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Rosnička táhne, Bardotka tlačí. Laik se této větě podiví, ale zasvěcenci se 
rozzáří oči. Milovníci mašinek, vlaků a železnice přesně vědí, že je řeč o his-
torických lokomotivách. Několik krásných exemplářů bylo 28. září k vidění 
také v Bohumíně. Po roce sem opět zavítal regionální Den železnice.

Železničářské oslavy se v Bohumí-
ně konaly už podeváté, přičemž 
v největším měřítku proběhly předlo-
ni. Tehdy byla stanice hlavním hosti-
telským místem. Pocty se jí dostalo 
u příležitosti 170. výročí Severní drá-
hy císaře Ferdinanda. 1. května 1847 
přijel do města první vlak a současně 
tak vznikla jeho nejmladší část Nový 
Bohumín. Letos bylo centrum dění 
s  označením »národního dne« 

v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka, 
které slavilo dvacáté narozeniny. Dal-
ší železniční uzly včetně Bohumína 
organizovaly regionální oslavy. Ale 
i ty stály rozhodně za návštěvu.

Největší pozornost v Bohumíně 
poutala parní lokomotiva řady 464.2 
neboli Rosnička. Jde o vzácnou ma-
šinku, protože v roce 1956 vyrobily 
Škodovy závody pouhé dva kusy, 
prototypy, a k sériové výrobě nikdy 

nedošlo. Rosnička v den oslav táhla 
zvláštní vlaky s historickými vagony. 
Soupravu doplňovala i elektrická ma-
šinka 478.1002 z roku 1964, které se 
přezdívá Zamračená, Bardotka nebo 
Cecaňa. Speciální vlak vyrážel do ně-
kolika ostravských stanic a vracel se 
do Bohumína. Jiný vlak s parní mašin-
kou se vydal po vlečkách AWT, po 
části staré Košicko-bohumínské drá-
hy do Návsí. Další skvosty pak staticky 
pózovaly v depu kolejových vozidel. 
Návštěvníky tam čekal třeba Brejlo-
vec 754 059-4 z roku 1979 nebo oran-
žová EP05-23. Tu vyráběla Škoda Pl-
zeň letech 1973 až 1977 pro polské 

partnery. Konkrétní lokomotiva, která 
byla v depu k vidění, sloužila v Polsku 
až do roku 2008. Výstavku doplňovaly 
další atraktivní vozy včetně obřího 
vyprošťovacího speciálu.

Slunečný den ajznboňáckým osla-
vám přál a živo bylo i před nádražím. 
Tady se také proháněly mašinky, ale 
mnohem menší. Kroužily zde modely 
vláčků různých měřítek. Děti se moh-
ly vyřádit na atrakcích a zhlédnout 
loutkové divadlo. Vše doplňovaly 
stánky s občerstvením i suvenýry 
a před stanicí vyrostlo i pódium, na 
kterém se představily kapely i sóloví 
zpěváci. (tch)

Den mašinek. Parních, elektrických i miniaturních
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„Myši už jsou tady,“ zpívá legendární Pražský výběr. Zatímco se z písně stal hit, 
o citované hlodavce nikdo moc nestojí. Navíc se spolu s potkany výrazně 
přemnožili. Bohumín proto přistoupil k povinné plošné deratizaci, kterou na-
řizuje obecně závazná vyhláška. Město, bytová družstva, podnikatelé i fabriky 
mají na její provedení dva měsíce. Od počátku října do konce listopadu.

Deratizace v menším měřítku pro-
bíhá průběžně. Například město v lo-
kalitách se zvýšeným výskytem myší 
a potkanů zasahovalo loni osm-
náctkrát, letos do konce srpna byl 
zákroků stejný počet. Když se ale tato 
d í l č í  h u b e n í  m í j e j í  ú č i n k e m 

a hlodavců nekontrolovaně přibývá, 
je čas na deratizaci plošnou. V Bohu-
míně proběhla naposledy před pěti 
lety. 

„Akce musí být rychlá a jednotná, 
aby se hlodavci nestihli přemístit ji-
nam. Proto vyhláška stanoví přesný 

časový úsek k provedení,“ sdělil ve-
doucí odboru životního prostředí 
a služeb Jan Jeziorský. Subjekty, na 
něž se povinnost vztahuje, nemohou 
instalaci návnad provádět svépomo-
cí, obrátit se musí na specializované 
firmy. Ty pak městu předávají zpět-
nou vazbu,. „Díky tomu víme, kde už 
deratizace proběhla, a můžeme pří-
padně zatlačit na subjekty, které se k ní 
zatím staví laxně,“ dodal Jeziorský. 

Smyslem vyhlášky a plošného zá-
sahu je ochrana zdraví před vznikem 

a šířením infekčních onemocnění. 
Největší problémy s přemnoženými 
hlodavci jsou v současnosti v centru 
města. Potkani, kteří dokáží vyvést za 
rok až sedmdesát mláďat, a další ha-
věť se drží tam, kde má potravu. A ta 
je snadno k mání v popelnicích, do 
kterých lidé nezodpovědně vyhazují 
hromady jídla. Chlupaté přenašeče 
infekcí tak vlastně »přikrmují« a sami 
si zadělávají na možný problém. 
 (tch)

Vyhláška nařizuje plošný zásah proti hlodavcům

Foto: Pavel Čempěl
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Bohumínští zastupitelé schválili bezúročné půjčky pro Bohu-
míňáky, kteří uspěli ve třetí vlně kotlíkových dotací. Město jim 
půjčí až dvě stě tisíc. Peníze budou moci využít na předfinan-
cování výměny topení, tedy než obdrží samotnou dotaci. Žá-
dosti začne radnice přijímat od 11. října.

„Ve třetí vlně uspělo 153 Bohu-
míňáků, 84 z  nich bude chtít 
bezúročnou půjčku na předfinan-
cování využít, jak vyplynulo z na-
šeho průzkumu, který jsme uspořá-
dali na jaře,“ sdělil místostarosta 
Lumír Macura. Bezúročné půjčky 
na výměnu kotlů radnice organi-
zuje díky státnímu programu 
Restart. Ten vyhlásil Státní fond 
životního prostředí (SFŽP) a Bo-
humín požádal o dotaci ve výši 
15,3 milionu. „Abychom pro naše 
obyvatele získali dostatek prostřed-
ků, museli jsme SFŽP předložit se-

znam těch, kteří plánují změnu 
vytápění a chtějí si na ni půjčit. 
Vážných zájemců se nám přihlásilo 
přes osmdesát, ti dostanou peníze 
přednostně. Domkaři, kteří v před-
stihu svůj zájem o půjčku neavizo-
vali, budou mít ale rovněž šanci. 
V naší žádosti o dotaci jsme na ně 
pamatovali a počítali s finanční 
rezervou,“ upřesnil Macura.

Domkaři budou mít na splacení 
bezúročné půjčky až tři roky. Prv-
ní splátka se bude rovnat výši vy-
placené kotlíkové dotace. Poté už 
budou hradit měsíčně maximálně 

dva tisíce. „Vypůjčené státní peníze 
na kotlíkové půjčky pro Bohumíňá-
ky pak nebudeme muset vracet, 
pokud je použijeme na ekologické 
projekty. Počítáme s tím, že by-
chom za ně zateplili sportovní cen-
trum Bosporka, vysázeli stromy 
v budoucím lesoparku Na Panském 
a v plánovaném parčíku mezi ro-
dinnými domy v ulici Petra Cingra. 
Část z nich bychom chtěli využít 
také na instalaci fotovoltaiky na 
střeše městské sportovní haly,“ do-
dal místostarosta Macura.

Na kotlíkové půjčky se mohou 
zájemci zeptat v kanceláři číslo 
A 215 v hlavní budově radnice, na 
čísle 596 092 187 nebo e-mailu 
balgova.ivana@mubo.cz. Informa-
ce najdou také na www.bohumin.
cz v sekci O městě, rubrice Ekolo-

gické okénko, záložce Ovzduší.
Na třetí výzvu kotlíkových do-

tací v Moravskoslezském kraji za-
reagovalo deset tisíc domkařů. 
Kraj uspokojil 3 373 z nich, a tím 
vyčerpal vyčleněnou půl miliardu. 
Další úspěšní žadatelé jsou v po-
řadníku a čekají, až kraj získá 
z Ministerstva životního prostředí 
další prostředky na výměny. Na 
pořízení nového zdroje vytápění 
mohou získat až 142 tisíc v závis-
losti na zvoleném zdroji vytápění. 
Může to být plynový kotel, tepelné 
čerpadlo nebo kotel na biomasu či 
dřevo. Kotlíková dotace ve třetí 
výzvě se už nevztahuje na kotle na 
uhlí.  
 Lucie BaLcaROVÁ

Oblast drátoven je jednou ze vstupních bran do města, současně však má stále 
stigma z minulých desetiletí, kdy zde koncentrací nepřizpůsobivých vzniklo 
ghetto. této nálepky se město postupně snaží oblast zbavit. V lokalitě padlo 
k zemi pět vybydlených domů. Prostranství po posledním z nich nyní prochází 
rekultivací.

Loni těžká technika srovnala se zemí dům 
číslo 239 u drátovenského mostu. Demoliční 
firma přímo na místě recyklovala stavební 
materiál a část suti posloužila ke zpevnění 
a modulaci valu u mostu. Postupně tady 
vznikla zpevněná komunikace a přibyly 
úsporné LED lampy. Nyní pokročil záměr 
revitalizace území do další fáze. „Na plochu 
po demolici jsme navezli 240 tun kvalitní ze-
miny. Srovnali jsme terén, který následně za-
travníme,“ informoval Rostislav Palán z měst-
ského odboru životního prostředí a služeb. 
Dalším krokem bude zeleň. Podél silnice 
a valu zahradníci vysadí dvanáct javorů. Jde 
o velmi odolnou dřevinu, která by se v loka-

litě měla bez problémů uchytit. Stromy pak 
oblast odcloní od silnice i okolí.

Současně s terénními úpravami vzniká 
i mobiliář. Z toho původního se zachovala jen 
klasická překlápěcí houpačka. Před bouráním 
domu ji firma musela demontovat, nyní už je 
zpátky v zemi. Doplnila ji dvě zcela nová pru-
žinová houpadla pro děti. „Dále na prostran-
ství u stávajících vzrostlých stromů umístíme 
posezení. Stůl, který tvoří jeden celek s lavič-
kami,“ uvedla Irena Šlachtová z odboru škol-
ství, kultury a sportu. Sestava k posezení 
bude zcela nová, vedle ní ale najde místo i la-
vička zánovní. Dříve sloužila na autobusové 
zastávce a teď najde nové uplatnění. (tch)

Od 10. do 18. října bude z technických důvo-
dů mimo provoz úsek občanských průkazů 
a cestovních dokladů. Uzavření přepážek si 
vyžádá rekonstrukce podlah v kancelářích. Už 
vyřízené doklady si lidé v době výluky budou 
moci vyzvednout v kanceláři A135 v přízemí 
hlavní budovy radnice. 

V současné době už neexistuje »spádovost« 
a doklady je možné vyřídit v jakékoli obci 
s rozšířenou působností. V neodkladných pří-
padech se proto žadatelé o nový občanský prů-
kaz či cestovní pas mohou obrátit na nejbližší 
úřady v Orlové, Karviné nebo Ostravě. Úsek 
dokladů děkuje za pochopení. (red)

Děkuji všem, kteří mi pomohli při do-
pravní nehodě 11. září v  Záblatí. Na 
takzvaném rozcestí mi řidič osobního 
auta, který odbočoval na vedlejší silnici, 
nedal přednost, a došlo ke střetu. Vážím si 
těch, kteří zastavili a věnovali mi svou po-
zornost, pomoc. Bohužel neznám jejich 
jména a využívám proto tuto možnost, 
abych jim veřejně poděkoval. Jsem rád, že 
pořád jsou mezi námi lidé, pro které po-
moc druhému v nouzi není jen fráze.  
 S poděkováním Dalibor StaNĚk

Bezúročné půjčky pro úspěšné kotlíkové žadatele

Místo vybydleného domu zeleň a mobiliář

Občanky a pasy mimo provoz

Poděkování 
za pomocFoto: Pavel Čempěl

V Drátovenské už není po zpustlém domě ani památky. Prostranství se zazelená a přibude v něm mobiliář.
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krajský soud zamítl žalobu Bohumína na Moravskoslezský kraj. Město se snažilo 
soudní cestou změnit část krajských zásad územního rozvoje, které se týkají budoucí 
trasy vysokorychlostní železnice. ač by měla být v plánech trasa pouze jedna, je jich 
tam v současnosti pět. Zabírají široké území v katastru Bohumína i Dolní Lutyně 
a blokují jeho rozvoj.

„Zákon o územním plánování nepřipouští 
možnost více variant. Schválená může být jen 
jedna, ta nejvhodnější,“ argumentoval místosta-
rosta Bohumína Lumír Macura. Bohumín s ná-
vrhem pěti tras nesouhlasil už při projednávání 
zásad územního rozvoje. Když neuspěl, obrátil 
se na soud. Ani u něj ale nenašel oporu. „Počká-
me na písemné odůvodnění rozsudku a zvážíme 
možnost kasační stížnosti k Nejvyššímu správní-
mu soudu,“ dodal Macura.

Bohumín má s krajem velmi dobré vztahy 
a »žaloba« na nich nic nemění. Ta je pouze ná-
strojem, jak v dané věci, tedy snížení počtu va-
riant, dosáhnout změny. Město si současně 
uvědomuje, že kraj při schvalování zásad neměl 
jinou možnost, než »ohnout zákon«. Problém 
je totiž o patro výš, na straně státu. Ministerstvo 
dopravy se dodnes nedohodlo se severními 
sousedy, ve kterém místě se vysokorychlostní 
trať (VRT) napojí na Polsko. A když neexistuje 
bod napojení, není stále jasné, kudy k němu 
železnice povede. Proto oněch nešťastných pět 
variant, které zabírají a blokují velké území. 
Omezují tím města, obce, ale i občany. Ke každé 
větší stavbě, investičnímu záměru v území by se 
muselo vyjadřovat ministerstvo. „Možná se teď 

ministerstvo trochu rozhoupe a začne o bodu na-
pojení jednat s polskou stranou usilovněji,“ za-
doufal místostarosta Lumír Macura.

VRT, po kterých se vlaky prohánějí rychlostí 
až 350 kilometrů v hodině, mají státy západní 
Evropy v provozu nebo ve výstavbě. U nás se 
zatím nacházejí ve stádiu příprav studie prove-
ditelnosti. Podle optimistických prognóz by 
první z úseků mohl vzniknout za deset let. Další 
postupně až do roku 2050. Je to hudba budouc-
nosti, ale kvůli VRT je už nyní třeba řešit vedení 
tras a »blokovat« pro ně území.

 Pavel ČeMPĚL

Na změny v organizaci dopravy si motoristé zvykají těžce, 
někdy i se skřípením zubů. a občas nastanou situace, že 
změnu zkrátka nepřijmou vůbec. Obyvatelé starobohumín-
ské ulice Na koutě se dokonce novince, která komunikaci 
proměnila v jednosměrku, bránili peticí. a byli úspěšní.

Větev ulice Na Koutě, která se napojuje na hlavní Slezskou ulici, patří 
k těm historickým. A podobně jako další starobohumínské uličky je 
velmi úzká, pouze pro jedno auto. Její obyvatelé ale měli zavedený sys-
tém, který dlouhé roky bez problémů fungoval. Proto je nemile zasko-
čilo, když se koncem srpna objevila u komunikace značka »zákaz vjezdu, 
jednosměrka«. Ke všemu právě na tom konci uličky, kterým byli všichni 
roky zvyklí vjíždět.

„Nedává to vůbec žádný smysl. 
Opačný konec u Slezské ulice, kte-
rým nás nová úprava nutí vjíždět, 
tady nikdo z okolí nepoužívá. 
Vjezd i výjezd na hlavní je totiž 
kvůli omezenému výhledu velmi 
riskantní,“ kroutil hlavou iniciátor 

petice Josef Riebauer. Dodal, že 
i sousedé vždy používali bezpeč-
nější příjezd od Sokolovské ulice, 
tedy ze směru od místní školy. 
I vrata dvorů nemovitostí jsou 
orientována tímto směrem. 
„Značky musí respektovat i cyklis-

té. Jak teď mám dceři rozumně 
vysvětlit, že při jízdě od školy ne-
může jet domů rovnou, ale má 
nejprve zajet na hlavní silnici a až 
pak se opačným koncem vracet 
z druhé strany. Vždyť je to nelogic-
ké i nebezpečné,“ přisadil si další 
soused.

Obyvatelé ulice proto sepsali 
petici a žádají změnu, respektive 
návrat k původnímu řešení. „Pod-
nět na jednosměrnou úpravu vze-
šel z komise pro městskou část. 
K úpravě jsme přistoupili v dobré 

víře, že přispěje ke zvýšení bezpeč-
nosti,“ sdělil místostarosta Lumír 
Macura. Jedním dechem dodal, že 
radnice návrhu komise důvěřova-
la a u obyvatel ulice jej už proto 
neověřovala. Což se bohužel ne-
vyplatilo. „Je to pro nás poučením 
a přiznáváme, že řešení nebylo 
nejšťastnější. Pouze pošetilec neu-
zná chybu,“ dodal Macura s tím, 
že onu »chybu« už město napra-
vilo. Organizace dopravy v ulici 
Na Koutě se vrátila do původního 
stavu. Pavel ČeMPĚL

Soud se zabýval železnicí budoucnosti

Dopravní novinka se u místních neujala

Ve schválených krajských zásadách územního rozvoje je nyní pět variant vedení vysokorychlostní železniční 
trati. Bohumín a Dolní Lutyně proti tomu protestují. Snaží se dosáhnout zredukování počtu tras.

Na Koutě je ve Starém Bohumíně jednou z mnoha velmi úzkých uliček. Ač tudy 
projede pouze jednou auto, místní měli v provozu systém. Ten jim zřízení jed-
nosměrky nabouralo.

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. Vyvoláva-
cí cena je 60 korun za m2. 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. Okružní 716, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správcov-
skou a úklidovou službou je po celko-
vé rekonstrukci v roce 2017. V bytě je 
koupelna s vanou. Byt s balkonem. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland škola a školka. Plocha pro výpo-
čet nájemného 48,26 m2, celková plo-
cha bytu 53,31 m2. Prohlídka 9.10. 
v 15.00-15.15 hodin a 10.10. v 10.15-
10.30 hodin. Licitace bytu se koná 
16.10. v 16.00 hodin. Podání přihláš-
ky do 14.10..

 ● Byt 1+4, ul. 9. května 592, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Cihlová zástavba, v blízkosti au-
tobusové stanoviště, Penny a Kau-

fland. Byt po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
117,94 m2, celková plocha bytu 121,94 
m2. Prohlídka 7.10. v 14.30-14.45 ho-
din a 8.10. v 8.30-8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 71, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům, dům 
i byt po celkové rekonstrukci, platová 
okna, balkon. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,88 m2, celková plocha 
bytu 31,20 m2. Prohlídka 21.10. 
v 14.15-14.30 hodin a 22.10. v 8.15-
8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
23.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 63, I. kategorie, 6. nadzemní 

podlaží. Byt po celkové rekonstrukci 
v roce 2017. Zateplený dům se nachá-
zí blízko centra města, odpočinková 
zóna je u domu, v blízkosti jsou ob-
chody, školky a škola. Plocha pro vý-
počet nájemného 27,42 m2, celková 
plocha bytu 29,62 m2. Prohlídka 
21.10. ve 14.30-14.45 hodin a 22.10. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 23.10. v 16.15 hodin. (red)

Očistu si tu a tam zaslouží třeba i sochy. V Bohumíně jich mnoho není, ty figurální 
lze spočítat na prstech jedné ruky. Dvěma nejvýraznějším v samotném centru se 
odborníci naposledy věnovali před patnácti lety a byl nejvyšší čas kúru 
zopakovat.

Očistou v uplynulých dnech prošla socha 
matky s dítětem na náměstí Budoucnosti. 
„Proces zahrnoval tlakové čištění, pískování, 
chemickou likvidaci mechů a lišejníků, hloubko-
vé zpevnění,“ uvedla Irena Šlachtová z radnič-
ního odboru školství, kultury a  sportu. 

Nakonec čekala 2,7 metru vysokou skulpturu 
hydrofobizace a antigraffiti, tedy ochrana před 
nepříznivým počasím a vandaly.

Sochu z hořického pískovce vytvořil v roce 
1974 akademický sochař Vladislav Gajda 
(1925-2010). Významný ostravský umělec byl 
průkopníkem sochařské metody tryskání pís-
kem do kamene. Mezi jeho díla patří například 
obří plastika na stěně stanice pražského metra 
Kačerov. Asi nepřekvapí, že jeho socha 
v Bohumíně dostala vzhledem k době svého 
vzniku název »Nikdy bídu, nikdy válku«.

Druhá socha, vlastně sousoší, kterému v září 
věnoval péči restaurátor, autora nemá. Přesněji 
jeho jméno se v análech nezachovalo. Stejně 
jako rok vytvoření a název. Dostala proto do-
datečně pojmenování »Rodina« a zřejmě 
vznikla rovněž v 70. letech. Sousoší z bílého 
vápence se nachází u nákupního střediska 
Centrum poblíž křižovatky hlavní třídy 
a Štefánikovy ulice. Za ošetření obou děl zapla-
tilo město bezmála sto tisíc. (tch)

Propojení všech středisek areálu Bosporu platebními terminály je 
jednou z novinek, které mají návštěvníkům zpříjemnit rekreaci 
a sportování. Lidé mohou nyní v kterémkoli z nich platit kartou 
i permanentkou, což urychlí jejich odbavení na pokladnách. Dosud 
to bylo možné jen v aquacentru a sportovních halách, nově jsou 
terminály i na zimním stadionu a na adventure golfu.

Bospor během prázdnin investoval 
i  do modernizace celého areálu. 
Vylepšení se dočkal zimní stadion, 
kde ve vestibulu přibyl gumový po-
vrch. „Návštěvníci se po něm dostanou 
do půjčovny vybavení i na toalety, aniž 
by si tupili své brusle,“ upřesnil jedna-
tel Bosporu Jan Resler. Zimní stadion 
zahájil hlavní sezonu 13. září pro ho-
kejové kluby, od soboty 5. října začíná 
pravidelné bruslení veřejnosti.

Ve sportovní hale, která slaví páté 
výročí, se lajnovalo hřiště s umělou 
trávou tak, aby čáry byly vytvořeny ze 
stejného materiálu jako povrch. 
Sezona začala i ve sportovním centru 
Bosporka, kterou loni převzalo, opra-
vilo a  znovu zprovoznilo město. 
Novinkou je lezecký kurz pro děti na 
nové boulderingové stěně.

 (yak)

Matka i rodinka opět v kondici

S kartou na zimák i na golf

Foto: irena Šlachtová a Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

16. října v 16.15 hodin se koná 
licitace bytu 4+1 v ulici 9. května 
592. Cihlový dům prošel loni rekon-
strukcí, na kterou letos navázala 
úprava komunikace a okolí. Nachází 
se u autobusového stanoviště.
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kališovo jezero je vyhledávaným útočištěm rybářů a v sezoně 
i milovníků vodních radovánek. Plocha, která se rozkládá 
mezi Starým Bohumínem a Šunychlem, je ale stále také do-
bývacím prostorem. Nic na tom nemění skutečnost, že už se 
zde pár let štěrkopísek netěží. k jedné změně, viditelné i ze 
vzdálenějších břehů, přece jen došlo. V areálu štěrkovny pro-
běhla demolice. k zemi šly staré ocelové věže a dopravníky.

Demolice technologické linky 
proběhla ve druhé půlce září. 
Následovat bude zplanýrovaní te-
rénu a dílčí úpravy. „Zařízení 
dlouho stálo a nebylo v dobré kon-
dici. Za stávajícího stavu už nebylo 
vlastně použitelné. K demolici jsme 

přistoupili, aby nikoho neohrožo-
valo. Přestože je do našeho areálu 
vstup zakázán, k jeho porušování 
bohužel nezřídka docházelo,“ 
ozřejmil Radim Štilárek, vedoucí 
Štěrkovny Bohumín ze společnos-
ti Kamenolomy ČR. Dalším 

důvodem odstranění kovových 
konstrukcí bylo, že »zpeněžitelné« 
komponenty lákaly zloděje. 
Strážní služba musela řešit neje-
den incident s  nenechavými 
nájezdníky.

Další osud areálu je zatím 
nejasný. „Zůstává v něm ještě ně-
kolik budov, technologie a plavidla 
na vodě. I ty s největší pravděpo-
dobností v příštích letech zmizí,“ 
dodal Štilárek. Štěrkovna je za-
konzervovaná a s těžbou se v do-
hledné době nepočítá. Část jezera 
na jeho opačném konci byla loni 

vyňata z dobývacího prostoru 
a bude sloužit rozvoji rekreace. 
Zatraktivnění pláže a jejího okolí 
probíhá v režii města. Větší plo-
cha, kterou od té rekreační rozliší 
od příští sezony bójky, ale dobý-
vacím prostorem zůstává. Stále se 
zde nacházejí zásoby štěrkopísku, 
které podle horního zákona patří 
státu. Aby se mohlo něco změnit, 
musela by je ministerstva průmy-
slu a životního prostředí »ode-
psat«. To ale v současné době není 
příliš reálné. 

 (tch)

Lovci pokladů i sběratelé veteše. Rodiny, které si chtějí do bytu pořídit dekorativní 
drobnost, umělecké dílo, nebo rovnou celý nábytek. kutilové, kterým se pokazilo 
nějaké udělátko a shánějí náhradní díl. ti všichni se v neděli 15. září vypravili na 
Jarmark na hranici.

Bleší trh na bývalém hraničním přechodu 
Bohumín-Chałupki letos oslavil desáté výročí. 
Začínal skromně s několika stánky. Ale zájem 
vystavovatelů, kteří mají prodejní místa zdar-
ma a záleží pouze na jejich rychlosti, aby chy-
tili nejlepší flek, rostl raketovou rychlostí. 
A čím pestřejší nabídka zboží, tím větší zájem 
návštěvníků. Nemusí jít nutně o kupující. 

Jarmark plní i funkci »muzea kuriozit«, na 
který míří lidé zkrátka jen na »čumendu«. 
Udělají si výlet, posedí u stánků a dají si něja-
kou voňavou specialitu.

Účast logicky ovlivňuje počasí, a protože 
letos akci vyloženě přálo, bylo na hraničním 
přechodu narváno. Jarmark se koná dvakrát 
ročně, takže na shledanou zase na jaře. (tch)

Po dvouleté přestávce se do městských částí 
vrací schůzky s občany. Formát setkání ve-
dení města s místními obyvateli v Bohumíně 
funguje už bezmála čtvrt století. Účelem 
setkání je předávání informací. Vedení 
Bohumína seznámí posluchače s novinkami, 
které se za uplynulý rok ve městě udály nebo 
se chystají, zpětnou vazbou jsou zase postře-
hy či problémy starousedlíků. 

8. října
16.00 Šunychl, restaurace Zlatý jelen 
17.30 Starý Bohumín, základní škola
9. října
16.00 Pudlov, restaurace U Studny  
17.30 Vrbice, hasičská zbrojnice
10. října
16.00 Skřečoň, základní škola  
17.30 Záblatí, sokolovna

Linka zmizela, dobývací prostor zůstává

Jarmark i muzeum kuriozit

Setkání 
v městských částech

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Do areálu štěrkovny je vstup zakázán. Odstranění věží a technologické linky je 
ale viditelné i ze vzdálenějších břehů.
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Mají si kde hrát? ano, mají. Ještě před prázdninami radnice 
inovovala vybavení sportovišť ve vnitroblocích a sídlištních 
dvorech. Do konce roku chce stihnout ještě obměnu na po-
sledním plácku v kostelní ulici.

Na sídlištních sportovištích už 
pomalu končila životnost branek. 
Svými rozměry odpovídají háze-
né, ale stejně dobře je využijí hráči 
malé kopané a dalších sportů. Je-
jich obměna proběhla v Nerudově 
ulici u Rákosníčkova hřiště, v Čá-
slavské poblíž Bosporky a v ulici 
Svat. Čecha. Tady radnice nainsta-
lovala trochu jiný typ. „Jsou menší, 
zato víceúčelové. Využívat je mo-
hou i florbalisté,“ sdělila Irena Šla-
chtová z odboru školství, kultury 
a sportu bohumínské radnice. 
Obnova tím ale neskončila, a tak 
se v nejbližších dnech dočká no-

vých gólmanských svatyní ještě 
hřiště v Kostelní ulici. Pořízení 
všech nových branek a sítí včetně 
ukotvení přijde na 110 tisíc.

Jedna skupina sportovců už 
nové podmínky má, k míčovým 
hrám však patří i košíková. „Příští 
rok se chceme zaměřit na výměnu 
basketbalových košů,“ nastínila 
Šlachtová. Dosud jsou téměř všu-
de koše se síťkami, které nemají 
dlouhou výdrž. Nahradit by je 
měly splétané kovové řetízky, které 
jsou velmi rozšířené v zemi bas-
ketbalu zaslíbené, v severoameric-
ké domovině NBA. (tch)

Pokrytí věže už zase barevně ladí se zbytkem stavby. 
Ve Skřečoni proběhla oprava a ošetření plechové 
střechy místního kostela. ta dostala ve finále 
červenou barvu, která chrámu vrátila pů-
vodní podobu.

„Když jsem do Bohumína roce 2014 při-
šel, střecha skřečoňského kostela byla v tris-
tním stavu a do objektu zatékalo. Oslovil 
jsem tehdy klempíře a některé prvky jsme 
vyměnili. Bylo ale jasné, že pokud se v nej-
bližších letech neudělá oprava celé střechy, 
v budoucnu už by se nemusela dělat vůbec, 
protože by se rozpadla,“ vylíčil farář Pavel 
Cieslar z Římskokatolické farnosti Nový 
Bohumín, pod kterou spadá i filiální kos-
tel ve Skřečoni. Začal tedy postupně sbírat 
prostředky na ošetření střechy, do které se 
firma mohla pustit nyní v září. Náklady na 
opravu přesáhly dvě stě tisíc.

Specialisté z vysokozdvižné plošiny nej-
prve celou plochu zbavili špíny a nánosů. 
Tryskání ale také odhalilo další poškození 
pozinkovaných plechů. Některé klempíř-
ské prvky proto bylo nutné vyměnit. Na-
konec přišel na řadu nátěr. Nejen střechy 
lodě a presbytáře, ale i zaplechování pilířů 
a menší zvoničky. »Plechařina«, která byla 
v uplynulých letech šedá a strakatá, dosta-
la červenou barvu, tedy odstín původní. 

K o s -
telní věž 
už ji měla od 
roku 2011, kdy 
prošla generální rekonstrukcí a zpevně-
ním statiky. Vzhled chrámu se tak sjedno-
til. „Obnovení červené střechy navíc kore-
sponduje s dalšími cihlovými kostely 
a kaplemi v Bohumíně, které mají střechy 
z pozinkovaného plechu,“ dodal Pavel Cie-
slar. Výjimkou v této společnosti cihlo-
vých církevních staveb je pouze katolický 
kostel v Novém Bohumíně, který má kva-
litnější střechu z mědi. (tch)

Nad tím zůstává rozum stát. Z gumové dopadové plochy na novém dět-
ském hřišti někdo vyřízne obdélník velikosti klasické cihly. Proč? Zajímalo 
ho, co povrch hřiště tvoří? Potřeboval doma kousek gumy k podložení sto-
lu? Nebo se jen nudil. těžko říct, nicméně podobná nepochopitelná van-
dalství je třeba zase opravit.

Vykuchaná dopadová plocha na novém 
hřišti v Alešově ulici už je spravená, zápla-
tovaná. Oprava přišla město na několik 
tisíc. Jenže nejde o ojedinělý případ. „Roz-
šířeným nešvarem je lození po stříškách 
domečků na dětských hřištích. Děti nebo 
dospělí, těžko říct, tím ničí střešní krytinu,“ 
posteskla si Irena Šlachtová z městského 
odboru školství, kultury a sportu.

Na dětské koutky dohlížejí správci, ale ti 
tam nemohou být nonstop. Kamery ano. 
Radnice proto v uplynulých týdnech roz-
místila v koutcích informativní tabulky. 
Na osmnácti místech informují, že prostor 
hlídají bezpečnostní kamery. Na dalších se 
objevily tabulky zakazující promenádu po 
střechách dětských prvků. 

 (erh)

Vsítit gól do nové branky

Střecha se červená a už do ní nezateče

Vandalství na dětských hřištích

Nové branky na hřišti v Nerudově ulici.

Gumový povrch dětského hřiště v Alešově ulici rozpárali van-
dalové. Oprava stála město několik tisíc.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl a Pavel cieslar

Foto: Pavel Čempěl
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kuchyně s grily, kadeřnický salon, autoopravárenská dílna. 
Vše se vešlo na náměstí před radnicí a bylo toho mnohem 
více. Střední škola Bohumín pořádala 25. září Den řemesel, 
prezentaci svých studijních i učebních oborů.

Žáci devátých tříd pomalu, ale 
jistě »stříhají metr« a rozhodují 
se, kam dál. Oslovit se je snaží 
střední škola, která zejména de-
váťákům každoročně na náměstí 
představuje svou nabídku oborů. 
A to poutavou formou. Žáci obo-
ru kuchař-číšník míchají v impro-
vizovaném baru drinky a vaří 
dobroty. Letos to byl bigos ověn-
čený stříbrnou cenou z červnové 

kulinářské soutěže na Slezskoost-
ravském hradu. U stánku bylo 
narváno, stejně jako u kadeřníků, 
kde byly hitem rychlé střihy, krát-
kodobé barvení vlasů, jejich žeh-
lení nebo zaplétání barevných 
nití. 

„Představili se také žáci technic-
kých oborů, budoucí obráběči, zá-
mečníci, elektrikáři, automechani-
ci. K vidění byly jejich výrobky 

i různé ukázky, například zapojo-
vání obvodů, elektropanely, dia-
gnostika motoru,“ popsal některé 
z prezentací zástupce ředitelky 
střední školy Jan Konvička s tím, 
že zajímavosti ze svého studia na-
bídli také maturanti. Na akci do-
razili žáci čtyř bohumínských 
a dvou orlovských devítiletek. 
Nakouknout přišli i kolemjdoucí. 
Krom ukázek pro ně organizátoři 
připravili také doprovodný pro-
gram a soutěže. Například veslo-
vání na trenažéru nebo měření 
stisku ruky. 

Další propagační akcí příspěv-
kové organizace bude 18. prosince 
den otevřených dveří. Střední 
škola by během něj chtěla poprvé 

představit také nový učební obor 
- železničář. Tento tříletý obor 
nyní škola připravuje společně se 
svým zřizovatelem, Moravsko-
slezským krajem. (tch)

Slezsko není tradiční vinařskou oblastí, ovšem nápoj z hroznů 
je tady populární. Bohumín není výjimkou. a přestože tady 
člověk o sklípek nezavadí, novobohumínské náměstí už 
sedm let hostí hojně navštěvované vinobraní. Letos 14. září 
na něj zavítaly dva a půl tisíce milovníků vína.

„Po zkušenostech ze všech roční-
ků bychom akci mohli klidně říkat 
»burčákobraní«. O zkvašený mošt 

z vinné révy je vždy největší zájem. 
Letos byly k mání čtyři druhy 
a prodalo se jej 1 100 litrů,“ vypo-

čítal Jan Fedorowicz z městské 
agentury K3. Dodal, že na dračku 
šla také vína ovocná, ale »vlajko-
vou lodí« byla nabídka klasických 
lahvových a stáčených vín. Ta si 
mohli návštěvníci odnést domů 
nebo vychutnat přímo na rynku. 
Nejen z kelímků, i stylově, k dis-
pozici byly na vratnou zálohu po-
ctivé skleničky.

Zajímavou novinkou byla 
takzvaná řízená degustace. Zkuše-
ný sklepmistr, majitel vinařství 
z Mikulova, představil přítomným 
deset druhů vína. Popsal jejich 

vůni neboli buket, barvu, chuť, 
povyprávěl, jak dlouho víno zraje. 
Sommelierství si pak mohli sami 
vyzkoušet i návštěvníci.

K vinobraní se připojila i Ka-
várna na náměstí a připravila od-
povídající menu. K bílému vínu 
nabízela grilovaného pstruha, 
k červenému uzenou vepřovou 
kýtu. Další dobroty si mohli ná-
vštěvníci zakoupit ve stáncích 
a pochutnat si na nich třeba na 
lavičkách u pódia. Na něm se stří-
daly a k dobré náladě hrály kapely 
Lipka a Docuku. (tch)

Foyer kina nebude 11. října za-
svěceno kultuře, ale péči o tělesné 
schránky. Od 9 do 16 hodin tady 
ve spolupráci s Bohumínskou 
městskou nemocnicí, Očním 
centrem Agel a VZP proběhne 
každoroční Den zdraví. Klasikou 
akce budou měření tlaku, cukru 
v krvi, tuku v těle či cholesterolu. 
Zájemci mohou absolvovat také 
vyšetření nitroočního tlaku jako 
prevenci zeleného zákalu a ne-
chat si změřit dioptrie. Zajímavá 

jistě bude instruktáž správného 
mytí rukou s následnou kontro-
lou pod UV lampou nebo nácvik 
srdeční masáže a umělého dýchá-
ní na figuríně. Součástí Dne zdra-
ví bude opět dobročinná sbírka 
klubíček vlny, z níž dobrovolníci 
pletou chobotničky pro novoro-
zence. Dostávají je miminka se 
zhoršenou poporodní adaptací 
a díky chobotničkám se v inkubá-
torech cítí mnohem bezpečněji. 
 (red)

ukázky, nový účes i něco do žaludku

Den zdraví s chobotničkami

Někdo červené, někdo bílé, burčák všichni

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Není to tak dávno, co se učily chodit, teď už mají na nohou brusle. Některé poprvé 
v životě. Premiérové krůčky po ledě si vyzkoušely děti od čtyř do osmi let v rámci 
celostátního týdne hokeje. V Bohumíně ho tradičně organizoval klub Hc Bospor.

Rodinné týmy, které na zimní stadion dorazi-
ly, nejprve vyplnily dotazník a obdržely praktic-
ké dárky. Největší radost všem udělal dětský 
hokejový dres s reprezentačními symboly. Ná-
sledovala trocha osvěty a teorie. Dospěláci se 
dozvěděli, co obnáší mít doma malého hokejis-
tu. A pak už obout brusle a hurá na led. Smys-
lem akce je první seznámení s hokejem, pro 
některé i s ledovou plochou, na níž se prckům 
věnovali trenéři HC Bospor. 

Děti se naučily držet hokejku, střílet na bránu. 
Současně mohly sledovat, jaký pokrok by moh-
ly udělat, kdyby u sportu zůstaly. Organizátoři 
totiž skloubili akci s tréninkem malých hokejis-
tů z přípravky, který probíhal na oddělené části 
plochy. V nejmladších kategoriích působí smí-
šená družstva, a tak byly k vidění parádičky 
v podání kluků i děvčat.

Účast na seznamovací akci nebyla nijak zava-
zující. Bohumínský hokejový klub by přesto 

potěšilo, kdyby se některé z dětí začaly na 
trénincích objevovat pravidelně. Zájem-

ci se mohou informovat a hlásit na 
www.hc-bohumin.cz, telefonu 739 

756 463 či e-mailu info@hc-bohu-
min.cz. Týden hokeje se v Česku 
konal pošesté a projektu se věnuje 
web www.pojdhrathokej.cz.  (tch)

První krůčky a hned v dresu reprezentace

Děti si po prázdninách potřebují oprášit nejen češtinu, mati-
ku a další předměty, ale také zásady bezpečnosti v silničním 
provozu. Dobrou příležitostí k tomu bylo 21. září Dopravní 
odpoledne v Hobbyparku. už řadu let ho společně připravu-
jí městská agentura k3 a radniční odbor dopravy.

Pódium patřilo programu diva-
dla Kejkle, které pro ty nejmenší 
připravilo scénky a soutěže s do-
pravní tématikou. Bezpečnostní 
osvětě se zábavnou formou věno-
vali také animátoři na jednotli-
vých stanovištích. Děti tady po-

znávaly značky, vybarvovaly 
tématické omalovánky, seznamo-
valy se s povinnou výbavou kola. 
À propos kola. Ta byla hlavním 
lákadlem akce. Svou exhibicí 
všechny přítomné uchvátil šou-
men Jan Sladký z Liberce. Věnuje 

se biketrialu (zdolávání umělých 
i přírodních překážek na speciál-
ním kole) v soutěžní podobě i ve 
volném stylu. „V Bohumíně před-
váděl na svém bicyklu akrobatické 
kousky. Skákal přes figuranty, vy-
skočil na rampu i na své auto,“ 
popsal adrenalinové představení 
Lukáš Szebesta z K3 Bohumín. 
Cykloakrobat Jan Sladký se 
v Hobbyparku zhostil také role 
lektora. Na dráze s překážkami 
učil děti základní triky. (tch)

akrobat učil děti triky na kole

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Ve Vösendorf u Vídně se 15. září konalo čtvrté kolo NÖ Nachwuchscupu, dolnora-
kouské ligy pro děti a mládež. Závodníky čekal třicetimetrový sprint, trojskok a hod 
plným míčem přes hlavu. Nechybělo ani vzpírání.

Ligy se účastní také malí závodníci SK CWG 
Bohumín. Nejmladší Sophii Thérovou omezo-
valo lehčí zranění, a tak po třech vítězných ko-

lech skončila tentokrát druhá. Bára Gajdová 
předvedla výborné výkony, stačily však jen na 
čtvrté místo. Sabina Thérová ve vzpírání soupeř-

kám utekla, přemožitelky ale našla v atletických 
disciplínách, a tak obsadila poprvé druhou příč-
ku. Ve stejné skupině skončila čtvrtá stále se 
lepšící Eliška Tartaini. 

Ve své skupině se probojoval na stupně vítězů 
i Štěpán Gratke. Zabral především v atletice 
a vyhoupl se na třetí místo. Ve skupině nejstar-
ších žáků podržela atletika také Terezu Sklárčí-
kovou, kterou katapultovala na stříbrnou příčku.

Výprava SK CWG Bohumín na místo zavíta-
la o den dříve. Čas využila k prohlídce nádherné 
zoologické zahrady v zámeckém parku Schön-
brunnu. Děti se mohly seznámit se zvířátky, 
která v ostravské zoo nenajdou. Viděly lachtany, 
tučňáky a jeskyni plnou netopýrů, kteří dětem 
létali nad hlavami. 

 Jaroslav tHÉR

   S P O R t  ·  Ž i VO t  V e  M Ě S t Ě

Babí léto vítalo 21. září vodáky, kteří se přišli rozloučit s Odrou 
a absolvovat poslední letošní sjezd. Předcházel mu slavnostní 
ceremoniál »zamykání« řeky, který měl letos punc jubilea. konal 
se desátým rokem. 

Sezona na bohumínském úseku 
Odry se pojí především s městskou 
půjčovnou lodí. Letos po kanoích 
a raftech z jejího arzenálu sáhlo  
1 720 zájemců. Je to pořádný skok 
oproti loňsku, kdy měla půjčovna  
1 100 klientů. Je ale třeba zohlednit, 
že loňskou sezonu na Odře ovlivni-
lo sucho a nízká hladina řeky.

V tomto roce změnil své místo 
přístřešek k uskladnění plavidel. 
Ze dvora Pod Zeleným dubem jej 

starobohumínští dobrovolní hasi-
či, kteří půjčovnu zajišťují, svépo-
mocí přestěhovali do svého areálu 
u zbrojnice. Ten je sice od řeky 
kousek dál, ale pro samotné vodá-
ky je toto řešení komfortnější. 
„Dříve si lodě sami vyzvedávali ve 
dvoře hotelu, teď jim je hasiči přive-
zou přímo k nástupnímu místu 
u Odry,“ popsala novinku vedoucí 
městského organizačního odboru 
Miroslava Šmídová.

Městská půjčovna završila další 
úspěšnou sezonu. Před lety vznikla 
díky dotaci s podmínkou, že bude 
půjčování lodí bezplatné. Vodáci 
tak po celou dobu hradili pouze 
symbolický příspěvek na převoz 
plavidel. To bylo trnem v oku půj-
čovnám v okolních městech, kterým 
ta bohumínská »kazila cenovou po-
litiku«. Udržitelnost dotovaného 
projektu už ale skončila a radnice 
proto nevylučuje, že by se režim 
půjčovny mohl změnit. V úvahu 
přichází možnost, že by si hasiči 
vzali půjčovnu pod svou správu se 
vším všudy a provozovali by ji zcela 
sami. „Je to zatím jen myšlenka. Mu-
síme se k tomu sejít a probrat, jak by 
systém mohl v budoucnu fungovat,“ 
uzavřela Miroslava Šmídová. 

 (tch)

atletika, vzpírání a zvířátka v zoo

Poslední »ahoj« a otočit klíčem

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Markus koch

Posunutí termínu závěrečné plavby kvůli kolizi s jinou akcí se vyplatilo. Vodákům 
vyšlo nádherné počasí.

Stylovým klíčem letos Odru zamkl starosta Petr Vícha.

Foto: Jiří Spáčil
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Ze zápisků expedice speleologického klubu Orcus Bohumín, 
píše Josef Wagner.

Vyjíždíme z Dong Van na mo-
torkách a prvním cílem je městeč-
ko Meo Vac. Silnice se opět klika-
tí, stoupá a padá fantastickou 
krasovou krajinou. Projíždíme 
průsmykem Ma Pi Leng, který leží 
ve výšce 1 200 metrů nad mořem. 

Silnice pokračuje nad řekou Nho 
Quế a protéká hlubokým kaňo-
nem Tu San. Po obou stranách 
silnice v údolích i v sedlech mezi 
homolovitými skalnatými vrcholy 
leží malé vesničky. Téměř do 
všech vedou velmi úzké silničky, 

které lemují prudké svahy. Tak 
úzké, že při míjení dvou motorek 
raději přistavujeme. Silničky ne-
mají žádnou krajnici či zábradlí 
a pod námi je roklina hluboká ně-
kolik set metrů. Ale návštěva za-
padlých vesniček je velmi zajíma-
vá. Na všech svazích se začíná 
zelenat kukuřice, která je v oblasti 
téměř výhradní plodinou. K její-
mu pěstování využívají vesničané 
každý centimetr úrodné červené 
půdy na prudkých svazích. Pěstu-
jí i nejrůznější druhy zeleniny, by-
linek, ale také konopí, i když je 
prodej a užívání drog ve Vietna-
mu ilegální. Zastavujeme pod sva-
hem porostlým vegetací, ve kte-
rém vidíme terénní prohlubeň. 
Probíjíme se křovinami a za něko-
lik minut stojíme na okraji nehlu-
boké propasti a ve skalní stěně se 
otevírá jeskynní otvor. Janě v hou-
ští spadly sluneční brýle a hned si 
na ně šlápla a zničila. A tak jesky-
ně nese jméno »U Zlomených 
brýlí«. Neznámých, na objev čeka-
jících jeskyní jsou zde stovky. Jes-

kyňářský ráj. Pokračujeme a za 
dalších několik kilometrů odbo-
čujeme do další z vesnic. Cesta je 
ale hodně terénní, a tak parkuje-
me a jdeme dále pěšky. Nad námi 
v prudkých svazích ženy okopáva-
jí stovky minipolíček s kukuřicí. 
Obdivujeme, jak umí využít skalní 
mísy a vápencové hrázky k ucho-
vání vody na zavlažování. 

Je pozdní odpoledne a vydává-
me se na cestu zpět do našeho ho-
telu. Přijíždíme hodně pozdě, na-
jeli jsme 117 kilometrů.

 (Pokračování příště)

křížem krážem Vietnamem (5)

Vesničané využívají k pěstování kuku-
řice každý centimetr půdy a krasové 
formy často slouží jako zásobárny 
vody.

Přírodní krasové scenérie cestou do 
městečka Meo Vac.

Foto: Orcus Bohumín

Nová sezona začala pro mladé naděje bohumínského juda 
slibně. Judisté se v září předvedli na Velké ceně Ostravy, kde 
je každoročně velká konkurence. Sedmi závodníkům se po-
dařilo dosáhnout na »bednu«.

Bronz vybojovala Jana Vrábe-
lová, stříbro z Ostravy přivezli 
Vojtěch Böhm, Eliška Karasová, 
Marie Vojnarová a Veronika Bře-
sková. Z nejcennějšího kovu se 
těšili Patricie Hanusková a Filip 
Karas. „Zvlášť Filipa musím po-
chválit za obrovský pokrok, který 
letos udělal. Je radost se na to dí-
vat. Věřím, že z dílčích úspěchů 

dostane ještě větší hlad po další 
dřině a dalších vítězstvích,“ po-
znamenal trenér Filip Walter.

Klub Judo Bohumín přijímá 
nové členy. „Nábor nových Krpál-
ků je v plném proudu, trénujeme 
na adrese Nerudova 1040 vždy 
v pondělí a čtvrtek od 15.30 ho-
din,“ doplnil Walter.

 (yak)

Od 20. do 22. září vrcholila atletická sezona žactva na dráze. 
V kolíně se konalo republikové mistrovství starších žáků, na 
které se kvalifikovali také závodníci atletického klubu Bohu-
mín. Oddíl i město reprezentovali velmi kvalitně.

Mistrem Česka v běhu na 60 
metrů se stal Casey Long časem 
7,20 vteřiny. V běhu na 150 metrů 
obsadil ve finále šestou příčku. 
Úspěšně si počínal také Eric Tryn-
ka, který skončil sedmý v běhu na 
1 500 metrů překážek v osobním 
rekordu 4:55,43 minuty (z 18 star-
tujících). Osobní rekord vytvořil 
rovněž Vojtěch Pončík v hodu 
oštěpem a výkonem 48.18 metru 
skončil na devátém místě (z 26 
startujících). Do finále se i přes vel-
kou snahu neprobojovala Karolína 
Klotková ve skoku o tyči a ve vrhu 
koulí.

V Hranicích na Moravě se usku-
tečnilo mistrovství Moravy a Slez-
ska mladšího žactva. Úspěšně si 
zde počínal Nikolas Spiros Papadi-
mitriu, který skončil šestý v běhu 
na 60 metrů (čas 8,16 vteřiny) i ve 
skoku dalekém (výkon 4,97 met-
ru). V obou disciplínách startovalo 
přes třicet závodníků. Také Karolí-
na Fulnečková podala dobré výko-
ny. V hodu oštěpem obsadila 10. 
místo (z 24 finalistek) a v běhu na 
60 metrů překážek 16. místo z 34 
závodnic. Na soutěžích mladé atle-
ty doprovázeli trenéři Jakub Holek, 
Jan Macura a Karel Hasník. (zves)

Rok trvalo, než loni sestavené družstvo elévů florbalového 
1. Sc Bohumín '98 vybojovalo ve své moravskoslezské lize 
první vítězství. V domácí hale porazili malí Bohumíňáci za-
slouženě 14:8 tým Petrovic, a to ještě v předchozím utkání 
těsně o gól padli s Paskovem.

„Konečně,“ reagoval na výhru 
trenér devíti a desetiletých borců 
Jiří Habram. „Tým vstoupil do 
soutěží o dva roky později než 
soupeři, a tak rozdíl musel být 
znát. Za těch dvanáct měsíců ov-
šem kluci udělali obrovský pokrok 
a úspěchy se dostavují. Věříme, že 
výhry teď už budou přibývat, snad 
i kluci budou sebevědomější,“ 
konstatoval trenér elévů 1. SC 
Bohumín '98.

Poděkoval rodičům za trpěli-
vost a zdůraznil, že tým dělá pro 

smazání výkonnostního rozdílu 
z minulosti maximum. „Místo 
dvou tréninků se scházíme třikrát 
v týdnu, absolvovali jsme zimní 
a letní soustředění, s podporou 
města a Moravskoslezského kraje 
jsme byli na turnaji v Nitře. Chce-
me dokázat, že to s florbalem my-
slíme vážně, a to nejen v naší ka-
tegorii, ale i v žákovském věku. 
Ostatně poprvé budeme hrát 
i soutěž přípravek,“ dodal Jiří 
Habram.

 (bir)

Judisté bodovali na velké ceně

Mladí atleti završili sezonu na drázeMalí florbalisté poprvé vítězně

Foto: Judo Bohumín
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VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...

27. září jsme si připomněli 12. výročí úmrtí 

paní Ludmily POKLADNÍKOVÉ.

1. března jsme vzpomněli 22. výročí úmrtí 

pana Rudolfa POKLADNÍKA.


Vzpomíná syn Rudolf s manželkou Alenou 

a rodina Šlachtova.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě máme a navždy budeme mít.

11. září jsme si připomněli 5. výročí úmrtí našeho 
manžela, tatínka, tchána, švagra a strýce, 

pana Josefa BUGDOLA.


S úctou a láskou vzpomíná rodina Bugdolova 
a švagrové Jana a Božena s manželem.

Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli přát, jen kytičku na hrob dáme  

a budeme vzpomínat.

25. září jsme vzpomněli nedožitých 90 let naší 
maminky, babičky, prababičky, 

paní Marie HUWEROVÉ.


S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 
syn Rudolf s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka v srdcích zůstává.

2. října jsme vzpomněli 20. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec a dědeček, 

pan Miroslav PŘIBYL.


Se smutkem v srdci vzpomíná manželka Jana, 
dcera Marcela a vnoučata Honza a Andrea.

Kdo byl milován, není zapomenut.

4. října jsme si připomněli nedožité 70. narozeniny 

paní Aleny KLÁROVÉ.
Zároveň by letos s manželem Ladislavem 

oslavila zlatou svatbu.


S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Ladislav a syn Dušan.

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

28. září jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí 

pana Ioanise KARANIKOLOPULOSE.


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

synové a dcera s rodinami.

V našich srdcích žiješ stále.

9. října vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího KOCHA.

 

Tiše vzpomíná vdova Radomíra a syn Michal.

Je smutno bez tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

9. října vzpomeneme třetí smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček, 

pan Ján RAFAJ.


S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Marie, 
synové Roman, Michal a Jan s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila.

9. října si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí 
naší manželky, maminky, babičky, tchyně, sestry, 

švagrové a tety, 

paní Jaroslavy VLNKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel František, 
dcery Lenka a Pavla s rodinami.

4. října by se dožil 85 let 

Ing. Pavel TESAŘÍK.



S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 

přítelkyně Oldřiška.

Tvé srdce utichlo, zůstal jen žal, vzpomínky na tebe budou žít dál.

2. října jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 

pana Milana SKUPINA 
a zároveň jsme si 5. srpna připomněli 

jeho nedožitých 65 let.


S láskou a úctou vzpomíná dcera Lenka 

a přítelkyně Dagmar.
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10. října by se dožil 100 let 

pan Richard RATAJ

a 27. listopadu by se dožila 93 let 

paní Aloisie RATAJOVÁ.



S láskou vzpomínají dcery Alice a Renata s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

9. října vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

paní Aničky SURMOVÉ, roz. Nowakové 
z  Bohumína, později žijící v Orlové.


S láskou stále vzpomíná sestra Jana s rodinou, 

švagrové Jana a Zdeňka s rodinami, 
neteře a synovci s rodinami.

17. října si připomeneme 8. smutné výročí úmrtí 

pana Pavla FODORA,
zároveň 24. listopadu vzpomeneme 

jeho nedožitých 70 let.


S úctou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Odcházím navždy, moji milí, ruky stisk už vám nemohu dát. 
Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měl mne rád.

10. října si připomeneme 
7. smutné výročí úmrtí 

pana Jozefa DUCHONĚ.


S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Milka s rodinou.

Budiž ti, drahá manželko, maminko, za všechno vřelý dík.

13. října si připomeneme nedožité 79. narozeniny 

paní Stanislavy VLAŠICOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

dcery Naďa a Soňa s rodinami, 
sestra a bratr Milan.

Odešel jsi, jak osud si to přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.

17. října vzpomínáme první výročí úmrtí 

pana Josefa WODECKÉHO.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,

 syn Jan, dcera Jarmila s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

19. září po 60 letech opět společně vstoupili do obřadní síně 

manželé Kristína a Alois KOPEČNÍ.

Se svými nejbližšími oslavili krásnou diamantovou svatbu.
Alois KOPEČNÝ současně 28. září oslavil 85. narozeniny.

Do dalších společných let a také k půlkulatým narozeninám hodně 
zdraví, pohody, lásky a porozumění přejí syn a dcera s rodinami.

7. října oslaví své 70. narozeniny 
náš tatínek a dědeček 

Jaroslav KIJONKA. 

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších 
let přeji dcery s rodinami.

12. října oslaví 70 let 

pan Miroslav DYMASZ.

Mnoho zdraví, štěstí a lásky do dalších let 

ti od srdce přejí manželka Miluše, 

dcera Renáta s rodinou 

a syn Radek s rodinou.

Své »ano« si řekli
Tomáš Burkot a Lucie Bóková, oba 
z Bohumína  Kamil Oračko a Pavlí-
na Mrajcová, oba z Bohumína  Vác-
lav Píštěk a Magda Zapletalová, oba 
z Bohumína  Petr Raček  a Žaneta 
Glacová, oba z Bohumína  Martin 
Křístek a Simona Tichá, oba z Bohu-
mína  Filip Kvíčala a Dominika Ma-
chovská, oba z Bohumína  Martin 
Kolek a Tereza Žídková, oba z Bohu-
mína  Lukáš Novák a Lucie Šaňko-

vá, oba z Bohumína 
  Lu káš  Kroup a 
a Veronika Krainová, oba z Bohumí-
na  Pavel Pifka a Silvie Hájková, oba 
z Bohumína  Jaromír Otruba a Ka-
teřina Šutová, oba z Bohumína  To-
máš Horváth a Veronika Pištěcká, 
oba z Bohumína  Daniel Licek z Bo-
humína a Klára Janečková z Ostravy 
 Miroslav Gábor a Vlasta Gáborová, 
oba z Bohumína (mat)
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Naposledy jsme se rozloučili
Bacík Zdeněk *1958 z Nového 

Bohumína  Balogová Mária 
*1947 z Pudlova  Branich Pavel 
*1946 z Nového Bohumína  
Durczoková Vladislava *1922 ze 
Záblatí  Eschová Věra *1930 
z Nového Bohumína  Honcová 
Růžena *1931 z Nového Bohu-
mína  Jiříčková Josefa *1943 ze 
Starého Bohumína  Jurišová 
Dagmar *1955 z Nového Bohu-
mína  Jurka Pavel *1952 ze Sta-
rého Bohumína  Krupová Ma-
rie *1946 z Nového Bohumína  
Křovina Zdeněk *1952 z Bohu-
mína  Kubla Jiří *1966 ze Skře-

č on ě    Mi č a  Ji ř í 
*1959 z Nového Bo-
humína   Mitrengová Anna 
*1943 z Nového Bohumína  
Molík Alois *1922 z Nového Bo-
humína   Mrkvová Alžběta 
*1938 ze Skřečoně  Parma Voj-
těch *1930 ze Záblatí  Pompa 
Augustin *1958 z Vrbice  Pom-
pová Milena *1970 z Bohumína 
 Řihošková Anna *1929 z Pud-
lova  Vršanský Stanislav *1944 
ze Starého Bohumína  Wnętr-
zaková Milada *1926 ze Záblatí

 (mat)

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.

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

REALITY
 ● Prodám starší rodinný dům s vel-

kou zahradou, garáží. Lokalita Bohu-
mín-Šunychl.  Cena dohodou. Tel.: 
773 586 920, e-mail: prodejdumsu-
nychl@seznam.cz.

 ● Prodám stav. pozemek v Rychval-
du. 3 200 m2, cena 900 Kč/m2. Tel.: 
723 343 102.

 ● Prodám dr. byt 2+1 v Tovární uli-
ci (hokejka), 48 m2, pěkný, udržova-
ný, klidné prostředí, nízký nájem. 
Možný taký prodej garáže u Partyzá-
na, plně vybavená nářadím. Tel.: 731 
134 434.

 ● Hledám byt ke koupi v Bohumíně 
a jeho okolí. Klidně před rekonstruk-
ci. Volejte a pište na 732 486 063, 
e-mail: tkstek@seznam.cz. Děkuji 
Tomáš.

 ● Hledám rodinný dům ke koupi 
v Petřvaldě, Rychvaldě a Bohumíně, 

popřípadě blízkém okolí. Budu rád za 
jakoukoliv nabídku. Financováním 
mám zajištěno. Prosím volejte 735 
087 828 nebo pište na tkstek@se-
znam.cz. Děkuji Tomáš
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 
staré věci i poškozené, případně celé 
pozůstalosti. Platíme hotově, přijede-
me. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602 
796 422.

 ● Med z Jeseníků od Luďky přemís-
těn za park. Tel.: 776 684 719.

 ● Hledám spoluhráče na badminton 
(ne dítě) pro hru v Bohumíně nebo 
Orlové 1-2x týdně. Hraju středně 
dobře. Tel.: 725 269 198, e-mail: zavi-
ramoci.zemesetoci@seznam.cz.
SLUŽBY

 ● Čištění koberců, sedaček, interiéru 
aut, strojně Kärcher, Jurzica. Tel.: 724 
088 643, www.cistyautointerier.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfloor.cz. Tel.: 604 265 861.

INZERCE

Díky projektu »cesta příběhů« zavítal 17. září na základní 
školu v Pudlově divadelní a televizní herec Lukáš Hejlík. Se 
svými kolegy, brněnskými herci alanem Novotným a Mar-
kétou Lánskou, formou scénického čtení představili knihu 
s názvem Život k sežrání.

Představení se zúčastnili všich-
ni žáci druhého stupně pudlov-
ské školy. Příběh mladého chlap-
ce Benjamina, který žil s matkou 
na předměstí Paříže a prožíval 
všední dny puberťáka, je velmi 
pobavil. 

Scénické čtení není pouhým 
přednesem pasáží z knihy. Má 
podobu živého divadelního před-
stavení, většinou také s rekvizita-
mi, kostýmy a hudbou. Cyklus 

scénických čtení »Listování« pro-
bíhá na pěti stálých scénách, ale 
herci s ním vyrážejí také do čes-
kých měst, kde ročně odehrají 
téměř tři sta představení. Součás-
tí turné jsou také vzdělávací vy-
stoupení v knihovnách a školách. 
V souvislosti se šířením čtenář-
ství proto převzalo nad projek-
tem záštitu Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy.

 (pud)

Žákyně 3. ročníku učebního oboru kuchař-číšník pod vede-
ním učitelky odborného vyučování Bronislavy Viceníkové 
strávily velmi příjemné dopoledne v domově seniorů Poho-
da v Orlové-Lutyni. Návštěva žáků Střední školy Bohumín 
byla součástí kulturního programu, který se uskutečnil 
u příležitosti Dne seniorů.

Obyvatele domova potěšil bo-
hatý kulturní program, který ob-
staraly děti z mateřské školy. Bo-
humínská střední škola předvedla 
ukázku vyřezávání ovoce a zeleni-
ny, takzvaný carving. Zdobení si 

pak mohli vyzkoušet i klienti do-
mova.

Děkujeme vedení domova Po-
hoda za možnost účastnit se této 
akce. text a foto: 

 Marcela HORVÁtHOVÁ

Herci vdechli knize život Setkání se seniory

Foto: Marie Řeháčková 
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kaM V BOHuMíNĚ?

KINO 

 ● 4.10. v 19 hodin ROMÁN PRO 
POKROČILÉ. Česko (Pokus o ko-
medii), 2019, od 12 let, 95 minut, 
120 Kč.

 ● 6.10. a 7.10. v 19 hodin PŘES 
PRSTY. Česko (Komedie), 2019, 
od 12 let, 101 minut, 120 Kč.

 ● 9.10. v 9 hodin NA STŘEŠE. 
Česko (Drama/Komedie), 2019, 
97 minut, 50 Kč (FK pro seniory).

 ● 9.10., 18.10. a 19.10. v 19 ho-
din JOKER. USA (Thriller), 2019, 
dabing, od 15 let, 122 minut, 130 
Kč.

 ● 10.10. a  11.10. v  19 hodin 
PRAŽSKÉ ORGIE. Česko (Drama), 
2019, od 12 let, 112 minut, 120 
Kč.

 ● 13.10. v 16 hodin OVEČKA 
SHAUN: FARMAGEDON. Velká 
Británie (Rodinná komedie), 
2019, dabing, přístupný, 87 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 13.10. a 14.10. v 19 hodin BLÍŽE-
NEC. USA (Sci-fi/Akční), 2019, titul-
ky, od 12 let, 117 minut, 130 Kč.

 ● 16.10. a  17.10. v  19 hodin 
PŘES PRSTY. Česko (Komedie), 
2019, od 12 let, 101 minut, 120 
Kč.

 ● 20.10. v 16 hodin ZLOBA: KRÁ-
LOVNA VŠEHO ZLA. USA (Fan-
tasy), 2019, dabing, přístupný, 
118 minut, 130 Kč.

 ● 20.10. v 19 hodin NÁRODNÍ 
TŘÍDA. Česko (Drama/Komedie), 
2019, od 15 let, 91 minut, 110 Kč.

DIVADLO

 ● 12.10. v 19 hodin MISS DIET-
RICH LITUJE. Hrají Simona Postle-
rová a Regina Rázlová, divadlo 
Ungelt. Kinosál, 530 Kč.
PRO DĚTI

 ● 5.10. v 17 hodin MÍNA. Kon-
cert s autogramiádou zpěvačky 
a youtuberky Dominiky Elische-
rové alias Míny. Kinosál, 160 Kč.

 ● 6.10. v 10 hodin MAKOVÁ PA-
NENKA. Divadlo pro děti, pohád-
kové příběhy Václava Čtvrtka, 
hraje Liduščino divadlo. Kinosál, 
80 Kč.

 ● 1 3 . 1 0 .  v   1 0  h o d i n  B O B 
A BOBEK, KRÁLÍCI Z KLOBOUKU. 
Pásmo kreslených večerníčků, 65 
minut, 80 Kč.

 ● 20.10. v 10 hodin PSÍ KUSY. 
Kanadský animovaný film pro 
děti, dabing, 87 minut, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

4.10 a 5.10. TÝDEN KNIHOVEN. 

Upomínková amnestie, poloviční 
sleva na roční registraci, prodej 
vyřazených knih v dospělém od-
dělení, zdarma k rozebrání vyřa-
zené časopisy.
16.10. a 17.10. bude knihovna 
zavřená. 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
 ● 4.10. ve 13-17 hodin VESELÉ 

ZÁLOŽKY DO KNIH. Výtvarná díl-
na, knihovna Starý Bohumín.

 ● 4.10. od 17 hodin NOCOVÁNÍ 
V KNIHOVNĚ. Akce pro školáky. 
Zábava, deskové hry, loutkový 
workshop.  Dětské odd.  N. 
Bohumín.

 ● 7.10. až 11.10. ve 13-17 hodin 
(mimo středu) PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. N. 
Bohumín.

 ● 7.10. až 11.10. ve 13-17 hodin 
(mimo středu) VESELÉ ZÁLOŽKY 
DO KNIH. Výtvarná dílna, knihov-
na Skřečoň.
TEEN ZÓNA

 ● 10.10. ve 13-16 hodin VIRTU-
ÁLNÍ REALITA. Virtuální realita při 
hraní her na PS4, teen zóna N. 
Bohumín.

 ● 8.10. a 22.10. ve 14.30-16 ho-
din ANGLICKÁ KONVERZACE 
S RODILÝM MLUVČÍM.

 ● 15.10. ve 14-15 hodin PIZZA 
KVÍZ. Hádanky, rébusy, otázky. 
Na vítěze čeká pizza.

KURZY 

v teen zóně

 ● 8.10. a 15.10. v 17 hodin KON-
VERZACE V ANGLIČTINĚ.

VÝSTAVY 

 ● Každou sobotu ve 14-17 ho-
din VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj 
a výzbroj od ČSLA po AČR, ko-
mentované prohlídky. Uniformy, 
zbraně, technika. Dům služeb na 
nám. Budoucnosti.

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minulos-
ti města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20 
hodin, SO a NE v 10-20 hodin. 
Starý Bohumín, Pod Zeleným 
dubem.

MARYŠKA

nám. TGM 939, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz,  

telefon: 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek  

od 15 do 18 hodin.
 ● Do 15.10. LONDÝNSKÝ DENÍK. 

Výstava fotografií a koláží vizuál-
ní umělkyně Jany Juškevič.

 ● Každou středu v  15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografický klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského 
kroje. 

SPORT

FOTBAL
 ● 5.10. v 15 hodin FK BOSPOR – 

MFK HAVÍŘOV. Muži, divize, hřiš-
tě za parkem. 

 ● 12.10. v 15 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – HORNÍ SUCHÁ. Muži, 
1. B třída, hřiště v Záblatí. 

 ● 20.10. ve 14 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – LOKO PETROVICE B. 
Muži, 1. B třída, hřiště v Záblatí.
CVIČENÍ

 ● Každé pondělí a středu v 19 

hodin JÓGA. Velká tělocvična 
Benešovy školy, lektorka Míša 
Lalíková 731 905 040. 

BOSPORKA

Nerudova 1037 
bosporka@bospor.info,

 tel.: 730 521 457, 9-21 hodin

CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Michal 
(M) 603 308 560, Iveta (I) 608 
333 771, Naďa (N) 775 665 169.
Pondělí: 15.00  záda + core 
trénink (M)
16.00 a 17.00 kruhový trénink 
(K),  
18.00 kettlebell (N)
Úterý: 17.00 kruhový trénink (K),  
18.00  kruhový trénink pro 
muže (M) 
Středa: 9.30 cvičení maminek 
(K)
17.00 tyče (K), 17.30 step 
aerobic (I)
18.00 cvičení 50+ (K)
Čtvrtek: 17.00 hiit (K), 18.00 
kruhový silový trénink (M) 
Pátek: 9.30 cvičení maminek (K),  
16.00 kruhový trénink (K) 

SPORTOVNÍ HALA 

sportovni-hala@bospor.info,  
 734 788 668, 6-22 hodin

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216,  596 092 
300,  

777 707 786, www.bospor.info
pondělí až čtvrtek:  6-7.45 
a 12-21 hodin
pátek: 12- 21 hodin
víkendy a svátky:  8-21 hodin
Každé pondělí a středu v 19.30 
hodin aquaerobic.
 

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 4.10. do 20.10. 

latinský citát: pomůcka: earl, net.
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Kdo šetří viníky, trestá nevinné.

Žíla

9.10. v 8-16 hodin SLEZSKÝ RY-
NEK. Potraviny a produkty regio-
nálních výrobců, ochutnávka za-
bíjačkových specialit. V  15.30 
hodin losování tomboly. Nám. 
TGM.
11.10. v 9-16 hodin DEN ZDRA-
VÍ. Měření glykemie, tlaku, tuku 
v těle, vyšetření nitroočního tlaku, 
měření dioptrie a další. Foyer kina, 
vstup volný.

(Pokračování na  str. 16)
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komule Davidova   
(Buddleja davidii)
komule Davidova je původním druhem horských lesů 
Číny. V evropě se pěstuje od roku 1890 na slunných mís-
tech v parcích a na zahradách. tento výrazně světlomilný 
keř má schopnost růstu na různých typech půd.

Komule Davidova je vůči 
městskému prostředí značně to-
lerantní a v západní Evropě do-
sti často zplaňuje na rumištích 
a říčních náplavech. Její dekora-
tivní, až 40 centimetrů dlouhá 
a vonná květenství září fialový-
mi, růžovými, purpurovými 
nebo bílými trubkovitými květy. 
Lidově se nazývá »letní šeřík« 
nebo »motýlí keř«. Kvetoucí ko-
mule na hřbitově ve Starém Bo-
humíně obletují od června do 
října za slunečného počasí hou-
fy denních motýlů. Na podzim 

je zde nejvíce baboček bodláko-
vých, které se posilují nektarem 
před zpětným tahem do Středo-
moří. text a foto: Jiří ŠuHaJ

Příroda Bohumínska – dřeviny (245)

Studenti gymnázia v jižní Francii

Budiž světlo v podchodu

Ve druhém zářijovém týdnu jsme se s dalšími studenty bo-
humínského gymnázia, převážně francouzštináři, vydali na 
jazykově poznávací pobyt do jižní Francie.

Po nočním přejezdu přes Ra-
kousko a Itálii jsme v pondělí 

ráno dorazili do Monackého kní-
žectví, kde jsme navštívili oceá-

nografické muzeum. Posléze jsme 
jeli vlakem do Nice, známého le-
toviska Azurového pobřeží, ve 
kterém jsme strávili čas na pláži 
i v historickém centru. V násle-

dujících dnech jsme absolvovali 
exkurzi v rodinné parfumerii 
v Grasse s možností zakoupení 
parfémů, mýdel a další kosmetiky. 
Poté jsme zamířili do festivalové-
ho města Cannes, které jsme si 
užili i přes nepříznivé počasí. Na-
vštívili jsme také malebnou pro-
vensálskou vesničku Eze. 

Nemohli jsme samozřejmě mi-
nout město četníků Saint-Tropez 
nebo Nîmes, Papežský palác 
v Avignonu či římský akvadukt 
Pont du Gard. Jedno odpoledne 
jsme věnovali také Arles, městu, 
ve kterém část svého života strávil 
malíř Vincent van Gogh.

V pátek jsme se vydali přes Ně-
mecko zpět do Česka. Zájezd do 
levandulí provoněné Provence se 
všem moc líbil a domů jsme si 
přivezli spoustu zážitků i suvený-
rů. Naše upřímné poděkování 
patří oběma vyučujícím gymná-
zia ,  Janě Sochorové a   Janě 
Moškořové, které se nám po celou 
dobu zodpovědně věnovaly. 

 Jana LiSZtWaNOVÁ 
 a Magdaléna StacHOVÁ, 
 studentky septimy

Známá fráze zmiňuje »světlo na konci tunelu«. V případě vy-
ústění nové cyklostezky Na Panském však světlo rozzářilo 
tunel celý. Město vyslyšelo přání obyvatel Nové Vsi a nechalo 
podchod nasvětlit.

Loni vybudovaná stezka zkráti-
la cestu z Nové Vsi za park, potaž-
mo do centra, a místní ji hojně 
využívají. Jen si posteskli, že se do 
práce i z ní přemisťují často za tmy 
a v podchodu pod přivaděčem je 
tma. Jeho osvětlení původně v plá-
nu nebylo, ale radnice obyvatelům 
přesto vyšla vstříc.

„V podchodu jsme osadili tři 
LED světla, která fungují v režimu 
stmívačů veřejného osvětlení. Jak-
mile se večer rozsvítí pouliční lam-
py, rozsvítí se i podchod. Po rozed-
nění se pak vše současně vypne,“ 
vysvětlil Roman Pak z odboru ži-

votního prostředí a služeb.
Už samotný podchod byl prozí-

ravým počinem projektantů, kteří 
připravovali přivaděč od skřečoň-
ského mostu k dálnici před zhruba 
dvaceti lety. Zakomponovali jej do 
stavby obchvatu, řadu let byl ukry-
tý pod zemí, a teprve při stavbě 
cyklostezky jej stačilo odkrýt. Pro-
jektanti šli ale ještě dál a v betono-
vé stavbě mysleli i na elektroinsta-
laci. Skrývaly se v ní chráničky 
kabelů. Nová světla tak bylo mož-
né komfortně připojit k síti.

 text a foto: 
 Pavel Čempěl

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

ADVENTURE GOLF
734 788 666, www.bospor.info
víkendy 10-18 hodin.

ZIMNÍ STADION
Janáčkova 1218, Tel.: 596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info
Každý víkend v 15-16.30 hodin VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ. Možnost zapůjčení bruslí za  
50 Kč.
Od 20.10. do 8.12. každou neděli ve 
13.30-14.30 hodin ŠKOLA BRUSLENÍ.  
8 hodinových lekcí, 700 Kč.

(Pokračování ze str. 15)
 KAM V BOHUMÍNĚ?

Foto: Markéta Pudichová


