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Čarodějnice, duchové, kostlivci či zombie. V Hobbyparku 
si dala 28. října dostaveníčko strašidelná cháska. Však se 
také slavil anglosaský lidový svátek Halloween. Nebylo 
se ale čeho bát, všechny příšerky byly roztomilé a hlavně 
malé. Už pošesté připravila městská agentura K3 Bohumín 
pro děti i jejich rodiče zábavný program se soutěžemi. 

Akci odstartovala z pódia Lucie 
Semančíková se svou strašidelnou 
show. Zabavila děti i dospěláky 
originálními soutěžemi. Návštěv-
níci mohli zavítat také do stanů 
na hřišti, kde byly připraveny vý-
tvarné dílny, malování na obličej 
nebo tvarování balónků.

Po setmění se akce přesunula 
z hřiště přímo do parku Petra 
Bezruče. Další částí programu byl 
lampionový průvod pohádkovou 
stezkou. Tu lemovaly čtyři desítky 
vydlabaných a nazdobených 
halloweenských dýní. Vyráběly je 

děti z bohumínských škol i mate-
řinek, které zároveň soutěžily 
o nejnápaditější tykvový 
výtvor. Ovšem ještě 
než se průvod vydal 
na pochod, vytvoři-
li jeho účastníci 
nový český rekord 
– nejvíce lidí na 
jednom místě s re-
flexní páskou na 
ruce.

„Pásku obdrželi 
všichni zdarma jako 
dárek. S tímto bezpeč-
nostním prvkem 
pak prošli speci-
ální bránou, 
kde účastníky 
počítal komi- 
sař z agen-
tury Dobrý 
den,“ sdělil 
ředitel  K3  
Bohumín Karel Balcar. 
I přes chladné a sychra-
vé počasí se do pokusu 
zapojilo 735 lidí, čímž 
vytvořili nový, v pořadí 
už patnáctý bohu-

mínský zápis do 
České knihy rekor-

dů. Bránou účastníci 
procházeli rovných pěta-
dvacet minut.

„Jsme držiteli nového re-
kordu, ale hlavně jsme mezi 
lidi rozdali praktické bezpeč-
nostní prvky. Na podzim se 

brzy stmívá a refl exní pásky určitě 
přijdou vhod,“ dodal Balcar. Or-
ganizátoři měli k dispozici 1 850 
pásek a zbylé budou nyní rozdá-
vat na dalších akcích a soutěžích. 
Smyslem je vybavit co nejvíce 
Bohumíňáků, zejména dětí, bez-
pečnostními reflexními prvky. 
 (tch, balu)
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Strašidelná cháska vytvořila nový rekord

Foto: Pavel Čempěl

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Voliči 20. a 21. října rozhodovali o novém složení Poslanecké 
sněmovny. V Bohumíně se mohlo Parlamentních voleb zúčastnit 
17 613 dospělých. Do volebních místností jich ale zavítalo jen 
9 036, což znamenalo účast 51,33 procenta. Ta je srovnatelná 
s účastí před čtyřmi roky, která tehdy činila 51,7 procenta.

V Bohumíně standardně fungo-
valo devatenáct volebních okrsků. 
Dva z nich ale oproti minulosti 
doznaly změn. Okrsek 2, ve kte-
rém volí Vrbičtí, se nově nacházel 
v hasičské zbrojnici (v minulosti 
byl v restauraci U Zvonu). Druhá 
změna se týkala novobohumín-
ského okrsku 13 (dříve MŠ Rafi -
nérský lesík), který byl přemístěn 
do zasedací místnosti v přízemí 
městského úřadu. Vůbec poprvé 
se tak volilo přímo v budově rad-
nice a hned při premiéře sem za-

vítala bezmála tisícovka lidí. Pro-
centy vyjádřená volební účast 
byla nejvyšší ve Vrbici – 67,45 
procenta, a to díky tomu, že je 
v tomto okrsku vůbec nejméně 
oprávněných voličů, jen 381. 
Druhou nejvyšší účast zazname-
nala Skřečoň (okrsek 17). Z 1 136 
lidí jich dorazilo 65,93 procenta. 
Naopak nejméně voličů přišlo 
k urnám v okrsku 6 v Masarykově 
škole. Z 1 911 oprávněných voli-
čů odvolilo jen 25,48 procenta. 
Důvodem je, že pod tento okrsek 

spadají mimo jiné Bohumíňáci, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu na radnici.

Volby v Bohumíně proběhly 
bez komplikací. Došlo pouze 
k různým komickým situacím. 
Na městskou policii například 
volalo několik lidí, kteří předem 
nahlásili, že budou zejména ze 
zdravotních důvodů volit do pře-
nosné schránky. Byli netrpěliví 
a chtěli prostřednictvím strážníků
popohnat členy komisí, aby k nim

(Dokončení na str. 2) Foto: Pavel Čempěl



  Z  R A D N I C E   ·   A K T UA L I T Y2 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

(Dokončení ze str. 1)

s urnou přišli co nejdříve. Zby-
tečný rozruch vyvolal také volič, 
když na orientačních cedulkách 
na stolech nenašel písmena s dia-
kritikou (začínající písmena pří-
jmení). Považoval to za diskrimi-
naci osob, jejichž jméno začíná 
háčkem.

Bohumín měl v minulém funk-
čním období v Poslanecké sně-
movně jediné zastoupení v osobě 
Jan Sedláčka (ANO 2011). Toho 
nyní ve sněmovně symbolicky 
vystřídá členka stejného hnutí, 
Bohumíňačka Andrea Babišová. 
Volební výsledky za správní ob-
vod Bohumína přináší následující 
tabulky (v tabulkách jsou pouze 
strany a hnutí, které přesáhly pě-
tiprocentní hranici). 

Městský úřad v Bohumíně dě-
kuje všem členům okrskových 
volebních komisí za jejich čin-
nost ve dnech voleb. Poděkování 
patří rovněž všem ředitelům škol 
a ostatním vlastníkům objektů, 
kteří umožnili umístění voleb-
ních místností ve svých zaříze-
ních.  (red)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

BOHUMÍN  %

ANO  35,18  
SPD T. Okamury 16,47  
ČSSD  13,83  
KSČM  9,14  
Piráti  7,14  
ODS  6,45 

RYCHVALD

ANO 40,59  
SPD T. Okamury 15,18  
KSČM 9,93  
ČSSD 8,82  
Piráti 7,57  
ODS 6,38 

DOLNÍ LUTYNĚ

ANO 38,00  
SPD T. Okamury 15,11  
ČSSD 9,54  
KSČM 9,54  
Piráti 6,20  
ODS 6,16  
KDU-ČSL  5,49 

Volební výsledky za správní obvod Bohumína Zasedání zastupitelů
V pondělí 13. listopadu ve 14 hodin 
se ve velké zasedací síni radnice 
uskuteční zasedání městského zastu-
pitelstva. Zasedání je veřejné a vysílá 
jej v přímém přenosu TIK. Program 
jednání je k dispozici na stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radnice, 
rubrika Úřední deska, nebo v měst-
ských vývěskách. 

Foto: Pavel Čempěl

Změna zákona 
o pohřebnictví

Od září došlo k právním úpravám, 
které se dotkly změny odborné způ-
sobilosti pro provozování pohřebnic-
tví. Konkrétně koncesovaných živností 
s předmětem podnikání Provozování 
pohřebních služeb, Provádění balza-
mace a konzervace a Provozování 
krematoria. Živnostenská oprávnění 
vydaná před účinností tohoto zákona 
zůstávají beze změn. Avšak povinnos-
tí takto podnikajících osob je uvést 
vydaný řád pro provozování pohřební 
služby, provádění balzamace a kon-
zervace či řád krematoria do souladu 
s novým zněním zákona. Ten pak 
zaslat ke schválení příslušné krajské 
hygienické stanici do jednoho roku 
ode dne nabytí účinnosti zákona, 
tedy do 1. září 2018.  (dadu)

Mladí hasiči v hale
Do města se 11. listopadu sjedou mladí 
hasiči z celého Karvinska. V 9 hodin star-
tuje prestižní pohárová soutěž Hala 
Bohumín. Jak název napovídá, mladší 
a starší žáci budou plnit hasičské disci-
plíny ve sportovní hale Bosporu. Soutěžit 
budou pěti a desetičlenná družstva. Ro-
diče a veřejnost jim můžou přijít fandit.

Rockwool podpořil 
pěstouny
Bohumínský Rockwool poskytl zdarma 
300 metrů čtverečních izolace z kamen-
né vlny na zateplení rekonstruovaného 
objektu v Ostravě-Kunčičkách. Dům po-
skytuje zázemí pěstounským rodinám 
a slouží k adaptaci svěřených dětí.  (red)

KRÁTCE

V sobotu 28. října uplynulo 99 let 
od vzniku samostatného Československa. 
U příležitosti významné události, která 
položila základy našeho státu, se v celé 
zemi konaly pietní akty. 

V Bohumíně proběhl jako každoročně ve vestibulu 
radnice u busty prvního prezidenta samostatného 
Československa T. G. Masaryka. Za doprovodu de-
chové hudby položili k bustě kytice zástupci města, 
politických stran, škol a společenských organizací. 
Nejstarší a pravidelnou účastnicí pietního aktu byla 
88letá Brigita Bakovská (na snímku vpravo nahoře), 
pamětnice druhé světové války, která přežila ho-
locaust a nelidské poměry několika koncentračních 
táborů. Před rokem vydala s podporou města knihu 
vzpomínek Ukradené sny.  (tch)

99. výročí vzniku Československa

Foto: Pavel Čempěl
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nu. „V podzemí jsou zvod-
nělé písky a vysoká hladina 
spodní vody. Proto bylo třeba 
celou stavbu, která je čtyři 
a půl metru vysoká, vyzved-
nout částečně i nad povrch,“ 
ozřejmila Adriana Dudás 
z městského odboru rozvoje 
a investic.

Kapacita čističky je di-
menzovaná na 125 obyvatel, 
což odpovídá čtyřiceti do-
mům. V okolí ČOV město 
vybudovalo také kanalizační 
řad. Kvůli spádovým pomě-

rům je v některých místech po-
trubí až čtyři metry hluboko. 
Šachtice se jako u všech projektů 
kanalizace v Bohumíně nacházejí 

na hranici jednotlivých pozemků. 
Nyní je na domkařích, aby se na 
ně napojili. „Někteří jsou velmi 
pružní, už si vyřizují územní sou-
hlasy,“ dodala Dudás. Součinnost 
vrbických obyvatel je důležitá. 
Na ČOV se musí napojit mini-
málně dvacet procent domů, aby 
mohl začít zkušební provoz. Než 
se tak stane, bude čistička fungo-
vat jako »žumpa« a splašky se 
odtud budou odvážet. 

Příští rok se počítá ještě s jed-
ním úsekem kanalizačního řadu. 
Týká se nejvzdálenějších domků 
ve Vrbici. V jejich případě bude 
ale napojení nutné řešit tlakově.

Text a foto: 
Pavel ČEMPĚL

Stavba je u konce, nyní
je čas testování. Za sedm 
měsíců vyrostla ve Vrbici 
poblíž fotbalového hřiště 
čistička odpadních vod 
(ČOV) s čerpací stanicí. 
Součástí projektu bylo 
také vybudování bezmála 
sedmi set metrů splaškové 
kanalizace v nejbližším 
okolí. Nyní jsou na »tahu« 
domkaři. Aby mohla ČOV 
přejít do zkušebního 
provozu, musí se na ni 
v první fázi napojit mini-
málně šest nemovitostí.

V minulém století ve Vrbici 
čerpačka poblíž hřiš-
tě fungovala. Objekt 
dodnes stojí, ale je 
zpustlý, prázdný, bez 
technologií. Mělo se 
za to, že stejný osud 
stihl i sběrače v zemi. 
Jenže při budování 
vrbické protipovod-
ňové hráze stavbaři 
na část z nich nara-
zili a s překvapením 
z j i s t i l i ,  ž e  j s o u 
»funkční«. Některé 
domy jsou na desít-
ky let staré potrubí 
stále napojené a od-
vádějí  do jezera 
splašky. Kvůli ab-
senci ČOV pocho-
pitelně nepročiště-
né. A tento stav bylo 
třeba řešit.

Odvádět splašky 
z nejvzdálenějšího koutu Vrbice 
na ČOV v Kopytově by bylo 
technicky i finančně nesmírně 
náročné. Proto padla volba na 

ČOV, která disponuje nejmodernějšími technologiemi, budou posléze 
provozovat Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK).
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Splašky do jezera nepatří, je tu nová čistička

vybudování lokální čističky. Ta 
měla být původně zapuštěná 
v zemi, ale tuto variantu zhatil 
hydrogeologický průzkum teré-

Většinu plotů bude možné stavět bez povolení
Oplocení zahrad a pozemků mnohdy bývá předmětem sousedských sporů. Lidé také 
často nevědí, za jakých podmínek jej lze postavit a kdo je zodpovědný za údržbu plotů, 
jejichž vlastnictví je nejasné.

Dosud je k povolení nového oplocení nutný sou-
hlas stavebního úřadu. Oplocení nesmí omezovat 
rozhled při výjezdu na komunikaci a pochopitelně 
nesmí ohrožovat bezpečnost osob, zvířat či účastníků 
silničního provozu.

K žádosti o povolení oplocení 
je nutné předložit dokumenta-
ci s výkresy a zejména souhlas 
vlastníka sousedního pozemku. Pokud se stavební-
kovi nedaří souhlas získat, musí zažádat o územní 
rozhodnutí. Stavební úřad posoudí žádost a případ-
né námitky souseda a následně ve věci rozhodne.

Stavbu plotu je nutné zakládat přesně v souladu 
s hranicemi pozemků podle katastrální mapy a sa-
motné oplocení umístit na pozemku stavebníka. 
V některých případech je nutné nechat zaměřit 
pozemky, a tím předejít případným nesvárům 
v budoucnu. Majitel je povinen plot udržovat 
a opravovat. Soused pak ze zákona musí umožnit 
údržbu plotu i z druhé strany, vždy však po dohodě 
konkrétního termínu.

V otázce vlastnictví mají někteří lidé stále vžité 
pravidlo, že k domu patří plot, který je po pravé 
ruce při pohledu z veřejné komunikace. Toto pra-
vidlo už ale dávno neplatí a vlastnická práva se 

určují podle toho, kdo plot posta-
vil. Pokud to nelze zjistit a dohle-
dat, je možným řešením podání 
žaloby o vlastnictví plotu. 

Novela stavebního zákona, která začne platit od 
ledna 2018, ovšem zavádí zásadní změny. Drtivou 
většinu plotů bude možné stavět bez povolení. 
Případné budoucí rozepře s takto umístěným oplo-
cením se budou řešit jako občanskoprávní spory 
soudní cestou. Výjimkou bude pouze oplocení pře-
sahující výšku dvou metrů, instalace plotu v neza-
stavěném území, tedy na samotě, a stavba čelní části 
plotu, která přímo hraničí s veřejnou cestou nebo 
chodníkem. V těchto případech bude jako dosud 
nutné žádat stavební úřad o povolení.

Radim STOŠEK, 
stavební odbor

PARAGRAFY

PRÁCE

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Bo-
humíně vyhlašuje výběrové řízení 
na místo úředníka sociálního od-
boru. Jde o pracovní poměr na 
dobu určitou (zástup za mateř-
skou). Náplní práce je zajišťování 
agendy sociálně-právní ochrany 
dětí. Termín podání přihlášek je do 
10 hodin 16. listopadu. Bližší infor-
mace na www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Nabídka práce 
nebo ve vývěskách.   (red)

Budu školákem
Základní škola ČSA připravila pro děti 
z mateřinek další ročník projektu »Budu 
školákem«. Setkání se ve škole ČSA 
uskuteční 5. prosince a 20. února vždy 
v 16 hodin. Na prvním se děti i rodiče se-
známí s tím, co škola nabízí, co by mělo dítě 
umět při zápisu. Druhé se bude věnovat 
Hejného matematice a genetické meto-
dě čtení, prohlídce školy a družiny. (red)
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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 55 korun korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčast-
nit 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. Nádražní 765, čís-
lo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachá-
zí Penny market, vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 76,08 m2, celková 
plocha bytu 84,08 m2. Prohlídka 
6.11. ve 14.15–14.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 6.11. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
Penny market, vlakové a autobu-
sové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 74,98 m2, 
celková plocha bytu 80,45 m2. 
Prohlídka 6.11. ve 14.30–14.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 6.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 135, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, má prostornou koupelnu 
s vanou. U domu je zrenovovaný 
park, v blízkosti jsou nákupní cen-
tra Kaufl and, Albert a školka. Plo-
cha pro výpočet nájemného 47,01 
m2, celková plocha bytu 47,58 m2. 
Prohlídka 6.11. ve 14.45–15.00 
hodin a 7.11. v 8.45–9.00 hodin. 
Licitace se koná 8.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
Penny market, vlakové a autobuso- 
vé nádraží. Byt s plastovými okny 
a centrálním vytápěním je po re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 72,69 m2, celková plo-
cha bytu 73,63 m2. Prohlídka 6.11. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 8.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachá-
zí Penny market, vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 115,76 m2, celková 
plocha bytu 123,73 m2. Prohlídka 
6.11. ve 14.15–14.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 8.11. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům. V bytě je plynové etážové 
topení. Plocha pro výpočet nájem-
ného 72,00 m2, celková plocha 
bytu 77,00 m2. Prohlídka 6.11. ve 

14.00–14.15 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 8.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1044, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Panelový dům 
naproti základní školy, poblíž 
náměstí Budoucnosti. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 57,49 m2, celková plocha 
bytu 60,37 m2. Prohlídka 8.11. ve 
14.30–14.45 hodin a 9.11. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
13.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
938, číslo bytu 5, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola, školka, vlakové nádraží 
a kino. Byt s ústředním topením. 
V bytě jsou nové podlahové kryti-
ny, nové pokojové dveře, zrekon-
struovaná koupelna a WC. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,71 m2, 
celková plocha bytu 50,71 m2. 
Prohlídka 8.11. ve 14.45–15.00 
hodin a 9.11. v 8.45-9.00 hodin. Li- 
citace se koná 13.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Komenského 535, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola, školka, vlakové nádraží 
a kino. Byt s ústředním topením 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 79,91 m2, celková plo-
cha bytu 83,71 m2. Prohlídka 8.11. 
v 15.00–15.15 hodin a 9.11. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
13.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Věžový panelový dům, 
který v loňském roce prošel celko-
vou rekonstrukcí, včetně zateplení 
a generální opravy výtahů. Mož-
nost parkování u domu. Poblíž 
domu jsou potraviny, školka a zá-
kladní škola. Plocha pro výpočet 
nájemného 33,05 m2, celková plo-
cha bytu 33,05 m2. Prohlídka 13. 
11. ve 14.30–14.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 13.11. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 47,43 m2, celková plocha 
bytu 49,75 m2. Prohlídka 13.11. ve 
14.00–14.15 hodin a 14.11. v 8.15
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
15.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 50, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 

v blízkosti centra města, školy, 
školky, zdravotního a nákupního 
střediska. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 62,13 m2, celko-
vá plocha bytu 64,13 m2. Prohlídka 
13.11. v 15.00–15.15 hodin a 14.11. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 15.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 69, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, škola, 
školka, vlakové a autobusové ná-
draží. V bytě byla provedena re-
konstrukce koupelny a WC. Byt 
s novými podlahovými krytinami, 
novými bytovými dveřmi a balko-
nem. U domu je možnost parko-
vání a dětský koutek. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,52 m2, cel-
ková plocha bytu 69,74 m2. Pro-
hlídka 13.11. v 15.15–15.30 hodin 
a 14.11. v 9.15–9.30 hodin. Licita-
ce se koná 15.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 62, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
centra města, odpočinkové zóny, 
obchodů, školy a školky. Byt s ku-
chyňskou linkou je po celkové 
rekonstrukci v roce 2014. Plocha 
pro výpočet nájemného 48,07 m2, 
celková plocha bytu 52,17 m2. Pro-
hlídka 10.11. v 8.45–9.00 hodin 
a 13.11. ve 14.15–14.30 hodin. Li-
citace se koná 15.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 56, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Dům, který se nyní zatep-
luje, má plastová okna a velkou 
lodžii s výhledem na město. U do-
mu je zrenovovaný park, v blíz-
kosti jsou nákupní centra Kauf-
land, Albert a školka. V bytě je 
bezbariérová koupelna s vyzdě-
ným sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 47,01 m2, 
celková plocha bytu 47,58 m2. 
Prohlídka 10.11. v 9.15–9.30 ho-
din a 13.11. ve 14.45–15.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 15.11. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 813, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zrekon-
struovaný dům se nachází v klido-
vé zóně, v blízkosti parku, centra 
města, autobusové zastávky, ma-
teřské, základní a střední školy. 
V bytě je pěkná kuchyňská linka, 
nové obklady v koupelně a zděný 
sprchový kout. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,87 m2, celková 
plocha bytu 47,87 m2. Prohlídka 
14.11. v 9.45–10.00 hodin a 15.11. 
v 15.30–15.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 20.11. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. V roce 2012 prošel dům 
částečnou rekonstrukcí – okna, 
balkony, střecha, zateplení. V blíz-
kosti domu je školka, zdravotní 
a nákupní středisko. Možnost par-
kování u domu. Byt s balkonem, 
kuchyňskou linkou a sporákem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
39,48 m2, celková plocha bytu 40,38 
m2. Prohlídka 13.11. v 15.00–15.15 
hodin a 14.11. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace se koná 20.11. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 948, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v blízkosti parku, dětského 
koutku, nákupního centra a par-
koviště. Dům se nachází v žádané 
lokalitě poblíž centra města. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,66 m2, 
celková plocha bytu 56,66 m2. 
Prohlídka 14.11. v 9.30–9.45 hodin 
a 15.11. v 15.15–15.30 hodin. Lici-
tace se koná 20.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
935, číslo bytu 5, I. kategorie, 2. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola, školka, vlakové nádraží 
a kino. Byt s ústředním topením. 
V bytě jsou nové podlahové kryti-
ny, nové bytové dveře, zrekonstru-
ovaná koupelna i WC a provedena 
generální oprava elektroinstalace. 
Plocha pro výpočet nájemného 
50,82 m2, celková plocha bytu 51,42 
m2. Prohlídka 15.11. v 15.00–15.15 
hodin a 16.11. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 20.11. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 55, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká, celkově zateplená 
zástavba v blízkosti centra města a 
základní školy. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,89 m2, celková plo-
cha bytu 60,72 m2. Prohlídka 15.11. 
ve 14.30–14.45 hodin a 16.11. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 20.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1035, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
panelový dům poblíž náměstí Bu-
doucnosti a základní školy. Mož-
nost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,04 m2, 
celková plocha bytu 58,57 m2. Pro- 
hlídka 15.11. v 14.45–15.00 hodin 
a 16.11. v 8.45–9.00 hodin. Licita-
ce se koná 20.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Panelový věžový dům 
s plastovými okny je po celkové 
rekonstrukci včetně zateplení 
a generální opravy výtahů. Mož-
nost parkování u domu. Poblíž 
domu je škola, školka a potraviny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
76,36 m2, celková plocha bytu je

(Dokončení na str. 7)



   D O TA Z N Í K  V Y P L Ň T E   ·    O D S T Ř I H N Ě T E   ·    D O R U Č T E  N A  R A D N I C IČÍSLO 20  / 2017 5

?
Dotazník k velkým investicím v Bohumíně (2018–2023)

Ovlivněte budoucí podobu Bohumína. Město vytipovalo čtrnáct 
velkých projektů, které by chtělo v nejbližších pěti letech usku-
tečnit. A jak je v Bohumíně zvykem, do výběru může promluvit 
i veřejnost. Stačí vyplnit následující anketu a ze čtrnácti bodů 
zaškrtnout pět nejlepších. Výsledky pomohou radnici 
s rozhodováním, které z nápadů dostanou přednost.

Nenašli jste mezi investicemi uvedenými  v anketě tu, o níž se domníváte, že je 
pro Bohumín důležitá? Uveďte ji:

1. Nový lesopark v lokalitě Na Panském
Druhá zelená plíce města má vzniknout v místech současné orné 
půdy mezi ulicí Za Věží (dálniční přivaděč) a ulicí Na Hrázi (souběžná 

se železnicí). Bohumíňákům by měl nový lesopark sloužit k procházkám, odpo-
činku a klidovým aktivitám. V plánu je výsadba stromů a keřů a založení mokřadů 
a tůněk a také cyklistická propojka mezi skřečoňským přivaděčem a Novou Vsí.

2. Rozšiřování rekreace 
u Kališova a Vrbického jezera

U obou jezer plánujeme nejen úpravy břehů, ale také umístění mol pro plavce 
a cykloboxů pro úschovu kol v těsné blízkosti vody. Přibude i půjčovna lodiček 
a šlapadel s přístavištěm pro rekreační lodě či plovárna s odpočinkovými plo-
chami. Nebude chybět ani plocha pro pikniky. U Kališova jezera chceme vyřešit 
i dopravní napojení pro cyklisty a parkování.

3. Vybudování cyklostezky 
a in-line stezky kolem Vrbického jezera

Podporujeme cyklodopravu a rozšiřujeme síť cyklostezek, a to nejen k dopravě 
do zaměstnání, škol či za službami, ale i pro turisty k výletům do přírody. Proto 
chceme propojit stávající úseky cyklostezek u Vrbického jezera tak, aby vznikl 
okruh ještě delší než je kolem přehrady Olešná na Frýdecko-Místecku.

4. Další proměna areálu Faja
Bývalý stadion prošel v uplynulých letech proměnou. Je tu nová izo-
lační zeleň, bikrosová dráha i skatepark. Zbývá si poradit se zanedba-

nými plochami s ubytovnou, bývalým koupalištěm, chatou Viecha a dalšími 
objekty. V plánu je rozšiřování sportovních aktivit pro všechny generace, napří-
klad by zde mohlo vzniknout workoutové hřiště (venkovní posilovna).

5. Proměna červených domků v Okružní 
ulici v nadstandardní bydlení

Postupná proměna vzhledu města je díky zateplování obytných domů i revita-
lizaci vnitrobloků patrná. Chceme se vypořádat i s červenými cihlovými domky 
v Okružní ulici naproti malometrážkám. Ty by si zasloužily modernizaci v nad-
standardní bydlení, a to včetně jejich okolí. Po celkovém zkrášlení prostoru včet-
ně vybudování atraktivních předzahrádek by tak zmizela další lokalita, která teď 
hyzdí město. Záměrem je zachovat původní ráz »červené kolonie«.

6. Revitalizace lokality Petra Cingra
Proměna lokality dá prostor nejen individuálnímu bydlení, mezi bu-
doucími rodinnými domy hodlá město ponechat i nezastavěnou plo-

chu, kde vznikne parčík pro relaxaci. Architektonicky by měla vzniknout atrak-
tivní část města, v níž se propojí stávající zástavba se zcela novou. Záměr 
pamatuje i na dostupnost občanského vybavení a dopravního napojení.

  

Váš věk: ......... Městská část, v níž bydlíte: ... ...................................................................

Muž / žena:  ..................  Jiné město: ...................................................................................

Vyplňte prosím

Vyplněnou anketu můžete do konce roku vhodit do schránky důvěry 

v přízemí radnice u infocentra, nebo ji zaslat poštou na adresu MěÚ 

Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín. Obálku nadepište 

heslem »ANKETA«. Dotazník je k dispozici také v elektronické podobě 

na www.bohumin.cz, v sekci Radnice, rubrice Dotazniky.

(Akce 7 - 14 na následující straně)
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v městských částech

Plány v oblasti pěší dopravy počítají se vznikem nových chodníků v městských 
částech v celkové délce zhruba osmi kilometrů, a to do roku 2022. Cílem je zvý-
šit komfort chodců a bezpečně oddělit automobilovou dopravu od té pěší. Do 
pěti let také chceme vybudovat až dvanáct kilometrů nových cyklostezek či 
vyhrazených pruhů pro cyklisty napříč všemi městskými částmi.

8. Zachování zdravotnických služeb 
v Bohumínské městské nemocnici

Zdravotní služby v Bohumíně zřejmě do budoucna doznají některých nutných 
změn, ale nechceme dopustit, aby lidé museli za diagnostikou a ošetřením ces-
tovat do jiných měst. Chceme zachovat potřebný rozsah a kvalitu zdravotních 
služeb a udržet v Bohumíně specializované odborníky. Současně sloučíme soci-
ální služby do jednoho místa. 

9. Rozšiřování parkovišť
Zvyšování počtu osobních aut nás nutí přemýšlet o statické dopravě 
a plánovat, kde by mohla vzniknout větší parkoviště a odstavné plochy. 

Posílit chceme prostor okolo vlakového nádraží a sídlištní celky, jako například 
Tovární. V místech, kde nelze parkování řešit velkokapacitně, plánujeme alespoň 
dílčí změny tak, aby vznikala nová jednotlivá parkovací místa bez zásahů do zeleně.

10. Modernizace prostoru před vlakovým 
nádražím i autobusového terminálu

Veřejný prostor spojený s autobusovou a vlakovou dopravou si zaslouží investice. 
Připravíme návrhy, jak přestavět obě plochy, odkud lidé míří do jiných měst a obcí. 
Naším cílem je vybudovat příjemné, bezpečné a praktické terminály, zpříjemnit 
čekání na spoj všem cestujícím a umožnit jim například úschovu jízdních kol. 
U nádraží by měla přibýt možnost bezproblémově zastavit vůz a vyložit či nalo-
žit cestujícího se zavazadly.

11. Budování kanalizace pro rodinné 
domy v městských částech

Nejekologičtější, nejpohodlnější i nejekonomičtější variantou likvidace odpadních 
vod je kanalizace. Do budoucna hodláme napojovat další ulice s rodinnými 
domy. Chceme, aby se na kanalizaci mohli napojit téměř všichni domkaři v Bo-
humíně. Přispějeme tím ke zlepšení stavu životního prostředí a zjednodušíme 
podmínky života lidí, kteří v daných lokalitách bydlí.

12. Vylepšování prostředí ve školách
Modernizovali jsme školní budovy i jejich dvory, stále je však ve školách 
co vylepšovat. Zaměříme se na zázemí, kuchyně i vybavení učeben. 

I nadále budeme podporovat a rozvíjet doplňkové aktivity dětí, jako jsou nad-
stavbová výuka (šachy, plavání), exkurze, ozdravné pobyty, podpora ekologic-
kých programů i protidrogová prevence.

13. Zvyšování kvality obecního bydlení
Poctivou údržbou a investicemi do staršího domovního fondu se nám 
podařilo vytvořit moderní a vkusný vzhled panelových bytových domů. 

I když jsou nyní prakticky všechny paneláky zatepleny, budeme i nadále vkládat 
peníze do zlepšování kvality obecního bydlení. Kvalita bydlení v městských bytech 
reprezentuje vztah města ke svým lidem a my chceme, aby měla vysoký standard. 

14. Rozvoj sportovně-rekreačního 
areálu Bosporu

Areál Bosporu obdivuje celá republika. Obří sportovní hala, aquacentrum, sau-
nový svět, unikátní penzion, adventure golf, bezplatné lanové centrum, ranč se 
zvířaty, to vše na jednom místě. I do budoucna o něj chceme pečovat, rozvíjet 
jej a doplňovat jeho služby tak, aby se z něj radovali nejen Bohumínští, ale aby i 
nadále lákal návštěvníky ze širokého okolí. 
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(Dokončení ze str. 4)

78,58 m2. Prohlídka 13.11. ve 
14.30–14.45 hodin a 14.11. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
20.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 47, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Věžový, celkově 
zateplený dům naproti základní 
školy Čs. armády. Úklid společ-
ných prostor provádí fi rma. Sklep-
ní kóje jsou umístěny na patře 
bytů. Plocha pro výpočet nájem-
ného 37,27 m2, celková plocha 
bytu 38,61 m2. Prohlídka 13.11. 
v 15.30–15.45 hodin a 14.11. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
22.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Věžový dům s úkli-
dovou firmou poblíž náměstí 
Budoucnosti a základní školy. 
Možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 59,33 
m2, celková plocha bytu 60,67 m2. 
Prohlídka 20.11. ve 14.30–14.45 ho-
din a 21.11. v 8.45–9.00 hodin. Li-
citace se koná 22.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 34, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Věžový dům s úkli-
dovou službou se nachází poblíž 
základní školy a náměstí Budouc-
nosti. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,33 m2, celková plocha bytu 60,67 
m2. Prohlídka 20.11. ve 14.45–15.00 
hodin a 21.11. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace se koná 22.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
940, číslo bytu 11, I. kategorie, 
4. nadzemní podlaží. Nízkopodlaž-
ní dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, ško-
la, školka, vlakové nádraží a kino. 
Byt s ústředním topením, novými 
podlahovými krytinami, novými 
bytovými dveřmi. V bytě byla prove-
dena rekonstrukce koupelny a WC. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,35 m2, celková plocha bytu 51,78 
m2. Prohlídka 20.11. v 15.00–15.15 
hodin a 21.11. v 9.15–9.30 hodin. Li-
citace se koná 22.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho a nákupního střediska. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem, kuchyňskou linkou, dlažbou 
v kuchyni a předsíni. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,45 m2, cel-
ková plocha bytu 64,45 m2. Pro-
hlídka 20.11. v 15.15–15.30 hodin 
a 21.11. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.11. v 16.00 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované 
licitace 

městských bytů
Kamerový systém městské policie slaví 
kulatiny. Elektronické oči dohlíží na 
pořádek a bezpečnost v  Bohumíně 
rovných dvacet let. A k výročí se praktický 
pomocník strážníků dočkal dalšího rozšíření. 
V ulicích přibyly tři nové kamery, čímž se 
jejich celkový počet zvýšil na šestadvacet.

V uplynulých letech se rozšiřování kamerového 
systému týkalo především problémových lokalit. 
Jedna kamera začala předloni monitorovat Dráto-
venskou ulici v Pudlově, v sousedních ulicích stejné 
oblasti přibyly loni další dvě. Že zde jejich umístění 
mělo smysl, potvrdili sami místní pobertové. Aby 
na jejich nepravosti nebylo vidět, snažili se kamery 
vyřadit z provozu a třikrát přestřihli přívodní kabel. 
Nebylo jim to nic platné. Městská policie spojení 
obnovila a přístup ke kabelům ztížila.

Důvod letošního rozšiřování systému je trochu 
jiný. Trojice kamer se tentokrát zaměří na dopravu, 
konkrétně na příjezdové komunikace do města. Jedna 
se nachází v Šunychelské ulici u mostu nad dálnicí, 
druhá je u plastového kruhového objezdu ve Skře-
čoni. Třetí kamera bude sledovat rozcestí v Záblatí. 
Novinky přišly na necelých 400 tisíc, z čehož část 
pokryla také zvýšení kapacity záznamového serveru, 
kam se ukládají nahrávky z kamer. „S přibývajícím 
počtem kamer rostlo také množství záznamů, jenže 
tím se zároveň zkracovala doba jejich uchovávání. 
Server není »nafukovací«. Po kompletní modernizaci 
kamerového systému před pěti lety jsme dokázali na-
hrávky uchovávat celý měsíc. Letos už nám úložiště 
stačilo stěží na deset dnů. Proto jej bylo nutné rozšířit,“ 
vysvětlil ředitel městské policie Karel Vach.

Dopravní tepny pod dohledem kamer

Rostoucí počet elektronických očí a potřeba sle-
dovat dění na monitorech si letos vyžádaly ještě 
jednu novinku. Od března se městská policie roz-
rostla o operátora policejních kamer. Ten sleduje 
dění v ulicích a naviguje muže v terénu. Pozici ope-
rátora vykonává státem dotovaný asistent prevence 
kriminality.  (tch)

Maják městské policie
 ● Po druhé hodině ranní 4. října 

si hlídka všimla na lešení v zad-
ním traktu radnice muže, který 
zde stavební fi rmě odcizil deku. 
Slovákovi (31) s bohatou trestnou 
minulostí vůbec nevadilo, že kra-
de téměř pod okny služebny 
městské policie. Deku musel vrátit 
a převzala si ho cizinecká policie.

 ● Odpoledne 6. října utekly tři 
ženy tmavší pleti s kradeným zbo-
žím z prodejny v ulici 9. května. 
Podle popisu hlídka jednu z nich 
zajistila v centru města. Pachatel-
ka měla odcizené zboží ukryté 
v dětském kočárku. O jejím postihu 
bude nyní rozhodovat přestupková 
komise.

 ● Vandal rozbil dopo-
ledne 13. října vstupní prosklené 
dveře v domě v Jateční ulici. Do-
zorčí prostřednictvím kamerové-
ho systému podezřelého muže 
dohledal a hlídka ho následně 
dopadla. Čeká ho úhrada škody 
a přestupkové řízení.

 ● Odpoledne 4. října hlídka v uli-
ci 9. května zadržela hledaného 
muže a předvedla jej na obvodní 
oddělení policie. Dalšího hledané-
ho v téže ulici strážníci zajistili také 
11. října. A odpoledne 17. října 
dopadli v Opletalově ulici dva 
chovance, kteří utekli z diagnostic-
kého ústavu v Šunychlu.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín  

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

Nové vedení ŽDB Drátovny
Novým předsedou představenstva a výkonným ředitelem ŽDB 
Drátovny byl od října jmenován jednapadesátiletý Petr Ada-
mek. V dceřiné fi rmě Třineckých železáren doposud zastával 
pozici místopředsedy představenstva a obchodního ředitele.
Funkci místopředsedy představenstva a fi nančního ředitele ŽDB 
Drátovny nově zastává Ladislav Škvrna, který nahradil Tomáše 
Hladíka. Tříčlenné představenstvo doplňuje nový obchodní 
ředitel ŽDB Drátovny Jan Macháč.  
Dosavadní předseda představenstva a výkonný ředitel Janusz 
Szkuta se vrátil do mateřské společnosti do Třince.  (red)

Seznámení s kantory 
i spolužáky

Bohumín podporuje stmelení no-
vých školních kolektivů formou adap-
tačních kurzů. V září a říjnu vyjelo do 
přírody skoro 190 žáků šestých tříd 
základních škol a primy gymnázia. 
Adaptační kurzy trvaly čtyři až pět 
dnů a město na ně přispělo částkou 
přes 280 tisíc.

„Adaptační kurzy dlouhodobě pod-
porujeme. Přechod žáků z prvního 
stupně základní školy na druhý před-
stavuje jistou zátěž. Ideální formou 
stmelení nových kolektivů je adaptační 
kurz na začátku školního roku. Cílem je 
vytvořit z dětí, které společně prožijí 
následující čtyři roky, spolupracující 
kolektiv,“ sdělila Pavla Skokanová, ve-
doucí odboru školství radnice.

Pro třídního učitele jsou kurzy ide-
ální příležitostí k seznámení se svými 
žáky. Děti zase poznají svého nového 
třídního a zároveň se dozvědí po-
drobnosti o pravidlech školy. Nedíl-
nou součástí kurzu jsou sportovní 
aktivity. (luk)

Historie manželství
Salon Maryška uvede 15. listopadu v 16 
hodin přednášku Vlastimila Ciesara, pas-
tora a kronikáře třinecké části Guty. 
Tématem budou sňatky na Těšínsku 
v letech 1674 až 1945. Posluchači se do-
zvědí o tajných manželských svazcích 
v 18. století, záznamech v období ger-
manizace v 19. století nebo o oddávání 
za druhé světové války. Přednášku pořá-
dá Farní sbor Slezské církve evangelické 
a. v. Bohumín v rámci projektu Fara 
a kostel dokořán. (red)

Jedna z nových kamer sleduje provoz a dění 
u skřečoňského rondelu v ulici 1. máje. 

Foto: Pavel Čempěl
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Přejezd dočasně uzavřela nutná oprava
Sůl používaná během zimní údržby 
silnic a kola mnohatunových kolosů. 
Obojí dává pořádně zabrat železničnímu 
přejezdu v Ostravské ulici u bývalé 
Rybeny. V sobotu 28. října se proto 
Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC) pustila do výměny jedné 
poškozené kolejnice.

Přestože se přejezdu 
výrazně ulevi lo při 
vytěsnění nákladní 
dopravy z Ostravské 
ulice na dálnici, 
stále jde v tomto 
úseku o hlavní pří-
s tup ovou ces tu 
k průmyslovým 
podnikům, zejmé-
na k drátovnám. 
Traťoví technici pro-
to musí řešit opravy 
namáhaného přejezdu 
poměrně často. Nyní se 
pustili do výměny jedné kolejni- 
ce. Ovšem v průběhu prací zjistili, 
že stav druhé není o moc lepší a v nejbližší 
době bude rovněž nutná její výměna.

SŽDC po dohodě s městem 
volila jednodenní opravu v den 

státního svátku, kdy není na sil-
nicích tak velký provoz. Přejezd 

totiž není možné opravovat za provozu, 
a tak museli motoristé volit jízdu po objízdné 

trase. Odklon se týkal i autobusové linky mezi 
Bohumínem a Ostravou. Objížďka byla vidi-

telně označená, přesto řadu šoférů neodradila. 
Zejména ze strany od Pudlova motoristé zákaz 
často porušovali a zkoušeli, zda přece jen ne-
projedou. Teprve když dorazili k rozkopanému 
přejezdu, došlo jim, že tudy to opravdu nepů-
jde. Zbytečně si tak cestu ještě o pár kilometrů 
prodloužili a navíc riskovali tučnou pokutu. 

(tch)

Traťoví technici si státní svátek neužili. Museli během několika hodin vyměnit poškozenou 
kolejnici na přejezdu u bývalých mrazíren.  Foto: Pavel Čempěl

Cvičný zásah, ale na reálných základech

Střelba, kolona policejních vozů, po zuby ozbrojení těžko-
oděnci. Sokolovna v Záblatí zažila 18. října ozbrojené 
manévry. Byla totiž dějištěm taktického cvičení Policie ČR.

V sále sokolovny probíhá oslava 
padesátin. Tu ale využije ke svému 
zrůdnému plánu bývalý přítel osla-
vencovy dcery. Chce se pomstít za 
to, že rodina jejich svazku nepřála 
a rozbila ho. Ozbrojí se a spolu se 
svým kumpánem vtrhne na oslavu 
a rozpoutá peklo. Dvěma výstřely 
z pistole usmrtí jednoho z hostů 
hned u vchodu. Vchází do hlavního 
sálu a opět pálí. Umírá další oběť. 
Lidé se v panice ukrývají pod stoly, 
utíkají do sklepa nebo ven z budo-
vy. V tu chvíli zaznamenává policie 
první telefonát na tísňovou linku 
a její jednotky vyrážejí do akce.

Scénář cvičení jen zdánlivě při-
pomíná díla z fi lmového plátna. 
K podobně tragickým situacím 

bohužel dochází i v reálu. Před 
osmi lety zavraždil cizinec na 
oslavě v nedalekém Petřvaldu 
svou expřítelkyni, jejího nového 
partnera i oba rodiče. Předloni 
usmrtil střelec v restauraci v Uher- 
ském Brodě hned osm lidí. 

Policie podobné případy ne-
podceňuje a chce být připravena. 
I proto tak detailní scénář taktic-
kého cvičení, kterého se kromě 
zásahových jednotek účastnili i kri-
minalističtí technici nebo krizoví 
interventi, poskytující psycholo-
gickou pomoc rodině. Tentokrát 
šlo naštěstí jen o nácvik. A byť jej 
policisté zvládli úspěšně, doufají, 
že zkušenosti nebudou muset 
uplatnit v praxi.  (tch)

Sokolovna v Záblatí posloužila k taktickému policejnímu cvičení. Střílelo se jen 
slepými, i když i z nich byli neinformovaní lidé v okolí dost vyjukaní. 

 Policisté odvádějí zadrženého pachatele. Druhého při zásahu zneškodnili. 
Foto: Pavel Čempěl



9ČÍSLO 20 / 2017   R E P O R TÁ Ž E  ·  A K T UA L I T Y

Poděkování za celoživotní práci
V reprezentativním sále hotelu Pod Zeleným dubem se 16. října sešli pozvaní jubilanti 
školství. Učitelé, ekonomky, kuchařky, uklízečky, školníci, správní zaměstnanci, kteří 
letos odcházeli do důchodu nebo slaví kulaté či půlkulaté narozeniny od 65 let výše. 

Město pravidelně děkuje za celoži-
votní práci a gratuluje jubilantům, 
kteří většinu profesního života půso-
bili v bohumínském školství. „Vážíme 
si jejich práce a nezapomínáme na to, 

co pro děti, naše školy a školky udělali,“ 
sdělila vedoucí odboru školství, kul-
tury a sportu Pavla Skokanová.

Pozvánku na slavnostní setkání ob-
drželo třiatřicet jubilantů. Někteří se jej 

nemohli z osobních nebo zdravotních 
důvodů zúčastnit. Nejstarší přítomnou 
jubilantkou letos byla Věra Staňová, 
která oslavila 85. narozeniny a jejíž 
profesní dráha kantorky byla spojena 

s pudlovskou základní školou. Na stej-
né škole působila ve funkci ředitelky 
také letos devadesátiletá Bohumila 
Klosková. Ta se však z osobní účasti 
na akci omluvila.

Po kulturní části a oceňování se hosté 
vydali na prohlídku nově otevřených piv-
ních a hudebních lázní v suterénu domu 
Pod Zeleným dubem. A závěr tradičně 
patřil neformálnímu posezení. Jubilanti, 
kteří působili tolik let ve stejném oboru, 
si stále mají o čem povídat.  (tch)

Jubilantům gratulovali a poděkovali za celoživotní práci 
starosta Petr Vícha s místostarostou Igorem Bruzlem. 

Foto: Pavel Čempěl

Skvělá zábava na hřišti i u plotny
Dvaasedmdesát účastníků si nenechalo 14. října ujít zábavně-sportovní senior-
ské hry. V tělocvičně školy ČSA je čekalo šest pohybových soutěží a stejný počet 
vědomostních. Ty byly letos zcela nové a jejich společným tématem byly pohádky. 
Seniorské hry se v Bohumíně konaly už pojedenácté.

„Těší mě, s jakým nadšením se senioři každý 
rok pouštějí do plnění úkolů. Sám jsem si letos 
jednu z disciplín vyzkoušel, byl to slalom s koště-
tem, a měl jsem co dělat, protože časomíra je 
neúprosná. V Bohumíně máme aktivní seniory 
a jsme za to moc rádi,“ uvedl starosta Petr Vícha.

Na přípravě akce se podílelo Centrum sociál-
ních služeb Bohumín, sociální komise, Senior 
klub Bohumín, DDM, škola ČSA a bohumínská 

nemocnice. Ta už tradičně připravila koutek 
zdraví. Samotných soutěží se zúčastnilo sedm 
pětičlenných družstev. Nejstarším »sportov-
cům« bylo sedmasedmdesát. S pohybovými 
i vědomostními úkoly se nakonec nejlépe po-
pasoval tým Svazu postižených civilizačními 
chorobami ve složení Květa Pinkasová, Jana 
Adamcová, Marie Seitlová, Dana Seberová 
a Eva Lipovská. Druhé a třetí místo patřilo 
místnímu senior klubu. Stříbrné družstvo tvo-
řily Helena Červenková, Areti Vlachopulu, Eva 
Jančaříková, Jarka Skalová a Věra Goraková, 

bronz vybojovaly Olga Kwasná, Pavla Škutová, 
Antonie Czepiecová, Ludmila Hankeová a He-
lena Florová. Zvláštní cenu obdrželo družstvo 
Domova Cesmína.

Samostatně hodnocenou soutěží byly ruské 
kuželky, které si na školním dvoře zahrálo sedm-
advacet zájemců. Nejlépe si v nich vedla Jind-
řiška Hřibňáková. Další doprovodné klání se 
týkalo kuchařinek. Do kulinářského souboje 
o nejlepší moučník se zapojilo deset kuchtiček. 
Porotě nejvíce chutnaly pařížské minikostky 
Květy Pinkasové.  (luk, tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Bohumín v kampani Dejme dětem rodinu
Na Bohumínsku žije více než sto dětí v náhradních rodinách. Téměř polovina 
u pěstounů, ostatní u příbuzných, prarodičů, tety či strejdy. Řada dětí ale 
takovou možnost zatím nemá. 

Moravskoslezský kraj eviduje pět set dětí, 
z toho sedmnáct z Bohumína, které nemo-
hou vyrůstat v rodině a žijí v ústavní péči. 
Bohumín se proto zapojil do kampaně »Dej-
me dětem rodinu«, která si klade za cíl nejen 
informovat veřejnost o pěstounství, ale také 
nové pěstouny najít. Jednou z propagačních 
akcí bude 18. listopadu »Den pěstounství«, 
který pořádá Moravskoslezský kraj. Pěstoun-
ské rodiny budou mít volný vstup do Dolní 

oblasti Vítkovic, kde budou moci navštívit 
Velký a Malý Svět techniky. Ostatní návštěv-
níci mohou využít dvacetiprocentní slevu. 
Pro všechny je zdarma připraven doprovodný 
program, na kterém se budou aktivně podílet 
i děti, které vyrůstají v náhradních rodinách.

V posledních letech doznala náhradní ro-
dinná péče řadu změn. Pěstouni mají podporu 
státu nejen fi nanční, ale zejména psychickou. 
Mohou se také průběžně vzdělávat. Náhradní 

rodiče se rovněž scházejí a vzájemně sdílejí 
své zkušenosti. 

Pěstounská péče je mnohdy jedinou mož-
ností pro děti, které nemají v rodině nikoho, 
kdo by se o ně chtěl či mohl postarat. Každé 
dítě potřebuje vědět, že jej má někdo rád, že se 
může na někoho s důvěrou obrátit, že je čle-
nem rodiny, třeba i té náhradní. Proto hledáme 
nové zájemce o pěstounskou péči. Bližší infor-
mace najdou na webu dejmedetemrodinu.
msk.cz nebo osobně na sociálním odboru 
bohumínské radnice.

Martina OLÁHOVÁ, 
sociální odbor

Rodina Hodinových vnuků se rozrůstá
Před třemi lety se v Bohumíně zrodil »Hodinový vnuk«. Originální projekt, kdy za obyvateli 
domovů důchodců pravidelně docházejí studenti středních škol, aby jim zpříjemnili 
odpoledne. Povídáním, zpěvem, společenskými hrami nebo společnou procházkou. 
Nyní se úspěšný Hodinový vnuk rozšiřuje do dalších měst a krajů. 

Do rolí vnuků starých lidí, kte-
ré předtím vůbec neznali, se jako 
první v republice vžili studenti 
dvou bohumínských středních 
škol – Gymnázia Františka Živ-
ného a Střední školy Bohumín. 
Dalších dobrovolníků postupně 
přibývá, letos už jich je dvanáct. 
Obyvatele tří místních domovů 
důchodců spolu s nimi navštěvu-
je i deset členek Senior klubu 
Bohumín.

„Studentům a vedení jejich škol 
patří velký dík. Hodinový vnuk 
představuje báječné, a přitom na-
prosto přirozené mezigenerační 
propojení. Obě generace si ze spo-

lečného setkávání jistě něco odne-
sou. Pro studenty je to výborná 
zkušenost pro celý život. Navíc 
jsou inspirací a příkladem pro své 
vrstevníky,“ uvedl hejtman Morav-
skoslezského kraje Ivo Vondrák, 
který nad originálním projektem 
převzal záštitu.

Z Bohumína se projekt aktuálně 
rozšířil do Ostravy. Hodinovými 
vnuky se stalo třináct studentů 
Matičního gymnázia, kteří dochá- 
zejí do ostravských domovů v Po-
rubě a Zábřehu. A projekt expan-
doval také do Prahy 3 a Prahy 8, 
kde se do něj zapojili studenti 
zatím čtyř středních škol. Zájem 
o zavedení mají i další města.

 (red)

NÁPAD Z BOHUMÍNA

Činorodí bohumínští senioři získali certifikát
První říjen patří dříve narozeným, připomíná se Meziná-
rodní den seniorů. A oslavy probíhaly i na severu Moravy. 
Krajská rada seniorů uspořádala pro zástupce jednotlivých 
organizací návštěvu kulturních památek. Vyvrcholením 
pak byl společenský večer s udílením cen. Jednu z nejpres-
tižnějších obdržel i Senior klub Bohumín. Je nejaktivnějším 
spolkem v kraji za uplynulý rok.

Bohumíňáci ani v důchodovém 
věku nezahálejí. Jednou měsíčně 
hromadně »schůzují«, vyrážejí 
na výlety, hrají kuželky či adven-
ture golf, navštěvují kulturní akce. 
A také pomáhají. Podílejí se na 
doplňování knihovničky na 
nádraží a starají se o rozptýlení 
obyvatel bohumínských domovů 
důchodců.

Jejich činorodost nyní ocenila 
Krajská rada seniorů. Během slav-
nostního setkání udělila bohu-
mínskému klubu certifikát pro 
nejaktivnější organizaci. „Udělení 
certifikátu se opíralo o vyplnění 
nesmírně složitého formuláře,“ 
uvedla Hana Práglová, předsedky-
ně Senior klubu Bohumín, který 
sdružuje čtyři stovky dříve naro-

zených. Dodala, že jen do kolonky 
aktivit, kterým se bohumínští 
senioři věnovali za uplynulý rok, 
nakonec vypsala na sto položek.

Celokrajské seniorské oslavy, 
během nichž účastníci navštívili 
památky v Hradci nad Moravicí, 
Kravařích a Raduni, vyvrcholily 
v Hlavnicích na Opavsku. Certifi -

kát za aktivitu zde obdrželo kromě 
Senior klubu Bohumín i Krajské 
koordinační centrum seniors Os-
trava. Z obcí, města mikroregio-
nů seniorům nejpřívětivějších 
pak Vrchy, Šenov u Nového Jičína, 
Horní Suchá, Třinec, Moravská 
Ostrava a Přívoz a Mikroregion 
Stonávka.  (red)

Společenská část setkání se odehrávala v Hlavnicích. Foto: Senior klub Bohumín

Ocenění Bohumíňáci navštívili 
v rámci oslav Mezinárodního 
dne seniorů mimo jiné také zá-
mek v Kravařích. 

Ilustrační foto: Moravskoslezský kraj



  PA R KO VÁ N Í   ·   A K T UA L I T YČÍSLO 20  / 2017 11

zaměst-
návaly městskou policii i právní 
odbor radnice. A zástupcům 
města došla trpělivost. Proble-
matikou parkování se zabýval 
tým odborníků a dospěl k názo-
ru, že ve vnitroblocích by měla 
být veřejná parkoviště bez omeze- 
ní. Jednotně by zde měl platit sys-
tém »kdo dříve přijede, ten zapar-
kuje«. A týkat se to bude i Zmijova 
dvora. Zákazové značky i s tabul-
kou tady zkrátka nebudou. Jejich 

odstranění proběhne v nejbližší 
době. Totéž se vztahuje i na vni-
troblok za Grandem s vjezdem 
z náměstí T. G. Masaryka, kde 
dosud platí stejný režim.

Notoričtí kverulanti a uzurpá-
toři tak svými zlomyslnostmi 
udělali sami sobě medvědí služ-
bu. Doteď sváděli o parkovací 
místa boj jen se sousedy. Nově 
bude moci na veřejném parkoviš-
ti odstavit vůz kdokoli.

Pavel ČEMPĚL

S rostoucím počtem automobilů mají parkovací místa 
cenu zlata. A v boji o »zlatý fl ek« jdou často ohledy stranou. 
Situace ve Zmijově dvoře za Štefánikovou ulicí se ale 
natolik vymkla kontrole a dobrým mravům, že tady musí 
zasáhnout město. Ve vnitrobloku změní dopravní režim 
a tento systém aplikuje i v dalších lokalitách. 

Roky, kdy auta stála na škváře 
nebo popraskaném asfaltu, byl ve 
dvoře klid. Problémy nastaly po 
loňské rekonstrukci a vybudová-
ní komfortního parkoviště pro 
čtyřiatřicet vozů. Někteří obyva-
telé si začali místa uzurpovat pro 
sebe. Protiprávně je opatřovali 

cedulkami s espézetkami svých 
aut, a když radnice toto nelegální 
značení odstranila, začali místa 
blokovat dopravními kužely. Ani 
u toho ale nezůstalo. 
Mezi šoféry došlo i na 
výhrůžné vzkazy za stě-
rači, vypouštění pneu-
matik a donášení.

Jablkem svárů byly 
dopravní značky u obou 
vjezdů do Zmijova 
dvora – zákaz vjezdu 
s dodatkovou tabul-
kou »mimo dopravní obsluhy«. 
Za zákona tak do dvora mohou 
kromě zásobování, záchranářů, 
údržby a podobně vjíždět (a par-
kovat) i vozidla, jejichž řidiči, 
popřípadě provozovatelé, mají 
v místech bydliště, sídlo nebo ga-
ráž. A právě kvůli této formulaci 
se šoféři vzájemně osočovali 
a udávali. Kdo tam skutečně byd-
lí, kdo má byt pronajatý, kdo má 
vchod do dvora či na ulici...? Spory 

Konec sporů, parkoviště budou veřejná

Situace ve Zmijově dvoře se vyhrotila. Po záborech 
parkovacích míst kužely došlo i na výhrůžky. 

Foto: Pavel Čempěl a archiv

Nová místa k parkování
Na zelené ploše u Kostelní ulice vyrostla v uplynulých 
dnech nová odstavná plocha. Pohodlně na ní zaparkuje 
až dvacet osobních vozů. Město do úprav plochy v proluce 
mezi domy investovalo 340 tisíc.

Před časem proběhla na radnici 
schůzka s obyvateli vnitrobloku 
za drogérií  »Na Schodech«, tedy 
mezi Kostelní a Štefánikovou ulicí. 
Řešil se na ní nedostatek parko-
vacích míst v lokalitě. V úvahu při-
cházely dvě varianty. Sami obyva- 
telé dali přednost té skromnější, 
která ze dvora neukousne tolik 
zeleně. Nová plocha tak vznikla 
v proluce mezi domy u panelové 
komunikace. 

Volba padla na plácek ze zhut-
něného recyklátu do tří set metrů 
čtverečních. Jeho vybudování je 

na rozdíl od klasického dláždě-
ného nebo asfaltovaného parko-
viště rychlejší, levnější a není 
zatíženo přebujelou administra-
tivou. Podobné řešení parkování 
se už osvědčilo u Benešovy školy 
nebo u starobohumínského ná-
městí.

Příjezd na novou odstavnou 
plochu bude jednosměrný. Mo-
toristé se na ni dostanou po pa-
nelových blocích ve směru od 
drogerie. Práce u parkingu završí 
ještě výsadba keřů v jeho okolí.

 (tch)

Na nové odstavné ploše ze zhutněného recyklátu vedle Kostelní ulice zaparkuje 
až dvacet aut. Foto: Pavel Čempěl

Bohumín na dobových fotografiích (45)
První koňmi tažený tramvajový vůz v Bohumíně vyjel 22. prosince 1902. Pendlo-
val mezi Starým a Novým Bohumínem. O rok později už byla tramvaj parní a od 
roku 1916 elektrická. Na toto spojení navazovaly další trati, na Karvinou nebo na 
Ostravu. Tramvajová doprava v regionu bohužel fungovala jen sedm dekád. 
V roce 1971 byl zastaven provoz v úseku Nový Bohumín – Dolní Lutyně, pak 
skončila i trať mezi Starým a Novým Bohumínem. Poslední lokálka vyjela z Bo-
humína 30. září 1973, mířila do Hrušova. Z této poslední jízdy pochází i archivní 
snímek Vlastislava Salomona, který tramvaj zachytil na zastávce ve Vrbici.  (tch) 
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VZPOMÍNKY

Milý Oto, navždy zůstaneš v našich srdcích.

30. října jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Oty KANII.


S láskou vzpomíná manželka 

s rodinou.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, 

v srdcích tě máme a navždy budeme mít.

10. listopadu uplynou 2 roky, 
kdy nás opustil 

pan Zdeněk CHOBOT.


Stále vzpomínají manželka a dcera.

Tak jako ti z očí zářila láska, radost a dobrota,

 tak nám budeš scházet do konce života.

2. listopadu by se dožil 

pan Josef GIECEK
z Bohumína 90 let

a 25. listopadu vzpomeneme 
27. výročí jeho úmrtí.


Za celou rodinu manželka Erika.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

3. listopadu vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Emanuela CHYRČE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie 

a dcery Marie a Pavlína s rodinami.

Neobjala jsem vás a odešla náhle – už mne zavolali...

13. listopadu uplyne rok ode dne, 
kdy nás tak náhle opustila naše milovaná 

maminka, babička, sestra a teta, 

paní Marie ORSZULIKOVÁ
z Bohumína.


Za vzpomínku děkují příbuzným a známým 
jménem celé rodiny syn Kamil a dcera Lydie.

Nic víc než kytičku květů na hrob ti nemůžeme dát, 

tiše plakat a stále vzpomínat.

10. listopadu vzpomeneme 
5. výročí úmrtí naší milované maminky, 

babičky, prababičky a praprababičky, 

paní Anny WOLKOVÉ
ze Skřečoně.


Za tichou vzpomínku děkuje dcera Anna.

Že čas rány hojí, je pouhé zdání, 

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

15. listopadu vzpomeneme 
1. výročí úmrtí naší drahé zesnulé 

Vlasty GABČOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají druh 

a děti Sandra, Tomáš, Nikolas a Mario 
a vnoučata Vlastička a Michálek.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít. 

Přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.

4. listopadu vzpomeneme 
22. výročí úmrtí 

pana Pavla GREGORČÍKA.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Jana 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.

13. listopadu vzpomeneme 2. smutné výročí, 
kdy navždy odešel 

pan Zbigniew KŁOSIŃSKI.


S láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka Bohuslava, 

syn Zbyšek a dcera Andrea s rodinami.

Oznamujeme s bolestí v srdci, 
že nás 13. října navždy opustil 

pan Josef TOMÁŠEK.
Loučím se s vámi, kdo mně měl rád. 

Rád proto, kdo jsem byl, ne proto, co jsem měl.

Za tichou vzpomínku děkuje 
syn s manželkou a dětmi

Jen svíci hořící a krásnou kytici na hrob můžeme dát, 

s láskou a slzami v očích na vás vzpomínat.

4. listopadu uplyne 14 let, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababička, 

paní Alžběta OLŠÁKOVÁ.
30. října jsme vzpomněli nedožité 84. narozeniny 
našeho drahého tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana Bohumíra OLŠÁKA.
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Dana a syn Vladimír s rodinami.
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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

Devadesát není málo, prožít je snad za to stálo. 

Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami. 

2. listopadu oslaví své devadesáté narozeniny
pan Ervin BABCZYNSKI.


Všechno nejlepší a hodně zdraví 

do dalších let přejí manželka Marie, 
dcera Maruška s Péťou a Jana s Vlastíkem, 

vnoučata Pavel s Luckou, Lucka s Lukášem a Ondra s Petrou 
a pravnoučata Martin, Vašek a Magdalénka.

BLAHOPŘÁNÍ

www.lutena.cz
REZERVACE

pro Vás

pripravuje

Noví občánci našeho města
Vítek Szeliga  Lea Kastlová  Marek a Radek Pukovi  
Jakub Ševčík  Johana Bayerová  Florián Bindáč  Ema Červeňáková  
  Lenka Bertrand   Ondřej Kolebač   Rozárie Friedlová   Eliška 
Dudová  Filip Martin. (mat)

REALITY

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● 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 
238 Kč/m2.  604 388 862.

 ● Pronájem bytu 1+KK s tera-
sou ve Skřečoni, Opletalova ul.  
603 488 030.

 ● Pronajmu byt 1+1, dvě kauce, 
družstevní byt, polozařízený. 
Cena pro 1 osobu 5.500 Kč.   
704 095 523.
PRÁCE

 ● Školní RaK hledá vyučenou 
kuch. na plný/částečný úvazek. 
Případně kuch. na mateřské 

INZERCE
s možností individuálního přístu-
pu k prac. době.  732 475 790 
– vedoucí.

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. 

 ● 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.
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Divadélko hrálo od srdce
Školu Slezské diakonie 2. října opět navštívilo 
Divadélko Ententýky a jeho myška Klárka s ve-
verkou Terkou. Ty svým představením rozjas-
nily tváře dětí z mateřské a základní školy. 
Pohádky Terky a Klárky jsou ryze autorské 
a děti se díky nim dozvídají spoustu nového, 
tentokrát například o cestování do Grónska. 
Divadélko zahrálo od srdce a bez nároku na 
honorář, za což mu patří velké díky.

Text a foto: Lucie SOBOTKOVÁ

I s lehkou mozkovou dysfunkcí 
lze dojít k nejvyšším metám
Že napíši tento příspěvek, jsem si slíbila už před osmnácti lety. Ale jen pokud 
vše dobře dopadne. A nakonec to dopadlo mnohem lépe, než jsem si 
představovala. Snad příběh dítěte s ADHD povzbudí ostatní rodiče, kteří 
se nyní potýkají s výchovnými problémy potomků. Zjistí, že se správným 
učitelem a důsledností lze dosáhnout i těch nejvyšších met. 

Doma se synem nebyly problémy, vše šlo 
zvládnout domluvou, zákazy, občas i pohlav-
kem. Problém nastal až ve škole. Často jsem 
slýchala: „Váš syn je chytrý, ale...“ Za slůvkem 
»ale« se skrývalo vyrušování, nepozornost, 
neposlušnost, hyperaktivita. Na doporučení 
třídní učitelky jsme absolvovali vyšetření, které 
u Honzíka potvrdilo ADHD, lehkou mozko-
vou dysfunkci. 

Chápavá psycholožka 
navrhla setkání s třídní uči-
telkou, aby jí doporučila 
vhodný postup. Bohužel třídní takové po-
chopení neměla. Prý má hodně dětí a nelze 
s každým jednat samostatně. Nezbylo tedy 
než přeřadit syna na jinou školu.

Ani ve škole ve Starém Bohumíně sice vý-
chovné problémy neustaly, ale přístup učitelů 
byl skvělý. Přestože je vyučování ve dvojtřídce 
náročnější, spolupracovali s psycholožkou 
a vycházeli vstříc potřebám dítěte. Ve Starém 
Bohumíně jsou bohužel jen čtyři ročníky, a tak 
následoval další přestup. Ten zkomplikovala 
počáteční šikana. Děti s ADHD mají jiný svět 
a nechápou, proč jim někdo ubližuje jen pro 
radost. Šikanu naštěstí vyřešil zásah ředitelky.

Na druhém stupni měl syn velké štěstí na 
třídního učitele. Byl mu vzorem a uměl ho 
správně motivovat. Jeho cenné rady využil 

Honza i na střední. Škoda, že není více tako-
vých učitelů, kteří se žákům věnují i po ukon-
čení školní docházky.

Další léta vzdělávání uběhla poměrně rych-
le. Nebylo už třeba řešit výchovné problémy 
a byly to pro mne, pro matku, šťastné roky. 
Jen občas přišlo nějaké zklamání v podobě 
horší známky, neúspěšného zápočtu, ale ani 

to Honzu neodradilo. 
Dodnes mám papír, na 

který jsem měla na radu 
dětské psycholožky napsat, 

jak si představuji život syna v dospělosti. Je to 
popis fl egmatika, který si neustele, nestihne 
dojít včas do práce. Dnešní realita je ale úplně 
jiná. Vše zvládá na čas, jde si za svým cílem. 
Moc mě hřál pocit šťastného a hrdého rodiče, 
když jsem letos synovi gratulovala k vysoko-
školskému titulu. Dalším úspěchem bylo, 
když dostal vytouženou práci projektanta ve 
Španělsku.    

Velké poděkování proto patří všem, kteří se 
na výchově mého syna podíleli. Děkuji dědeč-
kovi a babičce Stáňovým, dětské psycholožce 
Martině Pastuchové, ředitelce starobohumín-
ské školy Pavle Wodecké a tamní učitelce Táňi 
Holešové, třídnímu učiteli Benešovy školy 
Radomíru Lisztwanovi.

Marie SKUPNÍKOVÁ

Předškoláci na poučné výpravě

Dvaačtyřicet předškoláků z mateřinek v Nerudově a Čáslavské ulici vyrazilo 
12. října do Světa techniky v Ostravě. Děti vyjely za poznáním, objevováním 
a polytechnickým vzděláváním. Výukový program školkám hradilo město.

Obě mateřské školy si zvolily program na 
míru. Děti z Nerudovky se dozvěděly, jak 
a kde se stavěla města. Nakonec si také své 
město postavily. Děti z »Kulíšku« putovaly za 
medem a dozvěděly se spoustu poznatků 
o včelách. Jak a z čeho dokáží vyrobit med 
a proč je tak zdravý.

Po skončení výukových programů si děti na 
stanovištích vyzkoušely práci s jeřábem, do-
jily krávu nebo hledaly poklad v pohádkovém 
lese. Ve Světě techniky si zkusily i spoustu 
dalších aktivit, které rozvíjejí zručnost, obrat-
nost, tvořivost a logické myšlení.

Miroslava ABSOLONOVÁ, MŠ Nerudova

ZE ŽIVOTA
O zdraví, kráse i showbyznysu

Nejen o zdraví si vyprávěla populární lékař-
ka Kateřina Cajthamlová se ženami z Bohu-
mína i okolí. Zajímavé setkání se uskutečnilo 
ve společenském sále Pod Zeleným dubem 
a zorganizoval jej bohumínský spolek Alma 
mater.

Téma besedy znělo »Projezte se ke zdraví 
a štíhlosti«. „Dozvěděly jsme se spoustu mou-
drých rad a nápadů. Bavily jsme se o tom, co 
našemu tělu prospívá a co škodí. Diskuse se 
točila kolem zdraví, krásy, prospěšných i škod-
livých potravin, zdravého životnímu stylu,“ 
uvedla předsedkyně pořádajícího spolku 
Dagmar Knýblová.

Kateřina Cajthamlová doplnila lékařské 
rady o zajímavosti ze zákulisí televizních po-
řadů »Jste to, co jíte« nebo »DoktorKA«. Pro-
zradila také, co jí dala a vzala účast v taneční 
soutěži StarDance.  (luk)

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939,  776 577 722 
www.maryska.cz, info@maryska.cz

 ● Od 9.11. VÍTÁNÍ CÍSAŘE. Výstava fotografií Petra 
Piechowicze z oslav prvního příjezdu vlaku do Bohumí-
na, k vidění vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

 ● 15.11. v 16 hodin SŇATKY NA TĚŠÍNSKU. Přednáška 
Vlastimila Ciesara, svědectví matričních záznamů a do-
kumentů  z let 1674-1945. Vstupné dobrovolné.

 ● Každou středu v 15 hodin KROJE V MARYŠCE. Vlasti-
vědně-etnografi cký klub, který se věnuje tradici bohu-
mínského kroje. 

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; KRUHO-
VÝ TRÉNING  v úterý od 19 hodin; INDOOR CYCLING od 
pondělí do čtvrtku v 18 hodin; FORMOVÁNÍ POSTAVY 
v úterý a ve čtvrtek v 19.15 hodin; BE FIT v pondělí v 17 
hodin a ve středu v 18 hodin. SPORTCENTRUM BOHU-
MÍN, www.sportcentrum-bohumin.cz. 

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

CO – KDY – KDE

Foto: MŠ Nerudova
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Žena vyslýchá svého muže: „Můžeš mi říct, ... ...odkud se vracíš ráno střízlivý?"

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 4.11. od 9 hodin STEZKY PO-

ZNÁNÍ. Ezoterický festival, foyer 
a sál kina, jednotlivé přednášky 
50 Kč, permanentka 190 Kč.

9.15 AYURVÉDA A STRAVA, 
manželé Palečkovi
11.00 KONTAKT, praktická 
dílna a improvizace, 
Vladimíra Šubertová
12.00 POHLED ZA OBZOR, 
Pjér La Šéz
14.30 ŠAMANI AMAZONIE, 
Roman Odevzdaný
16.00 SU JOK – RECEPT NA 
ZDRAVÍ, Olga Sivková

 ● 8.11. v 9–15.30 hodin SLEZ-
SKÝ RYNEK. Potraviny a produk-
ty regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit, 
prezentace lidové tvořivosti, 
hudební vystoupení. V 15.30 
hodin losování tomboly. Nám. T. 
G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 2.11. a 3.11. v 19 hodin 
VŠECHNO NEJHORŠÍ. Film USA 
(Horor), 2017, titulky, od 12 let, 
96 minut ,110 Kč.

 ● 4.11. ve 20 hodin a 5.11. v 19  
hodin TO. Film USA (Horor), 
2017, titulky, od 15 let, 135 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 5.11. v 10 hodin PŘÍŠERÁKO-
VI. Animovaný film Německo, 
Velká Británie (Rodinná kome-
die), 2017, dabing, přístupný, 96 
minut, 120 Kč.

 ● 6.11. v 19 hodin PO STRNIŠTI 
BOS. Film Česko (Rodinný), 
2017, přístupný, 111 min., 100 Kč.

 ● 8.11. v 9 a 19 hodin MASA-
RYK. Film Česko (Životopisný), 
2016, od 12 let, 106 min. V 9 hod. 
FK pro seniory za 50 Kč, v 19 
hod. pro veřejnost za 90 Kč.

 ● 10.11. a 11.11. v 19 hodin 
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU. 
Film USA (Detektivka), 2017, ti-
tulky, přístupný, 109 min., 120 Kč.

 ● 11.11. v 16 hodin MILADA. 
Film Česko (Životopisný), 2017, 
dabing, přístupný, 130 minut, 
120 Kč.

 ● 12.11. a 13.11. v 19 hodin 
BAJKEŘI. Film Česko (Komedie 
pro náctileté), 2017, přístupný, 
95 minut, 110 Kč.

 ● 16.11. v 19 hodin, 17.11. v 16 
a 19 hodin LIGA SPRAVEDLNOS-
TI. Film USA (Komiks), 2017, od 
12 let, 110 minut. 16.11. ve 3D 
s titulky za 130 Kč; 17.11. ve 2D 
s dabingem za 110 Kč.

 ● 18.11. a 19.11. v 19 hodin ZA-
HRADNICTVÍ: NÁPADNÍK. Film 
Česko (Dramatická trilogie), 
2017, přístupný, 113 min., 120 Kč.
PRO DĚTI

 ● 5.11. v 10 hodin O STATEČ-
NÝCH KŮZLÁTKÁCH. Divadelní 

pohádka pro děti. Hraje Divadlo 
tety Chechtalíny. Sál kina, 80 Kč.

 ● 12.11. v 10 hodin MAXINOŽ-
KA. Animovaný fi lm Francie (Pro 
děti) 2017, dabing, přístupný, 
91 minut, 110 Kč.

 ● 12.11. v 16 hodin NEJSLEDO-
VANĚJŠÍ. Film Česko (O youtu-
berech), 2017, přístupný, 91 
minut, 100 Kč.

 ● 19.11. v 10 hodin SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA. Divadelní pohádka 
pro děti, hraje ArtWay Theatre. 
Sál kina, 80 Kč.
HUDBA

 ● 9.11. v 16 hodin BOHUMÍN-
SKÁ SUPERSTAR 2017. Finále 
soutěže bohumínských zpěváč-
ků. Sál kina, 50 Kč.
DIVADLO
22. 1. v 19 hodin BOSÉ NOHY 
V PARKU. Romantická komedie. 
Hrají Veronika Freimannová, 
Rudolf Hrušínský a další. Sál 
kina, 390 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
Akce se konají v dětském oddě-
lení knihovny v Novém Bohu-
míně (není-li uvedeno jinak).

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

 ● 6.11. až 10.11. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin  MOJE PRVNÍ 
ČTENÍ. Čítárna a herna pro rodi-
če s malými dětmi.

 ● 13.11. až 16.11. (mimo stře-
du) ve 13–17 hodin PAVOUČEK 
A NETOPÝR. Výtvarná dílna. 
Dětské odd a knihovna Skře-
čoň; 13.11. také knihovna Zá-
blatí a 14.11. Starý Bohumín.

 ● 20.11 až 24.11. ve 13–17 ho-
din PRŤOLATA VYRÁBÍ...  Výtvar-
ná dílna pro předškoláky, malé 
školáky a děti z rodinných center.
PŘEDNÁŠKA

 ● 11.11. v 10–13 hodin STARÉ 
OBJEKTIVY NA NOVÝCH FOŤÁ-
CÍCH. Přednáška předního sbě-
ratele a prodejce Marka Fišera, 
70 Kč. Přednášková místnost.

OSTATNÍ AKCE

 ● 4.11. od 18 hodin SPARTAKI-
ÁDA V ŠUNYCHLU. Recesní ve-
čer s tancem, soutěžemi a zába-
v o u .  V h o d n ý  j e  s t y l o v ý 
spartakiádní oděv. Gastrocent-
rum Migo, 200 Kč. 

 ● 20.11. v 19 hodin SCREA-
MERS – 112. Dvouhodinová zá-
bavná travesti show. Sál kina, 
260, 290 Kč.

SPORT

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

 ● 4.11. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– TJ TOŠANOVICE. Dorost.

 ● 5.11. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– FC ELSEREMO BRUMOV. Divize.

HOKEJ

 ● 17.11. v 18 hodin HC BOSPOR 
– HC ORLOVÁ. Krajská liga mužů.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 18. a 19.11. ULTIMATE FRISBEE. 
Halové mistrovství ČR juniorů.

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

pondělí až čtvrtek:  6–21 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 

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 ho-
din. Možnost zapůjčení bruslí za 
50 Kč.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 2.11. do 22.11.

Programy také na
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Příroda Bohumínska – brouci (205)

Lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus)

Lesák rumělkový je v Česku za-
řazen mezi silně ohrožené druhy 
a ještě koncem minulého století byl 
u nás znám pouze z beskydského 
pralesa Mionší, CHKO Podyjí a Bílé 
Karpaty. Je uveden mezi evropsky 
významnými druhy živočichů.

Lesák rumělkový je zářivě červe-
ný, plochý, 11až15 milimetrů dlou-
hý brouk žijící pod kůrou mrtvých 
stromů. V novém miléniu byl u nás 
díky biomonitoringu v navržené 
soustavě Natura 2000 objeven 
v řadě dalších lokalit, včetně alejí 
topolů kanadských. Samičky lesáka 
kladou vajíčka na jaře, larvy a ima-
ga se živí především tlejícím lýkem. 
Vývoj trvá minimálně dva roky 
a larvy se kuklí koncem léta. Do-
spělci se líhnou na podzim a přezi-
mují pod kůrou starých listnatých 
stromů. Na Bohumínsku jsem zatím 
nalezl dvě lokality jeho výskytu.  

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Po stopách prvních 
Slovanů

Protože jsme v záblatské škole 

začali probírat první Slovany, vy- 

razili jsme s dětmi 6. října vlakem 

na vlastivědný výlet do Archeo-

parku v Chotěbuzi-Podoboře. 

Prohlídka začala v akropoli, ve 
slovanském opevněném hradišti. 
Uvnitř opevnění se nacházejí 
domy hrnčíře, kováře a lovce. Žáci 
v nich mohli vidět, jak naši předko-
vé žili. Slovanské domky byly za-
puštěné v zemi. Neměly okna ani 
komíny, zato stál v každém domě 
dědek - soška starého muže, který 
měl chránit štěstí. 

Nejvíce se dětem líbilo, když si 
mohly zastřílet z luku, psát husím 
brkem nebo škrábat do tabulky 
z vosku. Na konci si ještě vyplnily 
malý testík.

Byl to super výlet a všem může-
me návštěvu Archeoparku v Cho-
těbuzi jen doporučit.

Text a foto: 
Hana KASANOVÁ, ZŠ Záblatí

V rámci osvěty přeplavali celou republiku
Spolek Pro-fi t 12 zaštítil v Bohumíně celostátní osvětovou 
akci Plaveme prsa. V Česku ji od roku 2011 pořádá Aliance 
žen s rakovinou prsu. V Bohumíně se konala popáté, 
14. října v aquacentru.

Smyslem akce je upozornit na 
úspěšnost léčby zhoubného ná-
doru prsu, pokud je nemoc od-
halena a řešena včas. Také připo-
míná možnosti kvalitního života 
vyléčených žen a význam podpo-
ry v průběhu léčby i po návratu 
do plnohodnotného života. Akcí 
se v celém Česku účastní samy 
pacientky, členky partnerských 
organizací i veřejnost.

V Bohumíně se o osvětovou 
část postaraly členky spolku Inna 
Havířov, které na maketě provádě-

ly samovyšetření prsu. Přítomné 
fyzioterapeutky se zase věnovaly 
otázkám rehabilitace. V rámci do-
provodného programu pak probí-
haly soutěže pro děti i dospělé.

Samotnou plaveckou část od-
startovali jedni z nejlepších mla-
dých bohumínských plavců Šimon 
Vícha, Ondřej Kyjonka a Karel 
Babicz. Následně se připojili další, 
malí i velcí. Uplavané metry všech 
účastníků se započítávaly do celo-
státní soutěže Spolu přeplaveme 
celou republiku. Letošní akce Pla-
veme prsa proběhla za účasti tři-
nácti pacientských organizací na 
deseti místech. 

Všichni společně uplavali 621,4 
kilometru, čímž motto soutěže 
naplnili.  (red)

Kromě hlavní plavecké části byly součástí akce také soutěže a osvěta. 
Foto: Pavel Čempěl


