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Bohumínští dali v komunálních 
volbách 5. a 6. října opět nejvíce hlasů 
sociální demokracii. Ta ve městě 
zvítězila s obrovským náskokem. 
Od voličů dostala 57,11 procenta 
hlasů, což jsou o dvě procenta více 
než před čtyřmi lety. Druhé místo 
obsadilo ANO 2011 se 16,21 procenta. 
Třetí je KSČM, ta od Bohumíňáků 
obdržela 6,78 procenta hlasů. Čtvrté 
místo patří nováčkům, a to České 
pirátské straně s 5,93 procenta. Pátá 
skončila ODS s 5,12 procenta hlasů. 

Do bohumínského 23členného zastupitel-
stva se dostalo pět z osmi kandidujících stran. 
ČSSD obsadí šestnáct křesel, čtyři budou patřit 
ANO 2011, po jednom mandátu budou mít 
KSČM, ODS a Piráti. Neuspěli naopak Nezá-
vislí, 4koalice a Dobrá volba 2016. 

„Po neúspěchu ČSSD v parlamentních volbách 
jsme byli všichni napjatí, zda v komunálních 
zvítězí poctivá práce pro město, nebo billboardy 
a reklama měsíc před volbami. Děkujeme Bo-
humíňákům za obrovskou podporu. Jsem pyšný  

na to, že se nedali opít rohlíkem a planými sliby. 
Jsme připraveni pokračovat v rozjeté práci a spo-
lupracovat v zastupitelstvu, výborech a komi-
sích napříč všemi politickými stranami. Dobré 
nápady rádi použijeme a blbosti realizovat 
nebudeme, to Bohumíňákům garantujeme,“ 
prohlásil po vyhlášení výsledku voleb Petr 
Vícha, který Bohumín vede už 24 let. 

Do volebních místností zamířilo v Bohumí-
ně 37,95 procenta voličů (před čtyřmi lety 
32,68). Ti hlasovali v devatenácti volebních 
okrscích. Největší volební účast zaznamenali 
v Šunychlu v restauraci Zlatý jelen, kde k ur-
nám přišlo 48,79 procenta lidí. Nejmenší zájem 
měli naopak lidé v centru města ve volební 
místnosti v Masarykově škole. Tady přišlo volit 

18,9 procenta lidí. Tyto výsledky ovšem zkre-
sluje fakt, že zde volí 1 124 lidí, kteří mají tr-
valý pobyt na radnici. Druhou nejmenší účast 
zaznamenali ve volební místnosti na radnici, 
kam k urnám došlo 28,71 procenta lidí.

Novými zastupiteli Bohumína se stali: Za 
ČSSD Petr Vícha, Lumír Macura, Igor Bruzl, 
Věra Palková, Vojtěch Balcárek, Yvona Placzko-
vá, Adrian Kuder, Aleš Drobek, Kamila Smigo-
vá, Jiří Knot, Adam Csakvary, Vilém Bannert, 
Dušan Socha, Svatopluk Němeček, Petra Kali-
chová a Jaroslav Kalous. Za ANO 2011 Andrea 
Babišová, Vilma Valentová Urbančíková, Jaro-
slav Th ér a Jiří Kuldánek. Za KSČM Antonie 
Walterová, za Piráty Daniel Galuszka, za ODS 
David Maryška.  Lucie BALCAROVÁ

Bohumíňáci dali opět velkou důvěru ČSSD
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V sobotu 6. října přišli do volební místnosti v budově radnice odevzdat svůj hlas také Jindřiška Pěntková 
a Jan Hrdlička. O pár minut později si o patro výš v obřadní síni řekli své »ano«.  Foto: Pavel Čempěl

Výsledky komunálních 
voleb v Bohumíně
Do 23členného zastupitelstva se do-
stalo pět z osmi kandidujících stran 
– viz graf. Neuspěla 4koalice (4,78% 
hlasů), Nezávislí (2,56% hlasů), ani
Dobrá volba 2016 (1,46% hlasů).

100 let vzniku samostatné republiky
Naši předkové byli u zrodu samostatné republiky, současná 
generace má tu čest připomenout si její sté výročí. V Bohumí-
ně proběhne slavnostní akt a navazující program v neděli 
28. října. Zástupci města, jeho komisí, politických stran, spolků 
a společenských organizací položí v 9.30 hodin kytice k letos 
odhalené pamětní desce T. G. Masaryka na historické budově 
radnice. Účastníci se poté přesunou na hlavní třídu, kde v 10 

hodin zasadí pamětní lípu poblíž sousoší Rodina u komplexu Centrum. 
Pro veřejnost jsou u příležitosti 100. výročí vzniku Československa připra-
veny komentované prohlídky vybraných historických cihlových staveb, 
které jsou součástí Červené stezky. Prohlídky s průvodci v dobových kostý-
mech začínají v 10.45 hodin a zájemci mohou navštívit radnici, budovu 
střední školy a evangelický kostel.  (red)

O senátorovi rozhodne až druhé kolo
Kromě komunálních voleb se na Karvinsku volilo také do Senátu. Týkalo 

se to volebního obvodu 74, kam patří Bohumín, Dolní Lutyně, Havířov, 

Petřvald a Rychvald. O post senátora se tady ucházelo hned osm kandidátů 

– dvě ženy a šest mužů. 

Do fi nále, respektive druhého kola, které se uskuteční už v pátek 12. a v sobotu 
13. října lidé poslali bohumínského starostu a současného senátora Petra Víchu 
(ČSSD) a bývalou poslankyni a primátorku Havířova Miladu Halíkovou (KSČM). 
Víchu, který post obhajuje už potřetí, volilo 10 848 lidí, dostal 36,72 procenta 
hlasů. Jeho protikandidátku Halíkovou preferovalo 4 860 lidí, obdržela 16,45 
procenta hlasů. Počet hlasů získaných v prvním kole je ale pro druhé kolo 
nepodstatný, oba kandidáti mají stejné šance. Rozhodne až přízeň voličů 
ve druhém kole. Vyhrává ten, který získá více odevzdaných hlasů. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje los.   (balu)
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Jaro už téměř neexistuje, léto připomíná tropy a do toho 
neustále vanou silné větry. Člověk si, ač nerad, pomalu 
zvyká. Ale co příroda? Bohumínská radnice nechce nic 
riskovat a počátkem října nechala prověřit stav dvacítky 
vytipovaných vzácných stromů. Tahovou zkouškou chce 
zjistit, zda ustojí silnější poryvy větru.

Klima se v posledních letech 
mění a způsobuje nečekané situ-
ace, které se týkají i dřevin. V Bo- 
humíně například letos padaly 
z dubu zdravé větve nebo se ne-
očekávatelně vyvrátila lípa. Od-
borníci proto vybrali hodnotné 
stromy v místech s větším pohy-
bem lidí a nechali jejich stav otes- 
tovat. „Kdyby se vyvrátil napří-
klad dub obřích rozměrů, následky 
by mohly být fatální. Proto jsme 
v zájmu bezpečnosti objednali ta-
hové zkoušky,“ vysvětlila Ľubica 
Jaroňová z odboru životního pro- 
středí a služeb. Dodala, že v se-
znamu testovaných fi gurují stro-
my, které na pohled mohou jevit 
známky poškození. Mají u báze 

kmene dutiny nebo se tu vysky-
tují agresivní dřevokazné houby. 
Do hledáčku se dostalo šestnáct 
dubů v městském parku, další dva 
duby v areálu Bezručovy školy a dvě 
lípy v Partyzánské ulici v Pudlově.

Specializovaná fi rma počátkem 
října podrobila stromy testům 
v terénu. Na kmeny instalovala 
čidla a provedla tahové zkoušky. 
Údaje z měřicích přístrojů ná-
sledně vyhodnotí počítač. „Pomo-
cí počítačové simulace můžeme 
nastavit intenzitu větru a zjistíme, 
jaké maximální zatížení strom 
ustojí,“ ozřejmila Andrea Szórá-
dová z fi rmy Safetrees. Dodala, 
že test zjistí odolnost stromů vůči 
zlomu a vývratu.

Vyjížďka za bohumínskými proměnami
Ani dříve narození, kteří se neobejdou bez vozíčku nebo jim chůze dělá větší problémy, 
nemusí proměny Bohumína sledovat pouze v novinách či televizi. Mohou je vidět 
na vlastní oči. A to díky autobusovým exkurzím, které letos proběhly  24. září a 5. října.

Poznávací vyjížďky absolvovali 
méně pohybliví obyvatelé bohu-
mínských domovů důchodců či 

členové zdejšího svazu postiže-
ných. Role průvodce ve speciálně 
upraveném autobusu se jako kaž-

doročně ujal starosta Petr Vícha. 
„Se seniory jsme vyrazili na pro-
hlídku Bohumína už poosmé. Po-
třetí se pro velký zájem uskutečnily 
hned dvě vyjížďky. Smyslem akce 
je přiblížit proměny města i lidem, 
kteří mají omezené pohybové mož-
nosti a kvůli zdravotním problé-
mům už většinu času tráví pouze 
doma,“ sdělil starosta.

Autobus letos zamířil napří-
klad do historického jádra Starého 
Bohumína, po stopách červené 
stezky, tedy pro Bohumín typic-
kých cihlových staveb, zakroužil po 
novém kruhovém objezdu u Špice 
a navštívil také zajímavá místa, 
která prošla proměnou v měst-
ských částech. Akci pořádaly už 
poosmé Centrum sociálních slu-
žeb Bohumín, sociální komise při 
radě města, klub seniorů a soci-
ální odbor radnice.  (balu)

Bohumín letos sbírá jedno 

ocenění za druhým. Aktuálně 

získal za svůj aktivní přístup 

ke starší generaci pamětní 

plaketu. Krajská rada seniorů 

jej v letošním roce vyhlásila 

nejpřívětivějším městem pro 

seniory. Slavnostní ocenění 

proběhlo v rámci krajských 

oslav Mezinárodního dne 

seniorů. Kromě Bohumína se 

ocenění dočkaly i dvě obce – 

Vyšní Lhoty a Slavkov u Opavy.

„V Bohumíně máme velmi akční 
starší generaci a jeden z nejpočet-
nějších seniorských klubů v kraji. 
Dříve narození se zajímají o dění 
kolem sebe, navštěvují univerzitu 
třetího věku, sportují, jezdí na vý-
lety, divadelní představení, účastní 
se zajímavých besed a školení. Rádi 
je proto v jejich aktivitách podpo-
rujeme,“ uvedl starosta Petr Vícha.
Město letos vložilo do senior-
ských projektů téměř tři miliony. 
Třetina z této částky šla na pro-
voz senior taxi, které se ulicemi 
Bohumína prohání už šestým 
rokem. Kromě zlevněných vstu-
penek do městských sportovišť 
mohou důchodci využít i zvý-
hodněný fi lmový klub. „Každo-
ročně pro dříve narozené pořádá-
me sportovně-zábavné hry nebo 
komentované projížďky městem 
pro imobilní. Přispíváme jim na 
dopravu za kulturou a poznáním, 
hradíme jim pronájem tělocvičen 
i prostory k jejich pravidelným 
měsíčním setkáním. Organizuje-
me pro ně i besedy zaměřené na 
bezpečnost. A naši strážníci mon-
tují zdarma zájemcům bezpeč-
nostní řetízky na vchodové dveře,“ 
uvedl vedoucí sociálního odboru 
radnice Daniel Ucháč a dodal, 
že Bohumíňáci nad 70 let mají 
i bezplatný čtenářský průkaz 
do městské knihovny.  (balu)

Město myslí 
na starší 
generaci

Díky za spolupráci 
při volbách
Městský úřad v Bohumíně děkuje 
všem členům okrskových volebních 
komisí za jejich činnost ve dnech vo-
leb. Poděkování patří rovněž všem 
ředitelům škol a ostatním vlastníkům 
objektů, kteří umožnili umístění vo-
lebních místností v jejich zařízeních.
Volební místnosti se znovu otevřou 
tento pátek 12. října od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 13. října od 8 do 14 hodin. 
Ve stejných volebních okrscích, kde 
probíhalo první kolo senátních voleb, 
se uskuteční i kolo druhé. Vybírat bu-
deme ze dvou kandidátů. Hlasovací 
lístky obdrží voliči až ve volební míst-
nosti.

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice

Testy odhalí, zda stromy odolají vichřici

Nejvíce tahových zkoušek probíhalo v městském parku. Specialisté instalovali na stromy inklinometry, které měří náklon 
kořenové báze, a elastometry, ty zase změří posunutí dřevních vláken.  Foto: Pavel Čempěl

Výsledky měření a simulace bu-
dou známy v průběhu nejbližších 
týdnů. Město si od nich slibuje po-
tvrzení nebo vyvrácení vizuálních 
prověrek, protože nechce hodnot-
né stromy zbytečně kácet.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Seznam přemostění v Bohumíně má další přírůstek. 
V uplynulých dnech jeřáb usadil dva ocelové díly, nosnou 
konstrukci lávky nad potokem Flakůvka v Nové Vsi. 
Nová lávka je součástí právě budované cyklostezky, která 
protne lokalitu Na Panském.

Budování 620 dlouhé a tři me-
try široké stezky uprostřed pole 
je pro stavbaře rutinní záležitostí. 

Půjde o klasickou asfaltovou 
komunikaci. Ovšem napojení 
této stezky z jednoho i druhého 
konce už je »vyšší dívčí«. Přístup 

z jedné strany bude totiž zajišťo-
vat zmíněná lávka, z druhé to 
bude naopak tunel.

Lávka poblíž ulice Na Hrázi je 
patnáct metrů dlouhá a v rámci 
protipovodňových opatření kle-
nutá a opatřená průtočným zá-
bradlím. Vzhledem k zaoblení 
nebudou její podlahu tvořit mo-
derní kompozitní panely, ale kla-

sická dřevěná prkna. Betonový 
tunel na opačném konci stezky 
měří čtyřiadvacet metrů a nachá-

Důstojné okolí památky a izolační zeleň
Františkáni Antonín a Felix, kteří v 18. století poustevničili poblíž starobohumínské 
kapličky a nepřímo se postarali o její pojmenování, by dnes své »bydliště« stěží 
poznali. Okolí kaple Pustyňa letos prošlo výraznou proměnou. Památkově 
chráněná stavba už není nepřístupně uvězněná v poli. Úpravy přímo lákají 
k návštěvě a posezení v její blízkosti.

Na jaře se radnice u Pustyně pustila do ká-
cení prohnilých vrb a bojovala s lány invazivní 
křídlatky. Její likvidace postřikem se musela 
několikrát opakovat. „Pro lokalitu je obrov-
ským přínosem, že se nám podařilo zlikvidovat 
zdejší rumiště, tedy haldy suti, betonu a dalšího 

nepořádku,“ kvitovala Ľubica Jaroňová z od-
boru životního prostředí a služeb.

Práce v okolí Pustyně pak fi nišovaly v září. 
Vzniklo tady stylové vydlážděné ohniště, kte-
ré má vlastní odvodňovací systém, trativod. 
Posezení kolem něj zajišťují lavice z uprave-
ných kmenů stromů. Výrazně se proměnila 
také okolní zeleň. Vedle kapličky zahradníci 
vysadili dvě lípy, přístupovou cestu k památce 
lemuje třešňová alej a další mladé stromy na-
hradily vykácené vrby ve svahu. Založit se 
podařilo také dva druhy trávníků. Klasickou 
zelenou pěšinu v aleji i plochu z kvetoucích 
lučních bylin v okolí.

Zmiňované úpravy proběhly v rámci pro-
jektu Regenerace zeleně na rozvojových plo-
chách ve Starém Bohumíně. Týkaly se nejen 
lokality u Pustyně, ale také okolí Slezské a Os- 
travské ulice na severní straně od dálnice. Na 
třech místech už přibylo 164 stromů, převážně 

Stromová alej, stylové ohniště a terénní úpravy. 
Okolí kaple Pustyňa pěkně prokouklo. 

Foto: Pavel Čempěl

lip, dubů, habrů a javorů, které ještě nyní na 
podzim doplní pětistovka keřů. Nová zeleň 
má zlepšit zdejší mikroklima a u dálnice 
a silnice druhé třídy vytvořit přírodní izolační 
bariéru. Projekt regenerace vyšel na dva mili-
ony a fi nančně jej podpořila Evropská unie. 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí na něj město získalo bezmála 1,3 milionu.

Pavel ČEMPĚL

Do přírody přes potok nebo pod silnicí

 Ze směru od centra města se turisté dostanou na stezku podjezdem pod 
ulicí Za Věží (přivaděčem ke skřečoňskému mostu). 

  Instalace ocelové lávky, která překlenula novoveský potok Flakůvku.
Foto: Jaroslav Kijonka a Pavel Čempěl

zí se pod ulicí Za Věží v blízkosti 
sportovní haly Bosporu.

Stavba stezky je prvním kro-
kem plánovaného vytvoření 
lesoparku Na Panském, druhé 
zelené plíce Bohumína. Bude se 
rozkládat na ploše třinácti hekta-
rů ohraničené právě cyklostez-
kou, ulicemi Za Věží a Na Hrázi. 
Lesopark bude samozřejmě ve-
řejně přístupný, ale nepočítá se 
v něm s mobiliářem nebo speci-
álně upravenými komunikacemi, 
třeba pro kolečkové brusle. „Vše 
zde bude blízké přírodě. V lokalitě 
vzniknou nové tůňky, zemina po 
jejich vyhloubení zase poslouží 

k vytvoření umělého návrší,“ na-
stínila Eliška Pecháčková z měst-
ského odboru rozvoje a investic. 
A dodala, že především se bude 
Na Panském sázet. Stovky, tisíce 
stromů a keřů, mezi nimiž se 
budou linout přírodní štěrkové 
chodníčky. Park tak bude sloužit 
především k procházkám a rela-
xaci. Administrativní příprava 
stavby včetně povolení už pro-
běhla, nyní město ještě zažádalo 
o dotaci z evropských fondů. 
Pokud vše půjde podle plánu, už 
příští rok by mohly práce na 
vzniku zelené oázy začít.

Pavel ČEMPĚL
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Záchrana života a setkání po letech
Andělé existují. Vím to, sám jsem jednoho potkal. Bylo mi 
deset let a možná to byl osud, možná náhoda, ale na ten 
den jsem neměl nikdy zapomenout. 

Ten příběh se odehrál v Bohu-
míně na konci 90. let. Vyrazili 
jsme si s kamarádem na kole 
a napadlo nás, že zkusíme sjet 
kopec. Navzdory faktu, že kolo 
bylo jedno a my byli dva, jsme se 
nadšeně řítili v plné rychlosti 
střemhlav dolů. Řídil kamarád, já 
seděl na trubce. Netrvalo dlouho, 
než nám došlo, že nemáme na 

kluzké trávě šanci zabrzdit. Ka-
marád stihl, na rozdíl ode mne, 
z kola seskočit. Pod kopcem byla 
díra, do které jsem v plné rych-
losti najel, a hlavou narazil do 
sloupku v plotě. Od této chvíle si 
toho už moc nepamatuji. 

Stačí tak málo a člověk může 
přijít i o to nejcennější, o život. Já 
za ten svůj vděčím Zygfrydu Gnoj-

kovi, který letos oslavil osmdesát 
let a bydlí ve Starém Bohumíně. 
Pan Zygfryd, který nehodu viděl, 
ke mně okamžitě přiběhl a po-
skytl mi první pomoc. Byl jsem 
v bezvědomí a celý od krve, ale 
podařilo se mu vytáhnout zapadlý 
jazyk, čímž mi vlastně zachránil 
život. Naložil mě do auta a odvezl 
do nemocnice. Svého zachránce 
jsem pak už neviděl.   

Před dvěma lety jsem náhodou 
narazil na paní Rosemarii, dceru 

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty: 

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Poblíž domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití a vlakové nádraží. V bytě 
byla provedena rekonstrukce 
koupelny a WC, vyměněny poko-
jové dveře a podlahové krytiny. 
Byt s balkonem a ústředním tope-
ním. Plocha pro výpočet nájem-
ného 52,30 m2, celková plocha 
bytu 54,50 m2. Prohlídka 15.10. ve 
14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace  bytu se koná 15.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 922, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti centra města, nákup-
ních možností, kulturního vyžití, 
vlakového nádraží a dětských 
koutků. Možnost parkování po-
blíž domu. V bytě byla provedena 
generální oprava elektro, byly 
vyměněny podlahové krytiny 
a bytové dveře. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,42 m2, celková 
plocha bytu 52,82 m2. Prohlídka 
15.10. v 15.00–15.15 hodin a 16.10. 

v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 42, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům 
v klidné lokalitě v blízkosti zdra-
votního střediska, školky a parku. 
Možnost parkování u domu. Byt 
je po celkové rekonstrukci se zdě-
ným bytovým jádrem a sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 26,51 m2, celková plo-
cha bytu 26,51 m2. Prohlídka 
15.10. v 15.15–15.30 hodin a 
16.10. v 9.15-9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Možnost parkování u domu. 
Byt s plastovými okny a balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 63,17 m2, celková plocha 
bytu 65,79 m2. Prohlídka 15.10. 
ve 14.45–15.00 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 17.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 64, I. kategorie, 11. 

nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům, po rekonstrukci spo-
lečných prostor, nová plastová 
okna, balkon, možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,86 m2, celková plocha 
bytu 68,43 m2. Prohlídka 15.10. 
ve 14.15–14.30 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 17.10. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 952, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti parku, supermar-
ketu a autobusové zastávky. Byt 
s balkonem. V kuchyni je kombi-
novaný sporák. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,76 m2, celková 
plocha bytu 52,26 m2. Prohlídka 
22.10. v 15.00–15.15 hodin a 
23.10. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 24.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, čís-
lo bytu 62, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům 
poblíž centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
s kuchyňskou linkou je po celkové 
rekonstrukci v roce 2014. Plocha 
pro výpočet nájemného 48,07 m2, 

celková plocha bytu 52,17 m2. 
Prohlídka 22.10. v 15.15–15.30 
hodin a 23.10. v 8.45–9.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 24.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 17, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový, celkově 
zateplený dům s funkcí domovní-
ka, který provádí úklid společ-
ných prostor. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,73 m2, cel-
ková plocha bytu 70,15 m2. Pro-
hlídka 23.10. v 8.30–8.45 hodin 
a 24.10. ve 14.30–14.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 29.10. 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

Připravované licitace městských bytů

PÍŠETE NÁM

pana Zygfryda. „Já vás znám, můj 
táta vám kdysi zachránil život,“ 
oznámila mi s úsměvem. A tak 
jsem se po třiceti letech se svým 
hrdinou opět setkal. Před naší 
schůzkou jsem byl dost nervózní, 
ale ukázalo se, že zbytečně. Pan 
Zygfryd je skvělý člověk, a jak 
jsem se dozvěděl, nebyl jsem 
v jeho životě jediný, koho zachrá-
nil. Povídali jsme si, jak to ten-
krát všechno proběhlo a jaké to 
bylo obrovské štěstí, že na tom 
místě tehdy byl. 

Pane Zygfryde, děkuji vám za 
svou ženu, za své dvě krásné, 
zdravé děti a za svůj život. Nebýt 
tenkrát vaší pohotovosti, dnes už 
bych tyto řádky zřejmě nepsal. 
Vlastně se nedá slovy popsat, co 
pro mě znamenáte. Přál bych si 
ale, aby lidé, kteří vás znají, věděli, 
že jste výjimečný, že jste člověk, 
který neváhá a pro záchranu dru-
hých se nebojí riskovat vlastní 
život. Chci, aby každý věděl, že 
jste zachránil ten můj. Život ma-
lého chlapce, který díky vám vy-
rostl a stal se z něj táta od rodiny. 
Pokud existuje nebe, pane Zygf-
ryde, máte v něm jednou své 
místo jisté. Tam totiž patří všich-
ni andělé.  Jan SEDLÁČEK 

Jan Sedláček spolu se svým zachrán-
cem Zygfrydem Gnojkem.

Licitace stavební 
parcely
Město Bohumín vyhlašuje licitační 

řízení na prodej pozemku pro vý-

stavbu rodinného domu v Sokol-

ské ulici v Záblatí. 
Pozemek o výměře 930 m2 má mož-
nost napojení na inženýrské sítě 
(voda, plyn a elektřina), vybudování 
kanalizace připravuje město v příš-
tím roce. Vyvolávací cena pozemku 
je 530 Kč/m2. Licitace se koná 14. 
listopadu v 15 hodin v kanceláři 101 
v budově »B« městského úřadu. 
Bližší informace podá Jana Holeszo-
vá z majetkového odboru, kancelář 
103 v budově »B«,  596 092 228, 
e-mail holeszova.jana@mubo.cz.
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Závady se týkají soklů protihlukových stěn, 
betonové desky začaly postupně praskat. 
Nešlo o ojedinělou vadu materiálu, poškození 

se projevilo u bezmála devadesáti 
desek. Všechny je nyní nutné vymě-
nit. Zhotovitelská firma tak musí 
montované bloky jako skládačku ro-
zebrat, sokly nahradit a horní díly zase 
vrátit zpět. To se neobejde bez těžké 
techniky, v tomto případě autojeřábu, 
který při manipulaci s panely blokuje 
jeden jízdní pruh. V místech, kde se 
technika aktuálně pohybuje, je proto 
doprava svedena do jednoho pruhu 
a jednosměrný provoz zde řídí semafory.
Ve výjimečném případě může dojít 
také k odklonu kamionové dopravy na 
Novou Ves. Tato situace může nastat, 
když bude autojeřáb operovat přímo 
u šunychelského kruhového objezdu 
a dlouhé soupravy se mu nebudou moci 

vyhnout do protějšího pruhu. Pak budou muset 
pokračovat Opletalovou ulicí. K této variantě 
má ale naštěstí dojít jen výjimečně a bude 
krátkodobá.  (tch)

Až do půlky listopadu musí motoristé počítat v ulici Za Věží s dopravními ome-
zeními. Ačkoli je tento obchvat mezi skřečoňským mostem a dálnicí v provozu 
pouze šest let, na jeho protihlukových bariérách se začaly 
ve velkém objevovat viditelné vady. Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) je coby správce komunikace nechává 
v rámci záruky opravit.

STALO SE

NeBezpečný bohumínský cyklista (4)
Všichni účastníci silničního provozu musí dodržovat zákon 
o provozu na pozemních komunikacích. Cyklisté tak mají 
například povinnost dát v určitých situacích najevo, co se 
chystají učinit. Že budou vyjíždět z cyklostezky či cyklo-
pruhu, vjíždět na silnici nebo odbočovat v křižovatce. 

Jízdní kolo nemá blinkry, pro-
to musí cyklista dávat znamení 
o změně směru jízdy upažením 
ruky. Paží ohnutou v lokti nahoru 
je možné signalizovat změnu 
směru jízdy na opačnou stranu. 
Znamení se dává jen před započe-
tím úkonu, při samotném odbo-
čování nebo vyhýbání se držíme 
řídítek oběma rukama. 

Znamení o změně směru jízdy 
musí cyklista dávat včas a s ohle-
dem na situaci. Na místě je obe-

zřetnost, zejména při vyjíždění 
z cyklostezek či cyklopruhů, kdy 
je třeba zařadit se do průběžného 
jízdního pruhu a před tím ještě 
úkon avizovat upažením. S ukon-
čením cyklopruhu se setkáme 
třeba ve Štefánikově ulici před 
kruhovým objezdem nebo v Os-
travské ulici v Pudlově před kři-
žovatkou s Lounskou ulicí. 

Někteří šoféři si stále nezvykli, 
že na cyklopruhu je zakázáno 
stání i zastavení. Cyklista je tedy 

nucen vybočit do jízdního pruhu 
a překážku objet. Nebezpečnost 
tohoto manévru sníží cyklista 
včasným dáním znamení o změ-
ně směru jízdy. 

Zranitelný cyklista by měl také 
předvídat v situacích, kdy pro-
jíždí kolem zaparkovaných aut. 
Kdykoli může některý z jeho pa-
sažérů nečekaně otevřít dveře. 
Obdobné je to i při jízdě za šik-
mo či kolmo parkujícími vozidly, 
kdy řidič při vycouvávání z řady 
nemusí cyklistu do poslední 
chvíle vidět. Přiměřený odstup 
od těchto vozidel je při jízdě 
žádoucí.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

Nové značení 
dvou cyklotras
Turistům od září slouží nové zna-
čení dvou významných bohumín-
ských cyklotras. Žluté dopravní 
značky lemují stezku od Starobo-
humínské lávky podél Ostravské 
ulice až k vrbické hrázi (cyklotrasa 
E) a také trasu podél Olše až k její-
mu soutoku s Odrou a proti proudu 
řeky směrem na dolnolutyňské 
Věřňovice (cyklotrasa 10). 
Dopravní značení cyklotras pomo-
cí žlutých tabulek je zjednodu-
šeným navigačním systémem. Cyk-
listé jej velmi dobře znají a usnad-
ňuje jim orientaci v systému tras. 
Město jejich využívání zpřehlednilo 
díky česko-polskému projektu 
Zpřístupnění Odry a Olše.   (red)

Zašlé lajny dostanou nový nástřik
Na městských komunikacích probíhá v těchto dnech obnova vodorovného zna-
čení. Nový nástřik, který určuje systém parkování a plochy, na nichž stát nelze, 
už má Nerudova ulice na sídlišti u veterinární kliniky. 
Jakmile skončí oprava kanalizace v Bezručově ulici, dojde k obnově lajnování 
parkovacích míst také před tamní základní školou a u bývalého Domu služeb 
ŽDB. Na protější straně se počítá s novým nástřikem cyklopruhu.
Vodorovné značení se v nejbližších dnech chystají obnovovat také krajští silni-
čáři u komunikací, které mají ve správě. Týká se to například pásu mezi vozovkou 
a opraveným cyklopruhem ve Štefánikově ulici.  (red)

Kašle na zákazy
Soud a několik magistrátů v kraji vyslo-
vilo zákaz řízení notorickému pirátovi 
(31). Ten si z nich ale nic nedělal a bez 
řidičáku jezdil dál. V posledních dnech 
ho za volantem hlídky opět přistihly ně-
kolikrát, z toho 23. a 27. září v Bohumíně. 
Až tehdy došla orgánům trpělivost a ne-
napravitelný (ne)řidič skončil v cele.

Loupili kvůli drogám
Kriminalisté dopadli dva lupiče, kteří 25. 
září večer v Čáslavské ulici surově na-
padli mladíka (21). Bandité, kterým je 
teprve sedmnáct, mu chtěli nejprve 
strhnout batoh, v němž se měla nachá-
zet marihuana. Když neuspěli, zbili 
a zkopali ho tak brutálně, že napadený 
skončil ve fakultní nemocnici. Policie 
útočící výrostky v krátké době vypátrala 
a obvinila z loupeže.  (red)

Popraskané betonové sokly musí pryč
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Firma musí rozebrat horní díly jednotlivých sektorů 
zdi, aby se dostala k poškozeným soklům. 

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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KRÁTCE Dobrá parta i praktické poznatky
Odstartoval další ročník univerzity třetího věku (U3V). 
Přihlášení zájemci, čtrnáct z Bohumína a pět z Rychvaldu, 
nejprve absolvovali 3. října imatrikulaci, tedy slavnostní 
přijetí. O týden později 11. října už je čekala první hodina.

Univerzita je určená zájemcům 
od pětapadesáti let a předchozí 
dosažené vzdělání nehraje roli.  
U3V je spíše volnočasovým pro-
jektem, který si klade za cíl »stu-
denty«, kteří už jsou většinou 
v důchodu, zabavit, nabídnout 
jim smysluplné trávení volného 
času v kolektivu vrstevníků. Čas-
to se party sblíží natolik, že se 
scházejí i po skončení U3V. V ní 
samozřejmě načerpají i nějaké 
nové a hlavně praktické vědo-
mosti. Například v semestrech 
»nástrahy na spotřebitele« nebo 
»cestujeme v cizím jazyce«. 
V těch dalších se věnují napří-
klad umění, vnitřní kráse nebo 
tématu člověk a společnost. U3V 
je dvouletá a setkání probíhají 
jednou týdně převážně v učebně 
ZŠ ČSA.

Univerzita třetího věku v Bo-
humíně funguje od roku 2007, od 
roku 2011 se projektu účastní také 
Rychvald. Dosud se do studia za-
pojilo více než 180 zájemců. (red)

Slavnostní přijetí nových studentů proběhlo 3. října v obřadní síni bohumínské 
radnice.  Foto: Pavel Čempěl

Doma až do konce
Ne vždy je možné, aby umírající člo-
věk v posledním stádiu nemoci zůstal 
doma a nemusel toto období strávit 
v nemocnici nebo jiném zařízení. Exis- 
tují však organizace, které v tom po-
mohou. Mobilní hospic Ondrášek 
pečuje bezplatně o nevyléčitelně ne-
mocné v jejich domovech, aby mohli 
závěr svého života strávit mezi svými 
blízkými. Až do 14. října probíhá 
2. ročník osvětové kampaně »Doma«, 
do které se krom Ondráška zapojí dal-
ších jedenáct hospiců z celého Česka. 
Více informací najdete na stránkách 
www.darujpapuce.cz nebo na www.
umiratdoma.cz. 
Kontakty na Mobilní hospic Ondrášek 
jsou  727 805 329, 603 566 336 
nebo www.mhondrasek.cz.  (japa)

Alma Mater od letoška spolupracuje s Českým národním registrem dárců 
kostní dřeně (ČNRDD) v projektu Šance na život. Členkám spolku se už 

podařilo do registru přivést více než 250 potenciálních dárců. V Bohumíně vzniklo také odběrové a administrativní místo pro 
registraci nových dobrovolných dárců. Jeho prostory si mohou zájemci prohlédnout a získat informace o dárcovství kostní 
dřeně během dne otevřených dveří. Proběhne ve čtvrtek 18. října od 12 do 18 hodin v sídle Alma Mater na křižovatce 
Štefánikovy a Vrchlického ulice. Účast je vhodné potvrdit telefonicky či SMS na čísle  608 608 955 nebo e-mailem na 
almamaterbohumin@gmail.com  (mb)

Poděkování 
pečovatelkám
Děkujeme pracovníkům pečovatelské 
služby za skvělou organizaci autobu-
sového zájezdu pro seniory, který 
se konal 24. září s panem starostou. 
Pečovatelky se o nás po celou dobu 
zájezdu pečlivě staraly, podaly nám 
pomocnou ruku při nástupu i vystu-
pování z autobusu. Máme je za to 
velmi rády. Děkujeme. 

Dáša BRZULOVÁ, Milada DEDKOVÁ, 
Jarmila DLUHOŠOVÁ, 

Evženie HANZLOVÁ 

Alma Mater otevírá dveře

Zlatý double díky narvanému aquacentru

Chybělo pouhých osm »hlav« a Bohumín se mohl blýsknout čtyřciferným 
výsledkem. Nakonec však i 992 plavců, kteří přišli město podpořit v celorepub-
likové plavecké soutěži, bohatě stačilo. Opět se totiž ukázalo, jak disciplinované 
srdcaře Bohumín má. Nejen že opět obhájil první místo v kategorii měst 
do 50 tisíc obyvatel, ale navíc neměl počtem plavců v Česku konkurenci. 
Trumfnul všechna města bez ohledu na jejich počet obyvatel.

Liberec 104 tisíce obyvatel,  Zlín 75 tisíc, 
Karviná 53 a Jihlava 50 tisíc. Ty všechny strčil 
dvacetitisícový Bohumín počtem reprezen-
tantů v Plavecké soutěži měst do kapsy. 
V barvách města přišlo 3. října uplavat čtyři 
délky bazénu 590 mužů a 402 žen. Svou účas-
tí v aquacentru a dosaženými časy pomohli 
Bohumínu k dvojitému vítězství ve své kate-

gorii – v počtu plavců i získaných bodů. Město 
tak první příčku obsadilo už podeváté.

Do aquacentra chodí za město pravidelně 
bojovat děti, dospěláci i veteráni. Nejmladší-
mi účastníky letos byli sedmiletý Šimon Péli 
a pětiletá Eliška Kovářová. Naopak nejzkuše-
nějšími Olga Jaroňová (88) a Jan Przybyla 
(84). A protože krom účasti rozhodují také 
plavecké dovednosti, v nejlepší formě se před-
stavili Jakub Gryc (16), který si připsal na 
stometrové trati čas 0:59, a Anežka Malcha-
rová (16) s časem 1:06.

Kromě Bohumína, který triumfoval v kate-
gorii měst do 50 tisíc obyvatel, připadla další 
prvenství Litomyšli (města do 20 tisíc obyva-
tel) a Zlínu (nad 50 tisíc obyvatel).  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Dva velké turnaje odstarto-
valy podzimní sezonu malých 
závodníků z Judo Bohumín. 

První z nich, Krajský přebor 
benjamínků v Opavě, byl pro bo-
humínský klub ryze dámskou 
záležitostí. Všechny tři dívky při-
vezly domů »placku«. Eliška 
Mieszczaková a Maruška Vojna-
rová vybojovaly bronz, Eliška 
Karasová se stala přebornicí kraje 
a má zlato. 

Ani Velká cena Ostravy, která 
na konci září prověřila formu 
dětí ze čtyřiadvaceti tuzemských 
klubů, nezastihla bohumínskou 
výpravu nepřipravenou. O její nej-
větší úspěch se zasloužil v katego-
rii starších žáků Honza Vojnar, 
který se domů vrátil se zlatem na 
krku. Medailovou sbírku doplnily 
Eliška Karasová a Patricie Ha-
nusková, díky nimž si klub při-
psal do statistik dvě bronzové 
příčky.  (yak)

Dva turnaje 
v judu, 

šest medailí

Když je ochota, 
všechno jde
Když synovi opětovně odcizili další kolo 
na rozcestí Záblatí a Rychvaldu, došla mi 
trpělivost a chtěla jsem se pokusit něco 
změnit. Začala jsem dotazem na bohu-
mínském městském webu (zřízení cyk-
loboxů) a pokračovala osobní návštěvou 
úřadu. Chvíli jsem postávala před za-
mčenými dveřmi a chtěla to vzdát. Nic-
méně mě oslovil kolemjdoucí pracovník 
úřadu, jak jsem později zjistila Roman 
Pak. Trpělivě vyslechl mé »nářky« a při-
slíbil pomoc. Jaké bylo mé překvapení, 
když ještě týž den postávali pracovníci 
radnice na daném místě a dumali, jak to 
udělat. No a dnes už je místo vydláždě-
né a uzamykatelné stojany čekají na 
první kola. Ohromný dík patří hlavně 
Romanu Pakovi a Lumírovi Macurovi za 
ochotu, vstřícnost, komunikaci a schop-
nost dotáhnout věci do konce. Děkuji. 

Edita HOLUŠOVÁ

PÍŠETE NÁM

Poděkování jáhenky
Milé sestry a vážení bratři, přátelé nejen 
bohumínští, ale také v Rychvaldě, v Mi-
chálkovicích, v Domovech Jistoty, do-
mově Cesmína, sv. Václava. Děkuji vám 
všem, kteří mi stále pomáháte ve službě 
Božího slova, evangelia i ve službě li-
dem. Je to právě deset let, kdy jsem při-
jala svěcení ve službě jáhenky Církve 
československé husitské. Vám všem 
patří moje poděkování, úcta a modlitba. 

Vaše sestra Šárka KUBJÁKOVÁPo sérii ryze sportovních disciplín přišly na řadu také ty dovednostní.  Foto: Pavel Čempěl

Soutěžní výkony a vůně moučníků
Děti ze ZŠ ČSA přenechaly školní tělocvičnu svým (pra) dědečkům a babičkám. V sobotu 
22. září se v ní už podvanácté uskutečnily zábavně-sportovní seniorské hry. Soutěžící 
plnili pohybové i dovednostní úkoly. A tělocvičnu tradičně provoněly také sladkosti, 
protože součástí akce je soutěž kuchařek o nejlepší moučník.

Hry si nenechalo ujít 85 účastníků, z nichž nej-
staršímu bylo osmasedmdesát. Ti soutěživí pak vy-
tvořili dvanáct pětičlenných družstev a pustili se do 
plnění disciplín. V těch sportovních si museli pora-
dil s basketbalovým míčem, pingpongovou pálkou 
nebo fl orbalovou hokejkou. Šikovné ruce a postřeh 
zase uplatnili v další sérií soutěží, které zahrnovaly 
například navlékání korálků, uvazování kravat či 
luštění slovních hříček. S úkoly si nakonec nejlépe 
poradilo a první místo obsadilo družstvo ve složení 
Marie Grabiecová, Anna Sivková, Jaroslav Sivek, Petr 
Vlček a Marcela Vlčková. Zvláštní cenu pak pořa-

datelé udělili dvoučlennému družstvu z domova 
Cesmína.

V navazujícím klání se o titul nejlepší pekařky 
ucházelo jedenáct adeptek. Chuťové pohárky hod-
notitelů nejvíce oslovily věnečky z kuchyně Anny 
Sivkové. Druhé místo obsadila díky ořechovým 
rohlíčkům Drahomíra Kitová a třetí místo vynesl 
ananasový řez Anně Jurákové.

Na přípravě letošních her se organizačně podíleli 
Centrum sociálních služeb Bohumín, Senior klub Bo-
humín, členové sociální komise, dům dětí a mládeže, 
Bohumínská městská nemocnice a ZŠ ČSA.  (red)

Po letech nahlédli do unikátní Šedé vily
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 80. výročí mobilizace v roce 1938 
zpřístupnil Klub vojenské historie Bohumín o víkendu 22. a 23. září pěchotní srub MO-S4 
Šedá vila. Po více než deseti letech měli lidé možnost navštívit objekt, který je známý 
také jako bunkr u transformátoru. 

Betonáž pěchotního srubu proběhla v červnu 
1936 a v systému československého opevnění patří 
k unikátům. Jde o jediný samostatný pěchotní srub 
se čtyřmi pancéřovými prvky a zároveň jediný srub, 
který byl na podzim 1938 zkušebně připojen k elek-
trické síti. V září 1938 byl objekt plně vyzbrojen 
a připraven k obraně republiky. Jeho osádku tvořilo 
sedmačtyřicet vojáků, příslušníků 1. roty 1. praporu 
hraničářského pluku 4. 

Během prohlídky interiéru mohli návštěvníci 
zhlédnout expozici »Od mobilizace po železniční 
vojsko«. Jejím prostřednictvím se vrátili do 30. až 80. 
let minulého století a blíže se seznámili s prvorepub-
likovou armádou a událostmi podzimu 1938. Mohli 
také zavzpomínat na dobu, kdy v Bohumíně sídlilo 
železniční vojsko, které objekt MO-S4 využívalo ve 
druhé polovině 80. let ke skladovacím účelům.

Kromě výstavy měli lidé jedinečnou možnost vi-
dět interiér objektu, ve kterém se dochovalo mnoho 

původních prvků, zejména rozvodů fi ltroventilace. 
Během dvou dnů Šedou vilu navštívilo téměř 400 
lidí. Někteří z návštěvníků se do objektu vrátili po 
několika desetiletích a zavzpomínali na dětská léta, 
během kterých objekt mnohokrát v rámci dětských 
her tajně navštívili. 

Letošní mimořádné otevření objektu bylo součástí 
projektu Republika slaví narozeniny a volně navá-
zalo na úspěšnou výstavu Bunkry – němí strážci 
hranic, která se konala za spolupráce Klubu vojen-
ské historie Bohumín, města a spolku Maryška. 

Michal HEJDA, KVH Bohumín

 Šedá vila je druhým nejzachovalejším velkým bunkrem 
v Bohumíně. Na rozdíl od nedalekého MO-S5 Na Trati ale 
není veřejnosti běžně přístupná. 

  Návštěvníci mohli po dlouhé době opět vidět interiér 
srubu, ve kterém se zachovala například vzduchotechnika.

 Foto: Pavel Čempěl
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Vodáci dopluli a otočili klíčem
Prudké zářijové ochlazení odradilo řadu vodáků od posled-
ní letošní jízdy po Odře. Původně přihlášení účastníci rušili 
rezervace.... a udělali chybu. Počasí se totiž umoudřilo 
a skalní příznivci rituálu zamykání Odry a závěrečné plavby 
si 29. září lepší počasí nemohli ani přát.

Vodácká sezona v Bohumíně je 
poměrně krátká. Kvůli vzácným 
živočichům, zejména ptákům, 
kteří v památkově chráněných 
Hraničních meandrech Odry vy-
vádějí na jaře mladé, začíná až na 

přelomu června a července. Zá-
jem o ni je ale veliký. „Také letošní 
sezona se i přes dlouhotrvající su-
cha povedla. Městskou půjčovnu 
lodí během tří měsíců využilo přes 
tisíc sto lidí. Nejde samozřejmě 
o žádný rekord, ale vzhledem k te- 
plotně extrémnímu počasí to je velmi 
pěkné číslo. Největší zájem o plavid- 
la z naší půjčovny byl ve druhé po-
lovině července,“ uvedla vedoucí 
organizačního odboru radnice 
Miroslava Šmídová.

Poslední akci s Bohumínem 
tradičně pořádaly Krzyżanowice. 
Čeští a polští vodáci hladce zvládli 
více než sedmikilometrovou plav-
bu a v cíli, u mostu v Zabełkówě, 
na ně čekalo občerstvení. A po-
chopitelně došlo i na ceremoniál 
zamykání řeky, symbol ukončení 
sezony. Originální klíč ji odemkne 
opět až za tři čtvrtě roku. (tch)

p p

Babí léto a malebné hraniční meandry. 
Čeští a polští vodáci si užili poslední 
sjezd Odry v tomto roce. A řeku sym-
bolický zamkli.  Foto: Pavel Čempěl

Recyklace bez legrace? Přesně naopak!Recyklace bez legrace? Přesně naopak!
Den zasvěcený recyklaci 
a třídění odpadů. Úterý 
25. září patřilo na náměstí 
T. G. Masaryka »Barevnému 
dni s Eko-komem«. Jeho 
cílem bylo děti i veřejnost 
hravou formou naučit, jak 
správně recyklovat a třídit 
odpad. Návštěvníci se 
zároveň mohli seznámit 
s tím, jak se recyklovaný 
materiál využívá a co z něj 
vzniká.

Dopolední program zaměřili 
organizátoři na školáky, žáky prv-
ního stupně. A osvětu pojali pou-
tavou formou. Třeba při slalomu 
na koloběžkách šlo nejen o rych-
lost jízdy, ale také o správné spl-
nění separačního úkolu. Nejen 
kluky pak uchvátila automobilová 
honička ve sporťácích ze skuteč-
ných popelnic. Také další hry jako 
puzzle nebo domino byly tématic-
ky propojené s tříděním. 

V odpoledních hodinách se Ba-
revný den snažil oslovit veřejnost. 
Na náměstí byly k dispozici stán-
ky s občerstvením a radnice nabí-
zela zájemcům ekologické tašky 
pro třídění v domácnosti. Lidé si 
je mohli vyzvednout po vyplnění 
dotazníku, který se týkal, jak 
jinak, separace.

Jak už samotný název osvětové 
akce napovídá, program a atrakce, 
mezi kterými nechyběl třeba ská-
kací hrad nebo obří skluzavka pro 
děti, zajistila obalová společnost 
Eko-kom. V rolích spoluorganizá-
torů se zapojilo město a jeho 
agentura K3.  (red) Foto: Pavel Čempěl
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Na braňák do Gliňoče v pláštěnkách a s deštníky
Branný den, jehož smyslen je účastníky fyzicky i psychicky 
zocelit, vlastně splnil 2. října svůj účel. Jen trochu jinak než 
bylo v plánu. Každoroční závod hlídek s plněním úkolů 
v terénu se nekonal. Školáky tak »zocelovalo« jen nepříznivé 
počasí. Úsměvy z tváří a zážitek z fajn stráveného 
dopoledne jim ale nesebralo.
S ohledem na déšť a chlad se pořádající skřečoňská škola 
rozhodla zrušit klasický branný závod. Svou roli hrálo 
i to, že v tradičním místě konání v Gliňoči probíhají 
stavební práce a stezky jsou po průjezdu techniky roz-

bahněné. Také účast škol z Bohumína i okolí nebyla tak hojná jako 
v minulých letech.
Prezentační část školní akce ovšem proběhla podle plánu. Na gliňočské 
hřiště dorazili dobrovolní i profesionální hasiči se svými vozy a další 

jednotky integrovaného záchranného systému. Několik atraktiv-
ních strojů ze svého vozového parku přivezl také bohumínský 

Ironclad, který se věnuje vojenské technice. Firma zároveň 
zajistila polní kuchyni, z níž zejména teplý čaj přišel zkřeh-

lým dětem velmi vhod. O dobrotu, vynikající chléb se 
škvarky, který nesmí chybět na žádném místním braňáku, 
se pak postarala domácí skřečoňská škola.  (tch)

ho 

a 

jednotky in
ních st

Iron
za

lý

Branný závod se letos nekonal, vojenskou techniku, vozy hasičů či policie si ale děti prohlédnout a osahat mohly. Pláštěnky, deštníky a teplý čaj přišly v Gliňoči vhod. 

Parní kráska a její električtí následovníci
Není každý den posvícení. Loni byl Bohumín hlavním 
dějištěm republikového Dne železnice, protože zdejší trať 
slavila kulaté 170. výročí. Na nádraží i v depu byly  k vidění 
skutečné skvosty nebo noční světelná show. Jenže lilo jako 
z konve. Letos vyšlo ajzenboňákům počasí parádní, oslavy 
však byly 29. září mnohem skromnější.

Centrem národních oslav byly 
tentokrát České Budějovice, v Bo-
humíně proběhla akce regionální. 
Prohlédnout si tak návštěvníci 
mohli v depu pár »novějších« elek-
trických lokomotiv. Čekal tady na 
ně třeba Brejlovec, Bobina či Žeh-
lička. Parní krasavice byla letos 
k vidění pouze jedna. Mašinka řady 
464.202, lidově Rosnička, jezdila 
po »Ostravském kolečku«. Z Bohu-
mína vyjížděly také další zvláštní 
vlaky, které následně pendlovaly po 
vlečkách společnosti AWT. 

Sváteční den nabídl také dopro-
vodný program. Před budovou 
nádraží vyrostlo pódium, na němž 
probíhala hudební vystoupení, 
a v jeho okolí stánky s pochutina-
mi a prezenty. Různé atrakce při-
chystali organizátoři také dětem.

V souvislosti se Dnem železnice 
a letos o něco chudší expozicí ma-
šinek proto zamrzí, že Bohumín, 
město se strategickou železnicí 
a jejím symbolem ve znaku, přišel 
o jeden ze symbolů. O parní loko-
motivu 1435 CP 600, kterou v po-

lovině 50. let vyrobilo ČKD a stá-
vala v místních kasárnách býva-
lého železničního vojska. Noví 
majitelé areálu nechali dnes už 

poměrně vzácnou mašinku v roce 
2005 rozpálit autogenem a sešro-
tovat. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Denisa Turková, Martin Turek a Tereza Herrmannová. Foto: TJ Viktorie Bohumín

Závodníkům Viktorie začala sezona soutěží
Čtveřice závodnic Viktorie Bohumín se 15. září zúčastnila 
2. mistrovství Moravy v klasickém (RAW) silovém trojboji 
dorostu a juniorů v Krnově.

Denisa Turková bojovala v ka-
tegorii do 57 kg (výkony 85+42,5 
+100; 227,5), Tereza Herrman-
nová v kategorii do 63 kg (130+ 
60+135; 325), Šárka Kutálková 
v kategorii do 72 kg (112,5+60 
+127,5; 300) a Kateřina Skudří-

ková v kategorii do 84 kg (107,5+ 
72,5+137,5; 317,5). Kateřina 
v benchpressu famózně překonala 
národní rekord, který má nyní 
hodnotu 72,5 kg. Všechna děvčata 
skončila ve svých hmotnostních 
kategoriích na prvních místech 
a nominovala se na mistrovství 
republiky v Sedlčanech. Denisa 
a Tereza budou mít také šanci 
ukázat své kvality na mistrovství 
Evropy koncem listopadu v lite-
vském Kaunasu.

Trojbojaři Viktorky se 22. září 
zúčastnili také otevřeného mist-
rovství severní Moravy v Ostravě. 
Martin Kavka bral v kategorii do 
66 kg zlato (167,5+117,5+195; 
480) a Radek Pacoň, ač věkem 
junior, bezkonkurenčně vyhrál 
kategorii mužů do 83 kg (195+115 
+255; 565). Oba si tímto zajistili 
účast na mistrovství republiky 
mužů, která se koná v neděli 28. 
října na půdě Viktorie Bohumín.

Závodníci TJ Viktorie nezahá-
leli ani o prázdninách. V rámci 

Denisa Turková.

přípravy se zúčastnili soutěže 
v benchpressu Poháru SNP v tlaku 
na lavičce dorostenců, juniorů, 
mužů, žen a masters ve Zlatní-
kách na Slovensku. Martin Turek 
tady vybojoval zlatou medaili 
v kategorii masters výkonem 215 

kg. Denisa Turková zvládla 60 kg, 
což je nový český národní rekord 
v její věkové a váhové kategorii 
do 52 kg. Tereza Herrmannová 
zatlačila činku o hmotnosti 70 kg, 
což stačilo na šesté místo mezi 
ženami.  (red)

Kopytovští hasiči mají nový speciál
Kopytovští hasiči získali grant Nadace Agrofert a zakoupili si legendární 

Pragu V3S se skříňovou vestavbou.

Vejtřaska, vejda, tak se v minulosti říkávalo vozidlu, jehož přednosti se ukazují 
zejména v terénu. O nákupu vozu s brodivými vlastnostmi hasiči přemýšleli po 
každé povodni. Proto se rozhodli zakoupit z dotace právě Pragu V3S. Auto pak 
zrekonstruovali svépomocí díky dotaci Moravskoslezského kraje. Na vozidle 
odpracovali členové SDH stovky hodin.
Děkujeme místnímu politickému hnutí Ano, zejména paní Andreji Babišové, 
která se zasloužila o získání dotace. Vozidlo bude sloužit kopytovským hasičům 
při živelných pohromách a při ostatních technických pomocích. Při povodních 
bude sloužit k evakuaci osob, rozvozu humanitární pomoci, ale také jako zázemí 
samotných hasičů, kteří mají při každé povodní hasičárnu pod vodou. Zároveň 
děkujeme paní poslankyni Babišové za dlouholetou fi nanční podporu kolektivu 
mladých hasičů.  František MLYNKEC, hasiči Kopytov

Bohumíňáci! Děkujeme za silný mandát!
Vážení a milí Bohumíňáci,
děkujeme Vám! S mírným napětím jsme očekávali výsledky letošních komunálních 
voleb, protože se dopředu těžko odhadoval výsledek. Bude pořád vítězit praco-
vitost a reálná vize, nebo už i ve městech dostanou zelenou nepodložené fi kce 
či slibování všeho všem, a pokud možno zdarma? Ovšem Bohumíňáci, ti vědí své, 
nenechali se napálit nejistotou, byť malovanou pestrými barvami. Těch 57,11% 
hlasů je důkazem!

První díl volebního října je tedy úspěšně za 
námi. Volební místnosti se však otevřou ještě 
znovu v pátek a sobotu, a i Bohumín bude mít 
své žhavé želízko v ohni. Věříme ale, že Bohu-
míňáci budou mít znovu rozum a srdce na 
pravém místě, což ukázali už minulý víkend. 
Tehdy dokonce ani voliči nebrali v potaz, že 
zrovna současné vedení sociální demokracie 
svými postoji situaci spolustraníkům v regio-
nech neulehčuje… A za to Vám, kteří jste 
nám dali svůj hlas, patří obrovské poděková-
ní. Na Vás je prostě spoleh.

Naopak my Vám můžeme skutečně garan-
tovat, že co jsme slíbili, to se pokusíme i spl-

nit. Víme, na co je město připraveno, co 
zvládne fi nančně a kam se může zase dál po-
sunout. Některé zajímavé nápady se objevily 
i v programech našich rivalů a jsme připrave-
ni se společně s nimi na jejich realizaci podí-
let. A budeme tady nejen pro ty, kteří nás 
volili, ale pro všechny Bohumíňáky bez 
rozdílu.

Naši kandidáti dostali od Vás 81 953 hlasů, 
sedm konkurentů dohromady se dostalo těs-

ně nad hranici 60 tisíc. To je obrovsky silný 
mandát, zároveň však také ohromná odpo-
vědnost. Náš tým jsme ale stavěli tak, aby byl 
schopen takovou výzvu přijmout. Nezříkáme 
se absolutní odpovědnosti pro další čtyři 
roky, neboť chceme, aby stále platilo, že pod-
porou bohumínské sociální demokracie ne-
podepisujete bianco šek na nejistotu, ale víte, 
kam kráčíte. Bez Vaší pomoci a podpory by-
chom naše plány nebyli schopni realizovat 
a je moc příjemné, že tato spolupráce je pořád 
úspěšná i žádaná.

Za celý tým bohumínské sociální demokra-
cie chci ještě jednou poděkovat všem voli-
čům, podporovatelům, fanouškům a hlavně 
těm, kteří se podíleli na realizaci naší kampa-
ně i vizí, tedy i všem pracovníkům městského 
úřadu a městských společností. Změnili jsme 
Bohumín, a budeme ho měnit dál.

Igor Bruzl, 
předseda MO ČSSD Bohumín
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Nejúspěšnější tanečníci souboru 
Radost & Impuls budou od 11. do 14. 
října reprezentovat Bohumín, 
respektive Českou republiku, na 
mistrovství Evropy v jazz a modern 
dance v ruském Petrohradu. 
Šampionátu se mohou zúčastnit 
i díky fi nanční podpoře města 
Bohumína, který přispěl na dopravu 
pětatřiceti tanečníků a doprovodu. 

Soutěž pořádá mezinárodní organizace 
IDO a do Petrohradu se sjedou stovky nejta-
lentovanějších tanečníků z celého světa. 
S ohledem na fi nanční náročnost vysílá sou-
bor Radost & Impuls Bohumín do Ruska 
pouze úspěšné extraligové zástupce v juniorské 
a dospělé kategorii. Soutěžit bude s velkými 
formacemi, malými skupinami a bojovat zde 
budou i sólisté a dueta. 

„V souboru tančí obě mé dcery a jsem ne-
smírně rád, že se nemusím rozhodovat, která z 
fi nančních důvodů zůstane doma. Díky podpo-
ře města, které mimo jiné přispělo i na výjezd 

sourozenců, mohou tančit v Petrohradu obě,“ 
konstatoval s úlevou otec dvou dcer David 
Vilček. „Děkujeme Bohumínu a slibujeme 
vzornou reprezentaci města, kraje a České 

republiky,“ slíbila za celý soubor jeho trenérka 
a choreografk a Lenka Krčová. 

Ilona PALIČKOVÁ, 
organizační vedoucí TS Radost&Impuls

Bohumínští tanečníci vyrážejí do Petrohradu

Trojbojaři trhali rekordy a sbírali ceny

V maďarském Egeru se od 16. do 22. září konalo Mistrovství světa v silovém 
trojboji federace GPC. Své zastoupení měl na šampionátu také Bohumín 
v podobě pěti závodníků oddílu Powerlifting Raspberry.

V kategorii RAW (bez podpůrných dresů) 
závodil Josef Cichý, bývalý reprezentant ve 
vzpírání. V Maďarsku vytvořil své osobní re-
kordy, které byly současně i rekordy světový-
mi. Ve dřepu zdolal 155 kilogramů, v benč- 
presu 65 a v mrtvém tahu 165 (trojboj celko-
vě 385 kg). Pepa závodil v kategorii 65–69 let 
do 60 kilogramů, ve které zvítězil a v celko-
vém hodnocení obsadil krásné páté místo.

Další závodníci oddílu Powerlift ing Rasp-
berry bojovali v kategorii Equipment (s pod-
půrnými dresy). Dominik Filip si připsal vý-
kony ve dřepu 160, benči 85 a mrtvém tahu 
185 (trojboj 430). Díky nim kategorii doros-
tenců do 19 let a do 67,5 kg vyhrál.

Jiří Svozil nebyl na mítinku ve formě a po-
dal jen svůj »standard«. I tak jeho výkony 
(175+70+205; 450) znamenaly v kategorii 60-
64 let do 110 kg druhou příčku. Karol Brečka 

jde nahoru závod od závodu a opět podal 
krásné výkony (220+130+225; 575), kterými 
vylepšil své světové rekordy v kategorii 55-59 
let do 82,5 kg.

V životní formě byl Pavel Malina, když pře-
konal osobní, třicet let starý rekord v trojboji 
o pět kilogramů. Ten nový má hodnotu 510 
kg (207,5+117,5+185) a jednotlivé výkony 
jsou současně i rekordy evropskými. Svou ka-
tegorii 55–59 let do 67,5 kg vyhrál a nejvyšší 
příčka mu patřila rovněž v absolutním pořadí 
mezi všemi veterány.

Pavel Malina a Karol Brečka se zúčastnili 
také samostatných disciplín ve dřepu a mrt-
vém tahu, přičemž oba vytvořili ve dřepu 
světové rekordy, Pavel 205 a Karol 200. Své 
kategorie vyhráli a Pavlovi navíc opět patřilo 
první místo také v absolutním pořadí ve 
dřepu. (red)

Zakladatel oddílu Pavel Malina byl v životní formě.  Foto: Powerlifting Raspberry

Mladší žáci vedou, ženy čtvrté
V Havířově se 8. září konalo závěrečné třetí kolo 

ligy mladších žáků ve vzpírání. V moravské sku-

pině celkově zvítězil SKV Bonatrans Bohumín 

a postoupil do fi nále. To se bude konat na domá-

cí bohumínské půdě 3. listopadu na Faji.

Družstvo SKV Bonatrans startovalo v Havířově ve 
složení Martin Šimek, Martin Kantor, David Teplíček 
a Vojtěch Cichý, mimo soutěž zvedal Daniel Revák. 
V celé soutěži zazářil nejvíce Martin Šimek, který při 
své váze 39 kilogramů utrhl 42 kg a nadhodil 59 kg.
Ve stejném období se v Plzni konala také 1. liga žen. 
Bohumínské ženy ve třetím kole uzavřely ligovou 
sezonu ziskem čtvrté příčky. V družstvu startovaly 
Monika Gavlovská, Tereza Králová, Veronika Volná 
a Ester Holá. Nejlepší z družstva byla Monika Gav-
lovská, která při váze 63 kilogramů trhla 65 kg 
a nadhodila 85 kg. Trenér oddílu SKV Bonatrans Bo-
humín Jan Gospoš děkuje za vzornou reprezentaci 
všem závodníkům.  (red)

Spolek Pro-fit 12 se 
opět připojí k celostátní 

osvětové akci Plaveme prsa. V Česku ji od roku 
2011 pořádá Aliance žen s rakovinou prsu, 
v Bohumíně se bude konat pošesté, a to 13. října 
od 10 do 12 hodin. Smyslem akce je upozornit na 
úspěšnost léčby zhoubného nádoru prsu, pokud 
je nemoc odhalena a řešena včas. Účastníci akce 
mají vstup na bazén zdarma. (red)

Plaveme prsa

Před odjezdem na mistrovství přišli tanečníky R&I povzbudit starosta Petr Vícha s místostarostou Igorem Bruzlem.



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A12 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

26. září jsme vzpomněli 2. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Jozef BARBULÁK.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Ilona 

a synové Josef, Radek a David.

VZPOMÍNKY

Nic víc než kytičku na hrob ti nemůžeme dát, jen tiše plakat a stále vzpomínat.

9. října by se dožil 80 let náš tatínek 

Zdeněk SEVERA
a 30. října by se dožila 75 let naše maminka 

Hilda SEVEROVÁ.


S velikou láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcery Alena, Iveta a syn Zdeněk s rodinami.

Už nevzbudí tě slunce ani krásný den, 

na tichém hřbitově sníš svůj věčný sen.

11. října si připomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Miroslava RUDNÉHO.


S láskou vzpomínají 

sestry Marta a Anička s rodinami, 
bratři Vladislav a Milan s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás byla, 

za každý den, který jsi pro nás žila.

9. října jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší manželky, 

maminky, babičky, tchyně, sestry, švagrové a tety,

paní Jaroslavy VLNKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel František, 
dcera Lenka s rodinou a dcera Pavla s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

14. října vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí

pana Leoše BURIANA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Danuše, 

syn Vlastimil s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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 jsme si připomněli 
6. smutné výročí úmrtí 

pana Jozefa DUCHONĚ.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Milka s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

24. října vzpomeneme 25. smutné výročí úmrtí 
naší maminky, babičky a prababičky, 

paní Adély JANASOVÉ.


Zároveň jsme si 16. května připomněli 

její nedožité 90. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomínají dcery 
Jana, Eva, Ilona a Lena s rodinami.

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

babičky, švagrové a kamarádky, 

paní Aleny NEVYJELOVÉ.


S láskou vzpomíná syn

s rodinou.

Dny plynou jako tiché řeky proud, 

jen vzpomínka v srdci zůstává…

10. října vzpomeneme třetí výročí úmrtí 

pana Petra ŠABLATURY.


S úctou a láskou vzpomíná Romana, 

synové Jan a Jakub, maminka 
a ostatní příbuzní.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

19. října vzpomeneme 5. výročí úmrtí 

pana Miroslava BRACHÁČKA.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.

Manželka Alena.

10. října jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny 
naší maminky, babičky a prababičky, 

paní Margity KROŠČENOVÉ.

Zároveň jsme 6. května vzpomněli 28. výročí úmrtí

pana Jana KROŠČENA.


S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami a vnoučata.
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Osud nevrátí, co si již vzal, 

nechal jen vzpomínky, bolest a žal.

25. října vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka a bratra,

pana Rudolfa VACHTARČÍKA.
S láskou stále vzpomínají manželka Helena, 

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

VZPOMÍNKY BLAHOPŘÁNÍ

Můj milý Františku, posílám ti pozdrav do končin 
zatím pro mne neznámých...

2. října bychom spolu oslavili 45 let našeho společného ano. 
Tobě patří poděkování a vděk za vše, co nám bylo dáno 

spolu prožít. Potvrzuji slova ap. Pavla, že vše pomíjí, 
ale jediné, co zůstává, je láska.
Vděčně tvoje manželka Šárka.

16. října oslaví 

paní Mgr. Olga KOMÁRKOVÁ 
významné životní jubileum.


Do dalších let jí přejeme hodně štěstí, 

zdraví a osobní spokojenosti.
Rodiče, sourozenci 
a děti s rodinami.

15. října oslaví krásné jubileum 90 let 

paní Libuše SCHMIDTOVÁ.
Všechno nejlepší k životnímu jubileu a hlavně mnoho zdraví 

přejí dcery Jana a Věra s manželi, vnuci a pravnuci.

Své »ano« si řekly tyto páry
Michal Becke a Soňa Wielgusová, oba z Bohumína
Petr Zahumenický z Bohumína a Eva Skočdopolová z Prahy
Michal Havlíček a Kristýna Rakusová, oba z Bohumína
Martin Křivoň a Barbora Dobrovolná, oba z Bohumína
Roman Filípek z Bohumína a Hana Gumpingerová z Rychvaldu
Pavel Koláček a Martina Prokopowská, oba z Bohumína
Rostislav Hýža z Bohumína a Denisa Jana Proroková z Ostravy
František Koblížek a Petra Otawová, oba z Bohumína   
Patrik Poštulka a Jana Plhoňová, oba z Bohumína   
Pavel Šuta a Anna Sztwiertniová, oba z Bohumína
Martin Mesiarik a Pavlína Balogová, oba z Bohumína
David Lodňan z Orlové a Veronika Čechová z Bohumína
Robert Pompa a Lenka Kalocsaiová, oba z Bohumína
Koloman Demeter a Ingrid Farbárová, oba z Bohumína  (mat)

Noví občánci našeho města
Jiří Konvička  Aneta Pietraszová  Tomáš Veverka  Jan 
Cieslar  Aneta Walterová  Štěpán Zavadil  Natálie Justová  Ondřej 
Bacík  Mia Kuncová  Justýna Tašková  Agáta Stašová  Alexandr 
Brzeźniak  Jakub Kolebacz  David Kuzňarský  Jakub Rác  Adam 
Dudás. (mat)

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line formuláře na 
internetových stránkách www.bohumin.cz v sekci Inzerce.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webu města v sekci inzerce.

 ●Příspěvky do společenské kroniky je možné zasílat také elektronickou poštou na 
adresu oko@mubo.cz. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostním převodem.

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

REALITY

 ● Prodám byt 3+1 v Tovární po 
cel. rekonstrukci. Cena 899 000 
Kč. 608 572 790.

 ● Prodáme nebo vykoupíme 
vaši nemovitost – Reality Koval-
sky. 602 505 717, p. Zachar.

 ● Pronajmu bývalou Trafi kávu 
u náměstí v St. Bohumíně. 603 
750 560.

 ● Salon Sandra nabízí volný 
prostor k pronájmu, dvě míst-
nosti. Kontakt osobně v salonu v 
Kostelní 363. 603 878 088.
SLUŽBY

 ● Čištění sedaček, židlí, kober-
ců, interiéru aut, Kärcher. 724 
088 643, www.cistyautointerier.cz.

INZERCE  ● Firma Ivo Skotnica, čištění 
čalounění, sedacích souprav 
a koberců. Objednávky po 16 
hod. 776 611 888.

 ● Nabízím pedikuru u vás doma. 
Cena 120 Kč. 733 746 795.
RŮZNÉ

 ● AKCE V ŘÍJNU: 30 % sleva 
na veškeré rybářské potřeby. 
Obchůdek U Luďky v Nové Vsi.

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

 ● Prodám sedací soupravu ve 
zlaté barvě. Součástí je i křeslo, 
konferenční stolek a taburet. Vel-
mi zachovalý stav. Cena dohodou. 
e-mail: r.vondrak@seznam.cz, 
774 194 415.

Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.
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Zajímavá exkurze studentů do Pobaltí

Foto: Gymnázium BohumínFoto: Gymnázium Bohumín

Gymnázium Františka Živného už řadu let nabízí žákům 
možnost na pár dní opustit školní lavice a vydat se poznávat 
cizí země, kulturu a jazyky. Tradičně bývají cílovými státy 
Anglie a Francie, proto bylo velkým překvapením, když 
tentokrát padla volba na Pobaltí a Finsko. 

Téměř šedesát žáků bohumín-
ského gymnázia se 9. září vydalo 
na dobrodružnou cestu napříč 
baltskými zeměmi. Po nočním 
průjezdu Polskem nás na počát-
ku nabitého programu čekalo 
v Litvě úchvatné starobylé město 
Trakai, jež láká turisty svým vod-
ním hradem. Odtud jsme to měli 
už jen kousek do hlavního města 
Vilniusu. Další den nás přivítalo 
Lotyšsko a Riga. I když jsme tady 
neměli možnost strávit mnoho 

času, stačilo 
nás okouzlit 
jak historické 
centrum, tak i výborná místní 
kuchyně. Přestože jsme už večer 
kráčeli uličkami Tallinnu, hlavního 
města Estonska, následující den 
byl vyhrazen jiné zemi – Finsku. 

Do země tisíců jezer nás pře-
pravil trajekt, kterým jsme pře-
pluli Finský záliv. Helsinky se 
mohou pyšnit značnou rozmani-
tostí. Místy průmyslová oblast 

přístavu volně přechází přes mo-
derní futuristické ulice až k nád-
herným historickým památkám. 
Zájemci mohli také vyjet na ne-
daleký ostrov, jemuž vévodí ost-
rovní pevnost Suomenlinna. 

Byl před námi 
poslední den. 
Místo smutku 

jsme však pociťovali spíše zvěda-
vost. Co ukrývá Tallinn? Město, 
které nám své krásy poodhalilo 
už při příjezdu z Rigy, ale které 
jsme konečně mohli pořádně 
prozkoumat až nyní. Prošli jsme 
nejstarším náměstím až k hrad-
bám, které pamatují 13. století. 
Přes ohromující vyhlídku neda-
leko pravoslavného chrámu jsme 

se dostali až k tržišti, lemovanému 
spoustou kaváren, restaurací a ob-
chůdků. V jednom jsme ochutna-
li místní vynikající čokoládu.

Domů jsme přijížděli obohacení 
novými zážitky a nezapomenu-
telnými momenty. Například 
když jsme v knihovně v Helsin-
kách objevili fi nské vydání Švejka 
nebo když jsme po deseti minu-
tách chůze k další památce zjistili, 
že jsme paní učitelku zapomněli 
v kostele. I když se zdá být ne-
možné, abychom za pouhých 
několik dní poznali skutečný 
charakter jednotlivých zemí, be-
reme to jako pozvání, abychom 
se sem někdy v budoucnu vrátili.

Klára EXNEROVÁ, studentka 8.P

Podzimní hrátky ve školce
20. září děti společně s rodiči z MŠ Nerudova 
přišli pomoct skřítkovi Podzimníčkovi najít 
jeho ztracený poklad. Cestou k pokladu muse-
li zvládat překážky a plnit úkoly. Díky spoluprá-
ci a snaze všech dětí a rodičů se nakonec po-
klad skřítka Podzimníčka podařilo najít. Děti 
měly radost, že vše dobře dopadlo. Za pomoc 
při hledání pokladu dostaly od skřítka sladkou 
odměnu a medaili v podobě zlatého listu.  

Text a foto: Andrea SOBALOVÁ

Hasiči předvedli dětem 
ve školce svou techniku
Do MŠ Nerudova dorazili 26. září hasiči. Naštěstí 
se nikdo nemusel obávat neštěstí. Hasiči přijeli, 
aby děti seznámili se svou technikou a vybave-
ním. Děti si vyzkoušely opravdovou výstroj, pro-
hlédly si interiér vozu a pokoušely se trefit cíl 
vodním proudem z hadice. Na závěr si odnesly 
na památku malou pozornost. Tímto děkujeme 
panu Vaterovi z Hasičské záchranné služby SŽDC 
Ostrava, díky kterému jsme mohli akci zorgani-
zovat. 

Text a foto: Andrea SOBALOVÁ

Zaměstnanecký grant Arcelor Mittal pomáhá 
Jedním ze základních úkolů při poskytování služby v denním stacionáři Centra sociálních služeb 
Bohumín je zajistit a nabídnout výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. A to s důrazem na 
získání, rozvoj a upevňování schopností uživatelů v oblasti psychických a sociálních dovedností.

Za podpory nadačního příspěvku společnosti Arce-
lor Mittal z programu Zame grant ve výši 20 tisíc korun 
jsme mohli pořídit interaktivní dotykový stůl senTable 
v celkové hodnotě 40 tisíc korun. Ten prostřednictvím 
na míru vytvářených aplikací nabízí celé spektrum ak-
tivit od zábavy přes pomoc při vytváření komunikač-
ních dovedností a podporu pro trénink kognitivních 
funkcí. Při práci s uživateli je pomocníkem při upev-
ňování paměti, pozornosti a koncentrace, rozvíjení 
myšlení a řečových dispozic.

Pořízení interaktivního stolu rozšířilo možnosti roz-
voje omezených schopností našich handicapovaných 
klientů nenásilnou a zábavnou formou. Během krátké 
doby už pracovníci zaznamenávají první úspěchy. 

Nemluvící uživatelka se během týdne zdokonalila ve 
skládání puzzlů, další uživatelka, která dříve nerada kres-
lila, nyní tráví čas u senTable právě kreslením. Prstem 
vytváří vlastní barevné obrázky, které může následně 
gumovat. Práce na interaktivním dotykovém stole patří 
nyní k nejoblíbenějším činnostem v našem zařízení.

Pořízení této interaktivní pomůcky bylo správným 
rozhodnutím, protože jejím prostřednictvím umožňu-
jeme rozvíjet osobnost našich klientů. Jsme rádi, že 
jsme se mohli prostřednictvím osobní aktivity rodiče 
Ota Somerlíka zapojit se do sociálního programu Zame 
grant, který nabízí Arcelor Mittal svým zaměstnancům. 
Děkujeme.

Anna ORŠULÍKOVÁ, ředitelka CSS

PÍŠETE NÁM
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 12.10. v 9–16 hodin DEN 

ZDRAVÍ. Měření cholesterolu, 
tlaku, cukru a dalších hodnot ve 
foyer kina. Vstup volný.

 ● 26.10. v 10 hodin VYTVOŘME 
NOVÝ ČESKÝ REKORD. Nejvíce 
lidí na jednom místě s trikolo-
rou u příležitosti 100. výročí 
republiky. Trikolory zajistí K3 
Bohumín, nám. T. G. Masaryka.

 ● 27.10. v 16 hodin HALLO-
 WEEN. Akce pro děti – divadlo, 
písničky, pohybové a vědo-
mostní soutěže. Po show lampi-
onový průvod parkem. Hobby-
park, vstup volný.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 11.10. v 19 hodin PRVNÍ ČLO-
VĚK. USA (Životopisný), 2018, 
titulky, od 12 let, 135 min., 130 Kč.

 ● 13.10. v 19 hodin ZLÝ ČASY 
V EL ROYALE. USA (Mysteriózní 
/ Thriller), 2018, titulky, od 15 
let, 140 minut, 120 Kč.

 ● 14.10. v 19 hodin PO ČEM 
MUŽI TOUŽÍ. Česko (Komedie), 
2018, přístupný, 95 min., 120 Kč.

 ● 17.10. v 19 hodin JURSKÝ 
SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE. USA (Dobro-
družný), 2018, dabing, od 12 let, 
130 minut, 60 Kč.

 ● 18.10. v 19 hodin JAK SE MO-
ŘÍ REVIZOŘI. Česko (Komedie), 
2018, od 12 let, 99 min., 120 Kč.

 ● 19.10. v 19 hodin MARS. Čes-
ko (Komedie), 2018, přístupný, 
84 minut, 110 Kč.

 ● 21.10. v 19 hodin JACK STAVÍ 
DŮM. Dánsko, Francie (Horor / 
Thriller), 2018, titulky, od 18 let, 
155 minut, 80 Kč.

 ● 22.10. v 19 hodin TINA A VORE. 
Švédsko, Dánsko (Drama / Kri-
mi), 2018, titulky, od 15 let, 102 
minut, 120 Kč.

 ● 24.10. v 9 hodin MÁŘÍ MAG-
DALÉNA. USA (Biblický), 2018, 
titulky, od 12 let, 120 min., 50 Kč. 
(FK pro seniory).

 ● 24.10. v 19 hodin CHATA NA 
PRODEJ. Česko (Komedie), 
2018, přístupný, 77 min., 60 Kč.

 ● 25.10. v 19 hodin NEBEZPEČ-
NÁ LASKAVOST. USA (Thriller), 
2018, titulky, od 15 let, 117 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 26.10. a 27.10. v 19 hodin 
HALLOWEEN. USA (Horor), 
2018, titulky, od 15 let, 109 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 28.10. ve 14 hodin JAN PA-
LACH. Česko (Životopisný), 
2018, od 12 let, 124 min., 110 Kč.

 ● 28.10. v 16.30 hodin MILADA. 
Česko (Životopisný), 2017, pří-
stupný, 130 minut, 110 Kč.

 ● 28.10. v 19 hodin HOVORY 
S TGM. Česko (Historický), 2018, 
přístupný, 80 minut, 120 Kč.

PRO DĚTI

 ● 14.10. v 10 hodin YETI: LEDO-
VÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Animova-
ný rodinný film, USA, 2018, 
dabing, 109 minut, 110 Kč.

 ● 21.10. v 10 hodin VILÍK: VESE-
LE A RYCHLE. Animovaný film 
pro děti, Malajsie, 2018, dabing, 
90 minut, 110 Kč.

 ● 28.10. v 10 hodin KDYŽ DRA-
KA BOLÍ HLAVA. Filmová pohád-
ka, Česko, Slovensko, 2018, 99 
minut, 120 Kč.
DIVADLO

 ● 12.10. v 19 hodin MIKULÁŠO-
VY PATÁLIE. Komedie, hrají Mile-
na Steinmasslová, Matouš Ruml 
a další. Sál kina, 490 Kč.

 ● 20.10. v 19 hodin VÁLKA VY-
PUKNE PO PŘESTÁVCE. Představe-
ní bohumínského ochotnického 
spolku Boban. Sál kina, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

DĚTSKÁ ODDĚLENÍ

 ● 22.10. až 26.10. (mimo stře-
du) ve 13–17 hodin PRŤOLATA 
ČTOU A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna 
pro předškoláky a malé školáky. 
N. Bohumín.

 ● 25.10. POKUSY A ROŠŤÁRNY. 
Hra na vědátory, pokusy a různé 
triky. Od 13 hodin knihovna Skře-
čoň; od 15 hodin N. Bohumín.

 ● 29.10. v 15 hodin JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO. Herec Petr Pěnkava 

zábavnou formou provede vzni-
kem divadelního představení. 
N. Bohumín.

 ● 29.10. a 30.10. HRAVÉ A VY-
RÁBĚCÍ PRÁZDNINY. Výtvarná 
dílna, deskové hry, turnaje 
v dřevěném hokeji a další. 
29.10. a 30.10. v 9–12 a 13–17 
hodin N. Bohumín.; 29.10. 
a 30.10. ve 13–17 hodin Skře-
čoň; 30.10. v 13–17 St. Bohumín.

 ● 30.10. v 15–16 hodin TURNAJ 
V DŘEVĚNÉM HOKEJI. N. Bohumín.

 ● Každý pátek od 15 hodin 
DESKOHRÁTKY. Hraní desko-
vých her pod vedením studen-
tek gymnázia. N. Bohumín.
TEEN ZÓNA 

 ● 23.10. a 29.10. v 15 hodin 
TURNAJ V DŘEVĚNÉM HOKEJI.

 ● 16.10. v 15 hodin TRIKY A EX-
PERIMENTY. Série pokusů, expe-
rimentů a různých triků.

 ● 26.10. od 17 hodin NOCOVÁ-
NÍ V TEENU. Nocování čtenářů 
od 13 do 19 let. Deskovky, diva-
delní workshop, půlnoční horo-
rové čtení. 

 ● 30.10. v 15 hodin QUIZ TIME. 
Soutěž – souboje hádankář-
ských týmů.
BESEDY

Přednášková místnost knihovny
 ● 11.10. v 17 hodin MÝTY 

ZDRAVÉ STRAVY. Přednáška Sta-
nislava Skřičky, autora knižního 
bestselleru o vlastní cestě ke 
zdravému životnímu stylu.

 ● 19.10. v 17 hodin KANADA. 
Bohumíňák Jakub Kacíř povyp-
ráví o svém cestování Severní 
Amerikou. 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 25.10. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. 
Tančírna, k poslechu i k tanci 
hraje kapela Štístko. Kavárna na 
nám. T. G. Masaryka, 50 Kč.
VÝSTAVY

 ● Každou sobotu ve 14–17 ho-
din VOJENSKÁ EXPOZICE. Vý-
stroj a výzbroj od ČSLA po AČR, 
komentované prohlídky. Unifor-
my, zbraně, technika. Dům slu-
žeb na nám. Budoucnosti.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.
 ● 12.10. v 19 hodin SLEZSKÉ 

BLUES. Vystoupí Petr "Džetro" 
Ritzka, jehož repertoár tvoří 
akustické blues s vlastními tex-
ty. Vstupné dobrovolné.

 ● Každé úterý od 15 hodin 
SPOLEČNÁ PAMĚŤ BOHUMÍNA. 
Dokumentování vzpomínek na 
život na Bohumínsku v letech 
dávno minulých. 

SPORT

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

 ● 1 3 . 1 0 .  ve  1 4  h o d i n  F K 
BOSPOR – FK PRIMUS PŘÍBOR. 
Dorost, kraj. soutěž. sk B, hřiště 
za parkem.

 ● 14.10. v 15 hodin FK BOSPOR 
– FC VSETÍN. Muži, divize, hřiště 
za parkem. 

(Dokončení na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 11.10. do 28.10.

 TEKUTINA OBTÁČET VYZÝVAVÁ
ŽENA

AKUMU-
LÁTOROVÝ
(HOVOR.)  LODNÍ

KABINA

PLODY
LUSKO-

VIN
KOSATEC PODLOUD-

NICTVÍ  ZASE
PLYN

ZNAČKY
H

VRÁŽET
(DO

NĚKOHO)

SLOVEN-
SKY

„JAKÝ”

CITO-
SLOVCE
SMÍCHU

ZNAČKA
ASTATU

RUDO-
DŘEV

FILMOVÝ
SNÍMEK

PLANÝ
OVES

TROPICKÉ
ŠÍLENSTVÍ

AUREOLA
(ŘIDČ.)

MPZ
DÁNSKA

STŘET-
NOUT

PODNIK V
PEČKÁCH

ZAČÁTEK
TAJENKY

KRÁTKÁ
NOVELA

BLAŽEJOVA
MILENKA

PLANETKA
DŘÍVĚJŠÍ
ZÁMEK
U LABE
NUŽE

DOMÁCKY
OTAKAR
ALPSKÝ
SKŘÍTEK

BÁSNICKÝ
ZÁPOR

JEN

SPÍLATI
OSOBNÍ

ZÁJMENO
KMOTR
(ŘIDČ.)

KTERÝ
(ZAST.)
PLATIT

DĚLO
PEŘEJ

DOMÁCKY
IVANA

NÁŠ
ZPĚVÁK
(IVAN)

ROVNOST

KOMÁROV-
SKÝ

ZÁVOD
ZÁCHVĚV

TUMÁŠ
DOVED-
NOST
BŮH

LÁSKY

ŽACÍ
NÁSTROJ
SLOVEN-

SKÁ ŘEKA

ČÍNSKÉ
ŽEN. JM.
POVRCH

PIVA

VIĎ
OCHOTNĚ
(ŽENSKÝ

ROD)
HUMNO

ČISTICÍ
PRÁŠEK

OU
NEMOCN.
ODDĚLENÍ

GOLFOVÁ
HŮL

ANGLICKÁ
ZÁPORKA

ŘÍMSKÝCH
950

NERVOVÝ
ZÁŠKUB


KONEC

TAJENKY
ZN. MILI-
AMPÉRU

ITALSKY
„LÁSKA”

KANADSKÁ
ZPĚVAČKA

ŽENSKÉ
JMÉNO

UMĚLECKÝ
SLOH

ROD TRO-
PICKÝCH

MRAVENCŮ
SYČET

ZNAČKA
KOSME-

TIKY

ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ:

Pokud jsi štědrý, máš hodně přátel.

POMŮCKA: ATE, KMOŠEK, NOT.

Program i na www.bohumin.cz 
a www.k3bohumin.cz
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(Dokončení ze str. 15)

 ● 20.10. ve 14 hodin FK SLOVAN Zábla-
tí – BDSTAV Sedliště. Muži, 1. B třída, 
hřiště v Záblatí.

 ● 27.10. ve 14 hodin FK BOSPOR – TJ 
SOKOL FRYČOVICE. Dorost, kraj. soutěž. 
sk B, hřiště za parkem.

 ● 28.10. ve 14.30 hodin FK BOSPOR – FK 
ŠUMPERK. Muži, divize, hřiště za parkem. 

HOKEJ Krajská liga mužů.
 ● 13.10. v 17.30 hodin HC BOSPOR – HC 

FRÝDEK-MÍSTEK.

27.10. v 17.30 hodin HC BOSPOR – TJ 
HORNÍ BENEŠOV.
CVIČENÍ

 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (velká tělo-
cvična): JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí 
a středu od 19 hodin,  731 905 040, 
e-mail. m.lalice@seznam.cz, www.aero-
bikbohumin.net.

 ● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE (u Bas-
tien Café): PILATES: V úterý v 18 hodin, 
na tel. objednávku  604 999 147. 
slunerc.webnode.cz. 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 
 734 788 668

BOSPORKA

Nerudova 1037, Cvičení: Katka (K) 733 
775 824, Renáta (R) 737 828 191, Iveta, 

Naďa, Lucie (I, N, L)  608 333 771, 
www.aerobikbohumin.net

 ● Pondělí:16.00 hodin kruhový trénink 
(K); 17.30  aerobik step (I);18.00 kettle-
bell (N)

 ● Úterý: 18.00 kruhový trénink (K); 
19.00 funkční trénink (R) 

 ● Středa: 9.00 over ball (K); 17.00 befi t 
step (K); 18.00 bodystyling (L)

 ● Čtvrtek: 17.30 hiit (K); 19.00 funkční 
trénink (R) 

 ● Pátek: 16.00 kruhový trénink (K) 

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

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info
Pouze víkendy 10–18 hodin. Sezona 
končí 31. října.

ZIMNÍ STADION 

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

bospor.info
pondělí-pátek:  15–18 hodin

 ● ŠKOLA BRUSLENÍ každou neděli
   13.30–14.30 hodin

 ● BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI každý víkend
  15–16.30 hodin. 
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.

KAM V BOHUMÍNĚ

Čáp černý (Ciconia nigra) 

Čáp černý patří k druhům, jejichž stavy se v Česku 

sice jen pozvolna, ale přesto plynule zvyšují. Na 

Bohumínsku se tento druh v minulém století obje-

voval pouze na tahu, ale v posledních letech zde 

pravidelně i hnízdí.

Hnízdním prostředím čápa černého jsou lesnaté oblasti 
od nížin až téměř po horní hranici lesa s tekoucími i stoja-
tými mělkými vodami. Žije velmi skrytě, je plašší než čáp 
bílý, ale se zvyšující početností se jeho hnízdní lokality 
přibližují k lidským sídlům. Hnízdo si staví na bočních vět-
vích vysokých stromů. Snášení vajíček probíhá v dubnu 
nebo na počátku května – mláďata jsou vyváděna v čer-
venci a srpnu. Za potravu slouží čápům černým především 
ryby přiměřené velikosti, v menší míře žáby, plazi, hmyz 
nebo drobní savci.. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – ptáci (223)

Čím by byly školy bez žáků? Proto se každá z nich snaží 
přilákat do svých lavic nové, vzdělání chtivé hlavičky. 
Střední škola Bohumín to už řadu let dělá poutavou 
formou, praktickou prezentací toho, co se její žáci 
mohou naučit a pak uplatnit v profesním životě. Letošní 
Den řemesel proběhl na náměstí T. G. Masaryka 26. září.

Nabídka řemesel jako na dlani

Střední škola oslovila a pozvala 
na náměstí žáky z devítiletek, 
kterým se základky chýlí ke konci 
a rozhodují se, kam se vydají dál. 
Na Den řemesel tak dorazili ško-
láci z Bohumína, Rychvaldu nebo 
Orlové. Na vlastní oči se mohli 
seznámit s tím, co už umí budou-
cí elektrikáři, automechanici, zá-
mečníci. Šikovné učenky jim pak 
v improvizovaném kadeřnickém 
salonu udělaly novou frizúru, 
budoucí kuchařky servírovaly 
výtečný a na místě vařený kotlí-
kový guláš, číšnice nabízely 
míchané drinky. Své už nabyté 
dovednosti zúročili také studenti 
dvou maturitních oborů, které 
škola nabízí. Děvčata, která se 
věnují sociální činnosti, třeba 
prezentovala péči o batolata. 
Tu mohou absolventky uplatnit 
například při práci v jeslích 

a zkušenosti se jim budou určitě 
hodit i v osobním životě.

V dnešní době »kultu vzdělá-
vání«, kdy řada mladých studuje 

v praxi neuplatnitelné až obskur-
ní obory, se stále více ukazuje, že 
řemeslo má zlaté dno. Poptávka 
po kvalifikovaných a zručných 
řemeslnících je obrovská a sku-
teční fachmani se tak o fi nanční 
zajištění nemusí bát. A právě vy-
učení a zvládnutí řemesla, napří-
klad na bohumínské střední škole, 
je k tomu prvním krůčkem.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL


