNKERK. 
Film Velká Británie (Válečný) 
2017, titulky, od 12 let, 107 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 27.9. v 9 hodin PADESÁT OD-
STÍNŮ TEMNOTY. Film USA (Dra-
ma), 2017, titulky, 117 minut. FK 
pro seniory, 50 Kč.

 ● 27.9. v 19 hodin ANNABELLE 
2: ZROZENÍ ZLA. Film USA (Ho-
ror), 2017, titulky, od 15 let, 109 
minut, 110 Kč.

 ● 28.9., 29.9.  a 30.9. v 19 hodin 
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR. 
Film Česko (Drama; druhý díl 
trilogie), 2017, přístupný, 115 
minut, 120 Kč.

 ● 11.10. v 9 hodin BÁBA Z LEDU. 
Film Česko, Slovensko (Drama), 
2017, 106 minut. FK pro senio-
ry, 50 Kč.
PRO DĚTI

 ● 22.9. a 30.9. v 16 hodin LEGO: 
NINJAGO. Animovaný fi lm USA 
(Rodinný), 2017, dabing, pří-
stupný, 97 minut. 22.9. ve 3D 
za 130 Kč; 30.9. ve 2D za 110 Kč.

 ● 24.9. v 10 hodin MATYLDA 
ZASAHUJE. Divadlo pro děti od 
4 do 10 let, pohádka o zvířát-
kách. Sál kina,  58 minut, 80 Kč.

 ● 25.9. a 29.9. v 16 hodin HUR-
VÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM. 
Animovaný fi lm Česko (Rodin-
ný), 2017, přístupný, 85 minut. 
25.9. ve 3D za 140 Kč, děti 120 
Kč; 29.9. ve 2D za 120 Kč, děti 
100 Kč.
DIVADLO

 ● 24.9. v 19 hodin JEŠTĚRKA NA 
SLUNCI. Komorní komediální hra, 
hrají Hana Maciuchová, Jaroslav 
Satoranský. Sál kina, 390 Kč.

 ● 7.10. v 19 hodin HAVRANÉ 
Z KAMENE. Příběh mladé čaro-
dějnice, divadelní představení 
souboru Lucie Semančíkové v pří-
rodě. Park P. Bezruče u vchodu do 
letního kina, vstupné dobrovolné.

 ● 10.10. v 19 hod. SLAMĚNÝ KLO- 
BOUK. Komedie se zpěvy v podá-
ní bohumínského ochotnického 
souboru Boban. Sál kina, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

 ● 2.10. až 7.10. TÝDEN KNIHO-
VEN. Upomínková amnestie, 
poloviční sleva na roční regist-
raci, čtenářský maraton.
PRO DĚTI 

Akce v dětském odd. Nový Bo-
humín, není-li uvedeno jinak.

 ● 21.9. a 22.9. (mimo středu) ve 
13–17 hodin SLUNÍČKOVÉ VY-
RÁBĚNÍ. Výtvarná dílna. 

 ● Do 8.12. LOVCI PEREL. Celo-
roční čtenářská soutěž o ceny. 
Vybrané dětské knížky za jejich 
přečtení přinášejí soutěžícím 
zisk v podobě perel. 

 ● 29.9. v 15–17 hodin DESKOV-
KY S TERKOU. Kroužek hráčů 
deskových her s vyprávěním 
příběhů.

 ● 2.10. až 6.10. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin KNIŽNÍ ZÁLOŽ-
KA. Výtvarná dílna. Dětské odd. 
N. Bohumín a knihovna Skře-
čoň. 3. 10. a 6.10. St. Bohumín, 
2.10. Záblatí.

 ● 2.10. až 6.10. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin KRTEČKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ. Čítárna a té-
matická výstava knih.  

 ● 6.10. ve 13–17 hodin ČTE-
NÁŘSKÝ MARATON. Střídavě 
čtou děti, rodiče i prarodiče. 
PŘEDNÁŠKA

 ● 17.10. v 17 hodin JAK SESTAVIT 
RODOKMEN. Přednáška o genealo- 
gii Petry Nevolöšové. Přednáš-
ková místnost knihovny, 60 Kč.
VÝSTAVY

Do 29.9. MICHAELA. Výstava fo-
tografií Miroslava Pawelka. 
Knihovna, galerie na schodech.

SPORT

 ● 4.10. v 6–20 hodin PLAVECKÁ 
SOUTĚŽ MĚST. Celorepubliková 
soutěž v plavání, vstup do 
aquacentra zdarma.

 ● 24.9. v 17 hodin JÓGA S VÁC-
LAVEM KREJČÍKEM. Známý lek-
tor v rámci republikového turné 
poprvé v Bohumíně. Velká tělo-
cvična DDM. 
FOTBAL

 ● 30.9. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– SK BRUŠPERK. Dorost, za par-
kem.

 ● 1.10. v 15 hodin FK BOSPOR 
– 1. BFK FRÝDLANT NAD OST-
RAVICÍ. Divize, za parkem. 

 ● 8.10. v 15 hodin FK BOSPOR 
– FC VSETÍN. Divize, za parkem.
HOKEJ

 ● 23.9. v 18 hodin HC BOSPOR 
– HK NOVÝ JIČÍN "B". Krajská liga 
mužů.

 ● 30.9.v 18 hodin HC BOSPOR 
– HC FRÝDEK-MÍSTEK "B". Kraj-
ská liga mužů.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

OD 25.9.

pondělí až čtvrtek: 
 6–7.45 a 12–21 hodin
pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin 
SAUNOVÝ SVĚT

pondělí až pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin 
saunové ceremoniály denně od 
19 hodin
FITKO OD 25.9.

pondělí až čtvrtek  6–21 hodin
pátek  10–21 hodin
víkendy a svátky: 8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info
denně 9–19 hodin

září:  denně 9–19 hodin
říjen:  jen víkendy 10–18 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
pondělí–pátek:  15–18 hodin
víkendy a svátky: 
 10–13 a 15–18 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 
530, 777 707 782, 
www.bospor.info

Veřejné bruslení začíná 1.10.

Soboty a neděle v 15–16.30 
hodin. Možnost zapůjčení brus-
lí za 50 Kč.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 21.9. do 8.10.

P170. výročí vzniku Nového Bohumína170. výročí vzniku Nového Bohumína
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MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz, info@maryska.cz, 

 776 577 722

 ● Do 26.10. F15860 – V DUŠI STUDENT-
KY. Vernisáž výstavy Nikol Rechtorisové, 
která se věnuje abstrakcím i malbě po-
mocí otisků prstů. Výstava potrvá do 26. 
října, k vidění vždy v úterý a čtvrtek od 
15 do 18 hodin.

OSTATNÍ AKCE

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice »Bohu-
mín - pohledy do minulosti města«. 
PO–PÁ v 10-12 a 17-20 hodin, SO a NE 
v 10-20 hodin. Starý Bohumín, Pod Zele-
ným dubem.

SPORTCENTRUM BOHUMÍN

Nerudova 1037,  724 556 557
www.sportcentrum-bohumin.cz

Registrace online na sportnect.com

 ● 30.9. v 17 hodin TURNAJ VE FLORBA-
LU. V každém týmu 3 až 4 hráči (bez 
brankáře), prezentace od 16.30, startov-
né 500 Kč za tým.

 ● 6.10. SPORTCENTRUN. 2. ročník 
běžeckého závodu v parku; děti startují 
v 16 hodin, hlavní závod na 5 km v 17 
hodin. Po vyhlášení výsledků proběhne 
ve Sportcentru afterparty.

CVIČENÍ

 ● BĚŽECKÁ SKUPINA. Každé pondělí 
v 18 hodin; JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA –
SPINÁLNÍ JÓGA. V pondělí a středu , 
19 hodin; STEP AEROBIK ve středu v 18 
hodin; KRUHOVÝ TRÉNING  v úterý od 19 
hodin; INDOOR CYCLING od pondělí do 
čtvrtku v 18 hodin; FORMOVÁNÍ POSTA-
VY v úterý a ve čtvrtek v 19.15 hodin; 
BE FIT v pondělí v 17 hodin a ve středu 
v 18 hodin. SPORTCENTRUM BOHUMÍN, 
www.sportcentrum-bohumin.cz. 

 ● PILATES. Každé úterý v 18 hodin, tělo-
cvična malé ZŠ Beneše u Bastien Café. 
Na tel. objednávku   604 999 147
slunerc.webnode.cz.

CO – KDY – KDEZa každý rok jedna růže pro Boban

Ztratil se 
pejsek

Jmenuji se Markétka, 
je mi 10 let a ztratil se mi 
můj  pe jsek ,  č tyř le tý 
yorkshirek jménem Riki. 
Stalo se to v neděli odpo-
ledne 10. září ve Skřečoni 
a pořád ho hledám. Pro-
sím, pokud jste ho viděli 
nebo ho našli, zavolejte 
na číslo 731 304 821. Dě-
kuji, moc mi chybí. 

Markétka  

Deset růží pro Boban. Takový byl název divadelního představení, 
přičemž kytice květů i jejich počet symbolizovaly desáté naroze-
niny bohumíského ochotnického souboru. Oslavy probíhaly 
stylově, 9. září na jevišti místního kina.

Večer v kině byl 
výjimečný pro diva-
delníky i diváky. Ti 
tentokrát nezhlédli 
klasické představení, 
ale průřez tvorbou 
uplynulé dekády. 
Představení mělo 
formu ukázek, bě-

hem nichž se divákům představili také jednotliví 
členové Bobanu, tedy Bohumínského bavidélka 
zpravidla nedělního.

Zpestřením večera byl také »telemost«, během 
nějž se bohumínská scéna spojila s Národním diva-
dlem moravskoslezským. I tento kulturní stánek 
totiž ve stejný den slavil, 9. září se zde konal galave-
čer k zahájení 99. sezony.

Boban už nyní pro příští sezonu zkouší novou hru 
Babička v trenkách. Čekání na její premiéru si mohou 
příznivci souboru zkrátit návštěvou představení Sla-
měný klobouk, s níž ochotníci slavili úspěchy letos. 
Boban tuto komedii odehraje 10. října v 19 hodin na 
domácí scéně v bohumínském kině a pak v sobotu 28. 
října v 18 hodin na Slezskoostravském hradě.  (tch)

Boban důstojně oslavil desáté výročí a herci si pochutnali na dortu, který jim věnovalo 
město.  Foto: Radan Vašulín
B
m

Děti z mateřinek, které spadají 
pod křídla Benešovy školy, 

mají k dispozici nové atrakce. Rozšířily tak nabídku herních prvků v zahradách 
mateřských škol. Houpačky, kterým se říká »hnízda«, nově přibyly ve Fit školce 
(na snímku) a Rafíku, tedy Rafi nérském lesíku. Atrakce město pořídilo a instalo-
valo díky peněžnímu daru Nadace ČEZ, který činil 70 tisíc a pokryl drtivou větši-
nu nákladů. Z městské pokladny bylo třeba doložit jen něco přes osm tisíc. (red)

Houpačky v mateřinkách

Hudební skupina Black 
Band, známá ze Šlágru 

TV, vystoupí 29. října od 15 hodin v Děl-
nickém domě v Dětmarovicích. Vstupen-
ky za 200 korun už jsou v předprodeji 
v místě koncertu nebo po telefonické 
domluvě na čísle  777 998 917.

Koncert 


