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Symbol vlastenectví, národní hrdosti. Při výjimečných událostech ve 
stoleté historii naší republiky plnily ulice a veřejná prostranství zástupy 

lidí s připnutou trikolorou. V pátek 26. října zaplnily také bohumínské 
náměstí T. G. Masaryka. Se stužkou v národních barvách se tady sešlo přesně 
2 303 lidí. Jejich počet zadokumentovala agentura Dobrý den, která spravuje 
Českou knihu rekordů. Do ní se tak Bohumín zapsal už pošestnácté.
V pátek dopoledne začaly na náměstí proudit 
ze všech stran stovky lidí. Většinou dětí 
z mateřských a základních škol a středoškol-
ských studentů. Mezi nimi se však mísili 
i dospělí, kteří si nechtěli nechat ujít výjimečný 
zážitek. Z pódia je pozdravilo vedení města 
a historická postava prezidenta T. G. Masaryka. 
Bohumínské školní sbory zanotovaly česko-

slovenskou hymnu a oblíbenou 
píseň prvního prezidenta 
Ach, synku, synku. A lidé 
na náměstí se ke zpěvu 
spontánně přidávali.
„V minulosti se na ná-
městích, především v ro-
ce 1989, takto scházely 

statisíce Čechů a Slováků a my jsme si touto 
formou chtěli připomenout důležité okamžiky 
naší země. Více než o nový rekord šlo o oslavy 
stého výročí republiky, o sounáležitost a zpro-
středkování zážitku nejmladší generaci,“ uvedl 
starosta Petr Vícha. Jak podotknul, na přípravě 

akce se děti samy aktivně podílely. 
Vyráběly si trikolory a procvičovaly 

si texty a melodie české i slo-
venské hymny.

Na závěr se všichni účast-
níci slavnostního setkání 
vydali k vyzdobené sčí-
tací bráně. Tou prošlo 
2 303 lidí s trikolorou. 
Díky tomu si Bohumín 
připsal už šestnáctý 

zápis do České knihy 
rekordů. (balu, tch)

Už čtyřiadvacet let stojí v čele Bo-

humína starosta Petr Vícha (ČSSD). 

A své funkční období o další čtyři 

roky prodlouží. Noví městští za-

stupitelé jej 29. října na ustavují-

cím zasedání jednohlasně zvolili 

starostou. Petr Vícha tak křeslo 

obhájil už posedmé v řadě. Nic se 

nemění ani na postech místosta-

rostů, funkce budou stejně jako 

uplynulých dvou volebních obdo-

bích vykonávat Lumír Macura 

a Igor Bruzl (oba ČSSD).

Sociální demokracie se v Bohumíně 
stala jasným vítězem říjnových komu-
nálních voleb. Získala 57,11 procenta 
hlasů, a tím i 16 z 23 křesel v zastu-
pitelstvu. Díky tomu má plné zastou-
pení také v sedmičlenné městské 

Poslední služba zbouraného 

domu hrůzy   Str. 3

Ve zbrojnici parkuje nová 

krasavice   Str. 5

Na připomínky zareagují 

prosincové jízdní řády   Str. 6

Ministerský evergreen: 

Obchvat je moc drahý   Str. 7

V klopě trikoloru, na rtech národní hymnu

Starostou Bohumína se stal posedmé Petr Vícha
radě. Spolu se starostou a místosta-
rosty ji tvoří Aleš Drobek, Adrian Ku-
der, Věra Palková a Yvona Placzková.

 „Obyvatelé města nám dali do příš-
tího volebního období velmi silný man-
dát, což nás těší a zároveň obrovsky 
zavazuje. Máme před sebou spoustu 
rozdělané práce. Vážím si toho, že na 
důležitých a pro město zásadních vě-
cech jsme se vždy napříč politickými 
stranami dohodli a nad problémy jsme 
vždy věcně debatovali. Doufám, že ani 
v tomto volebním období nebudeme po-
litikařit, ale spolupracovat tak, aby Bo-
humín dál vzkvétal. Zastupitelé ze všech 
stran budou mít možnost se na chodu 
města podílet, a to díky práci v komisích 
a výborech,“ uvedl starosta Petr Vícha.

(Dokončení na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
Na české poměry výjimečná, čtvrt 

století fungující stabilita ve vedení Bo-
humína je znát na rozvoji samotného 
města i na jednání těch, kteří o něm 
rozhodují. Zasedání zastupitelů jsou 
vždy korektní, bez intrik, podrazů a jen 
zcela ojediněle emotivní. Také nově 
zvolení zastupitelé zvládli první jednání 
hladce a efektivně, o všem důležitém 
rozhodli za pouhých 42 minut. O jediné 
zpestření se tak postaral nový politický 
element v zastupitelstvu, Česká pirát-
ská strana. Její lídr a jediný zastupitel 
23letý Daniel Galuszka nejprve coby 
nejmladší člen přečetl slib zastupitelů. 
Podruhé upoutal pozornost, když sám 
sebe navrhl na předsedu kontrolního 
výboru. Tento sebevědomý pokus ale 
zůstal bez odezvy. Navrhovatel pro 
sebe nehlasoval a nikdo další pro ná-
vrh také ruku nezvedl.  Předsedou 
kontrolního výboru naopak zastupite-
lé zvolili Davida Maryšku (ODS), který 
už má s předsednictvím z minulých 
období zkušenosti. Obdobně jako Jiří 
Knot (ČSSD), který se stal předsedou 
fi nančního výboru.

Pavel ČEMPĚL
Slib zastupitelů přečetl nejmladší člen nového zastupitelstva, 23letý Daniel 
Galuszka, lídr České pirátské strany a její jediný zastupitel. Foto: Pavel Čempěl

Starostou Bohumína se stal posedmé Petr Vícha

Oslavy významného kulatého výročí se 
prolínaly celým rokem. Tématu se v hodinách 
i tvůrčích projektech věnovaly děti 
ve školách. V ZUŠ například vznikla 
kolekce zdařilých ex libris, se kterými 
se pak formou výstavy mohli seznámit 
návštěvníci knihovny a v říjnu zavítala 
expozice do vestibulu radnice. Důstojná 
a divácky atraktivní byla v červenci 
rekonstrukce návštěvy T. G. Masaryka 
z roku 1930 v Bohumíně. Historický vůz, 
prezidentův napodobitel, účastníci v do-
bových kostýmech, odhalení pamětní 
desky TGM, vystoupení sokolek navráti-
vších se ze XVI. všesokolského sletu. Byla 
to nádherná podívaná.

Účastníci oslav 100. výročí založení republiky 
položili za zpěvu národní hymny kytice k pamětní 
desce T. G. Masaryka.



 Zasazení pamětní lípy se zhostili místostarosta 
Lumír Macura, evangelický farář Roman Brzezina 
a bohumínské děti.  Foto: Pavel Čempěl
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Republika slavila narozeniny a Bohumín s ní
Chlad zalézal pod kabáty, provazy deště občas za límec, ale slavnostní 
nálada tyto malichernosti zastínila. Několik desítek lidí, zástupci města, 
politických stran, spolků, organizací či škol se v neděli 28. října zúčastnili 
pietního aktu. U nové pamětní desky T. G. Masaryka na budově radnice 
si připomněli sté výročí vzniku samostatné republiky.

Všechny oslavy postupně směřovaly k 28. 
říjnu. Po pietním aktu u radnice se čestní hos-
té, diváci a pěvecké sbory ZUŠ, Masarykovy 
školy a gymnázia přesunuli na hlavní třídu. 
U její křižovatky se Štefánikovou ulicí následně 
vysadili pamětní lípu. Řečníci při této příleži-

tosti neopomněli zmínit, že v Těšínském Slez-
sku, jehož je Bohumín součástí, byl vznik 
republiky mnohem dramatičtější než v Praze 
či vnitrozemí. Těšínsko si nárokovala česko-
slovenská i polská strana a spor vyústil až 
v ozbrojený konflikt, »sedmidenní válku«, 
která si v lednu 1919 vyžádala na 150 obětí. 
Po ní sice území se strategickou železnicí při-
padlo Čechoslovákům, ale přetahovaná o něj 
pokračovala dalších čtyřicet let. Spor defi nitiv-
ně ukončila až smlouva o vzájemných hranicích 
v roce 1958.

Program nedělních oslav poté pokračoval 
v centru Bohumína. Zájemci se mohli vydat 
po stopách letos otevřené Červené stezky 
a absolvovat prohlídky vybraných historic-
kých budov z pálených cihel s komentářem 
průvodců v dobových kostýmech. Význam-
nému dni přizpůsobilo představení také kino. 
Nasadilo tři aktuální fi lmy, které na fi lmovém 
plátně zachytily osudy důležitých osobností 
československých dějin, T. G. Masaryka, Jana 
Palacha a Milady Horákové.  (tch)

Vánoční trhy
S měsíčním předstihem navodí 24. 
listopadu sváteční atmosféru vá-
noční trhy na náměstí T. G. Masary-
ka a v kině. Bude tu betlém, poš-
tovní schránka pro Ježíška, stánky 
s ručně vyráběným zbožím a ob-
čerstvením. Vystoupí také děti 
z bohumínských škol a školek. Ve 
foyer kina se budou prodávat 
dekorace a výrobky z přírodních 
materiálů, zájemci si zde mohou 
nechat ručně namalovat jméno na 
baňku. Pro děti bude v kině připra-
vena divadelní pohádka Do nebíč-
ka do peklíčka. Vánoční trhy začí-
nají v 8 hodin, divadlo v 10 hodin.

Pěvecké hvězdy
Jeviště kina bude 15. listopadu od 16 
hodin patřit Bohumínské pěvecké star. 
S mikrofonem se v rámci 8. ročníku pě-
vecké soutěže představí žáci základních 
a středních škol z Bohumínska. V porotě 
zasedne a v programu zazpívá 15letá 
Eliška Rusková z Orlové, která obsadila 
druhé místo v celorepublikové Super-
star 2018. Vstupné je 80 korun. (red)
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Když unese tanky, cyklisty hravě taky
V roce 2014 vyrostla na protipovodňové hrázi u Vrbického jezera jeden a půl kilometru 
dlouhá stezka pro cyklisty a in-line bruslaře. Od loňska mohou svištět po trase o bezmála 
sedm set metrů delší, protože se stezku podařilo prodloužit až do areálu bývalé štěrkovny. 
Plány jdou ale ještě dál, cílem je vytvoření okruhu kolem celého jezera. Ten se postupně 
daří naplňovat, aktuálně vzniká další 1,6 kilometru dlouhý úsek.

Nejen pošťáci si mohou vyškrtnout číslo popisné 239 z pudlovského adresáře. Vybydlený 
dům u drátovenského mostu poslaly v uplynulých dnech demoliční čety k zemi. Využitelná 
stavební suť zůstane po bourání na místě a poslouží k modulaci terénu. Na uvolněném 
prostranství pak dojde k výsadbě stromů a keřů.

„Jde už o pátý dům, který jsme 
v této problémové lokalitě nechali 
zbourat. Nejprve šly k zemi holo- 
byty v Loukách, v dalších letech 
potkal stejný osud tři bývalé mis-
trovské domy v Jeremenkově ulici. 
A nyní po dlouhých průtazích při-
šel konečně na řadu poslední v Drá-
tovenské,“ sdělil starosta Petr Vícha. 
Vysvětlil, že se město nemohlo do 
už připravené demolice pustit, 
dokud ČEZ Distribuce neodpojil 
dům od proudu. Na opakovaně 
urgovanou přeložku elektřiny 
čekalo město téměř rok.

Nyní už je dům hrůzy defi ni-
tivně srovnán se zemí a materiál 
z něj ještě udělá poslední službu. 
Demoliční fi rma vytřídí suť, cihly 
a další využitelnou hmotu na mís-
tě podrtí a vytvoří recyklát. „Po-
užijeme ho k terénním úpravám 
svahu u mostu. Navážkou snížíme 
jeho prudký sklon,“ nastínil ve-
doucí odboru životního prostředí 
a služeb Jan Jeziorský. Modulace 
svahu má proběhnout ještě letos, 
na jaře pak nechá radnice pro-

stranství zatravnit a vysadit zeleň. 
V rámci finálních úprav přibu-
dou u cesty ke drátovenskému 
mostu sloupy veřejného osvětlení 
a propojovací mlatový chodníček 
ke vzdálenějšímu domu. Ten prošel 
loni rekonstrukcí, vzniklo v něm 
dvaadvacet sociálních bytů. 

Likvidace vybydleného domu 
239 v Drátovenské ulici přišla na 
1,2 milionu s tím, že 80 procent 
uznatelných nákladů pokryje 
státní dotace z Ministerstva pro 

místní rozvoj. 
Letos padly 
v Bohumíně 
k zemi ještě 
další tři zchát-
ralé objekty, 
p o z ů s t a t k y 
bývalé olejové 
kolonie v Revo- 
luční ulici vedle 
B onatransu. 
Této společnos-
ti chce město 
následně uvol-
něné pozemky 
prodat. Další 
bouračka se pak 
chystá příští rok 

v ulici Petra Cingra. Zbývá zde 
odstranit poslední z původních 
sedmi zdevastovaných domů. 
V území se v dalších letech počí-
tá s rodinnou výstavbou.

Text a foto:
Pavel ČEMPĚL

Poslední služba zbouraného domu hrůzy
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Zchátralý dům u drátovenského 
mostu čekal na demolici bezmála 
rok. Suť z něj poslouží k terénním 
úpravám.  

Projekt vytvoření okruhu kolem Vrbického jezera pokračuje. Další část vzniká 
na valu mezi jezerem a řekou Odrou. Foto: Pavel Čempěl

Podloží tvoří plastový komorový systém. Ten má 
nebývalou nosnost a zpevní základy stezky.

Po valu mezi jezerem a Odrou 
dosud vedla jen komunikace ze 
zhutněného recyklátu. Pro cyk-
listy jakž takž sjízdná, pro brus-
laře naprosto nevhodná. To se ale 
brzy změní, protože štěrkovou 
pěšinu nahradí stezka s kvalit-
ním asfaltovým povrchem. Práce 
odstartovaly v září a hotovo má 

být do prosince. Firma musela 
nejprve starý povrch včetně pod-
loží odtěžit a vytvořit nové, jehož 
součástí je i komorový zpevňova-
cí systém. Ten tvoří plastová 
struktura připomínající 
včelí plástve, jejíž ko-
můrky vyplní kamenivo. 
Technologie původně 

vznikla pro potřeby izraelské ar-
mády, aby se těžká vojenská tech-
nika nebořila do písčitých cest. To 
o její nosnosti ledacos vypovídá. 

Nová stezka začíná u loni vy-
budované lávky přes Orlovskou 
stružku, z druhé strany se napojí 
na stávající komunikaci u tělesa 

dálnice. Plán dokončení okruhu 
kolem Vrbického jezera je rozděle-
ný do tří etap a tento 1,6 kilometru 
dlouhý úsek je první z nich. „Druhá 
etapa zahrnuje vybudování nové 
stezky od areálu štěrkoven a dále 
kolem bývalé myslivny. Třetí etapa 
počítá s opravou stávající komuni-
kace na opačné straně, u dálnice 
a panelového parkoviště,“ ozřej-
mila Eliška Pecháčková z měst-
ského odboru rozvoje a investic. 
Dokončením všech etap a jejich 
napojením na už existující pasáže 
má vzniknout asfaltová stezka 
pro cyklisty a in-line bruslaře 
dlouhá pět a půl kilometru. (tch)
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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 1+1, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 22, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateple-
ný dům s plastovými okny se na-
chází poblíž supermarketu. Byt 
s balkonem. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,75 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 13.11. 
v 10.00–10.15 hodin a 14.11. 
ve 14.45–15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.11. v 16.00 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, ná-
kupních možností a kina. Plocha 
pro výpočet nájemného 62,24 m2, 
celková plocha bytu 62,24 m2. 
Prohlídka 12.11. ve 14.30–14.45 
hodin a 13.11. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 14.11. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 920, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Byt, který je po 
celkové rekonstrukci, se nachází 
v třípodlažním cihlovém domě. 
V blízkosti domu je park, škola, 
autobusová zastávka i centrum 
města. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,71 m2, celková plocha 
bytu 51,21 m2. Prohlídka 14.11. 
v 15.00–15.15 hodin a 15.11. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-
ky a supermarketu. Zděné bytové 
jádro. Plocha pro výpočet nájem-
ného 25,40 m2, celková plocha 
bytu 25,40 m2. Prohlídka 19.11. 
v 15.15–15.30 hodin a 20.11. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 865, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-
ky a supermarketu. Zděné bytové 
jádro. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,15 m2, celková plocha 
bytu 50,05 m2. Prohlídka 19.11. 
v 15.30–15.45 hodin a 20.11. 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nově zateplený 
dům v centru města v nízké zá-
stavbě. Poblíž domu je škola, 
školka a supermarket. Byt s bal-
konem, v koupelně je sprchový 
kout. V bytě jsou nové podlahy, 
PVC, dveře, rozvody elektřiny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,15 m2, celková plocha bytu 

56,27 m2. Prohlídka 19.11. v 15.15 
–15.30 hodin a 20.11. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 
21.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 929, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti centra města, ná-
kupních možností, kulturního 
vyžití a vlakového nádraží. Mož-
nost parkování u domu. V bytě 
byla provedena rekonstrukce 
koupelny, byly vyměněny bytové 
dveře a podlahové krytiny. Plocha 
pro výpočet nájemného 34,94 m2, 
celková plocha bytu 35,23 m2. 
Prohlídka 19.11. ve 14.45–15.00 
hodin a 20.11. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 21.11. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 805, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům za parkem v klidové zóně. 
V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, sportovní vyžití. Mož-
nost parkování u domu. V bytě 
jsou nové podlahové krytiny 
a sprchový kout. Plocha pro výpo-
čet nájemného 49,35 m2, celková 
plocha bytu 52,85 m2. Prohlídka 
20.11. v 8.30–8.45 hodin a 21.11. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 26.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 567, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům 
v nízké zástavbě v klidné části 
města. Poblíž domu je park, ná-
kupní středisko, pošta a dětský 
lékař. Možnost parkování u domu. 
V bytě je kuchyňská linka s kom-
binovaným sporákem, žaluzie 
v oknech. V předsíni, koupelně 
a WC je dlažba. Plocha pro výpo-
čet nájemného 57,85 m2, celková 
plocha bytu 59,70 m2. Prohlídka 
26.11. v 15.00–15.15 hodin a 27.11. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 1070, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 

dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití, vlakové nádraží 
a dětský koutek. Možnost parko-
vání u domu. V bytě byla prove-
dena rekonstrukce koupelny, byly 
vyměněny bytové dveře a podla-
hové krytiny. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,03 m2, celková plo-
cha bytu 60,03 m2. Prohlídka 
26.11. ve 14.45–15.00 hodin 
a 27.11. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 28.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 366, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům 
v nízké zástavbě v klidné části 
města. V blízkosti domu je park, 
pošta, dětský lékař a nákupní 
středisko. Byt se zděným bytovým 
jádrem (koupelna a WC dohro-
mady). V bytě byla provedena 
generální oprava elektroinstalace, 
vyměněny bytové a vstupní dveře 
a PVC. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,20 m2, celková plocha 
bytu 56,20 m2. Prohlídka 26.11. 
v 15.15–15.30 hodin a 27.11. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. 
nadzemní podlaží. Zateplený 
věžový dům po celkové rekon-
strukci. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,70 m2. Prohlídka 26.11. 
ve 14.30–14.45 hodin a 27.11. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.11. v 16.45 hodin. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

V tomto domě v Nerudově ul. 366 se 28.11. licituje byt 1+2 v 1. nadzemním 
podlaží. Cihlový dům stojí v nízké zástavbě a byt má zděné jádro. 

Úklid a novinky 
v psím útulku
Nové boudy dostali ještě 
před začátkem zimy psi, 
kteří našli dočasný domov 
v městském psím útulku. 
Kvalitní vybavení kotců 
získali díky pomoci dobro-
volníků, příspěvku města 
a daru z nadace Pes v nouzi. 
V útulku navíc přibyla 
bouda speciálně vyrobená 
pro potřeby štěňat.

„Udělali jsme před začátkem 
chladného období revizi stávajícího 
vybavení kotců. Životnost bud není 
příliš dlouhá, některé z nich už ne-
mělo smysl opravovat, proto jsme 
koupili osm nových,“ vysvětlil To-
máš Průšek z odboru životního 
prostředí a služeb bohumínské 
radnice s tím, že celkové náklady 
na pořízení nového vybavení do-
sáhly zhruba šedesáti tisíc.

Novinkou v útulku v bývalých 
kasárnách v Šunychlu je bouda 
určená výhradně štěňatům. „Má 
dva vstupy, je menší a správce se 
do ní snadněji dostane, aby mohl 
s mláďaty bezproblémově ma-
nipulovat. Boudu vyrobil stolař 
přímo na míru,“ doplnil Průšek.

Výměna starých bud za nové 
proběhla v útulku současně s pod-
zimním generálním úklidem, na 
kterém se podíleli dobrovolníci. 
„Pomohli nám boudy přestěhovat, 
upravit terén a vyčistit kotce. Jsme 
rádi, že osud opuštěných zvířat 
není Bohumíňákům lhostejný 
a děkujeme všem, kteří přišli,“ 
vzkázal Průšek. Jak připomněl, 
útulek pojme až šestadvacet psů, 
ročně se tu vystřídá zhruba 120 
opuštěných či zaběhnutých zvířat.

V zimním období mohou ná-
vštěvníci útulek navštívit v pon-
dělí, čtvrtek, pátek a v neděli od 
14 do 16 hodin, v úterý od 7 do 9 
hodin. Ve středu a sobotu je útu-
lek pro veřejnost zavřený. 

Jana KONČÍTKOVÁ

Výběrové řízení
Bohumínská nemocnice vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici vrchní 
sestry operačního a anesteziolo-
gicko-resuscitačního oddělení 
a vrchní sestry chirurgického od-
dělení. Detaily výběrového řízení, 
zejména požadavky na vzdělání 
na www.nembo.cz, sekce O ne-
mocnici, rubrice Novinky. 
Přihlášky lze zasílat do 21. listopa-
du na adresu Bohumínská měst-
ská nemocnice, personální oddě-
lení, Slezská 207, 735 81 Bohumín. 
Bližší informace na číslech  603 
426 299, 596 096 312.

PRÁCE
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Vozový park by bohumínským dobrovolným hasičům 
mohly závidět leckteré profesionální jednotky. A nyní je 
tu další přírůstek k pošilhávání. Město pořídilo starobohu-
mínským hasičům zcela novou velkoobjemovou cisternu. 
Vůz, který disponuje osmikubíkovým zásobníkem vody, 
přišel na bezmála sedm milionů. Celkově letos město na 
vybavení a činnost všech svých jednotek vynaložilo 
rekordních 11,5 milionu.

Náhradou za stávající, deset let 
sloužící 2,5kubíkovou cisternu ve 
Starém Bohumíně měla být pů-
vodně velkoobjemová tatrovka, 
kterou město získalo bezúplat-
ným převodem z Oder. Vůz by 
ovšem potřeboval kompletní re-
konstrukci, na kterou dokonce 
město získalo dotaci. „Ukázalo se 
ale, že by modernizace byla ná-
kladná a vynaložené prostředky 
by dosáhly 80 procent ceny vozu 
nového. A i po opravě by to stejně 
pořád byl »starý« vůz,“ ozřejmila 
vedoucí organizačního odboru 
Miroslava Šmídová. Změna účelu 
dotace z rekonstrukce na nákup 
bohužel nebyla možná, proto se 
jí Bohumín musel vzdát a pořídil 
jednotce cisternu fungl novou ze 
svých prostředků. 

Zakoupená scania s automa-
tickou převodovkou je shodou 
okolností prvním hasič-
ským vozem v Česku na 
novém typu podvozku. 
Jak konstatovali její noví 
uživatelé, jezdí »skoro 
sama«. Jen parkovat ve 
zbrojnici je třeba opatr-
něji. Stavitelé před 115 
lety nemohli počítat s ta-
kovými hasičskými kolo-
sy a nová cisterna se do 
garáže vejde jen tak tak.

Hasičskou nástavbu na 
sériový podvozek si Bo-
humín nechal u specializované 
firmy dělat na míru. Techniku 
a výstroj, tedy čerpadla, elektro-
centrálu, ventilátor, dýchací pří-
stroje a další nezbytné pomůcky 

Naletěl telefonickým 
podvodníkům
Policie pátrá po neznámých pod-

vodnících, kteří obrali důchodce 

(67) z Bohumína. Fintou s falešným 

příbuzným, za kterého se jeden 

z hochštaplerů telefonicky vydával, 

připravili poškozeného o 270 tisíc.

Pachatelé zavolali důchodci 23. října na 
pevnou linku. Jeden se vydával za jeho 
příbuzného a jiný tón hlasu vysvětloval 
nachlazením. „Byl příjemný a slušný. Před-
stíral, že je v nesnázích u notáře, a žádal 
po seniorovi peněžní půjčku,“ uvedla 
policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Pod-
vodník si řekl o 270 tisíc a pohotově za-
reagoval i na skutečnost, že důchodce 
nemá takovou částku doma. Staršího 
pána telefonicky instruoval, jak urychlit 
výběr v bance. Peníze si pak přijel vy-
zvednout komplic falešného příbuzné-
ho, který vystupoval jako notář. Ten slí-
bil, že ještě večer přiveze podepsaný 
dokument o výpůjčce. Logicky už se 
neukázal. Bohužel až v této chvíli se po-
škozený rozhodl zavolat onomu příbuz-
nému, aby si vše ověřil. A když uslyšel ve 
sluchátku jeho skutečný hlas, došlo mu, 
že se stal obětí podvodu.
Fígl s falešným vnukem či jiným příbuz-
ným zkoušejí podvodníci už řadu let a ke 
smůle poškozených jim stále vychází. 
„I když seniory neustále varujeme, apelu-
jeme na jejich obezřetnost, znovu jeden 
přišel o vysokou finanční částku,“ kon-
statovala Viačková. Dodala, že by si 
zejména starší lidé měli nestandardní 
telefonáty vždy hned ověřovat a v přípa-
dě podezření či nejistoty se obrátit na 
policii.  (red)

Pozor na železničních přejezdech
Po dvou letech od ničivého požáru ústředního stavědla skončí na místních železničních 
přejezdech provizorní stav. Zabezpečovací zařízení bude ovládat nový systém. Kvůli jeho 
instalaci jsou ale závory a světla dočasně mimo provoz.

Na přejezdech, kde momentálně nefunguje pře-
jezdové zabezpečovací zařízení, musí nyní řidiči 
zastavit na stopce. Strojvůdci jezdí se soupravami 
v dotčených úsecích sníženou rychlostí a podle 
předpisů častěji houkají. Týká se to i nočních hodin.

„Rekonstrukce systému vyřeší provizorní stav, ne-
boť přejezdy byly dosud napojeny na provizorní za-
bezpečovací zařízení, které bylo v činnosti od požáru 
bohumínského stavědla v roce 2016,“ uvedl za Správu 

železniční dopravní cesty tiskový mluvčí Marek 
Illiaš.

Přepojování některých přejezdů už skončilo 
a signalizace se závorami už jsou plně funkční. Prá-
ce aktuálně probíhají až do 20. listopadu na přejez-
dech v ulici Na Chalupách (pěší, cyklo) a v Ostrav-
ské u bývalé Rybeny. U posledního přejezdu v ulici 
9. května u Kaufl andu proběhne výluka předběžně 
od 12. listopadu do 14. prosince.  (luk)

Přepojování přejezdu v Ostravské ulici u bývalé Rybeny má podle harmonogramu probíhat do 20. listopadu. Foto: Pavel Čempěl

STALO SE

Ve zbrojnici parkuje nová krasavice

Stávající menší cisternu, která měla 
nádrž na 2,5 kubíku vody, nahradil 
ve Starém Bohumíně moderní vůz 
s objemem osmi kubíků. Navíc má 
zásobník na 480 litrů pěnidla.

si do ní hasiči přestěhovali ze 
stávající cisterny. Tu pak město 
»převelí« k jiné jednotce.

Starý Bohumín má jako jedi-
ný ve městě jednotku požární 
ochrany III. kategorie, která kro-

mě domácích zásahů může po 
boku profesionálních hasičů 
operovat také za hranicemi měs-
ta. Se špičkovou technikou se její 
akceschopnost ještě zvýší.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Po celý rok se postupně plní zásobník tipů, které komunikace ve městě by se 
slušelo opravit či vylepšit. Letos se v něm sešlo pětadvacet podnětů k chodní-
kům a více než čtyřicet se jich týkalo silnic. Obsáhlý seznam si vzali k ruce 
starosta s místostarosty, šéfem BM servisu a kompetentními úředníky a vyrazili 
do terénu zjistit, jak to s kterými úseky ve skutečnosti je.

Do zásobníku průběžně přispívají občané, 
úředníci a vedení města. Některé návrhy vy-
vstanou také po jednání se správci sítí, kteří 
plánují rekonstrukce. Na uvedení rozkopa-
ných komunikací do původního stavu někdy 
město přispívá. Podněty se ale na papíře mo-
hou jevit jinak než v reálu. Proto každoročně 
probíhá obhlídka vytipovaných úseků s cílem 
zjistit, které bude příští rok vhodné opravit. 
Tentokrát vyrazila skupina do terénu 25. října 
a navštívila tradičně všechny městské části. 
Seznam požadavků je obsáhlý a všem vyhovět 

nelze. Plán oprav se musí vejít do rozpočtu 
a ještě je třeba počítat se zimní i standardní 
údržbou komunikací. Úseky k opravám se 
proto vybírají podle toho, v jakém jsou stavu, 
jak jsou frekventované a jakou investici by si 
jejich případná rekonstrukce vyžádala.

Defi nitivní soupiska míst doplněná o po-
střehy z objížďky bude ještě chvíli vznikat. Už 
nyní se ale vyloupli první favorité, na které 
stoprocentně dojde. Nový koberec příští rok 
dostane Tovární ulice od Bochemie k sídlišti, 
ulice 9. května mezi kruhovým objezdem 

Autobusy. Jedno z nejskloňovanějších témat po letních prázdninách. Dopravci totiž od 
září upravili jízdní řády a ještě radikálnější změnou bylo zavedení slev pro děti a studenty 
do šestadvaceti let i starší pasažéry nad pětašedesát. Tyto skupiny nově platí jen čtvrtinu 
ceny jízdního. Zavedení ani jedné z novinek se však neobešlo bez komplikací.

Spuštění zlevněných jízdenek 
příměstských linek provázely kla-
sické porodní bolesti, šoféři si na 
systém zkrátka museli zvyknout. 
Občas se tak stávalo, že někdo 
z cílové skupiny cestujících slevu 
dostal a druhý, který na ni má také 
nárok, nikoli. „Věková kritéria 
osob, které nově cestují za zvýhod-
něnou cenu, jsou jasně daná. Po-
kud si řidič není věkem zákazníka 
jistý, může požádat o jeho proká-
zání. U dětí a studentů k tomu 
slouží občanský nebo žákovský 
průkaz či studentská karta ISIC, 
senioři se prokazují občankou,“ 
popsal vedoucí bohumínského 
odboru dopravy Pavel Vavrečka. 
Také se vyskytly případy, kdy au-
tobusák pasažérovi tvrdil, že bude 
mít slevu pouze tehdy, když si 
koupí lístek až do cílové stanice. 
„To je naprostý nesmysl. Nehraje 

roli, jestli člověk jede jednu za-
stávku nebo projede celou trasu, 
sleva platí vždy,“ připomněl Pavel 

Vavrečka s tím, že ve výdejních 
strojcích jízdenek ve vozech už 
jsou slevy naprogramované. 

Na připomínky zareagují prosincové jízdní řády
DOPRAVA

Dalším kamenem úrazu jsou 
nové jízdní řády, na které se snesla 
vlna kritiky. Lidé si stěžovali na 
rušení spojů nebo změny časů, 
které zhatily možnost přestupu 
na jinou linku autobusu nebo 
vlak. Spoje zkrátka nenavazovaly. 
Na první připomínky lidí už kraj-
ský koordinátor dopravy reago-
val. Upravil ranní linku z Orlové 
do Bohumína, aby cestující na-
příklad ze Skřečoně stihli přestup 
na vlak. Na trase Bohumín-Ost-
rava pak sloučil a zrušil některé 
nevytížené ranní spoje, zato od-
polední posílil. Další změny, na-
příklad návaznost spojů mezi 
Novým a Starým Bohumínem, 
které reklamovali zaměstnanci 
nemocnice, koordinátor zakom-
ponuje do změn jízdních řádů, 
které začnou platit od 9. prosince.

 (tch)
Ilustrační foto: Pavel Čempěl

Oprava kterých cest a chodníků je akutní a které ještě mohou počkat? K rozhodování pomůže obhlídka v terénu.

Jeden z prvních jasných favoritů na opravu. Nový 
koberec napřesrok dostane Tovární ulice. 

Foto: Pavel Čempěl

Akutní úseky komunikací opravit, další do rezervy

a vlakovým nádražím a po rekonstrukci plynu 
nyní »zalátaná« Seifertova ulice.

Rozpočet na rok 2019 počítá se šesti milio-
ny na opravy městských silnic a se stejnou 
částkou na chodníky. Dá se ale předpokládat, 
že se položka rozpočtu na komunikace bude 
stejně jako v minulosti v průběhu roku navy-
šovat. Jen za letošek nechal Bohumín položit 
nový asfaltový koberec na rekordní ploše pěta- 
dvaceti tisíc metrů čtverečních silnic. A stále 
se nekončí. V listopadu je v plánu ještě Vrchlic-
kého ulice, v níž v uplynulých týdnech proběhla 
výměna plynového potrubí. Cesta dostane 
v celé šíři nový živičný povrch od křižovatky se 
Štefánikovou po Smetanovu ulici.  (tch)
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AKTUÁLNÍ TÉMA

U Vrbického jezera probíhají terénní úpravy. V první řadě je třeba zpacifi kovat 
roky neudržovanou zeleň.  Foto: Pavel Čempěl

U jezera ve Vrbici zase do plavek
Zatímco Kališovo jezero praská v letní sezoně ve švech, 
u Vrbického spatří kolemjdoucí jen pár nahozených udic, 
ale bikiny prakticky žádné. Přitom i u této přírodní vodní 
plochy bývala v minulosti hlava na hlavě a na panelovém 
parkovišti nebylo k hnutí. Postupnými vylepšeními proto 
hodlá město rekreaci u bývalé štěrkovny zase oživit.

Po několika letech příprav 
začal v uplynulých týdnech na 
břehu jezera pracovní ruch. Týkal 
se prostranství za protipovodňo-
vým valem u přístupové cesty 
k poloostrovu. První vlaštovkou 
tady byla instalace dvanácti cyk-
loboxů, dřeveného piknikového 
posezení s grilem a naučné tabule. 
V těchto dnech došlo na terénní 
úpravy. „V první fázi chceme od-
stranit nežádoucí náletové dřeviny 
a vyvláčet starou padlou trávu. To 
nám odhalí případné terénní ne-
rovnosti, které bude třeba dosypat 

a zarovnat,“ popsal postup Ros-
tislav Palán z odboru životního 
prostředí a služeb s tím, že na 
jaře přijde na řadu výsev nového 
trávníku. Smyslem je vytvořit 
zelenou rekreační pláž v podob-
ném stylu, jakou návštěvníci znají 
z Kališova jezera. Včetně štěrko-
vého přístupu k vodě.

Myšlenka návratu vodních ra-
dovánek do Vrbice jde ještě dál. 
V budoucnu se tady počítá s in-
stalací odpočinkových pontonů 
pro plavce, půjčovnou lodiček či 
stánkem s občerstvením.  (tch)

Už deset let je na stole přeložka silnice I/67 neboli obchvat Skřečoně, Dolní Lutyně 
a Dětmarovic, ale projekt prakticky nepokročil. Měl jít dokonce k ledu, protože je prý 
příliš drahý a neefektivní. Jen díky společnému úsilí dopravou zatížených měst a obcí se 
před třemi lety podařilo stanovisko Ministerstva dopravy odvrátit. Nyní 22. října navštívil 
Bohumín ministr Dan Ťok (ANO), aby zástupcům obcí předal aktuální informace. Opět 
však nejsou moc povzbudivé.

Ministerský evergreen: Obchvat je moc drahý

Aby projekt zůstal života- 
schopný, bylo třeba snížit nákla-
dy a současně prokázat, že má 
stavba obchvatu význam. Tak 
před třemi lety zněly podmínky 
ministerstva. Po škrtech se ná-
sledně skutečně podařilo srazit 
náklady o zhruba 700 milionů 
a také sčítání dopravy vyznělo ve 
prospěch obchvatu. Provoz se ve 
skřečoňské ulici 1. máje při srov-
nání let 2010 a 2016 zvýšil o více 
než třicet procent. Ani tyto sku-
tečnosti ale ministerstvu nestačí. 
„Poslední studie ukázala, že ob-
chvat ekonomicky nevychází, a tak 
se na něm práce zpomalily. Tři 
miliardy na úsek dlouhý 14,4 kilo-
metru jsou zkrátka příliš,“ kon-
statoval Dan Ťok. Přítomným 
starostům Bohumína, Dolní Lu-
tyně a Dětmarovic přesto slíbil, 
že se na ministerstvu na projekt 

ještě podívají a uvidí, co se dá či 
nedá dělat. 

Zástupci samospráv brali jako 
pozitivum osobního setkání 
alespoň to, že se dozvěděli, jak 
dopadla studie a jak se k ní mini-
sterstvo staví. Tyto informace 
totiž marně urgovali. „Minister-
stvo téměř rok nereagovalo na náš 
písemný dotaz. Úspěchem tedy je, 
že ministr Ťok přislíbil, že se na 

Na setkání dorazili starostové Bohu-
mína Petr Vícha, Dolní Lutyně Pavel 
Buzek a Dětmarovic Ladislav Rosman.

Ulicí 1. máje ve Skřečoni projede 
denně ve všední dny až dvanáct tisíc 
vozidel.  Foto: Pavel Čempěl

Ministr dopravy Dan Ťok se kromě 
plánu obchvatu vyjádřil i ke zvlněné 
dálnici, na které je nyní zúžený pro-
voz a snížená rychlost. Nekvalitní 
úsek by se měl příští rok opravovat.

věc opět podívá a že nám výsledky 
studie pošle,“ komentoval schůzku 
starosta Bohumína Petr Vícha. 
Spolu s kolegy starosty soused-
ních obcí si uvědomuje, že je 
stavba drahá a že její příprava 
potrvá dlouho. Netlačí na to, aby 
se »zítra začalo stavět«, ale aby 
projekt nezamrzl. „Chceme, aby 
pokračovaly práce na projekční 
přípravě. Ty budou trvat mnoho 
let, stejně tak zajištění pozemků 
nebude jednoduché. Proto nechce-
me, aby se zbytečně ztrácel čas,“ 
uvedl Vícha. Dodal, že jedna věc 
v souvislosti s fi nančními argu-
menty ministerstva zaráží. Na 
reálný obchvat, který by ulevil 
městům, obcím, obyvatelům, mo- 
toristům i životnímu prostředí, 
jsou prý tři miliardy moc. Zato 
o prakticky nemožném »sci-fi« 
projektu Dunaj-Odra-Labe se na 
ministerstvu stále mluví a pracu-
je se na něm, přestože by měl stát 
astronomických 610 miliard.

Pavel ČEMPĚL
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Poslední říjnový týden strávili žáci 
druhého stupně ZŠ Skřečoň usilovnou 
prací nad společenskovědním projektem 
»Po 100pách první republiky«. 
Vytvářeli tématické prezentace, řešili 
vědomostní kvízy a došlo také na 
sportovní dovednosti.

Žáci vytvořili dvanáctičlenné skupiny a je-
jich zástupci si 17. října vylosovali témata 
prezentací. V »osudí« byla například politika, 
zvyky a kuchyně, sport a zábava, bezpečnostní 
složky, věda a technika, kultura, školství, prů-
mysl a zemědělství nebo zpravodajská média. 
Losování probíhalo v přímém přenosu pro-

střednictvím školního rozhlasu a žáci ve tří-
dách tak mohli s napětím očekávat, co je čeká. 

Zpracování hlavní prezentace družstva často 
doplňovala vtipnou dramatizací, tancem, zpě-
vem a bravurními sportovními výkony žáků 
i pedagogů. Výsledná dílka pak předvedla na 
závěr projektového týdne 25. října v tělocvičně. 

Krom práce na projektu se museli žáci při-
pravovat také na každodenní vědomostní kvízy. 
Ty se týkaly třeba osoby T. G. Masaryka, umění, 
mezinárodních událostí nebo poznávání osob-

ností. Součástí projektu byla také dvoudenní 
sportovní klání. Jednotlivé týmy se utkaly v prvo-
republikových tělovýchovných disciplínách, 
skoku z místa, skoku do výšky nebo šplhu.

Na úplný závěr měl každý žák i pedagog 
možnost hlasovat a udělit tak cenu diváků. 
Součet hlasů poroty, bodů z vědomostních kvízů, 
za samotnou prezentaci a sportovní výsledky 
pak rozhodl o absolutním vítězi. Tím se stal 
tým, který zpracovával téma »školství«. Jak 
symbolické... Hana HAJDOVÁ

Školáci ze Skřečoně se přenesli do časů první republiky

Zábavné strašení s dýňovou stezkou
Závěr října patří halloweenským strašidýlkům a také v Hobby-
parku se jich i přes nepřízeň počasí sešlo dost a dost. 
Zazpívala jim Bohumínská superstar Bára Lukšová a na 
pódiu je animačním programem zabavil kamarád Wiki.

Do Hobbyparku zavítaly 27. října 
bezmála tři stovky zejména malých 
návštěvníků, pro které pořádající 
městská agentura K3 připravila 
tvůrčí dílny, soutěže a kvízy. Vše 

pochopitelně s halloweenskou té-
matikou. K té neodmyslitelně patří 
také vyřezávané dýně. Přehlídku 
těch nejzdařilejších, které vytvoři-
ly šikovné děti z místních škol, si 

mohli prohlédnout návštěvníci 
parku Petra Bezruče. Bylo jich na 
čtyřicet, a aby nepřišly k úhoně, 
dohlíželi na ně dobrovolníci. Právě 
cestičkami v parku, lemovanými 
nasvětlenými tykvemi, vedla stra-
šidelná stezka. Tou prošli účastníci 
lampionového průvodu, aby stylo-
vě zakončili halloweenskou party.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Foto: ZŠ SkřečoňFoto: ZŠ Skřečoň
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Fanoušci hecovali závodníky ze své mateřinky
Moderní městská sportovní hala bývá dějištěm špičkových 
sportovních klání. Nabízí však zázemí také talentům, kteří se 
k vrcholovým výkonům dopracují až za pár let. Jako v případě 
olympiády mateřských škol. Ve čtvrtek 1. listopadu se jí 
zúčastnili reprezentanti i fanoušci z jedenácti mateřinek.
Olympiáda předškoláků má dlouholetou 
tradici. Její začátky jsou spojené se zim-
ním stadionem, ale poslední čtyři 
ročníky už hostila sportovní hala. 

Také tentokrát si tady caparti vyzkoušeli hod do dálky, skok z místa nebo 
paralelní běh přes překážky. Závěrečnou disciplínou pak byla štafeta 
družstev jednotlivých školek, které dorazily z Bohumína, Rychvaldu 
a Dolní Lutyně.
Každá mateřinka si pro jednotlivé disciplíny zvolila své reprezentanty, 
nejlepší vrhače, skokany či sprintery. Do sportovní haly ovšem dorazily 
početnější výpravy, aby mohli spolužáci z tribuny povzbuzovat své zá-

vodníky. Jejich výkony se sice zaznamenávaly a ti nejlepší obdrželi 
medaile a ceny, hlavně šlo ale o to, aby si děti zasportovaly a užily 

si příjemné dopoledne.  (erh)

Trosky prohledávali psí záchranáři
I ruiny mohou být užitečné. Demolici domu v Drátovenské ulici využil ke cvičení Záchranný 
útvar Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína. Jeho psovodi přijeli do Bohumína se 
svými čtyřnohými svěřenci, kteří se specializuji na vyhledávání osob v sutinách.

„Při zásazích používáme biora-
dary, speciální kamery, ale ty nejsou 
vždy stoprocentní. Psi mají větší 
úspěšnost než naše přístroje,“ vy-
světlil Martin Nedojedlý ze ZÚ 
HZS s tím, že kynologové v reál-
ných situacích vždy přistupují ke 
dvojímu ověřování. Jakmile pes 
označí štěkáním místo, kde byl se 
mohl vyskytovat zasypaný člověk, 
je povolán do akce další chlupáč, 
aby nález potvrdil. Při vyhledávání 
osob psovodům nejčastěji pomá-
hají němečtí a belgičtí ovčáci nebo 
border kolie, ačkoli to s vrozenými 
vlohami nijak nesouvisí. „Na rase 
nezáleží, i oříšek může mít na vy-

hledávání talent a srdíčko,“ dodal 
Nedojedlý.

Hlučínský záchranný útvar má 
k dispozici osm psů, z nichž tři 
mají atest Ministerstva vnitra na 
sutiny. Zasahují při mimořádných 
událostech, zborcení domů, hal, 
nejčastěji způsobených výbuchem. 
Operovali mimo jiné v rozvalinách 
po tragické, sebevrahem způsobe-
né explozi obytného domu ve 
Frenštátě pod Radhoštěm.

Do Bohumína přivezli záchra-
náři pět pejsků, kterým připravili 
námět cvičení podle jejich stupně 
výcviku. Zatímco mladá štěňata 
hledala v hromadách trosek pře-

dem ukryté předměty, gumové 
balonky, úkolem těch zkušeněj-
ších bylo najít skutečnou osobu. 
Figuranta ukryli hasiči v suterénu 
a pro větší autentičnost ještě ne-
chali zasypat sklepní okénko hro-
madou cihel. Přestože čerstvá suť, 
prašnost a extrémní vítr zachycení 
pachové stopy značně ztěžovaly, 
tři fenky a dva psi si při cvičení 
vedli výtečně. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Výcvik psů sutinářů zabere zhruba tři roky. Stavební suť je zrádná, trčí z ní střepy, 
dráty a pejskům se bohužel nevyhýbají zranění. Při bohumínském cvičení naštěstí 
k ničemu takovému nedošlo.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Partnerství na poli kultury i sportu
100. výročí vzniku naší republiky (28. října), 100. výročí nezávislosti Polska (11. listopadu). 
Mimořádná jubilea si společně připomněli členové PZKO Skřečoň a Towarzystwa miłoś-
ników ziemi grodkowskiej. Ovšem to nebyl jediný důvod jejich setkání. Další výročí 
slavila sama sdružení, a to 45 let partnerství.

Výročí slavily partnerské 
spolky 20. října ve Skřečo- 
ni. Členům i předsta-
vitelům obou měst 
zazpíval místní pě-
vecký sbor Hasło, 
z Grodkówa pak 
dorazil kabaretní 
soubor Nie do zdra-
cia. Všichni obdrže- 
li trička s emblémem 
45 let partnerství. Pak 
si prohlédli výstavu, která 
mapovala historii nezávis-
losti obou republik. Večer patřil 
společenské části.

Spolupráce, která se začala 
psát v roce 1973, probíhá přede-
vším na kulturním poli. Skře-
čoňáci vyrážejí do Grodkówa na 
městské slavnosti nebo dožínky, 
polští přátelé zase navštěvují 
místní zahradní slavnost nebo 
ples. „Organizujeme také společné 
zájezdy. Poznáváme na nich krásy 
obou zemí,“ vylíčil jednatel skře-
čoňského PZKO Tadeáš Guziur 
a dodal, že v nejbližší době se 
chystají do Polska na oslavy sté-
ho výročí vyhlášení nezávislosti. 
S další významnou akcí počítají na 
jaře, kdy se v Třinci koná festival 

všech čtyřiaosmdesáti 
PZKO z Těšínské-

ho Slezska.
Kromě kultury 
se spřátelené 

spolky ze Skřečoně a Grodkówa 
posledních asi patnáct let věnují 
také sportovní činnosti. Pořádají 
fotbalové turnaje, při nichž berou 
jako třetího do party i klub ze sou-

sedních Chałupek. Zápasy hrávali 
na různých hřištích v Bohumíně, 
ale poslední dva roky našli útočiš-
tě v městské sportovní hale.

Skřečoňský PZKO býval v uply-
nulých dekádách velmi aktivní, 
zejména na poli kultury. Pod 
jeho hlavičkou působily hudební 
skupiny, divadelní soubor či ka- 
baretní skupina. V současnosti 
pokračuje v tradici jen pěvecký 
soubor Hasło. Letos oslavil 92 let 
existence.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Propojení poezie s výtvarným uměním
Svou prvotinu představila veřejnosti nadějná básnířka Zuzana Glacová z Dolní Lutyně. 
Křest její sbírky Anonymfa doplněné ilustracemi bohumínského malíře Vladimíra Pustówky 
proběhl 2. listopadu v Salonu Maryška. Součástí večera s hudebním doprovodem Nikoly 
a Libora Cenkových bylo také autorské čtení.

„Básně píši už od svých šestnácti, 
za tu dobu jsem jich napsala přes 
čtyři sta. Jsem introvert, takže se 
jejich prostřednictvím vyznávám 
ze svých pocitů a dojmů. Zprvu 
jsem vůbec neuvažovala o tom, že 
je někdy vydám knižně, ale asi 
před rokem jsme se v Salonu Ma-
ryška potkaly s pražskou spisova-
telkou a překladatelkou Alenou 
Mrázovou. Mé básně se jí velmi 
líbily a přesvědčila mě, že si za-
slouží vydání,“ prozradila 30letá 
básnířka a rodačka z Bohumína 
Zuzana Glacová.

Kniha Anonymfa obsahuje vý-
běr osmdesáti básní. U některých 
z nich došlo k pozoruhodnému 
propojení poezie s výtvarnou tvor-
bou. Básnířku při psaní inspirova-
ly obrazy s cirkusovou tématikou 
malíře a předsedy uměleckého 
spolku Bart Vladimíra Pustówky. 
Není proto náhodou, že osm 
jeho ilustrací fi nální podobu pu-
blikace doplňuje.

Knihu vydalo polské nakladatel-
ství Leonarda Fulneczka v nákladu 
150 kusů. Její vydání podpořily 
nejen spolky Bart a Maryška, ale 

finančně na ni přispělo i město 
Bohumín, a to částkou deseti tisíc. 
Sbírku si zájemci mohou pořídit 
v Salonu Maryška za 150 korun.

Autorka Anonymfy je absol-
ventkou bohumínského gymná-

zia a Ostravské univerzity. V sou-
časné době je také členkou malíř-
ské sekce uměleckého spolku 
Bart. Zdejší tvůrčí prostředí ji 
navíc inspiruje v její další tvorbě.

Lucie BALCAROVÁ

Lékařské 
sympozium
Internisté, gynekologové či anes-
teziologové se 29. října postavili 
před pomyslný řečnický pult v kon-
ferenčním sále Pod Zeleným du-
bem. Konalo se zde Mezioborové 
sympozium Bohumínské městské 
nemocnice. Tématy přednášek 
byly například děložní myomy, 
bolesti zad z pohledu lékaře reha-
bilitace, dnešní role radiologa 
v klinické praxi a mnohé další. 
Primáři a lékaři bohumínské ne-
mocnice se podělili o nejnovější 
poznatky z praxe s kolegy z odbor-
ných ambulancí i ordinací prak-
tiků. Seminář navazoval na konfe-
rence z předchozích let a byl sou-
částí kredity hodnoceného systému 
celoživotního vzdělávání lékařů. 

(red)

Poděkování 
za vzornou péči
Děkuji primáři anesteziologicko-re-
suscitačního oddělení Petru Benešovi 
za jeho obětavou a odbornou lékař-
skou péči. Poděkování patří i všem 
lékařům a zdravotním sestrám inter-
ního oddělení Bohumínské městské 
nemocnice za jejich vlídný přístup 
a péči po dobu mé hospitalizace.

Marie PIETROVÁ,Věřňovice

Autogramiáda básnířky Zuzany Glacové a ilustrátora 
Vladimíra Pustówky. Foto: Antonín Hubáček
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Sourozenci Ondřej (20) a Vojtěch (17) Šrámkovi se od dětství věnují královské 
hře. Začínali v šachovém kroužku a později přešli do krajského šachového 
centra mládeže. Hájil barvy SK Slávia Orlová a v uplynulých letech jako hostující 
hráči pomáhali v mistrovských zápasech také oddílu Viktorie Bohumín. A coby 
úspěšní mladí šachisté sbírají cenné trofeje.

Vojtěch se v září zúčastnil 10. ročníku me-
zinárodního šachového turnaje ve Valašské 
Bystřici. Dorazilo na něj sedm desítek hráčů 
z Česka, Slovenska, Polska a Ruska. Mezi nej-
silnější hráče patřil mezinárodní mistr Viktor 
Volodin a několik FIDE mistrů z Česka. Voj-
těch byl sedmým nasazeným a měl vynikající 
úvod. Vyhrál první čtyři partie a samostatně 
se usadil na prvním místě. To úspěšně udržel 

až do konce turnaje, protože partie hrál dobře 
a nedopustil se vážných chyb. Důležitá byla ze-
jména výhra v šestém kole s Volodinem, po níž 
mu k vítězství v turnaji stačilo třikrát remizovat.

Ondřej s Vojtou hráli za družstvo SK Slávia 
Orlová 28. a 29. září ve Vyškově Mistrovství 
české republiky dorostenců a juniorů v rapid 
šachu. Byli členy čtyřčlenného družstva, které 
v konkurenci dvaceti mládežnických týmů 

Smíšená družstva druháků a třeťáků se na turnaji seznamovala se základy házené.   

Kolo od kola jsou na palubovce jistější
V tělocvičně domu dětí a mládeže se 25. října uskutečnilo první ze čtyř městských kol 
v miniházené. Pro žáky druhých a třetích tříd šlo většinou o první seznámení s tímto 
sportem. Zažili díky tomu atmosféru házenkářského turnaje.

Trenér Jaroslav Kalous nejprve 
děti vtipně a plasticky zasvětil do 
pravidel házené, a pak už se 
mohlo jít na palubovku. První 
krůčky, přihrávky a střely byly 
ještě hodně nervózní. Někteří 
školáčci se stěží orientovali, na 
kterou bránu vlastně útočí. Ale to 
se co nevidět zlepší. „Z minulých 
let vím, jak neuvěřitelné pokroky 
děti dělají. V prvním kole turnaje je 
to ještě motaná než házená, ale ve 
čtvrtém už jsou ze školáků ostříle-
ní hráči,“ popsal Kalous a dodal, 
že nemalou zásluhu na zlepšení 

mají učitelky. „Házená je často 
chytí a i ve škole se s dětmi snaží 
trénovat a pilovat techniku a výko-
ny,“ dodal Kalous, který na požá-
dání kantorů také dochází do škol 
na házenkářské »doučování«.

Na městském turnaji proti 
sobě hrají pětičlenná smíšená 
družstva, ale učitelé s sebou be-
rou celé třídy, aby se hráči vystří-
dali a ostatní mohli povzbuzovat. 
Občas dorazí až padesátka školáč-
ků. Na akci se nakonec pohybem 
zahřejí i ti nehrající. „Po turnaji 
vždy připravím překážkovou dráhu 

a školáci soutěží v dovednosti, obrat-
nosti, dynamice, koordinaci pohybu. 
Na tuto část se děti vyloženě těší,“ 
prozradil Jaroslav Kalous.

Kromě házené pořádá DDM 
městská kola v dalších sportov-
ních odvětvích, která pod jeho 
hlavičkou fungují. Díky turnajům 
mohou trenéři vyhledávat pří-
padné talenty. Pokud si u dítěte 
všimnou nadání pro některou 
disciplínu, osloví ho i rodiče a na-
bídnou jim navštěvování konkrét-
ního sportovního kroužku.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Další vítězství 
V sobotu 27. října mohli příznivci bo-
humínského hokeje zhlédnout pěkně 
sehraný zápas bohatý na góly. HC Bos-
por přivítal na domácím ledě celek TJ 
Horní Benešov. První třetina, která 
skončila 1:0, patřila spíš domácímu 
celku. Ale ve druhé a třetí se valila gó-
lová smršť z obou stran ledové plo-
chy. Už to vypadalo, že si vítězství 
odvezou hosté, protože domácí inka-
sovali pět branek, z toho jednu po 
chybě brankáře. Ke konci třetí třetiny 
však Bospor vítězství uhájil a soupeře 
porazil 6:5 (1:0, 3:3, 2:2). V tabulce 
krajské soutěže ligy mužů se tak usa-
dil na hezké páté příčce. 
Příští domácí zápas čeká HC Bospor 
10. listopadu,  v 17.30 hodin nastoupí 
proti celku HK Krnov. Přijďte naše ho-
kejisty povzbudit! 

Jan KORBELKA, HC Bospor

Šrámkovi od dětství usedají k šachovnicím

Vojtěch a Ondřej Šrámkovi hrají šachy od dětství. 

Vojta na turnaji ve Valašské Bystřici, na němž se úspěšně probojoval k vítězství. Foto: SK Slávia Orlová a archiv

z celé republiky vybojovalo vynikající třetí 
místo.

V říjnu zahájily další sezonu šachové krouž-
ky ve školkách a školách. Děti se v nich naučí 
nejen základům šachu, ale můžou se postupně 
vypracovat až na úroveň nejlepších hráčů v mlá-
dežnických kategoriích. V našem městě půso-
bí například Šachová škola Bohumín. Tréninky 
mládeže v herně Krtek v budově Masarykovy 
školy probíhají vždy v úterý od 18 do 20 hodin 
a ve středu od 16 do 18 hodin.  (red)
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Díky za to, čím jsi pro nás byl, 

za každý den, který jsi pro nás žil.

1. listopadu jsme vzpomněli 20. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Miroslav KULFÍŘ.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Marie, 

synové Květoslav a Miroslav, 
dcery Vlasta a Věra s rodinami.

VZPOMÍNKY

Po krátkých cestách chodili jsme spolu, 

na dalekou odešel jsi sám.

8. listopadu jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí

pana Zdeňka ŠTÁBLY.


Nikdy nezapomeneme.

Manželka Helena
a děti s rodinami.

Čas umí vše zahojit, ale jsou ztráty, které nepřebolí nikdy.

14. listopadu si připomeneme 
smutné 20. výročí úmrtí mého milovaného 

syna, vnuka

Michala LUKAŠÍKA.


S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomíná 

maminka Naďa, babička Mirka 
a ostatní příbuzenstvo.

16. listopadu si připomeneme 
13. smutné výročí úmrtí 

naší drahé maminky, 

paní Hedviky MACHACZKOVÉ.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery Eva a Božena 
s rodinami.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

8. listopadu by oslavila 100. narozeniny 
naše babička, 

paní Aloisie UCHÁČOVÁ.


S úctou a láskou vzpomínají 

vnuk Daniel a vnučka Adriana s rodinami.

Už nevzbudí tě slunce ani krásný den, 

na tichém hřbitově sníš svůj věčný sen.

10. listopadu si připomeneme 
3. výročí úmrtí 

Zdeňka CHOBOTA.

S láskou 
Pavla a Terezka.

7. listopadu si připomeneme 
5. výročí úmrtí 

pana Jiřího LAUKA.


S láskou vzpomíná manželka Eva 

s rodinou.

Za život prožitý s tebou, za lásku, kterou jsi nám dal.

Tvá památka je stále živá, ta v srdci zůstane nám dál.

13. listopadu vzpomeneme 3. smutné, 
bolestivé výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Zbigniew KŁOSIŃSKI.


S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Bohuslava, 
syn Zbyšek a dcera Andrea s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

20. listopadu vzpomeneme 
1. výročí úmrtí 

pana Lubora ŠORMA.


Všichni, kteří jste ho znali, 

věnujte mu, prosím, 
tichou vzpomínku.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstanou.

9. listopadu si připomeneme 30. výročí, 
kdy nás opustil po zákeřné nemoci 

tatínek, tchán, dědeček,

pan Adolf BAJDA.


Vzpomíná dcera Jana s manželem Jozefem 

a vnoučata s rodinami.

13. listopada mija 5 lat 

od śmierci naszej drogiej matki, 

babci, prababci, 

pani Janiny JENDRZEJASOWEJ.


O chwilę wspomnień i modlitwę 

prosi córka i syn z rodzinami.

BLAHOPŘÁNÍ

6. listopadu oslavila naše milovaná maminka, 
paní Slávinka KRUPOVÁ, 

75 let.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a elánu 
do dalších let přejí děti Dagmar a Boris 

s rodinami. Pravnoučata Viktor, Hedvika, 
Jeníček, Sebík, Laura, Áronek a Rubík 

posílají babince pusinku.
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MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

Firmy a služby
Hledáte bohumínskou fi rmu či službu? 
Vyzkoušejte databázi firem, služeb, 
podnikání na webu města www.bohu-
min.cz. Aktuálně je v katalogu přes 
800 záznamů. Nenašli jste tu svou? Do 
databáze ji přidejte. Služba je zdarma.

Díky za laskavost 
a vstřícnost
Děkuji za péči poskytovanou v Bohu-
mínské městské nemocnici během mé 
hospitalizace na oddělení LDN1. Děkuji 
především za velice laskavý a vstřícný 
přístup. Vanda GELENEKYOVÁ
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REALITY

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

 ● Pronájem dr. bytu 2+1 v Míro-
vé ul., nízká zástavba, 4. patro. 
724 890 558.

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

 ● Salon Sandra nabízí volný 
prostor k pronájmu, dvě míst-
nosti. 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, kober-

ců, 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.

INZERCE

Naposledy jsme se rozloučili
Bajgarová Jana *1958 z Vrbice  
Bělíková Jarmila *1940 ze Skře-
čoně  Bosáková Dáša *1953 
z Nového Bohumína  Cielepová 
Hildegarda *1932 z Nového Bo-
humína  Galusková Erika *1943 
z Nového Bohumína  Janošek 
Vladimír *1955 ze Záblatí  Krá-
lová Anna *1948 z Nového Bo-
humína  Marcolová Nela *2012 
ze Záblatí  Mickerts Ervín *1940 
ze Starého Bohumína  Michalí-
ková Eva *1938 z Nového Bohu-

mína  Minarovič Ján 
*1939 z Nového Bohumína  Nie-
stroj Dominik *1931 ze Starého 
Bohumína  Nováková Soňa *1935 
z Nového Bohumína  Plaček 
Pavel *1930 z Nového Bohumína 
 Sedláček Jaromír *1950 z No-
vého Bohumína  Splesniok 
František *1938 z Vrbice  Sto-
larczyková Irena *1940 z Nového 
Bohumína  Vajdová Milada 
*1936 ze Skřečoně  Zipser Fran-
tišek *1947 z Nového Bohumína.

Své »ano« si řekly tyto páry
Jan Hrdlička a Jindřiška Pěntková, oba z Bohumína
Petr Szotkowski z Mostů u Jablunkova a Andrea Běhálková z Bohumína
Richard Goj a Jana Jurášková, oba z Bohumína  (mat)

Pamětní lípa v zahradě ZŠ ČSA
V předchozích týdnech vrcholily všude kolem nás připo-
mínky 100. výročí vzniku Československé republiky. 
U příležitosti významného jubilea pořádala města, obce, 
instituce a spolky oslavy, výstavy, přednášky, setkání 
občanů a spoustu dalších akcí. 

Škola Čs. armády pro děti 
uspořádala v pátek 26. října slav-
nostní den, věnovaný vzniku sa-
mostatného státu. Měl dvě části. 
V té vzdělávací si žáci díky vy-
braným dokumentům, pořadům, 
pracovním listům, případně díky 
návštěvě muzea prohloubili své 
znalosti o událostech a osobnos-
tech bezprostředně souvisejících 
se vznikem Československa. 

Ve slavnostní části se všichni 
žáci školy za doprovodu učitelů 

ověnčeni trikolorami zúčastnili 
programu na náměstí v Bohumíně. 
V jedenáct hodin pokračovalo 
slavnostní dopoledne v zahradě 
školy. Zde se sešli žáci prvního 
stupně, aby za zpěvu české a slo-
venské státní hymny byli svědky 
slavnostního zasazení pamětní 
lípy. Doufejme, že náš strom bude 
svou přítomností toto významné 
datum připomínat nejméně dal-
ších sto let.

Petr ŠLACHTA

Den otevřených dveří spolku 
Alma mater Bohumín u příleži-

tosti ofi ciálního otevření nového registračního místa dobrovolných dárců kostní 
dřeně proběhl ve čtvrtek 18. října úspěšně. Nové prostory v sídle Alma mater ve 
Štefánikově ulici 361 si během celého dne přišlo prohlédnout přes osmdesát lidí. 
Dorazili zástupci města Bohumína i veřejnosti a ohlasy na nové prostory byly 
velmi příznivé a pozitivní. Děkujeme všem za milou návštěvu a věříme, že nám 
nové zázemí pomůže pracovat s ještě větší chutí a nasazením. Děkujeme za vaši 
podporu. Martina BIELANOVÁ, Alma mater

Návštěva u Alma mater

Žáci čerpali 
ze starých kronik
Žáci Střední školy Bohumín 

poznávali období první repub-

liky. Pročítali staré pamětní 

knihy, kroniky i různé dobové 

dokumenty. Z nejzajímavěj-

ších informací sestavili výsta-

vu, kterou věnovali stoletému 

výročí vzniku republiky.

S výstavou se bude moci sezná-
mit také veřejnost, a to 19. pro-
since v rámci dne otevřených 
dveří střední školy. Příchozí 
získají díky výstavě informace 
o návštěvě T. G. Masaryka v Bo-
humíně i s částí projevu prezi-
denta, v četnické kronice se 
dočtou o přepadení města 
a osvobození vězňů, zápisy 
v třídních knihách podají svě-
dectví o chování žáků na počát-
ku 30. let a návštěvníci zjistí, že 
se vzdělávalo i v neděli. Výstavu 
doplňuje celá řada dobových 
fotografi í i pohlednic. 

Pavla BLAŽKOVÁ

Draci nad Starým a Novým Bohumínem
Žáci starobohumínské školy Slezské diakonie se na středu 24. října 

vyloženě těšili. Měli slíbenou ukázku pouštění netradičních draků, 

které má ve své sbírce Bernard Adamecki. 

Počátkem týdne panovalo nevlídné počasí, které by mohlo akci zhatit. O to větší 
byla radost, když v den »D« přestalo pršet a dokonce vysvitlo sluníčko. K tomu vál 
ideální vítr, a tak se mohli všichni odebrat na prostranství u Odry a letecká přehlídka 
mohla začít. Na obloze se postupně objevovali draci různých tvarů a velikostí, od 
akrobatických přes tažné či komorové. A že není vůbec jednoduché pouštět a udržet 
tyto draky, si pak mohli vyzkoušet i žáci sami. Na ty pak čekala ještě jedna událost. 
Tradičně chodí žáci ze Starého Bohumína na konci října pomyslně zamykat Odru. 
S vlastnoručně vyrobenými klíči a za přednesu básničky ji tak připravili na zimu. 
A pokud někdo zahlédl kroužit létavce také v pátek 26. října nad Novým Bohumí-
nem, ano, byli to stejní draci. To proto, aby ani žáci školy Slezské diakonie z poboč-
ky v Novém Bohumíně nepřišli o tuto nádhernou podívanou. Alena SKOTNICOVÁ

Foto: ZŠ ČSA

Foto: Alma mater

Foto: škola Slezské diakonie
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 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 PÁTE-
ŘE. Přednáška Marka Ščotky. 
11.15 JAK NA PODVĚDOMÉ 
PROGRAMY. Přednáška Jany 
Fedorčák van Coppenolle.
13.00 ZDRAVOTNÍ ASPEKTY 
JÓGY. Přednáška Michala 
Raszky.
14.25 DUŠEVNÍ PŘÍČINY CHO-
ROB. Přednáška Libuše Bě-
lousové.
16.30 HARMONIZACE HLA-
SEM. Workshop alikvotního 
zpěvu Daniela Plecháčka. 

 ● 16.11. v 17 hodin MISS KAR-
KULKA. 28. ročníku soutěže 
o nejvtipnější a nejšikovnější 
středoškolačku z Karvinska. Pod 
Zeleným dubem, 80 Kč.

 ● 24.11. od 8 hodin VÁNOČNÍ 
TRHY. Schránka pro Ježíška, bet-
lém, stánky s vánočními deko-
racemi, dárky a pochutinami. 
Na pódiu vystoupí děti z bohu-
mínských škol a školek. Náměs-
tí TGM a foyer kina.

 ● 25.11. v 17 hodin ROZSVĚCO-
VÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ. Na 
náměstí zazpívá populární a mu- 
zikálová zpěvačka Magda Malá. 
Večer zakončí tradičně oh-
ňostroj. Náměstí TGM.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 9.11. v 19 hodin DÍVKA V PA-
VOUČÍ 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, pří-
stupný, 90 minut, 120 Kč.

 ● 14.11. v 19 hodin LÁSKA BEZ 
BARIÉR. Francie (Romantický), 
2018, titulky, od 12 let, 107 mi-
nut, 60 Kč.

 ● 16.11., 17.11. a 18.11. v 19 
hodin FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 2: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY . 
Velká Británie (Fantasy), 2018, 
dabing, od 12 let, 134 minut. 
16.11. ve 3D za 150 Kč; 17.11. 
a 18.11. ve 2D za 130 Kč.

 ● 19.11. v 19 hodin CLIMAX. 
Francie (Horor/Psychologický), 
2018, titulky, od 18 let, 95 mi-
nut, 80 Kč.

 ● 21.11. v 9 a 19 hodin PLANE-
TA ČESKO. Česko (Přírodopisný), 
2017, přístupný, 81 minut. Do-
poledne FK pro seniory za 50 
Kč, večer za 60 Kč.

 ● 22.11. v 19 hodin ÚTOK Z HLU-
BIN. USA (Thriller), 2018, titulky, 
od 12 let, 121 minut, 120 Kč.

 ● 23.11. a 24.11. v 19 hodin BA-
LÓN. Německo (Historický), 
2018, titulky, přístupný, 125 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 25.11. v 19 hodin PO ČEM 
MUŽI TOUŽÍ. Česko (Komedie), 
2018, přístupný, 95 min., 110 Kč.
PRO DĚTI

 ● 11.11. a 16.11. v 16 hodin 
GRINCH. Animovaná vánoční 
komedie, USA, 2018, dabing, 86 
minut. 11.11. ve 3D za  140 Kč, 
děti 120 Kč; 16.11. ve 2D za 130 
Kč, děti 110 Kč.

 ● 24.11. v 10 hodin DO NEBÍČ-
KA DO PEKLÍČKA. Divadelní po-
hádka pro děti. Sál kina.

 ● 25.11. v 10 hodin PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY. Loutková 
rodinná komedie, Česko, 2018, 
60 minut, 120 Kč.
DIVADLO

 ● 8.11. v 19 hodin HVĚZDY, JAK 
JE NEZNÁTE. Zábavná talkshow 
Jakuba Koháka a Davida Krause. 
Sál kina, 290 Kč.

 ● 17.11. v 19 hodin PENSION 
PRO SVOBODNÉ PÁNY. Divadel-
ní provedení oblíbené komedie. 
Hrají Patrik Děrgel, Lukáš Příkaz-
ský a další. Sál kina, 490 Kč.
HUDBA

 ● 15.11. v 16 hodin BOHUMÍN-
SKÁ PĚVECKÁ STAR. 8. ročník 
pěvecké soutěže pro žáky zá-
kladních a středních škol z Bo-
humínska. Sál kina, 80 Kč.

 ● 22.11. v 19 hodin LACO DÉCZI 
& CELULA NEW YORK. Koncert 
osobitého jazzového trumpetisty 
a jeho kapely. Pod Zeleným du-
bem, 300 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

DĚTSKÁ ODDĚLENÍ

 ● 8.11. a 9.11. ve 13–17 hodin 
PRŤOLATA ČTOU A VYRÁBÍ. Vý-
tvarná dílna pro předškoláky 
a malé školáky. N. Bohumín.

 ● 12.11. až 16.11.(mimo středu) 
ve 13–17 hodin VYRÁBÍME Z LIS-
TÍ. Výtvarná dílna,  N. Bohumín.

 ● 15.11. a 29.11. v 15–16 hodin 
TURNAJ V DŘEVĚNÉM HOKEJI. 
N. Bohumín.

 ● 22.11. POKUSY A ROŠŤÁRNY. 
Série pokusů a různých triků. 
Od 13 hodin Skřečoň, od 15 ho-
din N. Bohumín.

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

TEEN ZÓNA 

 ● 13.11. v 15–16 hodin TRIKY 
A EXPERIMENTY. Série pokusů, 
experimentů a různých triků. 

 ● 20.11. v 15–16 hodin TURNAJ 
V DŘEVĚNÉM HOKEJI.

 ● 27.11. v 15–16 hodin QUIZ 
TIME. Soutěž – souboje hádan-
kářských týmů.

 ● 30.11. v 16 hodin ZA HRANI-
CEMI MOŽNOSTÍ. Film z roku 
2017 o zákulisí vrcholové gym-
nastiky.

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin DES-
KOHRY. Populární deskové hry.

BESEDY Přednášková míst-
nost knihovny

 ● 11.11. v 9–15 hodin DU-
CHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JAK 
NA NĚ. Seminář s lektorkou Li-

buší Bělousovou, odstraňování 
emočních příčin chorob.  300 Kč

 ● 23.11. v 17–22 hodin SNOW 
FILM FEST. Pásmo šesti fi lmů o ex-
trémních zimních sportech. 70 Kč

 ● 29.11. v 17 hodin FESTIVAL 
NA CESTÁCH. Přednáška o USA, 
Islandu a Norsku spojená 
s ochutnávkou místních pochu-
tin. Dobrovolné vstupné.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● Do 20.11 EX PRIVATA IN-
DUSTRIA (Z vlastní píle). Výstava 
výtvarných prací studentů 
Gymnázia Františka Živného.

 ● 8.11. v 17 hodin SOKOL A LE-
GIONÁŘ JAN ČAPEK. Přednáška  
historika Tomáše Ruska o vý-
znamném prvorepublikovém 
hrdinovi. 

 ● 30.11. v 17.30 hodin AD-
VENTNÍ TÓNY S NINOU. Koncert 
studentů učitelky operního zpě-
vu Niny Kriutchkové. 

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

OSTATNÍ AKCE

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

(Dokončení na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 8. do 25.11.

 OMÝT VINŠO-
VATI ŘEŠETA  NAVÍJETI PŘED-

LOŽKA MYS  TĚLO-
VĚDEC

STRNUTÍ
ŠÍJE

TROPICKÉ
ŠÍLENSTVÍ

NÁZEV
PÍSMENE

K

ITALSKY
„HODINA” HÁDKA

JIHO-
MORAVSKÉ

MĚSTO

ŽENSKÉ
JMÉNO

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ

LAHODNÝ
NÁPOJ

ISLÁMSKÝ
PŮST

NAPADAT

1. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY
POPĚVEK

POČÍTAT
(NÁŘ.)

VELKÝ
TÁC

NIKOLI

PRAOTEC
ARABÁK

KOZÁCKÝ
VELITEL

NÁPOR
CHOROBY
60 KUSŮ

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ

PEREL
MOŽNÁ

ZNAČKA
TITANU

DOMÁCKY
ATANAS
ZÁVOD

MÍRU (ZK.)

OSOBNÍ
ZÁJMENO
ZN. STAT-
AMPÉRU

SPZ
RIMAVSKÉ
SOBOTY

KLOUDNĚ

DOMÁCKY
OREST

JEDEN Z
MUŠKETÝRŮ

 JEVIŠTNÍ
ZÁVĚS

STĚNY
LISTOVÁ

ZELENINA

DVĚ NA
TŘETÍ

SVÁŽENÍ

TKANINA K
VYŠÍVÁNÍ
STEPNÍ
TRÁVA

HORŠÍ
NEŽ

SEDMÁ

BELGICKÉ
LÁZNĚ

ZÁPACH

ASIJSKÝ
JELEN

KALABA

DEKA-
GRAMY

(HOVOR.)
SARMAT

DĚTSKÝ
POZDRAV

NAŠE TV
STANICE
CITOSL.

POCHOPENÍ

ZN. AUTO-
SVÍČEK

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

DADA-
ISMUS
POHYB

VZDUCHEM

DOMÁCKY
OLGA

PŘED-
LOŽKA

ŘÍMSKÝCH
51

ROZKAZ
ŘÍMSKÝCH

1001

JMÉNO
HERCE

GIBSONA
TATO

3. DÍL
TAJENKY

MRAVO-
UKA

HVĚZDA
V SOU-
HVĚZDÍ
OREL

ŘÍMAN
ĎÁBEL
(PODLE
TYLA)

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: Příroda nemá ráda náhlé změny. POMŮCKA: ATAIR, ORA.
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POZVÁNKA

KAM V BOHUMÍNĚ

(Dokončení ze str. 15)

SPORT

FOTBAL

 ● 10.11. ve 14 hodin FK BOSPOR – FC 
SLAVOJ OLYMPIA BRUNTÁL. Muži, divize, 
hřiště za parkem.  

HOKEJ Krajská liga mužů.
 ● 10.11. v 17.30 hodin HC BOSPOR 

– HK KRNOV.
 ● 24.11. v 17.30 hodin HC BOSPOR

 – HC ROŽNOV POD RADHOŠTĚM.

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.
aerobikbohumin.net.

 ● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE (u Bas-
tien 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 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) 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  6–7.45
  12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin
Každý den v 19 hodin saunové ceremo-
niály.

 ● 16.11. ve 21.15–2.00 hodin SAUNOVÁ 
NOC. Ceremoniály, peeling, výživová 
poradkyně, masér, koupání při svíčkách, 
690 Kč. 
FITKO

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

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.

Příroda Bohumínska – motýli (225)

Babočka bílé C
(Nymphalis c-album)

Babočka bílé C byla u nás v minu-
losti podstatně hojnější. Vyhýbá 
se intenzivně kultivované krajině 
– početnější je jen v rozsáhlejších 
lesích. Současný úbytek stavů sou-
visí s chemizací v zemědělství 
a mizením přirozených stanovišť.  
Vyskytuje se od nížin po horské ob-
lasti, obývá okraje lesů, lesní světliny 
a cesty, křovinaté lemy a liniovou 
zeleň v otevřené krajině, okraje vod-
ních nádrží, parky, zahrady a sady. 
Tento druh denních motýlů přezi-
muje v chráněných úkrytech v lese, 
v trsech rostlin, mezi kořeny stromů, 

v hustém křoví a podobně. Na jaře 
a v létě se živí nektarem kvetoucích 
rostlin, na podzim sají šťávu z kvasí-
cího ovoce nebo vytékající mízu 
z poraněných stromů. Živnými rost-
linami housenek jsou kopřivy, vrby, 
chmel otáčivý, srstka angrešt, rybíz, 
líska obecná a jilmy. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Další saunová noc 
v aquacentru
Plavání při svíčkách s relaxační 
hudební kulisou. Pouze jeden 
z bonbónků další saunové noci, 
která proběhne v pátek 16. listopa-
du od 21.15 do 2.00 hodin v aqua-
centru. Návštěvníci budou moci 
využít jeho celý areál. Pořadatelé 
připravili drink na uvítanou, ob-
čerstvení, saunové ceremoniály, 
peelingové procedury, k dispo-
zici budou výživové poradkyně 
a masér. Celý večer podkreslí pří-
jemná hudba a klidná atmosféra. 
Plavky a župan s sebou. Vstupenky 
za 690 korun už jsou v předprodeji 
v pokladně aquacentra.  (red)

Umělecky nadaní gymnazisté vystavují
Více než dvacet studentů Gymnázia Františka Živného v Bohumíně vystavuje v Salonu 
Maryška. Jejich práce spojuje latinský citát Ex privata industria aneb Z vlastní píle. 
Výstava je v salonu k vidění do 20. listopadu vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Škola pořádá výstavy jednou za dva až 
tři roky, současná je už pátou v pořadí. 
Mládež pokaždé překvapí talentem. 
„Zatímco minulé výstavy jsme tematicky 
zaměřili, tentokrát jsme nechali žákům 
volnou ruku. Díky tomu se objevují různé 
techniky, náměty a nápady. Někteří vsadili 
na optimistické pojetí, jiní do svých prací 
promítli tajemno, další sáhli po moderním 
umění,“ uvedla kurátorka výstavy a uči-
telka Jana Kaňoková z gymnázia. 

Výstava představuje umění od obrazů 
na plátně, přes kresby, dřevořezby až po 
fotografi e pořízené dronem. Středoško-
láci tvořili v hodinách výtvarné výchovy 
a někteří taky doma. Výstava v Salonu 
Maryška probíhá pod záštitou tamního 
volnočasového Klubu U Létající ryby, 
který podporuje mladou generaci. (luk)

Vernisáž studentské výstavy proběhla za účasti mladých autorů 24. října.  Foto: Jana Kaňoková


