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Kocúr, Velký bejček, Kyklop, Stříbrný šíp, Šlechtična či Ušatá. Nezasvěcení tápou, ovšem milovníkům 
železnice srdce zaplesá. Okamžitě se jim vybaví mašinky, především parní, které se těmito originálními 
přezdívkami honosí. Všechny zmíněné a spolu s nimi mnoho dalších byly 23. září k vidění v Bohumíně. 
Ten byl letos centrem »ajznboňáckých« oslav a dějištěm Národního dne železnice.

Letošní železničářský svátek si bohužel vy-
sloužil přívlastek »Národní den deštníků«. 
Celodenní přívaly deště se podepsaly na účasti, 
ovšem zapálených milovníků mašinek dorazi-
ly i přes nevlídné počasí zástupy. A nelitovali. 
Organizátoři rozdělili program do tří sekcí. 

Nejatraktivnější byl »Svět historie«, který 
zahrnoval přehlídku více než třiceti dobových 
lokomotiv. Součástí byly také parní jízdy a jízdy 
zvláštních vlaků. Na trase Bohumín-Praha 
dokonce jezdil spoj s označením Retro Ostra-
van. Protipólem historické sekce byl »Svět 
změny«. V areálu technicko-hygienické údržby 

bylo k vidění to nejmodernější, co se v součas-
nosti po českých tratích prohání. A konečně 
»Svět zábavy« nabídl hudební vystoupení 
a kulturní program.

Návštěvníci akce měli možnost nahlédnout 
do míst, kam se běžně člověk, pokud neoblé-
ká modrou uniformu, nedostane. A všude na 
ně čekala nějaká lákadla. Ať už to bylo několik 
stylových miniaturizovaných ploch s modely 
vláčků, pohádkový vagon, kinematovlak nebo 
vůz upravený do podoby železničářského mu-
zea. Zlatým hřebem pak byla dvouhodinová 
noční show v depu kolejových vozidel. Diváci 

tady zhlédli scé-
nicky nasvětlené 
lokomotivy s ko-
mentářem a před- 
stavením jednot-
livých exponátů. 
Přestože  točnu 
i hlediště stále 
skrápěl déšť, byl 
to pro všechny 
neopakovatelný 
zážitek.

Bohumín se do regionálních oslav Dne že-
leznice zapojil už posedmé, ovšem letos byl 
také hlavním hostitelským městem. Pocty se 
mu dostalo u příležitosti významného výročí 
Severní dráhy císaře Ferdinanda. Před 170 
lety, 1. května 1847, přijel do města první vlak 
a současně tak vznikla jeho nejmladší část 
Nový Bohumín. Dílčí oslavy jubilea proběhly 
už v květnu, kdy na nádraží dorazil historický 
vlak s císařskou návštěvou. 

Díky pořadatelství Národního dne železnice 
se do nového hávu oblékla také výpravní bu-
dova bohumínského nádraží. V létě proběhla 
oprava střechy a poškozené fasády. Obnovy 
se po letech dočkal i vestibul. Restaurátoři 
vrátili vnitřním omítkám a štukovým prv-
kům původní lesk. Současně prošly renovací 
také schody památkově chráněné ocelové lávky 
přes železnici. Proto zamrzí, že lávku nemohla 
veřejnost z bezpečnostních důvodů během 
akce rovněž využívat.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Volby nových 
poslanců se blíží
Volební místnosti pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se otevřou v pátek 20. října 
ve 14 hodin a budou uzavřeny 
ve 22 hodin. Druhý den, v sobotu 
21. října, mohou voliči hlasovat 
od 8 do 14 hodin. 

Hlasovací lístky budou všem voličům 
doručeny nejpozději tři dny před dnem 
konání voleb, tedy do 17. října. Pokud je 
někdo neobdrží (například z důvodu 
chybějící dopisní schránky), může si lístky 
vyzvednout po 17. říjnu v infocentru rad-
nice, případně je obdrží přímo ve volební 
místnosti. 

V Bohumíně dochází ke dvěma změ-
nám v umístění volebních místnosti. 
Okrsek 2, ve kterém volí Vrbičtí, bude 
nově v hasičské zbrojnici ve Vrbici (v mi-
nulosti byl v restauraci U Zvonu). Druhá 
změna je u novobohumínského okrsku 
13, který bude přemístěn do zasedací 
místnosti v přízemí radnice naproti info-
centru (dříve MŠ Rafi nérský lesík). U os- 
tatních okrsků se nic nemění a jejich 
seznam je na webu města. Kromě toho 
každá domácnost společně s lístky obdrží 
informaci o svém okrsku a jeho umístění. 

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
osmnácti let a nevznikla u něj překážka 
volebního práva. Pokud se nebude zdržo-
vat v místě trvalého pobytu, může hlasovat 
na voličský průkaz v jakémkoliv okrsku na 
území České republiky nebo ve zvláštním 
okrsku v zahraničí. O vydání průkazu lze 
požádat osobně v ohlašovně bohumínského 
městského úřadu, kancelář A 101 do 
18. října do 16 hodin. Další možností je 
podat žádost písemně s ověřeným podpisem 
nebo v elektronické podobě prostřednic-
tvím datové schránky do 13. října. Při ztrátě 
či odcizení průkazu nelze vydat duplikát.

U pacientů hospitalizovaných v ne-
mocnici je možný zápis do zvláštního 
seznamu voličů. Tento seznam předá po-
věřený zástupce nemocnice úřadu do 
13. října do 14 hodin. Pokud nebude 
volič pobývající v nemocnici nebo ob-
dobném zařízení zapsán ve zvláštním 
seznamu, nebude mít voličský průkaz 
nebo trvalý pobyt v okrsku, v něž se 
nemocnice nachází (okrsek 19 s místností 
v základní škole ve Starém Bohumíně), 
nebude mu hlasování umožněno. 

Letos poprvé nebude volební kampaň 
probíhat na stránkách městských novin 
Oko a nebudou zde představeni ani místní 
kandidáti. Změnou volebního zákona totiž 
není možné k volební kampani využívat 
komunikační média krajů či obcí.  

Bližší informace k volbám je možné 
získat na webu města v sekci Radnice, 
rubrice Volby.

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice

Osobní kontakt žádná 
elektronika nenahradí

V Záblatí se letos setkání uskutečnilo na neobvyklém místě. Z místní sokolovny se přesunulo do školy. 

Už dvaadvacet let vyráží vedení 
města za občany do městských části. 
Besed se účastní také zástupci 
radnice a městské policie. Šestice 
letošních setkání proběhla ve druhé 
polovině září. Jednou to bylo 
ve škole, podruhé v restauraci. 
Prostředí se mění, ale tradice nikoli.

Smyslem setkání, která se konají od roku 
1995, je předávání informací. Vedení Bohu-
mína seznámí posluchače s novinkami, které 
se za uplynulý rok ve městě udály nebo se 
chystají, zpětnou vazbou jsou zase postřehy či 
problémy starousedlíků. „Každou městskou 

část trápí nějaký zásadní problém. Ve Starém 
Bohumíně je to hluk z dálnice, ve Vrbici zápach 
z ostravské kompostárny. Obyvatele Šunychlu 
sužuje neodtékající Mlýnský potok či parková-
ní u Kališova jezera, Skřečoň hustota dopravy 
v ulici 1. máje,“ shrnul starosta Petr Vícha. Spo-
lečným tématem všech setkání je pak výstavba 
kanalizací a chodníků či problémy s nepři-
způsobivými.

Přestože se schéma setkání drží tradice, bě-
hem uplynulých dvou dekád se změnil jejich 
charakter. Ubylo stížností i posluchačů. Je to 
logické. Setkání se zrodila v době »předinter-
netové«, kdy lidé na besedách hlásili každou 
díru v chodníku, každou nesvítící lampu. 
Nyní jim stačí sednout k počítači a využít 
elektronické služby Hlášení závad nebo Ptejte 
se. „Navíc velmi dobře pracují komise pro 

městské části a místní spolky, které nám dávají 
podněty k řešení průběžně. Přesto máme také  
z letošních besed několik poznámek, kterými se 
budeme neprodleně zabývat,“ dodal Vícha.

Ačkoli dnes moderní technologie pomáha-
jí určité záležitosti řešit pružněji, Bohumín 
chce tradici setkání i do budoucna zachovat. 
Osobní kontakt zkrátka žádná elektronická 
služba nenahradí. „Letos nám navíc občané 
pomohli, když se ochotně zapojili do ankety 
k budoucí prioritám a městským investicím,“ 
kvitoval osobní setkání Petr Vícha. 

Z ankety vyplynulo, že lidé nejvíce fandí 
rozšiřování rekreace u Kališova a Vrbického 
jezera nebo modernizaci autobusového stano-
viště a prostranství před vlakovým nádražím. 
Také si přejí zachování zdravotnických služeb 
v Bohumínské městské nemocnici, vznik 
nových chodníků a cyklotras v městských 
částech či nového lesoparku Na Panském. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Přes cestu po »zebře« bez pruhů
Nevypadají jako zebry, ale plní obdobnou funkci. 
V Bohumíně si odbývají svou premiéru nová »místa 
pro přecházení«. Jsou alternativou k přechodům pro 
chodce, jen jsou jinak označená.

Město dlouho usilovalo o zří-
zení přechodu pro chodce mezi 
drogerií »Na Schodech« a žele-
zářstvím ve Štefánikově ulici. 

Dopravní experti ale oponovali, 
že jej v těchto místech zřídit ne-
lze, protože se do padesáti metrů 
nachází přechod regulérní. Ale 

vysvětlujte to chodcům. Ti si od 
drogerie cestu zkracovali bez 
ohledu na dopravní značení. 
Výsledkem je proto kompromis. 
U krajnice na straně drogerie 
bylo třeba kvůli lepšímu výhledu 
vykácet pár přestárlých stromů. 
A následně zde vzniklo místo pro 
přecházení. To se od klasického 
přechodu liší dopravním znače-
ním. Přechod symbolizuje zebra, 
místo tvoří pás obdélníků. Také 
svislá značka je jiná, u přechodu 
modrá, u místa pro přecházení 
červená, která se v Bohumíně 
objevila i ve svislé podobě na vo-
zovce. Povinnosti chodců se ale 
nijak nemění. Stejně jako u pře-
chodu mají povinnost »místo« 
k přecházení využít, pokud je 
v dosahu.

Kromě Štefánikovy ulice v cen-
tru se místo pro přecházení obje-
vilo nově také poblíž hasičské 

zbrojnice ve Starém Bohumíně. 
Ve Slezské ulici chtěla radnice 
rovněž vybudovat klasický pře-
chod, ale záměr opět zhatily nor-
my a »dopraváci«. Kvůli údajně 
malé hustotě provozu v ulici tady 
přechod nedoporučili.  (tch)

  Vyhrazený pruh z obdélníků je alternativou k zebře.  Na místo pro přechá-
zení upozorňuje i značka na vozovce. Foto: Pavel Čempěl

Zpustlá lokalita za malometrážkami, 
kterou z jedné strany odděluje 
nevzhledný plechový plot a z druhé 
ještě ohyzdnější betonový, se před 
očima mění. Roky neudržovaná část 
Rafi nérského lesíku se připravuje 
k napojení na tu upravenou. V září 
zde probíhala demolice starého 
oplocení a budování nového.

Plochu město odkoupilo od petrochemické 
firmy, která vlastní přilehlý areál bývalého 
skladu pohonných hmot. Nejprve bylo nutné 
vymýtit džungli a zlikvidovat rumiště. Probírka 
dřevin probíhala na jaře a k zemi šly všechny 
náletové, poškozené a neperspektivní stromy. 
Stát zůstaly jen ty hodnotné a dlouhověké. 

Úpravy pak pokračovaly odvozem smetí, kte-
ré se tu za desítky let nashromáždilo. Největší 
práci dalo vytažení a odvoz několika desítek 
velkých betonových pražců. Následoval návoz 
kvalitní zeminy a hrubé terénní úpravy.

Rafinérský lesík se rozroste o novou část

V uplynulých dnech se najaté firmy vě-
novaly plotům. Nejprve vztyčily nový, který 
oddělí plochu od bývalé rafi nérie. Poté těžká 
technika odstranila betonovou zeď a pletivo 
u Okružní ulice. Zde musela postupovat velmi 
opatrně, protože podél oplocení vedou v zemi 
inženýrské sítě. Místo vykopávání sloupků 
s masivními patkami je hydraulické kleště 
musely ze země vytahovat jako řepu ze záhonu. 
Se stavbou nového klasického plotu podél 
silnice se nepočítá. Přírodní bariéru tady na-
opak vytvoří 425 keřů. Do prostoru se pak 
budou vysazovat i stromy, přibude jich tady 
dvaašedesát.

„Ještě na podzim chceme stihnout jemné 
terénní úpravy a založení trávníků. Tomu 
předchází vyhubení plevele,“ nastínila Ľubica 
Jaroňová z městského odboru životního pro-
středí a služeb. 

Po obnově travnatých ploch je v plánu vy-
budování mlatových pěšin, které se napojí na 
síť chodníků současného parku.   (tch)

Úprava zakoupeného pozemku (vpravo) navazuje na rozsáhlou revitalizaci, kterou prošel v letech 2008 až 
2010 samotný Rafi nérský lesík (vlevo).   Foto: Pavel Čempěl

Jeden plot se v září boural, druhý stavěl. Po úpravě terénu a výsadbě zeleně zmizí i dosavadní plechové oplocení.
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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+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, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti tržiště, vlakového 
a autobusového nádraží. Dům je 
nově napojen na centrální záso-
bování teplem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 66,68 m2, celková 
plocha bytu 66,68 m2. Prohlídka 
9.10. v 15.15–15.30 hodin a 10.10. 
v 8.45–9.00 hodin. Opakovaná 
licitace  bytu se koná 11.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 52, I. kategorie, 11. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům včetně střechy. V domě 
je zajištěn úklid společných pro-
stor úklidovou firmou. Sklepní 
boxy jsou umístěny na patře. Byt 
s plastovými okny. Plocha pro vý-
počet nájemného 37,27 m2, celková 
plocha bytu 38,61 m2. Prohlídka 
11.10. ve 14.15–14.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
11.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům. V bytě je plynové 
etážové topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72,00 m2, celková 
plocha bytu 77,00 m2. Prohlídka 
9.10. ve 14.45–15.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 
11.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1034, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
panelový dům u náměstí Budouc-
nosti s možností parkování. Poblíž 
domu jsou základní a mateřské 
školy. Plocha pro výpočet nájem-

ného 56,74 m2, celková plocha 
bytu 58,27 m2. Prohlídka 11.10. ve 
14.30–14.45 hodin a 12.10. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
16.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 16, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti 
a škola. Možnost parkování po-
blíž domu. Dům s výtahem. Byt 
s ústředním topením, zrekonstru-
ovanou koupelnou a WC. V bytě 
jsou nové podlahové krytiny 
a nové pokojové dveře. Plocha 
pro výpočet nájemného 60,68 m2, 
celková plocha bytu 62,68 m2. 
Prohlídka 11.10. v 15.00–15.15 
hodin a 12.10. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 553, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkosti 
parku, školky, základní a střední 
školy. Byt s ústředním topením 
a kuchyňskou linkou. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,84 m2, cel-
ková plocha bytu 51,84 m2. Pro-
hlídka 11.10. ve 14.45–15.00 ho-
din a 12.10. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 209, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se 
zahradou a domovní kotelnou na 
plyn. Plocha pro výpočet nájem-
ného 66,94 m2, celková plocha 
bytu 77,42 m2. Prohlídka 10.10. 
v 9.00–9.15 hodin. Opakovaná 
licitace  bytu se koná 16.10. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny je po cel-
kové rekonstrukci. Možnost par-
kování u domu. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 16.10. v 15.15 
–15.30 hodin a 17.10. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 
18.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 50, I. kategorie, 10. nadzem-
ní podlaží. Panelový věžový dům 
je po celkové rekonstrukci, včetně 
zateplení. V blízkosti domu jsou 
potraviny, školka i parkoviště. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
76,36 m2, celková plocha bytu 
78,58 m2. Prohlídka 16.10. ve 14.15 
–14.30 hodin a 17.10. v 8.15–8.30 
hodin. Licitace bytu se koná 
18.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 23, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny a parko-
vištěm u domu. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,61 m2, celková plocha bytu 
69,93 m2. Prohlídka 16.10. ve 
14.45–15.00 hodin a 17.10. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 304, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům se nachází poblíž centra 
města, střediska zdravotnických 
služeb, autobusové zastávky, zá-
kladní a mateřské školy. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,70 m2, 
celková plocha bytu 56,70 m2. 
Prohlídka 16.10. ve 14.30–14.45 
hodin a 17.10. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 18.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 10. nadzem-
ní podlaží. Věžový panelový dům, 
který v roce 2015 a 2016 prošel 
celkovou rekonstrukcí včetně za-
teplení a generální opravy výtahů. 
Možnost parkování u domu. Po-
blíž domu jsou potraviny, školka 
a základní škola. Plocha pro vý-
počet nájemného 33,05 m2, celková 
plocha bytu 33,05 m2. Prohlídka 
16.10. ve 14.15–14.30 hodin 
a 17.10. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům na-
proti městské nemocnici, v blíz-
kosti školky, základní školy, dět-
ského koutku a autobusové 
zastávky. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. Byt s balko-
nem a ústředním topením. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
114,30 m2, celková plocha bytu 
119,30 m2. Prohlídka 18.10. ve 
14.15–14.30 hodin a 19.10. 
v 9.15–9.30 hodin. Opakovaná 
licitace  bytu se koná 23.10. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům na-
proti městské nemocnice, v blíz-
kosti školky, základní školy, dět-
ského koutku a autobusové 
zastávky. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. Byt s ústřed-
ním topením. Plocha pro výpočet 
nájemného 55,30 m2, celková plo-
cha bytu 55,30 m2. Prohlídka 
18.10. ve 14.15–14.30 hodin 
a 19.10. v 9.15-9.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 
23.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 276, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
naproti městské nemocnici, v blíz- 
kosti školky, základní školy, dět-
ského koutku a autobusové za-
stávky. Byt s balkonem a ústřed-
ním topením. Plocha pro výpočet 
nájemného 103,70 m2, celková 
plocha bytu 106,80 m2. Prohlídka 
18.10. ve 14.30–14.45 hodin 
a 19.10. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 276, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
naproti městské nemocnici, v blíz- 
kosti školky, základní školy, dět-
ského koutku a autobusové za-
stávky. Byt s balkonem a ústřed-
ním topením. Plocha pro výpočet 
nájemného 94,20 m2, celková 
plocha bytu 97,60 m2. Prohlídka 
18.10. ve 14.30–14.45 hodin 
a 19.10. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 442, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, poblíž tržiště, vlakového 
a autobusového nádraží. Dům je 
nově napojen na centrální záso-
bování teplem. Byt s plastovými 
okny a generální opravou elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 37,60 m2, celková plocha 
bytu 37,60 m2. Prohlídka 23.10. ve 
14.30–14.45 hodin a 24.10. v 8.00 
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
25.10. v 16.00 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

V tomto nízkopodlažním domě 
ve Slezské ulici 276 naproti městské 
nemocnici se 23. října licitují dva 
byty. Jeden o velikosti 1+3 a celko-
vé ploše 106,8 m2, plocha druhého 
bytu 1+2 má 97,6 m2. Oba byty 
mají ústřední topení a balkon.
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ŠUNYCHL (katastrální území 
Nový Bohumín)

V okolí se nachází krásná pří-
roda s jezery, možnosti koupání, 
Hraniční meandry Odry, ptačí 
oblast a naučná stezka. Z této 
městské části je dobrá dostup-
nost do centra Bohumína.  
  Dvorská ulice, orná půda, 
výměra 873 m2, parcelní číslo 
1887/3. Vyvolávací cena pro lici-
tační řízení je 510 Kč/m2.
 Šunychelská ul., zahrada, 632 
m2, p. č. 2098/1 a orná půda, 803 
m2, p. č. 2098/2. Oba pozemky 
se budou prodávat jako jedna 
stavební parcela. Vyvolávací 
cena 488 Kč/m2. Pozemek je 
možno napojit na veřejný vodo-
vodní řad.
 Šunychelská ul., ostatní plo-
cha, 1 118 m2, p. č. 2098/3. Vyvo-
lávací cena 492 Kč/m2. Pozemek 
je možno napojit na veřejný vo-
dovodní řad.
PUDLOV

V okolí se nachází autobusová 
doprava, obchod i restaurace. 
Výborná dostupnost do centra 
Bohumína i Ostravy. Pozemky je 
možné napojit na veřejný vodo-
vodní řad. Napojení na měst-
skou kanalizaci je možné pouze 
s předčištěním přes domovní 
ČOV.
 Partyzánská ul., zahrada, 722 
m2, p. č. 82. Vyvolávací cena 429 
Kč/m2. 
 Drátovenská ul., zahrada, 864 
m2, p. č. 21/2. Vyvolávací cena 
486 Kč/m2. 
VRBICE 

V okolí se nachází obchod, 
restaurace i autobusová dopra-
va. Z této městské části je výbor-
ná dostupnost do centra Bohu-
mína i Ostravy.
 Ostravská ul., zahrada, 1 254 
m2, p. č. 165/2. Vyvolávací cena 
486 Kč/m2. Pozemek je možno 
napojit na veřejný vodovodní 
řad. 
ZÁBLATÍ

Krásná a klidná městská část 
obklopená lesy a zelení. Je zde 
základní i mateřská škola, spor-
tovní hřiště, kulturní zařízení, 
restaurace, obchod, pobočka 
České pošty i autobusová do-
prava. Výborná dostupnost do 
Bohumína a Rychvaldu. 
 Slunečná ul., zemědělský půd-
ní fond, 1037 m2, p. č. 1282/2. 
Vyvolávací cena 595 Kč/m2. Mož-
nost napojení na inženýrské sítě 
v hranici pozemku. 

Město Bohumín nabízí 
pozemky k výstavbě 

rodinných domů

Na Dušičky po novém
Dušičky pomalu klepou na dveře, už za 
měsíc budou hřbitovy v obležení. Proto 
zde nyní fi nišují práce, aby příchozí, kteří 
přijdou »posvítit« a zavzpomínat na své 
blízké, navštívili důstojná místa posledního 
odpočinku. Opravy se týkají především 
hřbitovních komunikací.

Ve Starém Bohumíně letos proběhla významnější 
oprava čelní zdi. Ta se posledních pár let postupně 
vychylovala a bylo ji nutné od základů srovnat a sta-
ticky zajistit. Na sklonku září tady probíhala rovněž 
obnova chodníků. Od hlavního vchodu ke kapli 
a vlevo ke kontejnerům jsou nové cestičky ze zám-
kové dlažby. Vzadu za kaplí z recyklátu. „V této části 
jsou hroby umístěny atypicky, nejsou v řadě, vybočují. 
Místo zámkové dlažby jsme proto zvolili recyklát,“ 
vysvětlila Eva Liszoková z radničního odboru život-
ního prostředí a služeb.

Oprava chodníčků čeká ještě letos hřbitov v No-
vém Bohumíně a také v Záblatí. Vše by mělo být 
hotovo do Všech svatých. Ve Vrbici proběhla obnova 
stezek už na jaře, zkulturnění se nyní dočká ještě 
menší zelená plocha u opravené bývalé márnice. 
Počítá se zde s výsadbou keřů.  (tch)

Výstavba nového chodníku na hřbitově ve Starém Bohu-
míně.  Foto: Pavel Čempěl

S filmovým i reálným policistou o drogách
Loni do Bohumína zavítal unikátní protidrogový vlak. 
Každý z jeho vagonů představoval jiné prostředí – bar, 
feťácké doupě, policejní služebnu nebo vězeňskou celu. 
Realisticky tak varoval děti před riziky a následky, které 
plynou z užívání narkotik. Odjezdem vlaku ale protidro-
gová prevence neskončila. Za školáky nyní přímo do tříd 
dorazil navazující projekt »To je zákon, kámo!«.

Loni ve vlaku prožily děti zfi lmo-
vaný příběh party mladých lidí, 
kteří začnou nenápadně koketo-
vat s drogami. Ty je ale postupně 
pohltí a zničí jim i jejich nejbliž-
ším život. Sugestivně natočený 
film nyní pokračuje. 

Školáci sledují jeho pokračování, 
které je opět interaktivní. Děj se 
vždy v určité zlomové pasáži za-
staví a policista na plátně se dětí 
zeptá, jak by situaci řešily ony. 
Kromě virtuálního policisty se ale 

žáci ve třídách setkají 
i s tím skutečným. Pro-
jektem, který krom 
fi lmu zahrnuje i bese-
du nebo kriminální 
hru, je provází měst-
ský strážník.

„Vysvětluji dětem, 
co v oblasti drog a je-
jich distribuce je a ne- 
ní legální. Jak vzniká 

závislost, jaký je rozdíl mezi pře-
stupkem a trestným činem,“ ozřej-
mil strážník Pavel Ulman, který 
v září přednášel žákům druhého 
stupně v Masarykově škole. Sou-
částí »lekce« pro jednu třídu, která 
má dvě a půl hodiny, je i poučná 
soutěž. „Děti utvoří pětičlenná 
družstva, v nichž si rozdělí role 
psovoda, kriminalisty, technika, 
experta a vyšetřovatele. Jako »po-
licejní tým« pak musí řešit jednot-
livé úkoly,“ dodal Ulman. Závěr 
pak patří debatě, během níž se 
mohou děti ptát na věci, které je 
z dané problematiky zajímají.

Interaktivní »To je zákon, 
kámo!« je přímým pokračová-
ním protidrogového vlaku, který 
se setkal s velkým pozitivním 
ohlasem a nyní vyráží i do zahra-
ničí. Oba projekty zastřešuje 
Nadační fond Nové Česko.  (tch)

Školáci si mohou vyzkoušet speci-
ální brýle, které simuluji vidění 
a pocity po požití alkoholu nebo 
opiátů.  Foto: Pavel Čempěl

Bez pomůcek se beseda neobejde. Strážník Pavel Ulman s sebou nosí třeba 
drogový kufr, vzorník omamných a psychotropních látek.

film nyní pokračuje. ž
i
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Výstavba tady probíhala v různém období. Věžáky zde sousedí s nízkými paneláky, 
zděnými obytnými domy i chaloupkami z červených neomítaných cihel. Společně 
ale tvoří jednoho sídliště, které se rozkládá mezi ulicemi Čs. armády, Jateční 
a Okružní. A stejně jako výstavba domů, také obnova veřejných ploch probíhala 
po etapách. Po třech letech prací mohli stavbaří ohlásit »hotovo«.

Proměna vnitrobloku o rozloze třiadvaceti 
tisíc metrů čtverečních odstartovala v roce 
2015, kdy se podařilo uskutečnit hned dvě 
vyprojektované etapy. Ty zahrnovaly opravy 
cest, chodníků a parkovacích míst poblíž ulice 
Čs. armády. V této nejmladší části sídliště 
vznikla také nové dětská hřiště, přibyly lavičky, 
veřejné osvětlení a zeleň. Velký rozsah prací 
si vyžádal třiadvacet milionů, přičemž většinu 
pokryla evropská dotace. 

Loňská etapa proměny sídliště se netýkala 
renovací. Naopak se stavělo na zelené louce, 
a to parkoviště pro bezmála osmde-
sát aut v Jateční ulici. Vyrostlo 
na ploše 2 200 metrů čtve-
rečních a stálo tři miliony. 
A v okolí Jateční ulice se 
pracovalo i letos. Mezi 
nízkými obytnými 
domy nechalo město 
opravit chodníky a pří-
jezdové cesty k domům. 
Stejný zásah se týkal 
i parkovacích míst a 
odstavných ploch pro 
popelnice a separační 
kontejnery. Došlo i na 
výsadbu zeleně a výměnu 
sloupů veřejného osvětlení. 
V jejich případě bylo nutné aktua-
lizovat pár let starý projekt. Ten původní 
počítal s jiným osvětlením, ovšem nyní už se 
jednotně v celém Bohumíně instalují úsporné 
LED lampy. Vše se podařilo vyřešit a inves-
ticí sedmi milionů dát lokalitě inovovanou 
podobu. 

Letošní  etapa byla 
podle projektu čtvrtá 

a poslední. Opravdu po-
slední? Ne tak docela, město 

má s územím další plány. Škvá-
rové parkoviště v Jateční ulici by 

mělo dostat stejnou dlážděnou podobu jako 
jeho nové sousední dvojče. A dlouhodobé 
vize myslí také na cihlové domky v Okružní 
ulici.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Bezpečnost a větší komfort pro chodce

Součástí dvou nových přechodů jsou také ostrůvky uprostřed vozovky. V ulici Osvoboditelů se jej podařilo smysluplně zakomponovat do vozovky. Na velký ostrů-
vek u křížení ulic Jana Palacha a Studentské si budou muset řidiči chvíli zvykat (viz foto vpravo).  

Kromě chodníků, které se opravují nebo nově vznikají v průběhu roku, přibylo v uplynulých 
dnech i pár úseků v rámci jednotného projektu. Ten zahrnoval také zřízení čtyř nasvětlených 
přechodů pro chodce. Do jejich vybudování a úprav okolí město investovalo 2,3 milionu. 
Na nasvětlení dvou přechodů přispěla dotací ve výši 120 tisíc Nadace ČEZ.

Dva nové přechody s navazují-
cími chodníky vznikly v Mírové 
ulici. Současně se zde dočkala 
modernizace zděná autobusová 
zastávka u transformátoru. 
Nahradila ji podobně jako na 
dalších místech ve městě proskle-
ná čekárna. Další úsek chodníku 
a především novou »zebru« mají 
chodci k dispozici u křižovatky 
ulice Osvoboditelů s ulicí Čs. 
armády.

Nově budo-
vané prvky si 
kladou za cíl 
zvýšení komfortu a především 
bezpečnosti chodců. Řešení 
v ulici Osvoboditelů, kde vznikl 
uprostřed silnice i ostrůvek, je 
zdařilé a ohleduplné k chodcům 
i motoristům. To ale neplatí 
v případě čtvrtého přechodu, 
který vznikl ve Studentské ulici 
u myčky BM servisu. Tamní 

úprava zvýšila 
komfort jedné 
skupiny účast-

níků silničního provozu na úkor 
druhé. Chodci zde budou moci 
využívat bezpečný přechod, ale 
nový ostrůvek, či spíše »ostrov«, 
ztížil šoférům odbočování. Při 
jízdě od skřečoňského mostu do 
centra musí výrazně zpomalit 
a zabočovat v ostrém úhlu. „Řidiči 
tady byli zvyklí průjezd křižovat- 

kou zkracovat, zkrátka ji »řízli«. 
Cílem nové úpravy je zklidnění. 
Motoristé si musí jen zvyknout, že 
je třeba více zatočit volantem. Od 
toho v autě je,“ komentoval úpravu 
Petr Sobek z odboru dopravy.

Mimo čtveřici nových přecho-
dů, v jejichž okolí ještě probíhají 
dílčí práce a terénní úpravy, je 
součástí projektu také prodlouže-
ní cyklostezky ve Slezské ulici 
a její pohodlnější napojení na vy-
hrazený pruh na vozovce. A zkul-
turnění se dočkala také plocha 
pro separační kontejnery u zá-
kladní školy ČSA. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

DOPRAVA

Závěrečná etapa nemusí být tou poslední

Nová parkoviště, chod-
níky, upravená zeleň. 
Vyprojektovaná obno-
va vnitrobloku po třech 
letech skončila. 
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Projekt rekonstrukce secesní 
stavby z roku 1907 původně po-
čítal v podzemí s fi tcentrem. Pro 
něj by ale bylo krásného prostoru 
s cihlovými oblouky škoda. 
Proto se zrodil jiný nápad. 
„Lázně lépe zapadají do 
fi lozofi e prostoru, pojí se 
s historií,“ prozradil ma-
nažér pivních a hudeb-
ních lázní Martin Kachel. 
Onu hudbu zastupují 
skladby z přelomu 17. 
a 18. století, které zní po 
celou dobu procedury a pod- 
trhují energii místa.

Podzemní lázně tvoří kromě 
zázemí s recepcí a šatnami přede- 
vším infrasauna a dvě místnosti 
s vanami. V každé z modříno-
vých kádí mohou relaxovat 
dvě osoby. „Když se řekne 
pivní lázně, většinu lidí 
napadne koupel v pěni-
vém moku. To je ale mý- 
tus, bylo by to lepkavé 
a nepříjemné. Ve vanách 
používáme speciální re-
cepturu, jejíž základ tvoří 
sladina a sladové produkty 
před fermentací, tedy než se 
začne tvořit alkohol. Do lázně 
přidáváme ještě pivní sůl, pivní 
olej, pivní pěnu,“ vysvětlil Kachel. 
Jak ale dodal, i na skutečné pivo 
v lázních dojde. Návštěvníci ho 
totiž mohou popíjet a ve variantě 
»exclusive« si jej z píp u kádí 
i sami načepovat.

Po koupeli přijde na řadu relaxa-
ce. Ovšem i tady čeká návštěvníky 
něco originálního, pohoví si na 
lůžku vystlaném senem. „Je z chrá- 
něné krajinné oblasti Podyjí. Na 

Koupel v ingrediencích, k osvěžení hotový produkt

Novorenesanční 
nádraží
Staniční budova bohumínského nádraží 
je památkově chráněná a historicky cen-
ná, ovšem příjezd prvního vlaku v roce 
1847 nepamatuje. Její základy vznikly až 
v roce 1860 a ještě významnější pro ni 
byla léta 1902 až 1904, kdy dostala během 
přestavby nám známou novorenesanční 
podobu. Letos v létě jí vrátila původní 
lesk rekonstrukce za 17,5 milionu. Sta-
niční budova má opravenou čelní fasádu 
a rekonstrukce se dotkla také části stře-

chy. Její obnovu trochu zkomplikova-
lo a prodražilo zjištění, že střešní 

krovy napadla dřevomorka.
Cestující ocení, že novotou září 
také interiér, vestibul nádraží. Je 
čerstvě vymalovaný se zvýrazně-
ním štukové výzdoby. A úplnou 
novinkou jsou vstupní dveře, 
které už nemají podobu »lítaček«. 

Jsou vybaveny senzorem a oteví-
rají se automaticky do stran.  (tch)

es
niční 
a rek

chy
lo

r

Hotel, restaurace, společenský sál. V přízemí infocentrum 
a pod ním městské muzeum. Nabídka domu Pod Zeleným 
dubem je po nákladné rekonstrukci bohatá. Nyní, po 
dvouletém obnoveném provozu, přibylo v domě další 
lákadlo. Přesněji v jeho podzemí. Fungují zde stylové 
pivní a hudební lázně.

tamních loukách je největší kon-
centrace léčivých bylin, které 

v seně zůstávají a krásně voní,“ 
ozřejmil Martin Kachel.

Zatímco seno s bylinkami lázně 
dovážejí, pivo je ryze místní. Do-
dává jej minipivovar Skřečoňský 
žabák pod názvem Oderberg. 
Toto německé pojmenování Bo-
humína, známé už od 13. století, 
dalo jméno také samotným piv-
ním a hudebním lázním.  (tch) Foto:  Alexandr ŠpundaFoto:  Alexandr Špunda

Foto:  Pavel ČempělFoto:  Pavel Čempěl
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Mateřské škole ve Smetanově ulici se už nějaký ten pátek říká »Skřivánek«. 
A vyobrazení zpěvného opeřence nyní zdobí také fasádu mateřinky. Postarali se 
o to členové uměleckého spolku Bart, kteří logo vymysleli a také přenesli na zeď. 
Potřebovali k tomu ovšem nejen talent, hodila se tentokrát i akrobacie.

Bohumínské malíře a grafi ky z Bartu oslovil 
radniční odbor školství a kultury. Umělci vy-
tvořili osm návrhů, z nichž se nejvíce líbila 
kresba Zuzany Glacové. Teď už jen zbývalo 
přenést návrh z papíru do dvoumetrové podoby 

na fasádu. I když na to dnes existují moderní 
metody, Barťáci šli cestou klasické české vyna-
lézavosti. „Logo jsme překreslili na průhlednou 
folii a pomocí meotaru ji promítli na zeď školky,“ 
prozradil předseda spolku Vladimír Pustówka. 
Jenže vítězné logo má podobu kruhu a bylo jej 
třeba promítat v přímce, aby nedošlo ke zkres-
lení a nevznikla z něj nakonec elipsa. I s tím si 
umělci poradili. „Spojili jsme čtyřmetrové žebříky 
do »áčka« a na vrchol umístili plošinu s promí-
tačkou, kterou obsluhoval kolega. Byl to z jeho 
strany akrobatický výkon. Ve výšce musel pro-
jektor na milimetr přesně nasměrovat a pak 
balancovat určitou dobu bez hnutí,“ vysvětlil 
Pustówka. Kuriózní příprava probíhala navíc 
kvůli projekci za tmy. Jakmile se obraz ve 
správném měřítku objevil na fasádě, na lešení 
naběhla skupina grafiků a rychle jej křídou 
obtáhla. „Logo jsme následujícího dne vybarvili 
fasádními barvami, které odolají vlivům počasí. 
Ve srovnání s noční akcí už to byla hračka,“ 
pousmál se Vladimír Pustówka s tím, že se na 
vybarvování podílelo šest členů spolku. Roz-
dělili si sektory, rozsadili se na lešení a chopili 
se štětců.

Nové logo Skřivánka nebude zdobit pouze 
stěnu mateřinky. Bart jej školce dodal také 
v elektronické podobě, aby jej v rámci jednot-
ného vizuálního stylu mohla používat na do-
kumentech či webových stránkách.  (tch)

Členové Bartu jsou zvyklí pracovat v ateliéru, ovšem 
tentokrát tvořili z lešení.

Fasádu mateřinky zdobí dvoumetrové logo Skři-
vánka.  Foto: Antonín Hubáček

Tvůrci loga MŠ Skřivánek vyměnili ateliér za lešení

Zručnost, vědomosti a rychlé nohy dětí

Dvoukilometrová trať, šest stanovišť, 
plnění úkolů ze zdravovědy, topografi e 
či protipožární ochrany. K tomu střelba 
ze vzduchovky nebo chůze po laně. 
Více než tři stovky školáků absolvovaly 
27. září ve skřečoňském Gliňoči závod 
v rámci branného dne. 

Do tradiční akce, kterou pořádá skřečoňská 
devítiletka, se letos zapojily všechny bohumín-
ské školy s výjimkou pudlovské a také žáci 
z Dolní Lutyně. Děti utvořily šestičlenné hlíd-
ky, vždy dvě z každé třídy, a vyrazily na trať. 
Celkem se tak s úkoly muselo vypořádat dva-
apadesát hlídek.

V kategorii nejmenších dětí (1. až 3. třída) si 
nejlépe vedla ZŠ ČSA, druhá byla Skřečoň, třetí 
Masarykova škola. V další kategorii (4. až 6. 
třída) domácí Skřečoň zvítězila a její další 
družstvo skončilo třetí. Stříbrná příčka patřila 
ZŠ ČSA. V nejstarší skupině (7. až 9. třída) 
opět dvakrát bodovala pořádající skřečoňská 
škola, obsadila stříbrný a bronzový stupínek. 
Vítězství patřilo ZŠ ČSA.

Na akci se organizačně podíleli hasiči, zá-
chranáři, městští i republikoví policisté a bo-
humínská skupina Ironclad se svou vojenskou 
technikou. K vidění tak byly zásahové i obrněné 
vozy nebo polní kuchyně. Nechyběly ani ukázky 
práce psovodů a jejich svěřenců.  (tch)

Po vydatných deštích byl terén na dvoukilometrové gliňočské trati opravdu zrádný. Školáci se s ním i s úkoly 
ale úspěšně popasovali.  Foto: Pavel Čempěl
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Plavce nově vítá 
šedá a zelená
Bohumínské aquacentrum patří 
k největším lákadlům sportovně
-relaxačního areálu Bosporu. Jen loni 
navštívilo bazén nebo saunový svět 
235 tisíc lidí, což byl rekord dosavadní 
historie. A branami aquacentra 
mohou opět proudit davy. Po třítýdenní 
výluce se na sklonku září znovu 
otevřelo veřejnosti.

Září je každoročně vyhrazeno odstávce bazé-
nu. Kromě pravidelné očisty a servisu ovšem 
letos probíhala také větší rekonstrukce, proto 
byla výluka delší. K nepoznání se během ní 
změnil vestibul aquacentra. Ten po bezmála 
třinácti letech intenzivního provozu zásah 
potřeboval. 

Stavbaři to vzali od podlahy. Doslova. Nová 
je dlažba, podoba vodního baru a především 
pokladna. Uzavřenou kukaň s okénkem na-
hradila vzdušná a otevřená moderní recepce. 
V hale vznikly také dvě odpočinkové zóny 
s posezením. Jedna hned u vstupu, druhá vedle 
baru s výhledem na bazén.

Modernizace vestibulu si vyžádala 1,2 milionu. 
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Akce s podtitulem »Pojď hrát 
hokej« má náborový charakter, ale 
účast na ní k ničemu nezavazuje. 
Řada rodičů s malými caparty si 
přijde jen užít bezva akci, ze které 
si děti kromě zábavy a nových 
zkušeností odnesou také dres, 
kartičky a upomínkové předměty. 

Někteří malí Bohumíňáčci už se na ledě pohybovali s jistotou, jiným se stabilitou 
pomáhali rodiče.  Foto: Pavel Čempěl

Poprvé na bruslích s hokejkou v ruce
První nesmělé krůčky na ledě. Český svaz ledního hokeje 
pořádá pravidelně s místními kluby »Týden hokeje«. Bohu-
mínský HC Bospor se do něj zapojil 21. září. Na zimním 
stadionu přivítal šestnáct malých adeptů.

Radost ale organizátorům udělá, 
když někoho lední hokej opravdu 
chytí a začne navštěvovat pravi-
delné tréninky.

Akce na bohumínském stadio-
nu začala instruktážním fi lmem 
a trochou osvěty. Pak už se šlo na 
led. Na něm bylo hned vidět, kdo 

se s dospěláky účastní na zimáku 
veřejného bruslení a kdo má na 
nohou boty s ocelovým ostřím 
poprvé. „Kdo si netroufal, mohl 
dělat první krůčky za ruku s rodiči. 
Těm zkušenějším už se věnovali 
lektoři. Nešlo ale ještě o klasický 
trénink, jen děti s hokejem sezna-
movali formou her,“ prozradil člen 
výboru HC Bospor Lukáš Man.

Bohumínský klub pracuje s dětmi 
do dvanácti let. Začátečníci dosta-

nou výstroj zdarma a mohou se 
účastnit tréninků jednotlivých 
mládežnických kategorií. „První 
půlrok neplatí žádné příspěvky. 
Později jsou odstupňovány podle 
věku a schopností dítěte,“ dodal Man 
s tím, že malé zájemce o zimní 
sport klub rád přivítá i mimo ná-
borový Týden hokeje. 

Tréninky přípravky probíhají 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 
hodin.  (tch)
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Textilních kontejnerů přibývá
Obnošené šaty a boty nepatří do smetí, ještě mohou sloužit 
potřebným. Aby se dostaly do správných rukou, o to se starají 
charitativní organizace. V Bohumíně dosud provozovala žluté 
kontejnery na textil Diakonie Broumov. Nyní se síť sběrných 
míst rozšířila také o červené nádoby Armády spásy.

Předloni v Bohumíně skončil 
provoz pojízdné sběrny nebez-
pečných odpadů, s níž kroužil 
ulicemi také vůz Diakonie Brou-
mov a sbíral textil, boty nebo 
také staré hračky. O jejich sběr 
byl stále zájem, proto se město s or-
ganizací dohodlo na další spolu-
práci. Pojízdnou sběrnu nahradila 
pětice stálých kontejnerů. Nachá-
zí se ve Vrbici vedle restaurace 
U Zvonu, v Šunychlu u mostku, 
ve Skřečoni za restaurací U Ke-
coně a na sídlišti v Tovární ulici. 
Poslední, rozměrově největší, 
najdou lidé ve sběrném dvoře 
v Koperníkově ulici.

Na tuto pětici měla po úspěš-
ném rozjezdu a fungování kontej-
nerů navázat síť dalších. Ovšem 
po změně vedení Diakonie Brou-
mov tato vize ustrnula. „Kontej-
nery na textil lidé hojně využívají 
a volali po jejich rozšíření. Proto 
jsme oslovili další organizaci, která 
je zajišťuje, Armádu spásy, a na-
vázali jsme spolupráci,“ sdělila 
Šárka Plutová z městského odbo-
ru životního prostředí a služeb. 
Výsledkem dohody jsou čtyři 
nové kontejnery, které mají ten-
tokrát červenou barvu. Své místo 
mají v Záblatí za sokolovnou, 

u náměstí ve Starém Bohumíně, 
vedle Sportcentra v Nerudově 
ulici a za Fitškolkou v Okružní. 
Armáda spásy bude nyní sledo-
vat jejich naplněnost a podle ní 
přizpůsobí četnost vývozů. Pokud 
by někdo náhodou likvidoval celý 
šatník a kontejner naplnil, najde 
na něm telefonní číslo. Po zavo-
lání jej organizace vyprázdní 
přednostně.  (tch)

Dvanáct členů Senior klubu Bohu-
mín a další dříve narození z růz-

ných koutů Česka se od 3. do 9. září zúčastnili pobytu v Horní Bečvě na 
Vsetínsku. Kromě turistiky jim čas vyplňovaly také hry a soutěže. Pobyt pro 
ně uspořádal spolek Tábory v Beskydech.  Foto: Senior klub Bohumín 

Relaxace v Beskydech

Do červených kontejnerů je možné 
odkládal suché a čisté oděvy, ručníky, 
deky, bytový textil nebo boty. 

Foto: Šárka Plutová

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 – KDE
OSTATNÍ AKCE

 ● 13.10. v 19 hodin OLDIES PÁRTY - 
ELEKTRO SWING. K tanci hraje DJ Rosťa 
Jež, vystoupí taneční skupiny Externo 
a Kates. Stylový oděv vítán. Pod Zele-
ným dubem, 150 Kč.

Plaveme prsa
Aliance žen s rakovinou prsu pořádá 

14. října sedmý ročník celostátní akce 
Plaveme prsa. V Bohumíně akci organi-
zuje spolek Pro-fi t 12 a plavat se bude 
od 10 do 12 hodin v aquacentru. Vstup 
je pro všechny zájemce bezplatný. 
Během moderovaného programu vy-
stoupí taneční skupina Radost & Impuls 
a rodiny s dětmi si budou moci zaplavat 
nebo se zúčastnit připravených zajíma-
vých her a soutěží o atraktivní ceny.

Zdeňka CICHÁ, Pro-fi t 12

Charita Bohumín si 21. září připomněla dvacet let své 
existence. Protože jde o církevní organizaci, jednu ze složek 
Diecézní charity ostravsko-opavské, zahájila den oslav mše 
svatá ve starobohumínském kostele Narození Panny Marie.

Charita Bohumín už dvě dekády 
pomáhá potřebným, starým a ne- 
mocným, zajišťuje odborné soci-
ální poradenství, podílí se na or-
ganizaci humanitární pomoci. 
Provozuje sociální služby, mezi 
které patří domov důchodců, 

denní centrum nebo noclehárna. 
Ty mohla veřejnost v rámci dne 
otevřených dveří také během 
oslav navštívit. „Charitní dům 
pokojného stáří sv. Františka na-
vštěvují lidé běžně. Že tentokrát 
zavítali také do denního centra 

O přednášku v Salonu Maryška byl zájem. Měly by na ni navázat další.

Koncert v novobohumínském kostele byl kulturní tečkou za oslavami 
20. výročí.  Foto: Pavel Čempěl

Charita dvacet let pomáhá potřebným

a noclehárny pro osoby bez pří-
střeší, nás samotné překvapilo,“ 
svěřila se ředitelka Charity Bohu-
mín Zdeňka Kniezková Brňáková.

Výjimečný den pokračoval be-
sedou v Salonu Maryška na téma, 
jak pečovat o nepohyblivého 
blízkého v domácím prostředí. 
„Chtěli bychom udělat sérii před-
nášek i s nácviky a praktickými 
ukázkami. Například jak mani-

pulovat s nepohyblivým člověkem, 
jak mu podávat stravu,“ nastínila 
Brňáková.

Oslavy dvacátého výročí bohu-
mínské organizace završil koncert 
v katolickém kostele Božského 
Srdce Páně. V zaplněném chrámu 
vystoupila Schola Nový Bohu-
mín, Keep Smiling Gospel Orlová 
a bluegrassová kapela BG Styl 
z Ostravy.  (tch)
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Rybáři loví 
medaile a poháry

Děti z rybářského kroužku při DDM Bohu-

mín nezahálely ani během prázdnin. Filip Sitek 

se zúčastnil mistrovství světa juniorů v ry-

bolovné technice družstev v Bratislavě, kde 

česká reprezentace vybojovala skvělé stříbro.

Osmnáct členů kroužku rybolovné techniky se 
poslední týden v srpnu vydalo na soustředění do 
Zálužné, kde se jim věnoval krajský trenér Karel 
Světelský. Po skončení kempu se pětice členů 
přesunula na Pohár mládeže v rybolovné technice 
do Prachatic. Filip Sitek tam kategorii žáků vyhrál, 
Lucie Kepáková brala bronz mezi juniorkami.

Úspěchem skončilo i podzimní pokračování 
ligy mládeže. Na jaře ve Frýdlantu v Čechách 
skončilo bohumínské družstvo třetí a vynikající 
umístění v konkurenci patnácti družstev v pod-
zimním kole v Písku ještě o příčku vylepšilo. Po 
sečtení bodů z obou soutěží vybojovali bohu-
mínští celkové třetí místo a dva krásné poháry.

Členové rybářského kroužku se ale nevěnují 
jen rybolovné technice, také se učí tajům lovu 
na »plavanou«. K získání základů výuky rybolovu 
jim bude sloužit rybník v Gliňoči, který se díky 
dohodě s městem, coby vlastníkem, a s pomocí 
místní organizace Českého rybářského svazu 
Bohumín stane dětským rybářským střediskem.  

Radek BERNATÍK

Střelba, grilovačka a zpěv v Gliňoči
Větrné počasí spojené s občasným deštěm vystrašilo 13. září skupinu natěšených 
seniorů. Málem totiž zhatilo akci dlouho připravovanou ve spolupráci s městskou 
policií. Šlo o volné pokračování jarního kurzu sebeobrany, které si tentokrát 
vzalo na mušku nácvik střelby.

Na hřišti v Gliňoči se nakonec sešlo osma-
dvacet seniorů, kteří vyzkoušeli svůj ostrozrak 
při střelbě z pistole na terč. Výsledky odpoví-
daly jejich značně oslabenému zraku. Někdo 
byl úspěšnější, většinou ale nešlo o mistrovské 
zásahy. To však nikomu neubralo na dobré 
náladě, po střelbách totiž následovala neméně 
příjemná zábava.

Městští strážníci Ivo Uherek, Ondřej Semjan 
a Jakub Honkyš se projevili jako skuteční profí-
ci. Nejen že odborně sekundovali při střelbách, 
ale také perfektně ugrilovali klobásy a posta-

rali se o pohoštění. A na závěr dobrá nálada 
vygradovala, když Ondra s kytarou v ruce 
rozezpíval celou sešlost chytlavými popěvky. 
Pod střechou prostorného stanu se příjemně 
sedělo, klábosilo, popíjelo a hlavně zpívalo. 
Tři hodiny společné akce uběhly jak voda 
a úspěch byl tak velký, že si účastníci vymíni-
li pokračování v příštím roce. Zdá se, že se 
právě zrodil první ročník tradičních setkání, 
pro které si budeme muset vymyslet nějaký 
přiléhavý název.

Olga LORENCOVÁ

Kamenné kino znovu promítá
Po dvouměsíční pauze začalo znovu promítat bohu-

mínské kamenné kino. Jeho výluku způsobila technická 
závada moderního promítacího zařízení. Projevovala se 
skvrnami na plátně a rušivými konturami v obraze. Diag- 
nostika poruchy trvala déle než tři týdny a zapojili se do 
ní nejen experti z Česka, ale také z Británie a Kanady. 
Další týdny zabralo výběrové řízení na opravárenskou 
fi rmu a čekání na náhradní díly. Odstranění závady nako-
nec stálo více než 900 tisíc. Nyní už je kino opět v plném 
provozu a nabízí divákům aktuální premiéry, ale také 
fi lmy, které jim kvůli dvouměsíční pauze unikly.  (tch)Foto:  Senior klub BohumínFoto:  Senior klub Bohumín

Třikrát do roka vymění strážníci služební uniformu za 
fotbalový dres. Bohumín se už více než deset let účastní 
turnaje městských policí společně s Hodonínem a sloven-
skou Trnavou. V květnu se hraje na jihu Moravy, v červnu 
v západoslovenském kraji a po prázdninách v Bohumíně. 
Závěrečné kolo turnaje se letos konalo 20. září a domácí 
ho s přehledem vyhráli.

Bohumínské klání se většinou 
odehrává na zeleném pažitu, ale 
tentokrát museli hráči vzít kvůli 

špatnému počasí zavděk trávou 
umělou. Zázemí poskytla sportovní 
hala Bosporu, pod jejíž střechou 

Bohumínští strážníci si vystříleli vítězství

Bohumín nejprve porazil Hodonín 
5:3 a následně zdolal ve vyrovna-
ném zápase i Trnavu poměrem 
3:2. Slovenský tým pak vybojoval 
druhou příčku, když porazil oslabe-
né Moraváky, kterým chyběli hráči 
na střídání a vypomoci jim muse-
li i členové bohumínského celku.

V turnaji »městských« policií 
nebojují výhradně strážníci, jed-

notlivé týmy mohou sáhnout i po 
posilách. Za Bohumín nastupují 
například republikoví policisté 
nebo hráči Bosporu. Všichni se 
pak účastní společenské části. Ta 
proběhla po zápasech v areálu 
adventure golfu a zástupci zú-
častněných měst tak završili le-
tošní turnajovou sezonu.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Turnaj se tentokrát konal na umělé trávě ve sportovní hale. Na snímcích zápas 
Bohumína (v modrém) s Hodonínem. 
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VZPOMÍNKY

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

11. října by se dožil 100 let náš tatínek, 
tchán, dědeček, pradědeček a prapradědeček,

pan Emil FICHNA.


Vzpomínají dcera Eva s rodinou, 

syn Emil s rodinou a syn Petr s rodinou.

Je velmi těžké věřit tomu, že jsi ztratil nejcennější dar, 

chodím často k jeho hrobu, položit tiše květin pár.

3. října jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí 

paní Ivety SEIFERTOVÉ 
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

maminka, bratr, sestra, 
dcery Zuzana a Romana s rodinami, 

vnoučata Veronika a Jiří a ostatní rodina.

Nic víc než kytičku květů na hrob ti nemůžeme dát, 

tiše plakat a stále vzpomínat.

13. října vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
naší milované manželky, maminky, babičky, 

sestry a tety, 

paní Anny GALLIKOVÉ.


S láskou vzpomínají manžel, 

dcery, syn a vnoučata.

Smutný je domov, prázdno je v něm, chybíš mi, chybíš nám všem.

5. října vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

pana Josefa MICZKA.


Zároveň si 24. listopadu připomeneme jeho 

nedožité 70. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Soňa, 

dcera Elen a syn David s rodinami.

6. října jsme vzpomněli 

8. výročí úmrtí manželky, maminky, 

babičky, švagrové a kamarádky, 

paní Aleny NEVYJELOVÉ.


S láskou vzpomíná syn s rodinou.

17. října si připomeneme 

nedožité 70. narozeniny 

pana Jaroslava OHRYZKA.


Vzpomínají manželka Věra, 

syn Jaroslav s rodinou a syn Martin.

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

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

10. října si připomeneme 
4. smutné výročí úmrtí 

pana Jozefa DUCHONĚ.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Milka 

s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

9. října vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího KOCHA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

se synem.

Že čas rány hojí, je pouhé zdání, 

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

24. října vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

a 6. října nedožitých 71 let 

paní Heleny STÁŇOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

dcery Eliška a Maruška s rodinou.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 

za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jsi byl, 

za každý den, který jsi s námi žil.

10. října vzpomeneme druhé výročí úmrtí

pana Petra ŠABLATURY.


Za tichou vzpomínku děkuje 

manželka Romana, synové Jan a Jakub, 
maminka a ostatní příbuzní.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.

1. října jsme si připomněli 2. smutné výročí 
úmrtí 

pana Jana DROBKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Radka 

a synové Honza a Adam.

Originály fotografií do společenské 
kroniky si vyzvedávejte v infocentru 
městského úřadu. Lze si zde vyzved-
nout zpětně i fotky z minulých let.

Zájezd do Polska
Slezská církev evangelická a.v. po-
řádá v rámci projektu Fara a kostel 
dokořán zájezd do Pszczyny v Pol-
sku. Proběhne 19. října a zahrnuje 
návštěvu místního zámku a dalších 
zajímavostí. Cena zájezdu je 220 
korun. Zájemci se mohou přihlásit 
e-mailem na bohumin@sceav.cz 
nebo telefonicky na čísle 736 627 
503 do 15. října. (red)

Škola hledá družinářku
Benešova škola přijme kvalifi kovanou 
vychovatelku do školní družiny. Ná-
stup od 1. listopadu. Další informace 
na čísle  604 524 599.

PRÁCE
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 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webových stránkách měs-
ta www.bohumin.cz v sekci inzerce.

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 stavební pozemek p.č. 
1818/8 Skřečoň, 2 280 m2, 800 
Kč/m2. Inženýrské sítě voda, plyn, 
elektřina na hranici pozemku. Po-
zemek se nachází na klidném 
místě obce, přístup z obecní cesty. 
MHD pěšky cca 5 min. Nabídky 
posílejte na e-mail. RK nevolat. 
E-mail: teta8888@seznam.cz.

 ● 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.

INZERCE
 ● Pronajmu kompletně zařízený 

prostorný byt 3+1 v centru Bo-
humína. Cena: 6.000 + 4.00.  
731 118 263.
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.

 ● Výškové práce, konzultace a 
kalkulace Vaší zakázky zdarma, 
více info na www.wyskovky.cz. 
 734 288 183, e-mail: pavel.
waliczek@seznam.cz.
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.

 ● Hledáme náhradní milující 
babičku, která by byla součástí 
naší rodiny. Michalek 7 let a Ma-
tyášek 19 měsíců.  734 600 483.

Diamantová svatba Balarinových
V sobotu 16. září jsme v obřadní síni městského úřadu přivítali milé hosty, 
manžele Ericha a Věru Balarinovy z Nového Bohumína. Přišli zavzpomínat 
na chvíle, kdy si před šedesáti lety řekli své ano, a oslavili tak svou diaman-
tovou svatbu. Komise pro občanské záležitosti jim přeje ještě spoustu 
krásných, společně strávených chvil, hodně zdraví a radosti z vnoučat 
a pravnoučat. (mat)

Foto: Jaroslav BalarinFoto: Jaroslav Balarin

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

V úterý 26. září se v kině konalo tradiční slavnostní odpoledne pro jubilanty 
našeho města, kteří v letošním roce oslavili nebo oslaví sedmdesát let. Komise 
pro občanské záležitosti pro ně připravila malý dárek v podobě kulturního 
vystoupení Malé muziky Nauše Pepíka. Oslavencům popřáli místostarosta Igor 
Bruzl a předseda komise Vilém Bannert. Pozvánku obdrželo 280 jubilantů naro-
zených v roce 1947. Komise pro občanské záležitosti blahopřeje také jubilantům, 
kteří se tohoto představení nemohli zúčastnit a užít si tak příjemné úterní odpo-
ledne se svými vrstevníky.  (red)

Dárek sedmdesátníkům

Foto: Jan FedorowiczFoto: Jan Fedorowicz
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Bohumínští gymnazisté na výletě ve Velké Británii

11. září se mi i spolužákům z bohumínského gymnázia splnil sen. Po namáhavé 
cestě autobusem přes půl Evropy a následném překročení kanálu La Manche 
jsme se ocitli v cíli naší cesty, v Británii. 

Nejprve jsme zamířili do londýnské čtvrti 
Greenwich, údajně nejhezčí v metropoli, ve 
které byl situován náš hostel. Pokojíčky zde 
byly malé, ale zato poměrně čisté a útulné. Na 
dlouhé zabydlování však nebyl čas. Pouze 
jsme si zde odložili kufry a už jsme vyrazili 
prozkoumávat město a zdejší pamětihodnosti. 
Mezi ně patří například plachetnice Cutty 

Sark, nultý poledník a Muzeum námořnictví. 
Poté jsme se ubytovali a druhý den mohlo 
opravdové poznávání Anglie začít.

Za čtyři dny se Velká Británie určitě nedá 
stihnout celá, přesto jsme do toho krátkého 
časového úseku vměstnali opravdu hodně. 
Mezi místa, jež nám nezůstala skryta, patřil 
mýtický a dnes bohužel přelidněný Stone-

henge, přímořský Brighton a zdejší mořské 
akvárium Sea Life. Minout jsme nemohli his-
torický Windsor, kde měli zájemci možnost 
navštívit zdejší hrad. Třešničkou byl poté Lon-
dýn, pulzující metropole na Temži, na niž 
jsme si vyčlenili poslední den naší výpravy. 

Jako ochutnávka Británie a zdejší kultury to 
zajisté stačilo. A pokud někdo zatouží po 
hlubším poznání této země, do Anglie si 
určitě ještě cestu najde.

Anna Agáta KAŠTILOVÁ, třída 6. P 

Setkání 
onkologických spolků

Bohumínský spolek Pro-fi t 12 hostil 
19. září pod záštitou města Bohumína, 
Bohumínské městské nemocnice a za 
velké podpory partnerů a sponzorů 
setkání moravskoslezských onkologic-
kých spolků. Zúčastnilo se jej sedm 
organizací z Karviné, Ostravy, Havířova, 
Frýdku-Místku, Třince a Opavy. Setkání 
poctily návštěvou také zástupkyně 
Aliance žen s rakovinou prsu z Prahy. 

Slavnostní uvítání proběhlo ve vel-
ké zasedací místnosti městského úřa-
du. Poté se hosté připraveným auto-
busem vypravili do Starého Bohumína 
na prohlídku zrekonstruovaného domu 
Pod Zeleným dubem a kostela Narození 
Panny Marie. Další cesta mířila do spor-
tovně-rekreačního areálu Bosporu za par -
kem. Vyvrcholením setkání pak byl od-
polední dvouhodinový program v kině. 

Na jevišti vystoupili tanečníci sou-
boru Radost & Impuls nebo mladá 
zpěvačka Anička Opartyová. Organizá-
toři z Pro-fitu 12 připravili pro hosty 
také řadu soutěží, řemeslných, taneč-
ních či vědomostních.

Celý den proběhl v milé přátelské 
atmosféře. Organizátorky celou akci 
pečlivě připravily a jejich pohostinnost 
a vynaložené úsilí všechny účastnice 
setkání ocenily. Do svých domovů se 
rozjížděly spokojené a pozitivně nala-
děné. Všichni už se těší na příští rok, kdy 
se setkání uskuteční v Opavě.  (cich)

Vyučující našeho bohumínského gymnázia zorgani-
zovali 21. a 22. září pro žáky předmaturitních a maturit-
ních tříd zajímavou exkurzi do Terezína na Litoměřicku. 

V rámci exkurze jsme si prohlédli areál Malé pevnosti 
a expozice v Muzeu ghetta i Magdeburských kasárnách, 
kde jsme byli ubytováni. Dále jsme se podívali na židov-
ský hřbitov s krematoriem a památníky. Průvodci nám 
během celé exkurze o pohnuté minulosti pevnostního 

města poutavě vyprávěli. Velkým zážitkem pak pro nás 
byla beseda s pamětnicí koncentračního tábora Evou 
Štichovou, která se narodila v Bohumíně. 

Exkurze byla velmi zajímavá, mohli jsme se na vlastní 
oči seznámit s podmínkami, ve kterých zde byli lidé věz-
něni. Z této akce jsme si odnesli plno nových poznatků 
a informací pro život.

Lukáš VLASÁK, třída 7. P

Foto: Andrea HájkováFoto: Andrea Hájková

Foto: Jana SumičováFoto: Jana Sumičová
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POMŮCKA:
AKA

CHANOV
INO

ŽENA SE
ZRZAVÝMI

VLASY

PŘÍRODNÍ
SLANÁ
MINE-
RÁLKA

DŘÍVĚJŠÍ
OBCHODNÍ

DŮM

ČÁST
PRAHY � KARABÁČ

(NÁŘ.)

ODDĚLENÍ
TECHNICKÉ
KONTROLY

(ZKR.)

NÁŠ
ZPĚVÁK

OSLÍ
CITO-

SLOVCE

ZNAČKA
OSMIA

OČI
HLAVNÍ
MĚSTO

JAPONSKA

PLEMENO
SOUBOR

MAP
SLOVEN.

„AR”

ZAČÁTEK
TAJENKY
ČISTICÍ

PROSTŘ.
POPRAVČÍ PLANETKA

� 10x10
TUK

Z OVČÍ
VLNY

NÁZEV
ŘÍMSKÉ

1000

MATŮV
SOUSED

HIMÁLAJ.
SKUPINA

HOR
ODVÁDĚNÍ

DOMÁCKY
ERIKA

ZNAČKA
PLATINY

LYŽE
(ZAST.)

ŽENSKÉ
JMÉNO

NEVIDO-
MOST

VOZKŮV
POVEL
POLÁK

HEYERD.
PLAVIDLO

TÁZACÍ
ZÁJMENO

KTERÝ
(ZAST.)

POVZDECH

POŘADATEL
HOSTINY

NA
KAVKAZE

CVIK NA
RUKOU
ŽENSKÉ
JMÉNO

POTÉ
JMÉNO

DIRIGENTA
PEŠKA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

TĚLESNÁ
VÝCHOVA

(ZKR.)
NEOBUTY

ŘÍMSKÝCH
49

ČÁST TĚLA
(ŘIDČ.)

MORAVAN
KANON

DOMÁCKY
ADAM

PÍSEČNÝ
PŘESYP
(ŘIDČ.)

� PŘES
KŠANDY

OKRSEK
JMÉNO

SPISOVAT.
PAVLA

SLEPOV.
MODEL
FÁZE

MĚSÍCE

ANNO
DOMINI

UNIVERSAL
SERIAL BUS

KONEC
TAJENKY

STRÁNKA
ITALSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

DÁNSKÝ
PLOCHO-
DRÁŽNÍK

IRSKÁ
ZPĚVAČKA

ČÁST
OBCE

OBRNICE

OTROKYNĚ
(ŘIDČ.)

Na konci 19. století začali majitelé továren zřizovat dělnické kolonie,... ... z počátku šlo o dřevěné boudy.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 6.10. v 9–17 hodin DNY 

ZDRAVÍ. Měření cholesterolu, 
tlaku, glykemie, dermatologie. 
Foyer kina, vstup zdarma.

 ● 11.10. v 9–16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit, 
prezentace lidové tvořivosti, 
hudební vystoupení. V 15.30 
hodin losování tomboly. Ná-
městí T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 5.10. a 6.10. v 19 hodin BLADE 
RUNNER 2049. Film USA (Sci-fi ), 
2017, titulky, od 12 let, 163 mi-
nut. 5.10. ve 3D za 140 Kč; 6.10. 
ve 2D za 120 Kč.

 ● 7.10. v 19 hodin WIND RIVER. 
Film USA, Kanada (Krimi) 2017, 
titulky, od 12 let, 107 min., 110 Kč.

 ● 8.10. a 9.10. v 19 hodin AMI-
TYVILLE: PROBUZENÍ. Film USA 
(Horor), 2017, titulky, od 12 let, 
85 minut, 110 Kč.

 ● 11.10. v 9 hodin BÁBA Z LE-
DU. Film Česko, Slovensko (Dra-
ma), 2017, 106 minut. FK pro 
seniory, 50 Kč.

 ● 12., 13. a 14.10. v 19 hodin 
SNĚHULÁK. Film USA, Švédsko 
(Thriller), 2017, titulky, od 15 let, 
125 minut, 120 Kč.

 ● 15.10. v 19 hodin DUNKERK. 
Film Velká Británie (Válečný) 2017, 
titulky, od 12 let, 107 min., 110 Kč.

 ● 16.10. ve 20 hodin PO STRNI-
ŠTI BOS. Film Česko (Rodinný), 
2017, přístupný, 111 min., 100 Kč.

 ● 19.10. a 20.10. v 19 hodin MAT-
KA! Film USA (Drama), 2017, ti-
tulky, od 15 let, 115 min., 120 Kč.

 ● 21.10. a 22.10. v 19 hodin BAJ- 
KEŘI. Film Česko (Komedie), 
2017, přístupný, 95 minut, 120 Kč.
PRO DĚTI

 ● 8.10. v 10 hodin ESA Z PRA-
LESA. Animovaný film Francie 
(Pro děti), 2017, dabing, 97 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 8.10. v 16 hodin HURVÍNEK 
A KOUZELNÉ MUZEUM. Animo-
vaný film Česko (Rodinný), 
2017, 120 Kč, děti 100 Kč.

 ● 15.10. a 22.10. v 10 hodin MY 
LITTLE PONY FILM. Animovaný 
film USA (Pro děti), 2017, da-
bing, 99 minut, 110 Kč.

 ● 22.10. v 16 hodin O LÍNÝCH 
STRAŠIDLECH. Veselý pohádko-
vý muzikál, hraje Moravské di-
vadlo Olomouc. Sál kina, 80 Kč.
DIVADLO

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

 ● 10.10. v 19 hodin SLAMĚNÝ 
KLOBOUK. Komedie se zpěvy 
v podání bohumínského ochot-
nického souboru Boban. Sál 
kina, 100 Kč.

 ● 11.10. v 19 hodin CHLAP NA 
ZABITÍ. Komedie o tom, jak se 
profesionální zabiják stane obětí 
sebevraha. Hrají Miroslav Vlady-
ka, Filip Blažek, Betka Stanková. 
Sál kina, 390 Kč.
HUDBA
18.10. v 19 hodin FRANTIŠEK 
NEDVĚD – VELKEJ FLÁM. Kon-
cert k 70. narozeninám Františ-
ka Nedvěda. Sál kina, 240 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

 ● Do 7.10. TÝDEN KNIHOVEN. 
Upomínková amnestie, polovič-
ní sleva na roční registraci, čte-
nářský maraton.

 ● 18.10. až 20. 10. KNIHOVNA 
BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVO-
DŮ ZAVŘENÁ. Pobočky budou 
fungovat bez omezení.
PRO DĚTI

 ● Do 8.12. LOVCI PEREL. Celo-
roční čtenářská soutěž o ceny. 
Vybrané dětské knížky jsou 
označeny nálepkou a jejich pře-
čtení přináší soutěžícím zisk 
v podobě perel. 

 ● 5.10. a 6.10. ve 13–17 hodin 
KNIŽNÍ ZÁLOŽKA. Výtvarná díl-
na. Dětské odd. Nový Bohumín 
a knihovna  Skřečoň, 6.10. také 
Starý Bohumín.

 ● 5.10. a 6.10. ve 13–17 hodin 
KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ. 
Čítárna a tématická výstava 
knih. Dětské odd. N. Bohumín.

 ● 6.10. ve 13–17 hodin ČTE-
NÁŘSKÝ MARATON. Střídavě 
budou číst děti, rodiče i prarodi-
če. Dětské odd. Nový Bohumín.

 ● 9.10. až 13.10. ve 13–17 ho-
din PRŤOLATA VYRÁBÍ...  Výtvar-
ná dílna pro předškoláky, malé 
školáky a děti z rodinných cen-
ter. Dětské odd. Nový Bohumín.

 ● 23.10. v 15–17 hodin JAK SE 
DĚLÁ DIVADLO. Herec a inspici-
ent Petr Pěnkava zábavnou for-
mou představí vznik divadelní-
ho představení. Děti si vytvoří 
kostýmy a nazkouší krátkou hru. 
Dětské odd. Nový Bohumín.
PŘEDNÁŠKA

17.10. v 17 hodin JAK SESTAVIT 
RODOKMEN. Přednáška o genea-
logii Petry Nevolöšové. Přednáš-
ková místnost knihovny, 60 Kč.

SPORT

 ● 6.10. SPORTCENTRUN. 2. roč-
ník běžeckého závodu v parku; 
děti startují v 16 hodin, hlavní 
závod na 5 km v 17 hodin.

FOTBAL hraje se na hřišti za 
parkem (není-li uvedeno jinak)

 ● 8.10. v 15 hodin FK BOSPOR 
– FC VSETÍN. Divize.

 ● 14.10. ve 14 hodin FK BOS-
 POR – FC VRATIMOV. Dorost. 

 ● 21.10. ve 14 hodin FK BOS- 
POR – 1. BFK FRÝDLANT NAD 
OSTRAVICÍ. Dorost.

 ● 22.10. ve 14.30 hodin FK BOS-
POR – FK ŠTERNBERK. Divize.

HOKEJ

 ● 14.10. v 17.30 hodin HC 
BOSPOR BOHUMÍN – HC ROŽ-
NOV POD RADHOŠTĚM. Krajská 
liga mužů.

 ● 18.10. v 16 hodin HC BOSPOR 
BOHUMÍN – HK KRNOV. Krajská 
liga mužů.

 ● 28.10. v 8 hodin HC BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ HORNÍ BENEŠOV. 
Krajská liga mužů.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek: 
 6–7.45 a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin 
FITKO
všední dny  12–21 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

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info
pouze 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
Soboty a neděle v 15–16.30 hod. 
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 5. do 22.10.

P170. výročí vzniku Nového Bohumína170. výročí vzniku Nového Bohumína
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Ani divadelní kostýmy, ani fi lmové propriety. Zákulisí 
bohumínského biografu ukrývalo v půlce září jinou 

vzácnost. V zázemí kina bylo třeba mimo jiné 
uskladnit třináct set litrů burčáku, který 
čekal na návštěvníky vinobraní. V sobotu 
16. září proběhl už jeho šestý ročník.

Pořadatelé z městské agentury 
K3 už byli poučení z minulých 
let, a tak v kině preventivně vy-
pnuli protipožární čidla. Výpary 
z burčáku totiž v minulosti spou-
štěly plané poplachy. V sobotu 
pak vykulili barely na náměstí 
a vinobraní mohlo začít.

Ovšem není každý den posví-
cení, jak praví známé rčení, a le-
tošní ročník slavností lahodného 
moku z hroznů se zařadí k těm 
méně vydařeným. Na vině bylo 
především chladné a sychravé 
počasí, které odradilo návštěvníky 
i stánkaře. Těch dorazilo zhruba 
o polovinu méně než během pře-
dešlých ročníků. Také pro částeč-
ně zkvašený mošt z plodů révy, 
tedy populární burčák, nebyl 
dobrý rok. Ani on nemohl chutí 
a kvalitou konkurovat nápojům 
z dřívější let. Návštěvníci, kte-
rých dorazila na náměstí T. G. 
Masaryka asi tisícovka, si mohli 
alespoň spravit chuť výtečnými 
sudovými víny, posedět s přáteli 
pod velkými párty stany a po-
slechnout si stylovou muziku. Ke 
skleničce jim vyhrávaly dvě cim-
bálovky, ostravský Tolar a brněn-

ská Cimballica. 
Valašský folklor zase 
představil soubor FS Mo-
rava.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Vínko a cimbálovky zaháněly chlad

Děti z obou břehů spojí malá Magda
Světlo světa spatřila nevšedně pojatá dvojjazyčná knížka 
pro děti »Příběhy malé Magdy«. Její křest se konal symbo-
licky u česko-polské hranice, v domě Pod Zeleným dubem 
ve Starém Bohumíně. V rámci propagace knížky probíhají 
také autorská čtení s dětmi. 

Knížka vzešla z pera polské 
básnířky a prozaičky Edyty 
Ślączka-Poskrobko. Předobra-
zem hlavní hrdinky Magdy je její 
dcera, která měla v dětství velmi 
bujnou fantazii a některé z příbě-
hů své mamince vyprávěla. Ta si 
je zapisovala a dále rozváděla. 
Pohádková knížka vznikla díky 
přátelství a spolupráci českých 
a polských umělců, která se dlou-
hodobě rozvíjejí nejen ve slez-
ském příhraničí. „Jsem dojatá 
a s dcerou, které je dnes jednadva-
cet let, jsme hrdé na to, co Poláci 
a Češi spolu dokázali pro děti 
udělat,“ vyznala se Edyta Ślączka 
-Poskrobko, autorka příběhů, 
k nimž vytvořila ilustrace Wiera 
Wanda Kalinowska. 

Dětská dobrodružství nyní 
míří ke čtenářům v originální 

podobě, ve které je polský a čes-
ký text záměrně vedle sebe na 
jedné straně. „Od počátku mi pří-
běhy učarovaly. S autorkou textů 
i ilustrátorkou se dobře známe 
a jsme výborné kamarádky. Cítila 
jsem, že společně můžeme udělat 
velkou věc, a knížka, se kterou 
se budou setkávat děti v obou ze-
mích, tím skutečně je,“ svěřila se 
překladatelka knihy Alena Mrá-
zová ze spolku Maryška. 

Kniha cílí na děti od pěti do 
deseti let, které se nyní také 
účastní autorských čtení. Je záro-
veň vhodným materiálem pro 
studenty polštiny v Česku a češ-
tiny v Polsku. Publikaci pro děti 
vydal bohumínský spolek Maryška 
ve spolupráci s krzyżanowickým 
vydavatelstvím Halegg. Partnery 
knížky jsou město Bohumín, 
komplex Oderberg, DDM Bohu-
mín a TV Marko. 

 Lukáš KANIA

Setkání 
s doktorkou

Spolek Alma mater pořádá 
v pátek 20. října »Setkání s doktor-
kou«. Dietoložka Kateřina Cajt-
hamlová bude hlavní hostem 
besedy na téma »Projezte se ke 
zdraví a štíhlosti«. Setkání se 
koná od 16 hodin Pod Zeleným 
dubem ve Starém Bohumíně. 
Více informací na www.almamater. 
cz nebo na  608 608 955. Vstu-
penky jsou v předprodeji v sídle 
spolku ve Vrchlického ulici a Pod 
Zeleným dubem.  (red)

Autorka publikace Edyta Ślączka-
Poskrobko během slavnostního křtu.

Foto: Petr Piechowicz

NOVINKA


