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Pro zdraví své i novorozenců v inkubátorech

Foto: Pavel Čempěl

Zdravíčko slouží? Odpověď na prostou otázku mohl dát 12. října každoroční
Den zdraví. Jeho návštěvníci absolvovali ve foyer bohumínského kina zdarma
základní vyšetření a zjistili, jaký mají krevní tlak, hodnoty cukru v krvi či
cholesterolu. Odborníci z očního centra prověřili také kvalitu jejich zraku.
V minulých letech spolupracovala pořádající městská agentura K3 na přípravě Dne
zdraví především s Bohumínskou městskou
nemocnicí. Letos se k ní poprvé přidala i Vítkovická nemocnice a humanitární organizace
Adra. Díky tomu se základní vyšetření rozšířila také o kontrolu zraku a originální novinkou byla i charitativní akce, která pomůže
novorozencům.
Lidé nosili do kina klubíčka stoprocentní
bavlny, z nichž následně vzniknou pletené
chobotničky. Ty se pak vkládají do postýlek
a inkubátorů v porodnici. Chobotničky dostávají miminka se zhoršenou poporodní

Klubíčka vlny lidé odevzdávali ve foyer kina
symbolicky do vyřazeného inkubátoru.

Petr Vícha obhájil post senátora
Bohumínský starosta Petr Vícha obhájil s drtivou převahou
post senátora v obvodu 74, do něhož spadá Bohumín,
Rychvald, Dolní Lutyně, Petřvald a Havířov. Ve druhém
kole voleb 12. a 13. října získal 72 procent hlasů a opět
porazil bývalou poslankyni a někdejší havířovskou
primátorku Miladu Halíkovou. S tou se v senátních volbách
utkal už před šesti lety.
„Velmi si té obrovské podpory
napříč celým volebním obvodem
vážím a všem moc děkuji za důvěru. Bohumíňáci a Dolnolutyňáci mě opět podrželi, tady to vítězství bylo drtivé, hlasovalo pro mě
přes 90 procent voličů, také podpora ze sousedního Rychvaldu (83
procent) a Petřvaldu (75 procent)
byla obrovská. Největším a velmi
příjemným překvapením pro mě
byl úspěch v Havířově, kde je doma
má soupeřka. Výsledek je pro mne

obrovským závazkem. Budu dál
bojovat za všechny slušné lidi a prosazovat lepší zákony pro města a obce,“ sdělil Petr Vícha, který je senátorem už dvanáct let. V horní
komoře Parlamentu se zaměřuje
na problematiku a zákony, které
se dotýkají měst a obcí. Za dobu
svého mandátu se mu podařilo
vybojovat řadu užitečných věcí.
Například bezhotovostní platby
ve sběrnách, díky kterým razantně
(Pokračování na str. 2)

adaptací. Tedy nejen nedonošené děti, ale i ty
s poruchou termoregulace, dechu nebo po
stresových porodech. Novorozenci objímající
chobotnice mají pravidelný tep, lépe dýchají
a mají vyšší hladinu kyslíku v krvi. Hračka
jim připomíná hebkost dělohy a chapadla pupeční šňůru. Miminko se tak cítí bezpečněji,
jako by bylo ve známém prostředí. „Lidé nám
přinesli 246 klubíček nebo vřeten bavlny. Dobrovolníci z nich upletou chobotničky pro porodnici Vítkovické nemocnice, kam jezdí rodit
i bohumínské maminky,“ komentoval úspěšnou akci ředitel K3 Karel Balcar.
Na Dni zdraví měl dále své zastoupení také
Český národní registr dárců dřeně a nabídku
dále doplnily stánky s racionální výživou či
zdravotně prospěšnými a relaxačními aktivitami.
Lucie BALCAROVÁ

100. výročí republiky v Bohumíně
V neděli 28. října proběhne slavnostní akt a navazující program
ke stému výročí samostatné republiky. Zástupci města, jeho
komisí, politických stran, spolků a společenských organizací
položí v 9.30 hodin kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na
radniční budově »B«. Účastníci poté na hlavní třídě v 10 hodin
zasadí pamětní lípu poblíž sousoší Rodina u komplexu Centrum.
Pro veřejnost jsou u příležitosti 100. výročí vzniku Československa připraveny komentované prohlídky vybraných historických
cihlových staveb, které jsou součástí Červené stezky. Prohlídky
s průvodci v dobových kostýmech začínají v 10.45 hodin a zájemci mohou
(red)
navštívit radnici, budovu střední školy a evangelický kostel.

Ustavující zasedání zastupitelstva
V pondělí 29. října mimořádně v 15 hodin se ve velké zasedací síni
radnice uskuteční ustavující zasedání nového městského zastupitelstva.
Na programu bude slib nových zastupitelů, volba starosty, místostarostů, městské rady a předsedů výborů. Zasedání je veřejné a vysílá jej
v přímém přenosu TIK. Program jednání bohumínských zastupitelů
najdete na stránkách www.bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Úřední
deska, nebo v městských vývěskách.
(red)
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Volby za námi, před námi spousta práce
Vážení spoluobčané, v minulém čísle Oka vám poděkoval
předseda MO ČSSD Igor Bruzl za podporu v komunálních
volbách. Připojuji se a dodávám: Moc děkuji také za
nebývalou podporu ve volbách senátních. Přes 90 procent
ve druhém kole je nesmírně zavazující výsledek. Měli jsme
trochu obavy, zda celostátně pošramocená značka ČSSD
neovlivní výsledky ve městě. Ale ukázalo se, že převážilo
to, že náš tým znáte a ocenili jste naši práci.

Volby skončily a před námi je
opět období, kdy bychom měli
společně pracovat pro Bohumín.
Věřím, že tomu tak bude. Počítáme
s tím, že i Bohumínská 4koalice,
která se do zastupitelstva těsně
nedostala, bude spolupracovat.
Měla na kandidátce spoustu
schopných lidí.

Vrátím se ještě
mohli splnit,
AKTUÁLNÍ TÉMA
naposledy před
někdo sliboval
volby a pak už
například doo tom budu navždy mlčet. Kampravu zdarma, nereálné obnovepaň byla korektní a bez osobních
ní porodnice, když bojujeme
útoků (nemám facebook, tak
alespoň o záchranu stávajících
o nich alespoň nevím). Některé
oborů či dokonce rozdávání tisíprogramové sliby však byly pro
covek na takzvané chytré karty.
město velmi nevýhodné. Zatímco
Tedy asi i těm, kteří městu dluží
my jsme měsíce pečlivě zvažovanapříklad za pokuty i těm, kteli každé slovo, aby se nestalo, že
ří se nastěhovali do ubytoven
slíbíme něco, co bychom obtížně
a získali zde trvalé bydliště. Tedy

také těm, které tady naopak nevítáme.
To realizovat nebudeme. Přispíváme a budeme dále přispívat
na ekologickou likvidaci odpadů.
Dotujeme veřejnou dopravu.
Na sport, kulturu a vzdělávání
dáváme dohromady více než
oněch jednadvacet milionů ročně, které měly být rozdány na
karty. Ale jsou to účelně vynaložené prostředky těm, kteří je
potřebují, kterým pomohou
a kteří se také sami na těchto
aktivitách podílejí.
Je před námi spousta práce,
mnohé se ve městě může a ještě
musí změnit k lepšímu. K tomu
jsme dostali vaši důvěru. Uděláme vše, abychom ji nezklamali.
Na tuto spolupráci s vámi, občaPetr VÍCHA
ny, se těším.

Parkovacích míst je dost, jen nejsou »pod okny«
Petr Vícha
zelené louce v dolní části Záblatí
obhájil post Na
vyrostlo před čtyřmi lety parkoviště pro
42 vozů, letos pro dalších 34. Místa mají
senátora
sloužit motoristům ze sídliště v Tovární
(Dokončení ze str. 1)

poklesly krádeže kovů. Města mohou na svém území regulovat
hazard a podařilo se zabránit
také zdražování odpadů.
„V Senátu budu stejně jako dosud
pokračovat ve výboru pro veřejnou
správu, územní rozvoj a životní
prostředí, který se zaměřuje právě
na zákony, které se týkají obcí a měst.
Potřebujeme teď dosáhnout změny zákona o sociálním bydlení,
který by tento problém systematicky vyřešil a zatočil s byznysem
s chudobou v soukromých předražených ubytovnách. To ale bude
vyžadovat spolupráci napříč celým
politickým spektrem i ministerstvy.
Je to boj na velmi dlouhou dobu,
ale jsem bojovník a věřím, že jej
nakonec vyhrajeme,“ doplnil Petr
Vícha.
Senátorem se stal Petr Vícha
poprvé v roce 2006, kdy získal
téměř 67 procent hlasů. V roce
2012 post obhájil s 59,7 procenta
hlasů. V letošních volbách si polepšil a dostal 72 procent hlasů.
Zároveň se stal jediným senátorem ČSSD, který se do horní
komory dostal.

ulici i »dvouletek« v Budovatelské. Tam se
ale model příliš neujal, šoféři dál nechávají
svá auta u vchodů. Na komunikacích,
trávnících, podomácku zpevněných
plochách. Situaci se radnice rozhodla řešit
a přišla s návrhem vybudování parkovacích
stání i mezi těmito domy.
S myšlenkou město seznámilo obyvatele lokality,
tedy sedmi domů se čtyřiaosmdesáti byty, a zapojilo je také do ankety. Zda parkoviště mezi baráky
chtějí, či nikoli. Odezva byla příznivá, vrátila se více
než polovina anketních lístků. Reakce už ale tak
jednoznačné nejsou. Nová stání si sice přeje přes 60
procent respondentů, ale názory se radikálně liší
dům od domu. Některé bloky jsou zásadně proti
a lidé poukazují, že by parkovišťátkům musela
ustoupit zeleň. Dalším problémem jsou inženýrské
sítě, těmi je území doslova prošpikované.
Radnice se při vyhodnocování ankety setkala i se
zajímavou zpětnou vazbou. Jeden z místních »statistiků« si dal práci a dva týdny v září sledoval naplněnost nových velkých parkovišť. K dotazníku pak
přiložil denní přehledy, ze kterých vyplývá, že větší
část parkingů je stále volná a problém s parkováním
tudíž nevidí. Město chce přesto vyjít vstříc těm obyvatelům Budovatelské, kteří si místa u domů přejí.

„V oblasti by mohlo vzniknout až devět parkovacích
ploch s celkovou kapacitou 43 míst,“ ozřejmil vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování Dalibor
Třaskoš. Dodal, že reálnost využití těchto ploch prověří projekt najednou, ale stavět se bude postupně
nebo vůbec. Stavět se může u domů, kde byla kladná
odezva. „Při projektování posoudíme varianty s co
nejmenší nutností kácení stromů. Také se budeme
snažit vyhnout sítím v podzemí,“ dodal Třaskoš.
Z dopravního hlediska se do budoucna nabízí ještě
jedna úvaha. Dosud je v režimu obytné zóny, v níž
se smí parkovat jen na vyhrazených místech, pouze
sousední ulice Na Úvoze. Pokud by se do zóny
zahrnula i Budovatelská, zmizel by problém s motoristy, kteří parkují mezi domy nadivoko a tak
nešťastně, že často komunikaci zcela zablokují.
Pavel ČEMPĚL

Lucie BALCAROVÁ

Volno v bazénu
Nejen školáci mohou během podzimních prázdnin 29. a 30. října využít
prodlouženou provozní dobu aquacentra. Přístupné bude bez polední
přestávky od 6 do 21 hodin.

Otevřené dveře
Speciální škola Slezské diakonie pořádá
8. listopadu na svém pracovišti v Nerudově ulici od 9.30 do 17 hodin den
otevřených dveří.
(red)

Šoféři dnes u dvouletek v Budovatelské ulici parkují mírně řečeno »chaoticky«. Často blokují komunikace a komplikují
dopravní situaci.
Foto: Pavel Čempěl
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Dopravní »supermarket«, vše na jednom místě
Poslední rozsáhlá
rekonstrukce přednádraží
proběhla už před dvaceti
lety. Doba pokročila,
a proto nyní vznikla studie
nového řešení prostoru.
Cílem je vytvoření
dopravního terminálu
a soustředění hromadné
i individuální dopravy
do jednoho místa. Studie
myslela na autobusy,
osobní auta i cyklisty.
Projekt terminálu počítá především se zrušením stávajícího
autobusového stanoviště u Penny
marketu s tím, že by všechny autobusové linky zajížděly k nádraží.
„Aby to mohlo fungovat, vznikne
v zatáčce za autobusovými zastávkami kruhový objezd. Linky se
na něm budou moci otáčet do protisměru,“ nastínil Jan Przeczek
z městského odboru rozvoje a investic. Vozy, které budou v Bohumíně končit a čekat na další výjezd, bude třeba někam odklonit.
K tomuto účelu poslouží prostor
za tržnicí u železárenského mostu. Tam bude takzvaná čekačka.
Samotné zastávky pro cestující
zůstanou na stávajících místech,
pouze se dočkají modernizace
a digitálních »chytrých« jízdních
řádů.

Jednou ze zásadních proměn přednádraží bude vybudování okružní křižovatky v tomto místě.

Co se automobilů týče, zabývá
se studie krátkodobým a dlouhodobým parkováním. „Časově
omezené stání bude možné jako
dosud před nádražím a v úvahu
přichází vytvoření dalších míst
u pošty. Kapacita klasických parkovacích míst se pak zvýší rozšířením
parkingu na ploše bývalého volejbalového hřiště,“ dodal Przeczek.
Stranou zájmu nezůstanou ani
cyklisté. Studie počítá s cyklostezkami, které je navedou k ná-

draží, a myslí také na bezpečnou
úschovnu kol. V parčíku za trafikou najde místo až sedmdesát moderních boxů na elektronický kód
s časovým omezením. K dispozici
zde budou i dobíječky elektrokol.
A ještě k autobusům. Nevyužitá
plocha současného stanoviště poblíž marketu může sloužit například k parkování. Ostravské linky
budou v místě i nadále stavět, ale
u silnice, v novém zálivu s klasickou průjezdnou zastávkou. A po-

Foto: Pavel Čempěl

blíž ní bude také přechod, aby
chodci mezi lokalitou Osvěta
a Penny marketem nepřebíhali
vozovku partyzánsky jako nyní.
Studie, která vše zmíněné řeší,
se rodila více než čtyři měsíce.
Radnice musela vše sladit s autobusovými společnostmi, krajským
koordinátorem dopravy, policií
a dalšími. Nyní přichází fáze administrativní přípravy projektu.
Město se chce zároveň ucházet o dotaci na jeho financování.
(tch)

Kam s bicykly před vlakovým nádražím?
Z vlakového nádraží cestujeme po železnici, ale k ní se nejprve musíme nějak
dostat. Řada cestujících volí kolo a řeší, jak ho před budovou zajistit. Cyklistům
letos vyšlo město vstříc instalací zamykatelných boxů, jenže tento systém
sabotuje skupina vychytralých sobců. »Kradou« klíče a schránky si uzurpují
pro sebe. Zlepšení situace má nyní přinést instalace třiceti nových stojanů.
Na městském prostranství před nádražím
dosud sloužily dva druhy stojanů. Obstarožní
»áčka« a nízké zasouvací rámy. Obojí nepříliš
praktické, protože kola se o sebe otloukala
a kvůli těsnému uspořádání nebylo možné
využít celou kapacitu. Dva bicykly se vedle

sebe prostě nevešly. V těchto dnech proto nechala radnice všechny konstrukce odstranit
a vybetonovat patky pro stojany nové generace.
Bude jich třicet, jsou komfortnější a především mají vlastní zamykací mechanismus.
K němu stačí mít jen malý fabkový zámek,

který lze pořídit třeba v radničním infocentru. Kdo jej dosud nemá, může provizorně
použít i stávající lanové zámky.
Tento druh stojanů se v Bohumíně poprvé
objevil počátkem prázdnin u naučné Červené
stezky. Ale jako na vše nové na něj dosud cyklisté hledí s nedůvěrou. „Ještě si nezvykli na
nový systém zamykání. Instalací před nádražím,
kde je pohyb cyklistů opravdu velký, se současně
snažíme model zpopularizovat,“ sdělil Tomáš
Průšek z odboru životního prostředí a služeb.
Cyklistům mělo před nádražím ulehčit dvanáct letos umístěných cykloboxů. Službu ale
hatí typická česká vychytralost. Lidé si klíče
přivlastňují, aby měli jistotu, že v »jejich« kóji
nikdo jiný nezaparkuje. A z některých boxů
se dokonce staly šatníky a skladiště bezdomovců. Při opakované kontrole se v nich našly
tašky nebo šatstvo. Většina dalších byla zamčená, ale žádný bicykl v nich nebyl. Slušní
cyklisté je tak kvůli sobectví jiných nemohou
používat. Řešení nešvaru bohužel neexistuje.
Na cykloboxy a jejich zneužívání se alespoň
více zaměří hlídky městské policie a její kamerový systém. Problematiku cykloparkování
u nádraží by měla vyřešit až kompletní proměna prostoru a vznik terminálu. Součástí
projektu, do kterého se chce město pustit
zhruba za dva roky, je totiž i sedmdesát
nových cykloboxů.
Pavel ČEMPĚL
Starým stojanům, v nichž se kola otloukala, odzvonilo. Nahradí je třicítka nových s vlastním systémem
zamykání.
Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135.
Vyvolávací cena je 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 0+1, ul. Nádražní 718, číslo
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba s plastovými okny se nachází naproti
tržišti. Dům je napojen na centrální zásobování teplem. V blízkosti domu je Penny market, vlakové a autobusové nádraží. Plocha pro výpočet nájemného 31,94
m2, celková plocha bytu 32,98 m2.
Prohlídka 29.10. v 14.15–14.30
hodin. Opakovaná licitace bytu
se koná 29.10. v 16.15 hodin.
● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba s plastovými okny se nachází naproti
tržišti. Dům je napojen na centrální zásobování teplem. V blízkosti
domu je Penny market, vlakové
a autobusové nádraží. Plocha pro
výpočet nájemného 44,80 m2, celková plocha bytu 44,80 m 2 .
Prohlídka 29.10. ve 14.15–14.30
hodin. Opakovaná licitace bytu
se koná 29.10. v 16.30 hodin.
● Byt 1+1, ul. Nádražní 464, číslo
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba v centru města, v blízkosti vlakového
a autobusového nádraží. Byt s ústředním topením a plastovými
okny. Plocha pro výpočet nájemného 36,30 m 2, celková plocha
bytu 36,30 m2. Prohlídka 31.10.
ve 14.30–14.45 hodin. Opakovaná licitace bytu se koná 5.11.
v 16.00 hodin.
● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo
bytu 18, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Dům se nachází v blíz-

kosti centra města, odpočinkové
zóny, obchodů, školy a školky. Byt
je po celkové rekonstrukci sociálního zařízení, je provedena generální oprava elektroinstalace,
položeny nové podlahy, vyměněny vnitřní dveře, zhotovena nová
spížní skříň a provedeny nátěry.
Plocha pro výpočet nájemného
48,07 m 2, celková plocha bytu
52,17 m2. Prohlídka 5.11. ve 14.30
–14.45 hodin a 6.11. v 8.00–8.15
hodin. Licitace bytu se koná
12.11. v 16.00 hodin.
● Byt 1+3, ul. Okružní 1055,
číslo bytu 51, I. kategorie, 11.
nadzemní podlaží. Věžový dům
se nachází v blízkosti centra města, obchodů, školy a školky. Možnost parkování u domu. Byt je po
celkové rekonstrukci sociálního
zařízení, je provedena generální
oprava elektroinstalace, položeny
nové podlahy, vyměněny vnitřní
dveře a provedeny nátěry. Plocha
pro výpočet nájemného 59,39 m2,
celková plocha bytu 60,73 m 2.
Prohlídka 5.11. v 15.00–15.15
hodin a 6.11. v 8.30–8.45 hodin.
Licitace bytu se koná 12.11.
v 16.15 hodin.
● Byt 1+3, ul. Alešova 1070,
číslo bytu 56, I. kategorie, 9. nadzemní podlaží. Věžový zateplený
dům v centru města. V blízkosti
domu jsou nákupní možnosti,
kulturní vyžití, vlakové nádraží
a dětský koutek. Možnost parkování u domu. V bytě byla provedena rekonstrukce koupelny, byly
vyměněny bytové dveře a podla-

hové krytiny. Byt s balkonem. Plocha pro výpočet nájemného 66,97
m2, celková plocha bytu 68,64 m2.
Prohlídka 5.11. ve 14.45–15.00
hodin a 6.11. v 9.00–9.15 hodin.
Licitace bytu se koná 12.11.
v 16.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. Budovatelská 295,
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Zateplený nízkopodlažní dům v klidném prostředí.
V blízkosti domu je obchod se
smíšeným zbožím, školka a parkoviště. Plocha pro výpočet nájemného 48,15 m2, celková plocha
bytu 48,15 m 2. Prohlídka 5.11.
v 14.15–14.30 hodin a 6.11.
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu
se koná 12.11. v 16.45 hodin.
● Byt 1+2, ul. 9. května 68, číslo
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Nízká cihlová zástavba
v centru města. Dům se nachází
v blízkosti vlakového nádraží, nákupních možností a kina. Plocha
pro výpočet nájemného 62,24 m2,
celková plocha bytu 62,24 m 2.
Prohlídka 12.11. v 14.30–14.45
hodin a 13.11. v 8.30–8.45 hodin.
Licitace bytu se koná 14.11.
v 16.15 hodin.
Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor



Městské nebytové prostory k pronájmu
1. máje 266, Skřečoň

Plocha 80 m2, cenová zóna 360 Kč/m2/
rok. Prostory bývalé pošty ve Skřečoni.
Licitace se koná 29. října ve 14.30 hodin
v budově »B« městského úřadu, kancelář B101.Vyvolávací cena je pouze čisté
nájemné bez služeb

PARAGRAFY

Na hlučného souseda
zavolejte strážníky
Pouští soused nahlas hudbu?
Do pozdních nočních hodin rekonstruuje byt? Nebo vám snad vulgárně nadává, když vás potká na
schodech? Než mu půjdete situaci
vysvětlit ručně, nebo mu oplatíte
stejnou mincí, zkuste využít některou z legálních cest.
Nejlepší a často nejúčinnější cestou
je zavolat městskou policii. Strážníci
přijedou, souseda, který si z bytu udělal technoparty, upozorní na nezákonnost jeho jednání a ocení jej pokutou.
Pokud by jim náhodou neotevřel, oznámí jej právnímu odboru městského
úřadu, kam si ho úředníci předvolají
k podání vysvětlení. Rychlé, jednoduché, účinné. Nemusíte nikam chodit,
o nic se starat, strážníci vše vyřeší za vás.
Je také možné zajít na městský
úřad a podat na nepoučitelného souseda stížnost. Jenže to má několik
»ale«. Především za stížnost dotyčný
nedostane pokutu. Výsledkem je vždy
pouze upozornění, aby se začal chovat lépe.
K čemu tedy stížnosti jsou? Svou
nezastupitelnou úlohu mají ve chvíli,
kdy jednání není přestupkem. Například každodenní štěkot psa, kdy páníček jde na noční a svého čtyřnohého
miláčka nechá samotného doma,
pouštění hlasité hudby v denní dobu
nebo kouření ve vlastním bytě, které
může obtěžovat sousedy. A hlavně
dokážou výchovně působit. Samozřejmě recidivista, který má rejstřík
plný záznamů, si z předvolání maximálně udělá vlaštovku. Ale takový
senior, který na úřad chodí maximálně pro novou občanku nebo řidičák,
si i pouhé předvolání k projednání
stížnosti vezme k srdci.
David GORGOL

 Volba povolání
Pod patronací měst, středních škol a úřadů práce proběhne výstava »Volba povolání 2019/2020«. Zaměřuje se na aktuální vzdělávací nabídku středních škol
na Karvinsku a vybraných škol v nejbližším okolí. Výstava proběhne 6. listopadu
v Obecním domě Družba v Karviné, 13.
listopadu ve Společenském domě Reneta
v Havířově a 20. listopadu v Domě kultury
města Orlové vždy od 10 do 17 hodin.

 Čaj o páté
Kdysi populární akce Čaj o páté se vrací.
První se koná 25. října od 17 hodin, další
22. listopadu v kavárně na náměstí T. G.
Masaryka. K poslechu i k tanci hraje
kapela Štístko.

 Bezručova 24, Záblatí
Plocha 19 m2, cenová zóna 240 Kč/m2/
rok. Kancelář v patře nad poštou v Záblatí. Parkování u objektu.
Licitace se koná 29. října ve 14 hodin
v budově »B« městského úřadu, kancelář B101.Vyvolávací cena je pouze čisté
nájemné bez služeb.
Bližší informace k pronájmům v budově
»B« městského úřadu, kancelář B107
v přízemí, telefon 596 092 212, e-mail:
sobaniec.marek@mubo.cz
(sob)

LICITACE

 Tvůrčí dílny
Spolek Rodinný obzor, který zastřešuje
rodiny s postiženými dětmi, pořádá
tvůrčí dílny v bezbariérové herně Harmonie v prostorách rodinného centra
Slůně v Nerudově ulici. Konají se každý
druhý a čtvrtý pátek v měsíci, vždy od 16
hodin. Tématy příštích akcí bude 26.
října drátkování a 9. listopadu malování
hrníčků. Informace na číslech  605 783
958, 739 142 746, program a rezervace
na www.rodinnyobzor.cz.
(red)
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Prvky u jezer už slouží, ale čelí i vandalství
Sotva se začaly pláže bohumínských jezer postupně
vylidňovat, rozběhly se práce na novinkách pro příští
sezonu. Některé ale turisté využijí už nyní při toulkách
podzimní přírodou. Například cykloboxy nebo pikniková
místa. Je ale otázkou, v jakém stavu je návštěvníci jezer
najdou v příští roce. Krátce po instalaci prvků se totiž na
některých z nich podepsali vandalové. Doslova.
Už na sklonku prázdnin se u jezer objevila stylová dřevěná posezení. V jejich blízkosti pak pevně
uchycené grily a odpadkové koše.
O něco později se rekreační vybavení rozrostlo o zamykatelné

cykloboxy. U Kališova jezera
přibylo osmnáctt nových kójí,
u Vrbického dvanáct. U tamní
vodní plochy se
mohou návštěvCykloboxy a pikniková místa město pořídilo díky
evropské dotaci z Operačního programu Interreg V-A
Česká republika–Polsko. Jejich nákup a instalace přišly na milion, přičemž 85 procent nákladů pokryje
právě dotace. Foto: Pavel Čempěl a Jana Končítková

níci navíc i vzdělat. Nové prvky
zde doplnila naučná tabule, která
seznamuje turisty s přírodními
klenoty vodní nádrže a živočichy,
kteří v jejím okolí žijí.
Že je u pláží živo i po skončení
plavecké sezony, dokládají první
stopy užívání prvků. Brigádníci,
kteří v rámci projektu 72 hodin
uklízeli okolí Vrbického jezera,
například využili tamní nové
piknikové místo i gril. Ne všichni

příchozí ale mají výchovou vštěpený vztah k přírodě a obecnímu
majetku. Jejich počínání je naopak barbarské. Třeba dřevěný
stůl někdo stihl v krátké době po
instalaci poškrábat a vyrýt do něj
nápisy. Těžko říct, kým jsou nožíkem do dřeva zvěčnění Jarek se
Sylvií, nicméně jejich fanoušci
a autoři »dřevořezeb« bezpochyby
patří k nějakému primitivnímu
kmeni.
(tch)

Soutěžní plavci s předponou »nej«

Maják městské
policie

Bohumín opět s velkým
přehledem obhájil vítězství
v republikové Plavecké
soutěži měst. Vděčí za to
oddaným plavcům, kteří
přišli město 3. října podpořit
a zdolat stometrovou trať
v aquacentru. Letos jich
komisaři v bazénu napočítali 992. Ty »nej« plavce
městská společnost Bospor,
provozovatel aquacentra,
tradičně odměňuje.
Ve stylové kavárně v nejvyšším
patře Penzionu ve věži se ocenění
sešli 17. října. Diplomy, medaile,
dárkové balíčky a plavenky tady
čekaly například na ty nejmladší
plavce, pětiletou Elišku Kovářovou a sedmiletého Šimona Péli.
Naopak nejzkušenějšími v bazénu byli Olga Jaroňová (88) a Jan
Przybyla (84).
V soutěži rozhoduje nejen počet účastníků, ale také jejich časy,
které se přepočítávají na body.
Nejlepšími výkony se blýskli Jakub Gryc (16), který zdolal vzdálenost čtyř bazénů v čase 0:59,
a Anežka Malcharová (16) s časem 1:06. V interní bohumínské
soutěži si to mezi sebou rozdali
také zástupci jednotlivých škol.
Vítězně z tohoto klání vyšlo Gymnázium Františka Živného. (red)

Nejstarším mužem v bazénu byl letos Jan Przybyla (84). Stometrovou trať úspěšně
zdolala i pětiletá Eliška Kovářová.
Foto: Pavel Čempěl

● V rukou strážníků
skončil ráno 5. října v Revoluční
ulici hledaný muž, který má na
svědomí vloupání do několika vozidel v Rychvaldě a Bohumíně.
Strážníci u něj zajistili také kořist
z posledního vykradeného auta.
● Strážníci se večer 7. října pustili
do pátrání po důchodkyni (77),
která trpí alzheimerovou chorobou a bývá dezorientovaná. Žena
se ztratila z domu na sídlišti v ulici
Čs. armády a její pohřešování nahlásila dcera. Hlídka našla seniorku asi po hodině u vypařovací stanice v Pudlově a předala ji rodině.
● Před vlakovým nádražím chtěla
hlídka 14. října vyřešit prohřešek
muže z Ostravy. Popíjel alkohol
na veřejnosti v místě, kde to městská vyhláška zakazuje. Při projednávání přestupku ale vyšlo najevo,
že je po muži vyhlášeno pátrání.
Více než rok se vyhýbal nástupu do
vězení. Kvůli pár douškům alkoholu do něj nyní konečně doputuje.
● Díky kamerovému systému strážníci zajistili 25. září dva chovance,
kteří utekli z diagnostického ústavu
v Šunychlu. Po konzultaci s policií
je převezli zpět do zařízení.
Karel VACH, ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156,
596 092 156, 731 130 666
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Pozinkovna musela ustoupit nové hale
Nejen město přistupuje k demolicím
vysloužilých a zpustlých objektů.
V dohledné době to bude vybydlený
dům u drátovenského mostu.
K těmto krokům sahají také firmy.
V uplynulých týdnech padl k zemi starý
provoz pozinkovny ŽDB Drátovny.
Uvolní místo nové expediční hale.
Komplex »zubatých« štítových stěn za betonovým plotem u silnice má v paměti každý,
kdo cestoval do centra města od Pudlova.
Nyní už se mu tento pohled nenaskytne.
Bývalá pozinkovna, která byla několik let
mimo provoz, je minulostí. Po demolici provozu proběhlo vyčištění plochy a příprava pro
novou výstavbu. „K demolici jsme se odhodlali,
protože jsme potřebovali prostor pro novou expediční halu. A jelikož vše souvisí se vším, halu
potřebujeme novou a větší, protože ŽDB Drátovna investuje do nových výrobních zařízení
a postupně navýší stávající kapacitu výroby.
To znamená více drátu pro zákazníky a větší

Komplex bývalé pozinkovny v těsné blízkosti
Drátovenské ulice srovnala se zemí technika.
Místo původního betonového už je nyní na místě
plechový plot, za kterým do příštího roku vyroste
expediční hala.
Foto: Pavel Čempěl

potřeba prostoru,“ uvedla Petra Macková
Jurásková, tisková mluvčí společnosti Třinecké železárny – Moravia Steel.
Budování haly navazuje na rozsáhlou modernizaci, k níž patří aktuálně probíhající
stavba nové žíhací pece, pořízení nových drátotahů a dalších zařízení. „Projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy zahájila dceřiná společnost Třineckých železáren
před dvěma roky,“ dodala Macková Jurásková.
Cílem je posílit portfolio firmy v oblasti výroby drátů pro další zpracovatelský průmysl jako
je výroba spojovacích součástí, ložisek a jiných aplikací včetně uplatnění v automobilovém průmyslu. Firma by tak měla posílit svou
pozici zejména na evropských trzích. (tch)

Černé skládky v centru města
Když se řekne »černá skládka«, většina si vybaví odhozené pneumatiky v lese, pet lahve
v potoce nebo hromadu stavební suti v remízku. Jistě, to jsou černé skládky. Jenže stejný
termín se vztahuje i na odpad, který lidé z lenosti a pohodlnosti zanechají u popelnic.
Místo aby jej do kontejneru vhodili nebo u objemnějšího materiálu odvezli do sběrného
dvora. Ano, i za toto počíná hrozí popotahování a pokuta.
V Bohumíně se nachází 136 separačních hnízd s barevnými nádobami na tříděný odpad a hustá
síť popelnic a kontejnerů na odpad komunální. Co se do nich

nevejde, patří do sběrných dvorů.
Stabilního v areálu BM servisu,
který funguje celoročně, nebo do
mobilního. Ten se přesunuje od
března do listopadu po měst-

Téměř denně musí pracovníci odpadového hospodářství BM servisu řešit černé
skládky u stanovišť s popelnicemi či separačními nádobami.

ských částech. Uložení odpadů
ve sběrných dvorech je pro Bohumíňáky bezplatné. Stačí do
nich smetí pouze dopravit. Ale
i to je pro mnohé často »problém«.
Prošlapané koberce, rozebraný
nábytek, vysloužilé elektrospotřebiče nebo igelitové pytle napěcho-

vané smetím z domácnosti. To vše
téměř denně nacházejí popeláři
nikoli v kontejnerech, ale pohozené
vedle nich. A při vyprazdňování
popelnic to uklidí, co jim jiného
zbývá. A na to právě provinilci
spoléhají. Že jejich nepořádek
zkrátka někdo uklidí. Někteří
možná ani nevědí, že se dopouštějí přestupku. Domnívají se, že
když smetí nehodí do popelnice,
ale odloží ho vedle ní, je to totéž.
Omyl, není. I to se bere jako založení černé skládky, za které hrozí
postih. Zákonů neznalých je ale
menšina. Mnohem větší procento
bordelářů znečišťuje okolí popelnic z vlastní pohodlnosti. (red)
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Boj s břečťanem i agresivním motýlem
Je tady čas dušičkový a v centru dění jsou po roce opět
místa posledního odpočinku. Aby měly důstojnou podobu
nejen hroby v péči pozůstalých, ale celé hřbitovy, radnice
každoročně investuje do dílčích rekonstrukcí a úprav.
V Novém Bohumíně příchozí
hned u vchodu spatří úsek nově
vydlážděného chodníku. Šlo
o úpravu poslední části obvodových cestiček, ty jsou nyní všechny ze zámkové dlažby. U vstupu
se pak k zemi poroučel starý betonový plot. K jeho odstranění
nebylo vzhledem k jeho stavu
třeba mnoho námahy, rozpadal
se pod rukama. Nahradí ho oplo-

cení nové a rovněž betonové.
Zbylá část stometrového plotu,
který dělí hřbitov od domů v Nerudově ulici, ale na místě zatím
zůstává. Přestože je rovněž v chatrném stavu. „V nejbližších letech
s jeho výměnou počítáme. Připravuje se totiž studie koncepčních
úprav hřbitova,“ sdělila Eva Liszoková z bohumínského odboru
životního prostředí a služeb.
Nový chodník na novobohumínském hřbitově.

Břečťan, který zcela pohltil některé hroby, nechá radnice odstranit.

V případě novobohumínského
hřbitova chce radnice do budoucna zachovat jeho parkový, přírodní ráz. Pouze hroby, o které už
nikdo nepečuje a celé je pohltilo
rostlinstvo, nechá očistit. „Občas
se stává, že někdo starý hrob hledá. Pokud je celý obrostlý zelení,
nemá šanci. Břečťan proto ještě
letos z nejvíce zasažených hrobů
odstraníme,“ dodala Liszoková.
Dalších úprav se letos dočkaly
také hřbitovy v městských částech. Ve Skřečoni je nově vydlážděný přístup ke kapli a chystají se
květinové záhony. U vchodu a u pa-

Příroda se ukládá k spánku, práce pokračují
Po půlroční letní přestávce pokračuje ve Skřečoni projekt
»Gliňočských tůní«. U jednoho z rybníků už vyrostla
dřevěná turistická pergola, připravuje se instalace drobného
mobiliáře z přírodních materiálů. V lokalitě přibudou
odpočívadla, stojany pro kola, informační tabule.
Práce v Gliňoči se musí kvůli
ochraně vzácných živočichů řídit
danými pravidly. Na jaře, v období vegetačního klidu, šla k zemi
asi stovka neperspektivních stromů. Pokácené dřevo se nikam
neodváželo, i s ním totiž projekt
počítal. Z kmenů vznikly úkryty
a zimoviště pro plazy a brouky.
Pak bylo ovšem nutné aktivitu
v přírodě na půl roku přerušit.

Kvůli živočichům a jejich reprodukčnímu cyklu.
„Nyní už se můžeme pomalu
pustit do odtěžení sedimentů
a vyčištění dvou stávajících tůní.
Zároveň chceme vytvořit čtyři nové
tůně o rozloze 2 200 metrů čtverečních,“ popsal vedoucí odboru
životního prostředí a služeb Jan
Jeziorský. Upozornil však, že než
se lžíce bagrů zaryjí do »kaluží«,

Romantická přírodní lokalita má sloužit živočichům i zodpovědným turistům.

U jednoho z rybníků v Gliňoči v těchto
dnech finišuje stavba nové pergoly.
Foto: Pavel Čempěl

bude ještě nutné provést biologický průzkum. Odborníci musí
potvrdit, že už v nich nejsou žádní
chránění obojživelníci.
Vyčištěné i nově vytvořené
tůňky budou průtočné se schopností zachytit až tisíc kubíků vody.
Jde o jeden z cílů projektu, aby
lokalita dokázala při přívalových
deštích zadržet větší množství
vody. V přírodním areálu zároveň
vzniknou vhodnější podmínky
pro chráněné živočichy.
Projekt šetrný k přírodě, ale
také vstřícný k lidem, kteří ji mají
rádi. Další úpravy, například
zpevnění pěšin, mají sloužit turistům k procházkám a pozorování zvířat. S dokončením všech
prací se počítá do března. Projekt
Gliňočských tůní si vyžádá dva
miliony, přičemž 1,1 milionu pokryje dotace.
(tch)

Foto: Pavel Čempěl

mátníku. Nové chodníčky najdou
příchozí také ve Starém Bohumíně. Tam letos navíc zahradníci
sváděli boj o záchranu zdejších
buxusů. Tyto stálezelené keře totiž v Evropě masivně likviduje
asijský zavíječ zimostrázový, který
nemá přirozené nepřátele. Housenky cizokrajného motýla tak
plení buxusy ve velkém. Zahradníci provedli na hřbitově několik
postřiků, ale napadené keře se
stále nevzpamatovaly. Pokud se
jejich stav do jara nezlepší, zvažuje radnice výsadbu jiného druhu
zeleně.
(tch)

Po stezce mezi poli
bez zablácené obuvi
Propojka mezi městskými částmi
existovala odnepaměti, ale její
podoba dříve a nyní to je nebe
a dudy. Mezi Skřečoní a Záblatím
vyrostla a začala sloužit asfaltová
komunikace, kterou využijí pěší
i cyklisté. Vede malebnou lokalitou
a kromě místních jistě přiláká i turisty. Stavba 330 metrů dlouhé
spojnice začala v srpnu. Ve Skřečoni navazuje na Blatnou, potažmo
Mládežnickou ulici. Na opačném
konci ústí u Budovatelské ulice. Při
tomto napojení u lesa Baginec bylo
třeba z jedné strany vybudovat
kvůli příkrému srázu také opěrnou
zeď s ochranným zábradlím. Nová
komunikace, která je dva metry
široká a má klasický asfaltový povrch, vyšla město na 1,5 milionu.
(red)
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Zvídavé děti odhalí zákonitosti přírody
Jak a proč hmyz opyluje rostliny? Jak se pěstují bylinky a zelenina? Jak zrají plody
a k čemu se využívají? To, co bylo pro děti v dřívějších dobách samozřejmostí, ty
dnešní často znají jen z obrazovek tabletů. Především ve městech. Proto se řada
školek vrací ke kořenům a snaží se dětem přírodu a její zákonitosti ukázat na
vlastní oči. Do projektu nazvaného »Zvídálkova zahrada smyslů na dosah«
se pustila také mateřinka Skřivánek ve Smetanově ulici.
Školka Skřivánek patří v Bohumíně k těm
nejstarším a má krásnou zahradu. Dodnes je
její dominantou jeden z kaštanů vysazených ve
školním roce 1928/29. Také na originálním
uměle vytvořeném návrší běhají a sáňkují
dnešní děti stejně jako caparti v době vzniku
kopce před 66 lety. Nyní se atraktivní prvky
zahrady opět rozšíří, a to díky projektu, který
finančně podpořil Státní fond životního prostředí České republiky.
„Vytvoříme květinovou zahradu před budovou
školky s krmítky a pítky pro ptáčky. Další vyvýšené záhony s bylinkami, které bude lemovat pás
medonosných květin, vzniknou na dosud nevyu-

žité betonové ploše v zadní části školní zahrady,“
popsala některé z novinek vedoucí školky Marcela Dendisová. Dodala, že okolí mateřinky
doplní také ovocné keře, hmyzí domečky
a vzdělávací panely, z nichž se děti dozvědí, co
a jak v přírodě chodí.

Do podzimního úklidu a zkrášlení zahrady se spolu
s pracovníky školky Skřivánek pustilo na pětadvacet
rodičů s dětmi.
Foto: MŠ Smetanova

Díky »Zvídálkově zahradě« budou děti ze
Skřivánka celý rok pozorovat dozrávání ovocných plodů a při sklizni je i ochutnají. Uvidí,
jakou funkci mají v přírodě hmyz nebo ptáci.
Budou také zachytávat dešťovou vodu a samy
zalévat záhonky. „Chceme také oslovit včelaře,
zahrádkáře, ornitology, kteří by nás navštěvo-

vali a předávali dětem své zkušenosti,“ doplnila
Dendisová.
Projekt už odstartovaly dvě doprovodné
aktivity. První se týkala historie zahrady, zajímavostí z dobových kronik a vzpomínkám
pamětníků, bývalých předškoláků. Ti současní
pak se svými rodiči přiložili ruku k dílu. Spolu
s pracovníky školky si 11. října udělali brigádu.
Hrabali listí, stříhali keře, pleli, uklízeli,
zkrátka dali zahradu do pořádku před zimním
odpočinkem.
(tch)

Šestnáct klubíček v psím pelíšku
V jednom novobohumínském bytě přibylo ze dne na den
šestnáct nových podnájemníků. Postarala se o to čtyřletá
fenka Bugi plemene american bully, která při svém prvním
vrhu přivedla na svět rekordní počet štěňat. Náročné
to bylo pro fenku i pro chovatelku Lindu Skupieňovou,
která osmihodinový porod absolvovala s ní.

Čtyřletá fenka Bugi přivedla na svět rekordních šestnáct štěňat. Chovatele Lindu
a Richarda Skupieňovy tím mile potěšila i zaskočila.
Foto: Pavel Čempěl

Zástupci rasy american bully,
vyšlechtěné v 80. letech, mívají
obvykle šest až deset štěňat. Téměř
dvojnásobný vrh je proto hodně
neobvyklý a všechny dokonale zaskočil. A zatímco paní domu asistovala u porodu, manžel nyní bere
noční směny u fenky s přírůstky.
„Spím poblíž a průběžně kontroluji,
aby Bugi náhodou štěňata nezalehla.
j
Také sledujeme kojení. Ať se nají
všichni a ne jen ti nejprůejprůbojnější,“ popsal režim
m
Richard Skupieň.
Každý ze šesti
psích kluků a deseti slečen měl po
narození
n
asi 350
gramů. Teď ale jejich
gra
velikost a váha rostou
doslova v očích. Kromě kojení je
chovatelé také přikrmují. U matky
budou štěňata asi do listopadu, pak
se vydají do světa k novým rodinám. Většina z malých chlupáčů
už je totiž zamluvená. Jednoho si
ale Skupieňovi přece jen nechají.
Teď je to sice ještě nemotorné malé
klubíčko, ale chovatelé už sní, že
by z něj jednou mohl být výstavní
šampion.
(tch)
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Vyrážíte cvičit? Prcka s sebou!
Sportovní centrum Bosporka na sídlišti v Nerudově ulici se po
rekonstrukci rozjelo na plné obrátky. Enormní zájem je především o cvičení. A protože vedle sálu vyrostlo také nové zázemí
pro malé děti s herničkou, maminky berou na lekce své
ratolesti s sebou. A nejen to, někdy je do cvičení také zapojí.
Dopoledne v Bosporce patří nastávajícím maminkám a těm s malými dětmi. „Cvičení po porodu je
u každé maminky individuální.
Základem je trpělivost, protože tělesné změny, které nastaly během
těhotenství, vyžadují určitý čas, než

se tělo opět vrátí do svého původního
stavu,“ ozřejmila trenérka Kateřina
Sittková s tím, že cvičení je vhodné
pro všechny ženy po porodu, které se chtějí dostat zpět do kondice.
Lekce jsou koncipovány tak, aby
je zvládla každá žena.

Cvičení probíhá na speciální měkké podlaze, která je příjemná
při cvičení a zároveň bezpečná pro děti.
Foto: Pavel Čempěl

Protože (nejen) Bohumín zažívá
»baby boom« a novopečené maminky chtějí být obvykle zase šik
a ve formě, fitness trenérky se mají
co otáčet. „Při cvičení s maminkami po šestinedělí se zaměřujeme
především na posílení pánevního
dna, bolesti zad a rozestup břišních
svalů. Postupně zařazujeme
cviky na zpevnění zadečku, nohou, paží a posilujeme ochablé svalstvo,“ popsala Sittková. Dodala,
že cvičení pomáhá nejen zpevnit tělo a zvýšit
energii, ale maminkám
zlepšuje také poporodní
psychiku.
(red)
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Fara pořádá
přednášku a zájezd
Farní sbor Slezské církve evangelické
a. v. pořádá v rámci projektu Fara
dokořán několik akcí. V neděli 4. listopadu od 9 hodin v evangelickém
kostele speciální bohoslužbu u příležitosti Památky zesnulých. Ve středu
7. listopadu od 17 hodin na evangelické faře přednášku Vlastimila Ciesara »Jaro národů na Těšínsku 1848«.
V pátek 9. listopadu je na programu
zájezd do Polska. Účastníci navštíví
kostel v Ustroni a Chlebovou chatu.
Akci završí opékání domácích klobásek. Autobus odjíždí v 8 hodin od
budovy bohumínské radnice a cena
zájezdu včetně dopravy, vstupného
a klobás činí 225 korun. Přihlášky na
zájezd lze posílat do 4. listopadu
na e-mail bohumin@sceav.cz nebo
(red)
 736 627 503.

 Ezo-Festival v kině
Sál a foyer kina poskytnou 10. listopadu
zázemí esoterikům. V 9.30 hodin začíná
přednáška Marka Ščotky o symbolice zad
a páteře, v 11.15 pohovoří Jana Fedorčák
van Coppenolle, jak na podvědomé programy, ve 13 hodin Michal Raszka o zdravotních aspekty jógy a ve 14.25 Libuše
Bělousová o duševních příčinách chorob.
Program zakončí ve 16.30 hodin workshop alikvotního zpěvu Daniela Plecháčka. Vstup na jednotlivé přednášky
Ezo-Festivalu stojí 50 korun, celodenní
vstupné 190 korun.
(red)

Nocleh v kopuli bývalého vodojemu
V Penzionu ve věži se pracuje. Městská společnost Bospor
reaguje na zvýšenou poptávku po ubytování a navyšuje
kapacitu. Vzniká tak zcela nový pokoj s číslem 701, který je
ve všech ohledech atypický. Svým umístěním a dispozičním
řešením se zásadně liší od ostatních dvanácti pokojů.
Areál Bosporu za parkem není
klasickou dovolenkovou destinací,
o ubytování je tady ale velký zájem.
Penzion využívají pracovníci na
služebních cestách, a tak je tady
hlavně ve všední dny plno. Bospor

proto přistoupil k rozšíření kapacity a využil prostory, které dříve
sloužily jako sklad a šatny zaměstnanců. „Museli jsme je kompletně
zrekonstruovat. Nové omítky, podlahy, vybudování příčky. Bylo nutné

NOVINKA
vytvořit také koupelnu a toaletu.
Sociální zařízení je mimochodem
hodně zdařilé,“ uvedl Jaromír Voráč
z Bosporu.
Tím, že vznikal až dodatečně, je
nový pokoj úplně jiný než ty stávající. Předně jde o nejvýše položenou ubytovací místnost. Nachází se
v předposledním sedmém patře
a sousedí s vyhlídkovou částí věže.
Je také jedinou obytnou místností
v kopuli bývalého vodojemu,
ostatní jsou v jeho »noze«. A v neposlední řadě jde o jediný jednolůžkový pokoj. Jeho místnosti jsou
poměrně malé, ale k přenocování
samotného »cesťáka na služebce«

Nejvýše umístěný pokoj je ve všech
ohledech atypický. Jeho sociální zařízení je velmi zdařilé, postel do miniložnice
vznikla přímo na míru.
Foto: Pavel Čempěl

ideální. Samozřejmostí je pak televize a připojení k internetu.
Přímo nad pokojíkem je v provozu kavárna Coffee Maják. Po
celou dobu ubytování v penzionu
mají hosté vstup do bazénu, saunového světa a posilovny v aquacentru zdarma bez časového omezení. Totéž platí i pro adventure
golf.
(tch)
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Dobrovolníci vylovili vrak loďky
Česká rada dětí a mládeže zorganizovala další ročník projektu 72 hodin. Letos se do něj
zapojilo přes 34 tisíc dobrovolníků, kteří uspořádali více než šest set akcí. Nezahálel ani
pravidelný účastník spolek Posejdon. Od 11. do 13. října uspořádal dvě úklidové akce
v Ostravě a po jedné ve Věřňovicích a Bohumíně. Stovka účastníků nasbírala třiadvacet
pytlů odpadu, patnáct pneumatik a odstranila také jeden vrak lodi.
Posejdon začal své aktivity
opravou a čištěním vrat loděnice
spolku na základně ve Věřňovicích. Do místního sběrného dvora
pak odvezl odpadky z předchozích úklidových akcí. Současně
se další skupina věnovala úklidu

Foto: Mili Ptáková

břehů Ostravice v centru Ostravy. Dobrovolnická akce a očista
nejbližšího okolí Loděnice pod

hradem pokračovala také následujícího dne.
V Bohumíně pořádá Posejdon
úklidové akce pravidelně. Původně
se chtěl opět věnovat Hraničním
meandrům Odry, ale nakonec
zvolil alternativní lokalitu, poloostrov Vrbického jezera. Na akci

se přihlásilo šestnáct dětí z kroužku DDM Orlová, které nasbíraly
osm pytlů odpadků a z jedné zátoky vylovily také torzo potopené
pramice. Po brigádě si účastníci
zahráli u jezera hry, využili i nově
nainstalované lavice se stoly a na
nových grilech opekli buřty. (red)

Zabavili malé i ty dříve narozené
Masarykova škola se zapojila do sedmého ročníku celorepublikového projektu
72 hodin. Během tří dnů dobrovolnických aktivit skupiny dětí a mladých lidí od
11. do 14. října pomáhaly lidem ve svém okolí nebo přírodě.
Už potřetí se projektu zúčastnili žáci 8. B,
kteří společně se školním pěveckým sborem
navštívili domov Cesmína ve Starém Bohumíně. V úvodu zahráli a zazpívali několik
skladeb ze svého repertoáru a později i písničky na přání. V další části došlo na výtvarné

aktivity, do kterých se děti a senioři pustili
společně. Výsledná díla teď budou nějaký čas
zdobit společenskou místnost v domově. Jeho
obyvatelé se s dětmi loučili s úsměvy na tvářích a se slovy díků za pěkně strávené dopoledne.

Svátek v bunkru
Turistická sezona se chýlí ke konci
a členové Klubu vojenské historie Bohumín se pilně připravují
na poslední letošní otevření pěchotního srubu MO-S5 Na Trati.
Závěrečné prohlídky této kulturní památky proběhnou 28. října,
v den připomínky vzniku samostatného Československa.
Návštěvníci mají možnost před zimní
přestávkou naposledy navštívit objekt, který patří v celé linii pohraničního
opevnění k unikátům. Protitankový
kanón vzor 36 v provedení sólo a dva
samostatné těžké kulomety jsou
k vidění v pravé střelecké místnosti
právě jen zde. Tyto jedinečné zbraně
doplňuje povelové zařízení k vedení
palby, panoramatické mapy a hlásnice
sloužící k dorozumívání. V podzemní
části jsou k vidění ubikace mužstva
a poddůstojníků vybavené věrnými
replikami postelí. Prohlídka zahrnuje
také zrekonstruované prostory skladu
pohonných hmot a strojovny.
Pro návštěvníky jsou připraveny
k prodeji knihy o opevnění, pohledy,
magnety, turistická známka č. 694,
nálepka č. 694 či vizitka č. 4 246. Bunkr
Na Trati bude v den státního svátku
otevřen od 14 do 18 hodin. Prohlídky
začínají vždy v celou hodinu. Plné
vstupné je 50 korun, děti do patnácti
let mají vstup zdarma.
Michal HEJDA, KVH Bohumín

Žáci 7. A připravili pestrý program pro děti
ze ZŠ Starý Bohumín. Malí školáci uvítali příjemnou změnu ve svém rozvrhu a s nadšením
plnili připravené úkoly na jednotlivých stanovištích. Kopali na bránu, házeli míčkem,
skládali pexeso nebo kreslili.
Poslední skupina žáků ze 6. B navštívila MŠ
Smetanova. Šesťáci četli předškolákům pohádky, povídky, pověsti a pak společně s nimi
skládali obrázkové skládačky. Všichni zúčastnění se úkolů zhostili skvěle a patří jim velký
dík za snahu, pečlivou přípravu a odhodlání.
Lenka PTÁKOVÁ, Petra MIOVSKÁ, Masarykova ZŠ

KRÁTCE

Poděkování knihovně
Už pátým rokem navštěvujeme besedy
a lekce v bohumínské knihovně. Vždy je
vše perfektně připravené, poučíme se
i pobavíme. Účastníme se celoročních
her, v nichž se někteří z nás umísťují na
předních místech. Navštěvujeme i odpolední akce, nacvičujeme třeba divadelní
vystoupení. Také se účastníme každoročního nocování v knihovně. Letos se
nám moc líbil program – výlet k bunkru
a poučně-zábavné historické kvízy. Děkujeme vedoucí knihovny Magdaléně
Fedorowiczové a »naší« paní knihovnici
Janě Gieckové za perfektně připravené
akce.
Žáci 5. A, ZŠ Beneše

Šachová škola
Šachová škola Bohumín zahajuje další
sezonu. Tréninky dětí a mládeže probíhají každé úterý od 18 do 20 hodin a středu
od 16 do 18 hodin v šachové herně Krtek
v prostorách Masarykovy školy (vchod
brankou do zahrady). Výuka šachu je
zdarma. Informace na  608 830 041.

Foto: TV Marko

Organizace, které pomáhají rodinám s dětmi, spolupracují. Salome
Bohumín a Centrum rodiny Bobeš zorganizovaly 6. října v parku
Petra Bezruče premiérový »Běh pro radost«. Konal se u příležitosti Týdne sociálních služeb.
Organizace společně připravily program ve sportovním duchu, který zabavil všechny členy rodin. Každý z účastníků uběhl či
ujel na kole, koloběžce, odrážedle nebo s kočárkem stometrovou trať. Součástí doprovodného programu byl výtvarný koutek,
sportovní aktivity i projížďky na koních. Pořadatelé měli na akci také své propagační stánky. Salome nabízela za dobrovolný
příspěvek propagační předměty vyráběné samotnými klienty zařízení. Ve stánku Bobeše byly k dispozici propagační materiály pro nové zájemce o pěstounskou péči v rámci kampaně »Dejme dětem rodinu«.
(red)

Rodiny v běžecké stopě

S P O R T · A K T UA L I T Y 11

ČÍSLO 19 / 2018

Vzpěrači zpět na mistrovském trůnu
Oddíl SKV Bonatrans
Bohumín vystoupal opět
na vzpěračský vrchol.
Po stříbrných příčkách
z uplynulých dvou let
navázal na prvenství z let
2014 a 2015 a vybojoval
titul mistra republiky.
Triumf se zrodil 6. října
v Sokolově, kde proběhlo
závěrečné třetí kolo I. ligy
ve vzpírání mužů.
Bohumínští vstupovali do závěrečného kola soutěže na druhém
místě za v té době vedoucím
Baníkem Havířov. Do Sokolova
však přijeli s jediným cílem, a to
zvítězit. Průběh soutěže přitom
nebyl vůbec jednoduchý ani jednoznačný, počítal se každý bod
a každý kilogram.
V první skupině startovali Jakub
Barteček (258 kg) a David Mahovský (275 kg), kteří odvedli dobrou
práci. Ve druhé skupině podali
Petr Sedláček (294 kg) a Radoslav
Tatarčík (354 kg) naprosto špičkové výkony. V poslední skupině
se představili Petr Petrov (294 kg)

Foto: SKV Bonatrans

a Jiří Gasior (344 kg), kteří budou
v listopadu reprezentovat Česko
na Mistrovství světa ve vzpírání
v Turkmenistánu. Petr Petrov podal svůj nejlepší výkon v letošním
roce na ligové soutěži a Jiří Gasior
překonal svá osobní maxima v nadhozu a dvojboji. Součet všech vý-

konů znamenal pro bohumínské
závodníky vítězství.
Trenér oddílu Jan Gospoš děkuje všem svěřencům za profesionální přístup k závodu. Stříbrnou
medaili získal SKV Baník Havířov, bronz SKV Horní Suchá.
(jag)

Bohumín v gólové přestřelce uhájil vítězství
Milovníci bohumínského hokeje mohli v sobotu 13. října
zhlédnout atraktivní zápas okořeněný mnoha góly.
V pátém kole krajské soutěže přivítal HC Bospor Bohumín
na svém ledě mužstvo HC Frýdek-Místek B.
Domácím se celkem dařilo
v první třetině, kterou vyhráli
poměrem 1:0. Opravdová gólová
podívaná však přišla v dalších
částech hry, kdy bohumínské publikum zažilo doslova brankovou
smršť. Famózní výkon domácích
nastal ke konci druhé třetiny, kdy
dal Bohumín dva góly v oslabení
a do šaten odcházel za stavu 4:0.
Ve třetí třetině se hosté pokusili

výsledek zvrátit. Přidali na důrazu a snažili se dostat domácího
favorita pod tlak. V závěru zápasu vstřelil Frýdek-Místek během

sedmi minut tři branky, ale víc
už mu hokejisté Bohumína nedovolili a těsné vítězství 5:4 uhájili.
Příští domácí zápas hraje HC
Bospor proti TJ Horní Benešov
27. října v 17.30 na zimním stadionu za parkem. Přijďte bohumínský celek povzbudit!
Jan KORBELKA, HC Bospor Bohumín

HC Bospor Bohumín – HC Frýdek-Místek B 5:4 (1:0, 3:0, 1:4)
Branky domácí: 16. Sysala (Rosypka, Gelnar), 23. Rosypka (Sysala, Ovčaří), 38. Ivan
(Putniorz), 39. Baca (Putniorz, Ivan), 45. Ivan (Putniorz, Černín).
Branky hosté: 43. Heralt, 51. Puzoň (Heralt), 55. Heralt (Mičulka, Gottwald), 58.
Slovák (Gottwald, Puzoň).

Junioři sbírali medaile
V Holešově se 29. září konalo Mistrovství ČR ve vzpírání juniorek a juniorů do 20 let. Bohumín reprezentovali ve dvojboji
tři závodnice a dva závodníci SKV Bonatrans Bohumín.

Juniorky se představily ve dvou
hmotnostních kategoriích, a to
do 58 a 63 kilogramů. V té první
vybojovala Aneta Žaganová (19)
stříbrnou příčku výkonem 124 kg
a Veronika Volná (19) získala
bronz za 112 kg. Ve druhé hmotnostní kategorii vyválčila zlato
Pavlína Jadrníčková (16) s 133 kg.
V soutěži družstev dosáhly naše
juniorky nejlepšího umístění.
Za juniory závodili v hmotnostní kategorii do 94 kilogramů
Jakub Barteček (18) a Tomáš
Salamon (19). Jakub vybojoval
výkonem 268 kg stříbro a Tomáš
se 234 kg obsadil čtvrtou příčku.
Soutěž nebyla vůbec jednoduchá a získat čtyři medaile v nabité
republikové konkurenci je vynikající výsledek. Soutěží závodníky
provedli trenéři Jan Gospoš a Petr
Sedláček.
(jag)

Do bazénu
s těhotenským
bříškem
Centrum rodiny Bobeš pokračuje v oblíbených kurzech
plavání pro těhotné ženy. Lekce
probíhají vždy v pátek dopoledne v aquacentru, kdy je
provoz bazénu pro veřejnost
uzavřený. Odpadá tak riziko,
že nastávající maminku někdo
ohrozí například kopnutím do
břicha.
„Plavání v těhotenství se ženy bát
nemusí. Tento druh pohybu je přirozený a tělu nastávající maminky
i miminku prospívá. Plavání a nadnášení vodou člověka dokáže
příjemně zklidnit a psychická
pohoda je pro všechny těhotné
hodně důležitá. Pokud lékař nenařídí omezení, lze v těhotenství
plavat až do porodu,“ vzkazuje
odborná lektorka Jana.
Lekce plavání Bobeše vede těhotenská asistentka, takzvaná dula,
která poradí nejen vhodné cviky
ve vodě, ale také naučí, jak správně dýchat během plavání. U žen,
které prožívají bezproblémové
těhotenství, je vhodné začít s plaváním až po ukončení prvního
trimestru, který je z pohledu
nechtěné ztráty těhotenství nejrizikovější.
Díky vlastnostem vody je plavání
zdánlivě nenáročné, podporuje
krevní oběh, ale přitom nezatěžuje kardiovaskulární systém.
Pobyt ve vodě navozuje stav
relaxace, pomáhá uvolňovat
napětí a stres. Zároveň nehrozí
přehřátí organismu a dochází
k minimální ztrátě tekutin a minerálů pocením.
Na aktivitu přispívají také zdravotní pojišťovny. Bližší informace
a objednávky v recepci Bobeše
na čísle  604 388 853. (red)

Bruslení s Viadrusem
Tradiční bohumínský výrobce kotlů,
kamen a radiátorů, společnost Viadrus,
si připomíná 130. let existence. Historie
podniku se začala psát v listopadu 1888
zahájením provozu slévárny. Výročí nyní
mohou s firmou oslavit všichni sportovně založení Bohumíňáci. Viadrus se totiž
rozhodl sponzorovat měsíční bruslení
veřejnosti na zimním stadionu. Celý
listopad tak mohou milovníci nabroušených čepelí vyrazit na ledovou plochu
každý víkend od 15 do 16.30 hodin
zdarma.
(red)

Práce pro recepční
Městská společnost Bospor vypisuje
výběrové řízení na místo recepční.
Přihlášku lze zasílat do 9. listopadu na
adresu Bospor, Koperníkova 1174,
735 81 Bohumín, nebo doručit osobně do správní budovy společnosti
v areálu Hobbyparku. Bližší informace
 596 016 532, e-mail: dziadziova.
jana@bospor.info, www.bospor.info.
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To, že se rána zahojí, je jen zdání,
v srdci však stále zůstává bolest a vzpomínání.

VZPOMÍNKY
Kdo tě znal, ten si vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

16. října by se dožila 70 let

paní Helena TŘASKOŠOVÁ.
Zároveň si 2. listopadu připomeneme
1. smutné výročí jejího úmrtí.
S úctou a láskou stále vzpomínají synové Petr
a Dalibor, snacha Karin a vnučka Lenička.
Za život prožitý s tebou, za lásku, kterou jsi nám dal.
Tvá památka je stále živá, ta v srdci zůstane nám dál.

17. října jsme vzpomněli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr a strýc,

pan Evžen KLOSKO.
Zároveň jsme si 4. července připomněli jeho
nedožité 67. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra,
syn Marek s rodinou a tchyní Boženou, dcera Natálie s rodinou.
17. října by oslavil své 87. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,

pan Ing. Vítězslav SOCHOR.


21. srpna jsme si se slzami v očích připomněli
3. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Eva, synové a dcera s rodinami.
Nikdy nezapomeneme.

24. října jsme si připomněli
smutné 20. výročí úmrtí mé dcery

Darinky KASTLOVÉ,
rozené Černé.


S úctou, láskou a bolestí v srdci
vzpomíná mamka Vlaďka s rodinou.
24. října jsme vzpomněli 11. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička

Laurencie ROHAČOVÁ.


S velikou láskou vzpomínají
dcery Jolana, Daniela a vnuk Jakub.
Žil jsi jenom pro nás! Chybíš nám! Vzpomínáme...

25. října vzpomínáme 13. výročí úmrtí
mého manžela,

pana Jana ŠIMKA.


Letos by měl 83 roků. Bohužel nedožitých.
Prosíme o tichou vzpomínku. Děkujeme.
Manželka Vlasta a syn Jiří s rodinou.

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

Jirka ČECH

21. října jsme vzpomněli

* 29. 10. 1971 - † 29. 10. 2014

9. smutné výročí úmrtí

pana Milana HRČKY,
zároveň jsme si 14. července připomněli
jeho nedožité 50. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a zarmoucená rodina.

29. října na své narozeniny zemřel
náš chytrý a hodný syn. Už to jsou čtyři roky.


Nikdy se s Jirkovou smrtí nesmíříme.
Moc nám chybíš.
Rodiče a ostatní příbuzní.
31. října vzpomeneme



5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

29. srpna jsme si připomněli

můj manžel,

1. smutné výročí úmrtí

pan Josef JANAS.

paní Zdeňky HRČKOVÉ,
která by 17. října oslavila 69. narozeniny.



S láskou a úctou vzpomíná manžel

S láskou a úctou vzpomíná

a zarmoucená rodina.

manželka Jana s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene,
kdo tě miloval, ten nikdy nezapomene.

23. října jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí

pana Hermanna LITSCHKY,
zároveň jsme si 23. září připomněli
jeho nedožité 77. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Františka,
syn Miroslav, dcera Jolana s rodinou,
vnuk Martínek, vnučka Silvie, bratr Otmar
s rodinou a sestra Anne Marie s rodinou.

Milovali jsme tě a navždy tě milovat budeme.

2. listopadu vzpomeneme 1. výročí úmrtí

pana Gerharda PASRBKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Marta,
synové Martin a Roman
a dcera Zdeňka s rodinami.
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VZPOMÍNKY
Kdo tě znal, ten si vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

2. listopadu vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí

pana Jindřicha KOŠŤÁKA
z Bohumína – Nové Vsi.
S úctou a láskou vzpomíná
přítelkyně Hilda s rodinou.
Čas utíká a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínka na tebe, maminko, zůstává v našem srdci dál.

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

paní Alžběta OLŠÁKOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají
dcera Dana a syn Vladimír s rodinami.

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií
nodenzitometrií
kostí je zákeřná nemoc
ZDARMA!! Řídnutí
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!
V neurologické ambulanci
b l
i Bohumín,
B h
í
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

zdravá nemocná
kost
kost

Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

M U D r. B o r i s M i l b e r g e r, tel./fax: 596 013 544
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w. n e u ro l o g i c k a - a m b u l a n ce - b o h u m i n . c z

INZERCE
REALITY
● Pronajmu bývalou Trafikávu
u náměstí v St. Bohumíně. 603
750 560.
● Prodáme nebo vykoupíme
vaši nemovitost – Reality Kovalsky. 602 505 717, p. Zachar.
● Salon Sandra nabízí volný
prostor k pronájmu, dvě místnosti. Kontakt osobně v salonu
v Kostelní 363. 603 878 088.
● Koupím byt v Bohumíně 2+1
po revitalizaci s balkonem. RK
nevolat. 777 035 363, e-mail:
libor.spurny@post.cz.

SLUŽBY
● Čištění sedaček, židlí, koberců, interiéru aut, Kärcher. 724
088 643, www.cistyautointerier.cz.
● 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.
●Po dobu distribuce aktuálního čísla
OKA jsou řádkové inzeráty zveřejněny
také na webu města v sekci inzerce.
Ceník inzerce v Oku najdete na
www.bohumin.cz, sekce zpravodajství/
městské noviny Oko.

RŮZNÉ
● Prodám sedací soupravu ve
zlaté barvě. Součástí je i křeslo,
konferenční stolek a taburet. Velmi zachovalý stav. Cena dohodou.
e-mail: r.vondrak@seznam.cz,
774 194 415.
● Prodám sloupky na plot jekl
80 x 40 1 900 - bílý komaxit 10 ks
+ pritl 80 x 25 1 800 mm, tabule
rastr pozink 1 800 x 1 500 mm
5 ks plus další prvky. Cena dohodou. 737 917 863.

CENY INZERCE
1. Řádková inzerce (prodej, koupě,
výměna)
24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)
2. Společenská inzerce (blahopřání,
vzpomínky)
rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto:
180 Kč
Cena s foto (foto se vrací):
300 Kč
Cena dvojité plochy:
400 Kč
(2 fotografie, případně delší text)
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm),
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm): 4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm): 2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm): 2 000 Kč
Cena za 1 cm ²
20 Kč
Slevy za opakované zveřejnění:
3x – 4x opakování:
10 % z ceny
5x a více opakování:
20 % z ceny
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Masarykova škola a výročí republiky
Ve čtvrtek 27. září
připravila Masarykova
škola projektový den
u příležitosti oslav 100.
výročí založení republiky.
Všechny žáky čekal pestrý
program aktivit.
Nejmenší školáci se se vznikem
Československa seznamovali prostřednictvím omalovánek, pracovních listů i kresleného seriálu
Dějiny udatného českého národa.
Období vzniku a trvání první
republiky poznávali přímo ve
škole, a to i díky instalaci nástěnných obrazů na schodišti.
Starší žáci měli možnost zhlédnout venkovní expozici vojenské
techniky Ironclad ve Starém Bohumíně. Návštěva zahrnovala
prohlídku zbraní, výstroje, lehké
techniky, uniforem a dalších předmětů týkajících se účasti vojáků
v misích OSN. Součástí programu byla i prohlídka evakuačního
zavazadla a sbírky fotografií přímého účastníka misí. Poté se žáci
přesunuli do bývalého domu služeb v Čáslavské ulici, kde výstava
vojenské techniky pokračovala,
a kterou před nimi navštívili také
páťáci. Ti si zároveň rozšířili své

povědomí o historii Bohumína
besedou s městským kronikářem
Zdeňkem Veselým.
Nejstarší školáci se vydali na
poznávací exkurzi do Opavy, kde
absolvovali nejen procházku historickým centrem, ale i návštěvu

Slezského zemského muzea,
v němž si prohlédli stálou expozici a dozvěděli se něco o jeho
historii. Následoval vzdělávací
program pod názvem Na vlnách
první republiky, který obsahoval
výklad o významných osobnos-

Vítěz kuchařské soutěže je z Bohumína
V sobotu 6. října se uskutečnila kuchařská soutěž Gastro Olomouc Olima Cup.
Pořádaly ji Asociace kuchařů a cukrářů České republiky (AKC ČR) a výstaviště
Flora Olomouc, kde se akce konala. Soutěže se zúčastnil také žák třetího
ročníku oboru kuchař-číšník Střední školy Bohumín Adam Koškovský.
Pokrm soutěžní gastronomie se musí skládat
z těžké přílohy (brambory, rýže a podobně),
lehké přílohy (zelenina) omáčky nebo šťávy
a hlavní suroviny. Letošním soutěžním úkolem
bylo během 45 minut připravit pět porcí inovativního pokrmu, jehož hlavní surovinou byl
sumeček africký. Soutěžící si navíc půl hodiny
před soutěží vylosovali ještě tři suroviny, které
museli do pokrmu zakomponovat.

tech a dění ve Slezsku v meziválečném období. Závěrem při práci
ve skupinkách a plnění různých
úkolů žáci ukázali, co vše si zapamatovali.
Simona CEDIVODOVÁ,
Markéta MŽIKOVÁ, Masarykova ZŠ

Hrátky s geometrií a barvami
Ve středu 3. října vyjelo devětatřicet předškoláků z mateřských škol v Nerudově a Čáslavské
ulici do Světa techniky Ostrava za poznáním,
objevováním a polytechnickým vzděláváním.
Obě mateřské školy si zvolily výukový program
na míru. Na děti z Nerudovky čekal panáček Geometráček, kterému postavily domek, třídily s ním
geometrické tvary. Ty poznávaly v kouzelných
krabičkách pouze hmatem. Nakonec všichni Geometráčkovi v pracovních listech předvedli, jak jsou
šikovní. Děti z Čáslavské se ponořily do barevného
světa. Hrály si s barevným spektrem, míchaly nové
barvy, vytvářely barevné odstíny.
Po skončení výukových programů děti na stanovištích dojily krávu, v pohádkovém lese hledaly
poklad, vyzkoušely si práci s jeřábem a spoustu
dalších aktivit, které rozvíjejí zručnost, obratnost,
tvořivost a logické myšlení.
Výukovou hodinu pro předškoláky uhradila
účelová dotace města Bohumína.
Miroslava ABSOLONOVÁ

Šéfkuchař bohumínské střední školy Karel Drápal
s Adamem Koškovským.
Foto: SŠ Bohumín

Adam Koškovský celý týden před soutěží
ladil se svým učitelem odborného výcviku
soutěžní recepturu a skladbu jídla. Na soutěži
pak připravil sumečka afrického s krustou,
řapíkatým celerem, glazovanou kořenovou
zeleninou, slaninovou omáčkou a bulgurem.
Pečlivá příprava se vyplatila. Vyfiletovat rybu
a připravit pět porcí netradičního pokrmu
v časovém limitu není nic snadného. Adam
předvedl statečný výkon a obsadil v prestižní
soutěži první místo. Jeho výsledné kulinářské
dílo velmi kladně ocenil předseda hodnotících
komisařů Václav Šmerda, nositel řádu svatého
Vavřince, nejvyššího ocenění AKC ČR.
Adamovi k velkému úspěchu v kuchařské
soutěži gratulujeme a přejeme mnoho zdaru
v dalších gastronomických kláních.
Karel DRÁPAL, učitel odborného výcviku
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 25.10. do 11.11.

● 26.10. v 10 hodin VYTVOŘME
NOVÝ ČESKÝ REKORD. Nejvíce
lidí na jednom místě s trikolorou u příležitosti 100. výročí republiky. Trikolory zajistí K3 Bohumín, nám. T. G. Masaryka.
● 27.10. v 16 hodin HALLOWEEN. Akce pro děti – divadlo,
písničky, pohybové a vědomostní soutěže. Po show lampionový průvod parkem. Hobbypark, vstup volný.
● 28.10. od 9 hodin OSLAVY
100 LET REPUBLIKY.
9.00 DECHOVÁ HUDBA
BOHUMÍN, nám. T. G.
Masaryka
9.30 PIETNÍ AKT U PAMĚTNÍ
DESKY TGM, u radnice,
budova »B«
10.00 ZASAZENÍ PAMĚTNÍ
LÍPY, hlavní třída u komplexu
Centrum
10.45 ČERVENÁ STEZKA,
komentované prohlídky
historických budov
● 7.11. v 8–16 hodin SLEZSKÝ
RYNEK. Potraviny a produkty
regionálních výrobců, ochutnávka zabíjačkových specialit.
V 15.30 hodin losování tomboly.
Nám. T. G. Masaryka.
● 10.11. od 9 hodin STEZKY
POZNÁNÍ – EZOFESTIVAL. Foyer
a sál kina, celodenní vstupné 190
Kč, jednotlivé přednášky 50 Kč.
9.30 SYMBOLIKA ZAD A PÁTEŘE. Přednáška Marka Ščotky.



SLOVENSKY
„OSIČKA”

11.15 JAK NA PODVĚDOMÉ
PROGRAMY. Přednáška Jany
Fedorčák van Coppenolle.
13.00 ZDRAVOTNÍ ASPEKTY
JÓGY. Přednáška Michala
Raszky.
14.25 DUŠEVNÍ PŘÍČINY CHOROB. Přednáška Libuše Bělousové.
16.30 HARMONIZACE HLASEM. Workshop alikvotního
zpěvu Daniela Plecháčka.
AKCE V KINĚ K3
Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz
● 25.10. v 19 hodin NEBEZPEČNÁ LASKAVOST. USA (Thriller),
2018, titulky, od 15 let, 117 minut, 110 Kč.
● 26.10. a 27.10. v 19 hodin
HALLOWEEN. USA (Horor),
2018, titulky, od 15 let, 109 minut, 120 Kč.
● 28.10. ve 14 hodin JAN PALACH. Česko (Životopisný), 2018,
od 12 let, 124 minut, 110 Kč.
● 28.10. v 16.30 hodin MILADA.
Česko (Životopisný), 2017, přístupný, 130 minut, 110 Kč.
● 28.10. v 19 hodin HOVORY
S TGM. Česko (Historický), 2018,
přístupný, 80 minut, 120 Kč.
● 29.10. v 19 hodin JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE. Velká
Británie (Komedie / Akční),
2018, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč

OVLÁDACÍ
SVĚTADÍL
PANEL

HERNÍ
PODNIKY



PRAOTEC

● 31.10. v 19 hodin MAMMA
MIA!: HERE WE GO AGAIN. USA
(Muzikál), 2018, titulky, přístupný, 114 minut, 60 Kč.
● 1.11. a 2.11. v 19 hodin VENOM. USA (Komiks / Akční),
2018, dabing, od 12 let, 105 minut. 1.11. ve 3D za 130 Kč;
2.11. ve 2D za 100 Kč.
● 3.11. v 19 hodin PO ČEM MUŽI
TOUŽÍ. Česko (Komedie), 2018,
přístupný, 95 minut, 120 Kč.
● 4.11. v 19 hodin SESTRA. USA
(Horor), 2018, titulky, od 15 let,
96 minut, 110 Kč.
● 5. 11. v 19 hod BOHEMIAN
RHAPSODY. Velká Británie (Hudební/ Životopisný), 2018, titulky, od 12 let, 134 minut, 130 Kč.
● 7.11. v 9 a 19 hodin TLUMOČNÍK. Česko, Rakousko (Drama),
2018, titulky, od 12 let, 113 minut. Dopoledne FK pro seniory
za 50 Kč, večer za 60 Kč.
● 9.11. v 19 hodin DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI. USA (Thriller), 2018,
titulky, od 15 let, 111 min., 120 Kč.
● 10.11. a 11.11. v 19 hodin
TEN, KDO TĚ MILOVAL. Česko
(Komedie / Rodinný ), 2018, přístupný, 90 minut, 120 Kč.
PRO DĚTI
● 28.10. v 10 hodin KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA. Filmová pohádka, Česko, Slovensko, 2018, 99
minut, 120 Kč.
● 4.11. v 10 hodin SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA. Divadlo pro děti, na
CVIČEBNÍ
POLOHA

MAĎARSKÉ
JEZERO

TĚLOVĚDEC

motivy pohádky H. Ch. Andersena. Sál kina, 80 Kč.
DIVADLO
● 8.11. v 19 hodin HVĚZDY, JAK
JE NEZNÁTE. Zábavná talkshow
Jakuba Koháka a Davida Krause.
Sál kina, 290 Kč.
AKCE V KNIHOVNĚ
Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz
DĚTSKÁ ODDĚLENÍ
● 25.10. POKUSY A ROŠŤÁRNY.
Hra na vědátory, pokusy a různé
triky. Od 13 hodin knihovna Skřečoň; od 15 hodin N. Bohumín.
● 29.10. v 15 hodin JAK SE
DĚLÁ DIVADLO. Herec Petr Pěnkava zábavnou formou provede
vznikem divadelního představení. N. Bohumín.
● 29.10. a 30.10. HRAVÉ A VYRÁBĚCÍ 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 Skřečoň; 30.10. v 13–17 St. Bohumín.
● 30.10. v 15–16 hodin TURNAJ
V DŘEVĚNÉM HOKEJI. N. Bohumín.
● 1.11. v 15–16 hodin TURNAJ V
DŘEVĚNÉM HOKEJI. N. Bohumín.
● 5.11. až 9.11. (mimo středu)
ve 13–17 hodin PRŤOLATA
ČTOU A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna
pro předškoláky a malé školáky.
N. Bohumín.
● Každý pátek od 15 hodin
DESKOHRÁTKY. Hraní deskových her pod vedením studentek gymnázia. N. Bohumín.



PROTIKLAD

SBÍRKY
FOTOGRAFIÍ

LÍH

OBNOS

AMERICKÝ
HEREC
POTŘEBA
LUKOSTŘ.

SLOVEN.
„MĚNOVÁ”
OPRAVNA
LODÍ

ZÁTOPKOVO
JMÉNO

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

TEEN ZÓNA
● 26.10. od 17 hodin NOCOVÁNÍ V TEENU. Nocování čtenářů
od 13 do 19 let. Deskovky, divadelní workshop, půlnoční hororové čtení.
● 29.10. a 6.11. v 15–16 hodin
TURNAJ V DŘEVĚNÉM HOKEJI.
● 30.10. v 15–16 hodin QUIZ
TIME. Soutěž – souboje hádankářských týmů.
● Každý čtvrtek od 15 hodin
DESKOHRY. Populární deskové
hry.
BESEDY Přednášková
místnost knihovny
● 11.11. v 9–15 hodin DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JAK
NA NĚ. Seminář s lektorkou Libuší Bělousovou, odstraňování
emočních příčin chorob. 300 Kč
VÝSTAVY
● Každou sobotu ve 14–17
hodin VOJENSKÁ EXPOZICE.
Výstroj a výzbroj od ČSLA po
AČR, komentované prohlídky.
Uniformy, zbraně, technika. Dům
služeb 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.
● 2.11. v 17 hodin ANONYMFA.
Křest básnické sbírky Zuzany
Glacové s ilustracemi Vladimíra
Pustówky.
● 8.11. v 17 hodin SOKOL A LEGIONÁŘ JAN ČAPEK. Přednáška
(Pokračování na str. 16)

ČTVEREČNÉ PŘITAKÁNÍ
NEROSTY

NOTORICKÝ
PIJAN

BALETNÍ
POSTOJ
NA JEDNÉ
NOZE

TRKNUTÍ
IN. HERCE
TÖPFERA
KROUŽENÍ
VODY

KORÁLOVÝ
OSTROV

SRDEČNÍ
SÍŇ

JEV
HLAVNÍ
MĚSTO
OMÁNU

ANGLICKY
„INKOUST”

BULHAR.
PŘÍSTAV

ATAK
KADIDLO

OKRADENÁ

BALÍK

PÁDOVÁ
OTÁZKA

ČERNÁ
KÁVA

HVÍZDOT

HLINÍKOVÝ
(HOVOR.)

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ
ZNAČKA
STRONCIA

STAROŘÍMSKÉ
OCHRANNÉ
BOŽSTVO

DOMÁCKY
OREST

ZAČÁTEK
TAJENKY



BARVA
NA
VEJCE

BĚLOUŠ

SARMAT

LIKÉRNÍKY

KRŮPĚJE

PŘE

TAMTI
CVIK NA
RUKOU

USRKNUTÍ
STARŠÍ
ČESKÝ
PRÁVNÍK

HLEN
DÉLE
(OBECNĚ)

ŠATNÍ
ŠKŮDCE

BOXERSKÝ
ÚDER
PRAMÁTI

KONEC
TAJENKY
BÁSNICKÝ
ZÁPOR

FORMA K
ODLÉVÁNÍ

VONNÉ
KOŘENÍ

POLICEJNÍ
VOZIDLO

ROTAČNÍ
TĚLESO

LITINOVÉ
PLÁTY NA
PLOTNĚ

SLOVENSKÉ
MĚSTO

SIBIŘSKÝ
PES

klesla hladina o půl metru.

MEZI RYBÁŘI: „Nebudeš mi věřit, ale když jsem vytáhl toho kapra, ...

POMŮCKA: ATITUDA, INK, OTT.

Příroda na dosah dětské ruky
Mateřská škola Na Pískách
v Záblatí připravila pro děti
projekt »Do přírodních
učeben těšíme se každý
den«. Jeho cílem je
obohatit poznatky dětí
o přírodě a životním
prostředí, ve kterém žijí.

(Xerocomellus ripariellus)
Příroda Bohumínska – houby (224)

o životě hmyzu. V pěstební zahrádce se záhonky, ovocnými
stromy a keři budou děti samostatně pěstovat zeleninu a některé
druhy ovoce. Přibylo také několik
ptačích budek a krmítek pro
ptáčky, které mohou předškoláci
pozorovat.
Celý projekt se podařilo zdárně
uskutečnit díky finanční podpoře
Nadace ČEZ a města Bohumína.
Do budování se aktivně zapojili
dobrovolní hasiči ze Záblatí, pedagogové, rodiče a děti, které už při
stavbě zahrádky, hotelu, budek
a krmítek zažily spoustu zábavy.
Přejeme dětem, ať jsou nové
prvky na školní zahradě zdrojem
jejich nového poznání, při kterém
prožijí pěkné chvíle. Děkujeme
Nadaci ČEZ, městu Bohumínu
a všem zúčastněným partnerům.
Text a foto: Dana ŠÍMOVÁ

(Dokončení ze str. 15)
historika Tomáše Ruska o významném
prvorepublikovém hrdinovi.
● Každé úterý od 15 hodin SPOLEČNÁ
PAMĚŤ BOHUMÍNA. Dokumentování
vzpomínek na život na Bohumínsku
v letech dávno minulých.
● Každou středu v 15 hodin KROJE
V MARYŠCE. Vlastivědně-etnografický klub
se věnuje tradici bohumínského kroje.
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.
SPORT
FOTBAL hraje se na hřišti za parkem,
není-li uvedeno jinak
● 27.10. ve 14 hodin FK BOSPOR – TJ
SOKOL FRYČOVICE. Dorost, krajská soutěž. sk B.

V zimním období se mění návštěvní
doba psího útulku v areálu bývalých
kasáren v Šunychlu. Platit začíná od 29.
října. V pondělí, čtvrtek, pátek a neděli
je útulek přístupný od 14 do 16 hodin.
V úterý od 7 do 9 hodin. Ve středu
a v sobotu má útulek zavřeno.
(pru)

Hřib mokřadní

V rámci projektu vyrostla na
školní zahradě zastřešená učebna, kterou mohou děti využívat
za každého počasí. V její bezprostřední blízkosti je nový květinový »motýlí« záhon a hmyzí hotel,
díky nimž mohou získat poznatky

KAM V BOHUMÍNĚ

Psí útulek v zimě

● 28.10. ve 14.30 hodin FK BOSPOR
– FK ŠUMPERK. Muži, divize.
● 3.11. ve 14 hodin FK ZÁBLATÍ – TJ SOKOL DOLNÍ LUTYNĚ. Muži, 1. B třída,
hřiště v Záblatí.
● 11.11. ve 14 hodin FK BOSPOR –
FC SLAVOJ OLYMPIA BRUNTÁL. Muži,
divize.
HOKEJ Krajská liga mužů.
● 27.10. v 17.30 hodin HC BOSPOR
– TJ HORNÍ BENEŠOV.
● 10.11. v 17.30 hodin HC BOSPOR
– HK KRNOV.
CVIČENÍ
● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (velká tělocvična): JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí
a středu od 19 hodin,  731 905 040,
e-mail. m.lalice@seznam.cz, www.
aerobikbohumin.net.
● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE (u Bastien Café): PILATES: V úterý v 18 hodin,
na tel. objednávku  604 999 147.
slunerc.webnode.cz.

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 kettlebell (N)
● Úterý: 18.00 kruhový trénink (K);
19.00 funkční trénink (R)
● Středa: 9.00 over ball (K); 17.00 befit
step (K); 18.00 bodystyling (L)
● Čtvrtek: 17.30 hiit (K); 19.00 funkční
trénink (R)
● Pátek: 16.00 kruhový trénink (K)
SPORTOVNÍ HALA
sportovni-hala@bospor.info
734 788 668
AQUACENTRUM
Koperníkova 1216,
 596 092 300, 777 707 786

Hřib mokřadní je jedlý druh, který by neměl být sbírán pro svou
vzácnost. Je zařazen v Červeném
seznamu hub České republiky do
skupiny druhů, u kterých zatím
nemáme dostatečné údaje o jejich rozšíření.
Hřib mokřadní roste vzácně od
června do září na kyselém podloží
v lesích nebo menších hájích na
vlhčích stanovištích. Například
v blízkosti lesních potůčků a rybníčků, poblíž mokřin, ve vlhkých
lesních prohlubních pod topoly,
olšemi, vrbami a duby. Jde o druh
typický zejména pro lužní lesy. Roste v celé Evropě, ale nikde není příliš hojný. Nalezl jsem ho zatím jen
na několika lokalitách, letos poprvé
i na Bohumínsku. Pod topoly roste
také podobný, ale velmi vzácný
hřib osikový, který se liší mimo jiné
výrazně síťkovaným třeněm.
Text a foto: Jiří ŠUHAJ

pondělí až čtvrtek:
12–21 hodin
pátek:
víkendy a svátky:
FITKO
pondělí až čtvrtek:
pátek:
víkendy a svátky:

6–7.45
12–21 hodin
8–21 hodin
6–21 hodin
10–21 hodin
8–21 hodin

ADVENTURE GOLF
 734 788 666, www.bospor.info
Pouze víkendy v 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
ve 13.30–14.30 hodin
● BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI každý víkend
v 15–16.30 hodin.
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.
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