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Bohumíňáci drží spolu na souši a ve vodě obzvláště
Bohumín se už podesáté raduje z dvojitých vavřínů v celorepublikové Plavecké soutěži
měst. Do aquacentra si přišlo 2. října zaplavat povinnou stometrovku 1 072 lidí, tedy
opět nejvíce účastníků v celém Česku. Prvenství obhájili Bohumínští i za výkony
v bazénu, které se přepočítávají na body.

vou, Teplice, Vsetín, Chrudim, Českou Lípu a Trutnov. A kdyby
jen to, Bohumín reprezentovalo nejvíce plavců napříč všemi kategoriemi.
Žádný jiný »soupeř« se
tisícovce plavců ani
nepřiblížil. Druhou
největší účast zaznamenala sousední Orlová, kam přišlo 820
lidí, a třetí byl Zlín se
690 plavci.
Kromě účasti rozhodují v soutěži také body.
Ty ovlivňuje čas na trati
a věk závodníka. Plavci
do sedmi a nad šedesát
let totiž získávají maximální počet bodů bez
ohledu na to, jak
rychle délku čtyř bazénů zdolají. Bohumín získal 10 548
bodů, což jej rovněž
katapultovalo na první
místo v kategorii. Bez
ohledu na kategorie dosáhl lepšího bodového výsledku jen 75tisícový Zlín.
Toto krajské město získalo
12 018 bodů.
Celostátního klání,
které má 27letou tradici, se Bohumín zúčastnil už potřinácté.
Ke společnosti soutěžících se připojil až
po výstavbě aquacentra. Od té doby se
mu už desetkrát podařilo zvítězit.

Foto: Pavel Čempěl

„Atmosféra byla úžasná. Plavci proudili do bazénu
celý den, a tak jsme věřili, že vítězství zase obhájíme.
Tajně jsme doufali, že bychom mohli překonat i vlastní, pět let starý rekord v účasti. Nakonec nám ale
k jeho zlomení chybělo 71 plavců. O rekord ve finále
ale vůbec nešlo. Je neuvěřitelné, jak Bohumíňáci umí
spojit síly a rok co rok přijdou plavat davy lidí. Klobouk dolů a velké poděkování všem, kteří se na tom
letos podíleli,“ uvedl za pořádající Bospor jeho nový
ředitel Jan Resler, který šel příkladně také do vody
a zvládl stovku v čase 1:11.
Letos se do soutěže v Česku zapojilo osmadvacet
měst. V Bohumíně přišlo plavat opět nejvíce lidí

a více než 800 bylo domácích. „Ve velkém nás ale podpořili také Dolnolutyňáci,
Rychvalďáci, Ostraváci
a Havířováci. Za Bohumín
plavali i Poláci,“ doplnil
vedoucí aquacentra Jaromír Voráč. Díky všem zúčastněným Bohumín znovu dominoval a ve své
kategorii do 50 tisíc obyvatel
za sebou nechal dalších osm
měst - Hodonín, Kopřivnici, Orlo-



Lucie BALCAROVÁ

Zabalené dárky za babku, ale až na Vánoce 2021
Radnice pravidelně pořádá dražby nalezených věcí, které si ve lhůtě majitelé
nevyzvedli. Aukce jsou stále oblíbené, ale atraktivitu nabízených předmětů
hodně pošramotila novela občanského zákoníku. Prodloužila úložní dobu
z jednoho roku na tři. Nesmyslná úprava plní sklady a věci v nich stárnou. Jen
v bohumínském depozitu nyní spočívá 850 nálezů.
Autor prodloužení doby se snažil
Agendu v Bohumíně značně ovlivdát lidem více času na nalezení ztraňuje přítomnost železnice. Dráhy jsou
největším zásobovatelem skladu ztrát.
cených věcí. Byť hnán dobrými úmysJen letos v něm přibylo 250 položek,
ly, zřejmě nikdy neviděl agendu v prapřičemž pouhá dvacítka se našla něxi. „Ztracené věci hledá jen hrstka lidí,
a i ta je aktivní jen v prvních dnech
kde ve městě. Drtivou většinu tvoří
a týdnech. Ještě se nestalo, že by se nám
zapomenuté věci z vlaků. V jejich příněkdo ozval po roce, natož po třech,“
padě je dohledatelnost téměř nulová,
zhodnotila Markéta Kvíčalová z bohuprotože cestující nemůže tušit, že
v konečné stanici pracovníci drah
mínského organizačního odboru.

odevzdali věci do ztrát. „Jde často
o osobní věci cizinců, mnohdy ze vzdálených zemí, například z Asie. Nyní
u nás skončily třeba doklady a peníze
Íránské islámské republiky,“ popsala
kuriozitu Kvíčalová. Zatímco doklady
zasílá radnice na velvyslanectví daných zemí, zbytek věcí ve skladech
úřadu zůstává.
Majitele předmětů s identifikačními
znaky se Markéta Kvíčalová snaží
sama vyhledávat. Velkým pomocníkem jsou v tomto směru sociální sítě.
Někdy je na konci pátrání oboustranná radost, někdy i zklamání. Třeba
když majiteli ztracenou věc pošle a on

si ji pak ani nevyzvedne a zásilka se
vrátí zpět do skladu. V tom je nyní
kvůli tříleté lhůtě doslova narváno.
Všechny předměty i s místem nálezu
si lidé mohou ověřit na městském
webu v sekci Radnice, rubrice Ztráty
a nálezy. Popis věcí je ale záměrně
kusý, aby je mohl identifikovat pouze
majitel a nepřihlásil se o ně někdo cizí.
V depozitu se tu a tam objeví i skutečné rarity. Třeba loni se ve vlaku našly
nové, zabalené vánoční dárky. I ty
skončí časem ve veřejné dražbě. Kvůli
úložní době si je ale zájemci budou
moci pořídit až na Vánoce 2021.


Pavel ČEMPĚL
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Každá městská část má svá specifika

Šunychl, Starý Bohumín, Pudlov, Vrbice, Skřečoň, Záblatí. Vedení města a zástupci radnice vyrazili do městských částí, aby
se setkali s občany a tváří v tvář probrali témata, specifická pro
každou z nich. Besedy se konají už bezmála čtvrt století s přestávkami pouze v letech komunálních voleb. Letos proběhly
od 8. do 10. října.
Besedy tvoří několik bloků, přičemž ten první se týká novinek
v Bohumíně a budoucích velkých
investičních akcí. Řeč tak byla například o dopravním terminálu
u vlakového nádraží, o lesoparku
Na Panském, nových možnostech
bydlení nebo o okruhu kolem Vrbického jezera. Nechyběly ani in-

formace o kotlíkových dotacích
i půjčkách, protože Bohumín nabízí kromě státních i vlastní, plynové a kanalizační. Průřez těmito
tématy proběhl formou komentované videoprezentace
Následoval další blok, během
kterého se řečnický tok obrátil.
Občané přicházeli s podněty a ho-

Foto: Pavel Čempěl

Místa setkání jsou roky stálá, pouze Vrbice letos zažila změnu. Beseda se poprvé
konala v hasičské zbrojnici, v klubovně vyzdobené cennými trofejemi.

vořili o tom, co je tíží. Každá městská část má své bolístky. Starobohumínské domkaře v blízkosti
dálnice trápí narůstající hluk,
Skřečoň sužuje frekventovaná doprava v ulici 1. máje a skupování
rodinných domů realitkami, které
je následně pronajímají nepřizpůsobivým. Ve Vrbici je nevábným
evergreenem zápach z ostravské
kompostárny. „Řešení těchto obtíží
ale většinou není v naší kompetenci. Čelem by se k nim měly postavit
státní instituce, nebo v případě
kompostárny sousední Ostrava,“
konstatoval starosta Petr Vícha.
Poznamenal ale, že třeba v Šunychlu bylo letitým problémem
parkování u Kališova jezera. Ten
město pronájmem pozemku a zřízením odstavné plochy částečně
vyřešilo.
Setkání se vždy koná šest, přestože má Bohumín sedm městských částí. V Novém Bohumíně
beseda neprobíhá, neboť tady
městský úřad sídlí a lidé to k němu
mají, co by kamenem dohodil.
Dříve na schůzích lidé upozorňovali na každou nesvítící lampu
a díru v asfaltu, ale díky rozvoji
technologií a informačních kanálů
je nyní hlášení a náprava podobných závad rychlá a efektivní. „Počet drobných problémů klesá a už

nejsou předmětem debat na schůzkách. Můžeme se tak společně věnovat důležitým projektům a investicím,“ uzavřel starosta.



Lucie BALCAROVÁ,
Pavel ČEMPĚL

Bohumín přívětivý ke dříve narozeným
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů se 1. října v sále Pod Zeleným dubem sešlo na
dvě stě zástupců spolků a organizací, které sdružují aktivní důchodce. Každoroční setkání
pořádané Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje (KRS) letos hostil Bohumín,
který na akci zároveň získal ocenění. Ve své kategorii je nejpřívětivějším městem k lidem
v postproduktivním věku.

Foto: Klub seniorů Bohumín

Bohumín obdržel cenu v kategorii měst do 30
tisíc obyvatel a obhájil tak loňské prvenství. Z obcí
v kraji slavily Palkovice, z měst nad 30 tisíc Karviná. Ceny uděluje KRS na základě hodnocení
nezávislou agenturou. Měřítkem je nabídka služeb, kulturního i sportovního vyžití a dalších kritérií, která ovlivňují život důchodců. Bohumín jen
loni na seniorské projekty vynaložil tři miliony
a další prostředky šly na služby a péči.

Nejmasovějším sdružením tohoto druhu je v Bohumíně klub
seniorů, který má své zázemí
v Okružní ulici a působí v něm až
čtyři sta členů. Sportují, vyrážejí
za kulturou, na poznávací zájezdy, věnují se ručním pracím.
Méně vitálním vrstevníkům
a starším v domovech pletou na

zahřátí ponožky, novorozencům v inkubátorech
soupravičky. A podíleli se také na organizaci setkání a oslav mezinárodního dne Pod Zeleným
dubem. Na akci svážely účastníky z různých koutů kraje autobusy a cestou pasažéři zvládli i prohlídky zajímavých míst. Zámků, památníku či
archeoparku. Na místě v sále je pak čekala kulturní vystoupení. Na pódiu se představili bohumínští
předškoláci, žáci ZUŠ nebo soubor Radost & Impuls. Mladým účinkujícím zdatně sekundovaly
soubory činorodých seniorek z Bruntálu či
Petřkovic.
Kulturní čísla se střídala s vyhlašováním cen.
Krom zmíněných nejpřívětivějších obcí a měst
KRS vyhlásila také nejaktivnější organizace. Letos
byly dvě bez určení pořadí, a to organizace Senioři
ČR Ostrava a Klub seniorů Háj ve Slezsku.

(red)
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Betonový kabát na původní kostru
Dopravní nehoda před třemi lety vážně poškodila menší most v Červíně. Z mostku
se zřítil plně naložený zemědělský náklaďák s návěsem. Vzhledem ke škodám a stáří
objektu bylo už tehdy jasné, že v nejbližších letech musí projít generální opravou.
Její čas přišel nyní, zhotovitelská firma si počátkem října převzala staveniště.

pouze jej »oholit« na kostru. Na ní pak proběhne nová betonáž. Tento zásah prodlouží životnost stavby o 20 až 30 let. Po rekonstrukci, instalaci nového zábradlí a vyasfaltování vozovky
bude most 4,6 metru široký a 5,5 metru dlouhý.
Do opravy včetně projektové přípravy vloží
město necelé tři miliony.
Práce v Červíně začaly v říjnu. Šlo o vstřícný
krok radnice k zemědělcům, aby ještě mohli
sklidit a odvézt úrodu. S dokončením rekonstrukce počítá smlouva do června. Záměrně je v harmonogramu dostatečná rezerva, protože počasí
v zimě je nevyzpytatelné.
Stavbaři jsou nicméně optimističtí a v ideálním případě bez komplikací by
vše chtěli stihnout už do
Vánoc.

(tch)

Foto: Pavel Čempěl

Před třemi lety most poškodil havarovaný náklaďák s řepou.

Most přes Lutyňku se nachází v katastru
Skřečoně, v těsném sousedství Kopytova z jedné
a Dolní Lutyně z druhé strany. Úsek musí být
kvůli zemědělcům a obyvatelům osady Červín
stále průjezdný, a tak bude prvním krokem prací vybudování »bypassu«, objížďky s provizorním mostem. „Jedním z řešení bylo dočasné zatrubnění potoka a zasypání. Firma ale přišla

s praktičtější a levnější variantou. Kousek
od stávajícího nainstaluje hotový mobilní most,“
informoval Tomáš Průšek z městského odboru
životního prostředí a služeb.
Z prohlídky mostu a jeho statiky během příprav vyplynulo, že jeho svrchní část je v havarijním stavu, ale nosné komponenty jsou zachovalé. Není tedy nutné bourat most celý, ale

Na stavu mostu přes Lutyňku v Červíně se podepsal
také zub času.

Několik »ordinací« v předsálí kina
konečky a prostory mezi jednotlivými prsty. „Druhým interaktivním
stanovištěm byl nácvik resuscitace
na figuríně, konkrétně technika masáže srdce. Každý se může dostat do
situace, kdy může díky správné znalosti první pomoci zachránit někomu
život,“ informoval ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.
Stejně jako loni se Bohumíňáci
mohli zapojit do charitativní akce.
Stačilo přinést klubíčko příze ze sto-

Foto: Pavel Čempěl

Jednoduchá preventivní vyšetření zdravotního stavu absolvovali 11. října zdarma a bez objednání návštěvníci předsálí kina.
Konal se tady Den zdraví, který zastřešuje K3 Bohumín. Na jednotlivých stanovištích pak »ordinovali« odborníci Bohumínské
městské nemocnice, Očního centra Agel, Všeobecné zdravotní
pojišťovny, Vítkovické nemocnice a sdružení Adra.
Zájemci si ve foyer kina mohli
tradičně nechat ověřit tlak, cukr
v krvi či množství tuku v těle ve
vztahu k hmotnosti, takzvaný BMI
index. Velký zájem byl rovněž o vyšetření nitroočního tlaku jako prevenci zeleného zákalu a měření dioptrií.

Nabídku zpestřily instruktáže
a první se týkala správného mytí
rukou. Zdánlivá »banalita«, která
ovšem může zamezit šíření různých
onemocnění. I na rukou na pohled
čistých odhalila lampa s ultrafialovým zářením místa, která by potřebovala větší péči. Nejčastěji to byly

procentní vlny a vložit jej do připraveného inkubátoru. Dobrovolníci
z ní následně upletou malé chobotničky pro miminka, především pro
nedonošené děti a novorozence se
zhoršenou poporodní adaptací.
Hebkost hračky dětem připomíná
dělohu a chapadla zase pupeční
šňůru. Tuto jednoduchou, ale účinnou pomůcku využívá řada českých
i zahraničních porodnic.
(balu)
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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 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 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
nájemného 28,88 m2, celková plocha
bytu 31,20 m 2. Prohlídka 21.10.
v 14.15-14.30 hodin a 22.10. v 8.158.30 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 nachází blízko centra města, odpočinková zóna je u domu, v blízkosti jsou
obchody, školky a škola. Plocha pro
výpočet nájemného 27,42 m2, celková plocha bytu 29,62 m2. Prohlídka
21.10. v 14.30-14.45 hodin a 22.10.
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se
koná 23.10. v 16.15 hodin.
●● Byt 0+1, ul. Nerudova 566, číslo
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Cihlový dům v nízké zástavbě v klidné části města. V blízkosti
parku, nákupního střediska a pošty.
Možnost parkování před domem.
Byt po celkové rekonstrukci. V bytě
nová koupelna se sprchovým koutem, nové vstupní a bytové dveře,

nové PVC a dlažba. Plocha pro výpočet nájemného 25,80 m2, celková
plocha bytu 25,80 m 2. Prohlídka
21.10. v 15.00-15.15 hodin a 22.10.
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu se
koná 23.10. v 16.30 hodin.
●● Byt 1+2, ul. Mládežnická 555,
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Nízkopodlažní cihlový dům
v městské části Skřečoň. Možnost
parkování před domem. Plocha pro
výpočet nájemného 61,40 m2, celková plocha bytu 63,20 m2. Prohlídka
24.10. v 10.30-10.45 hodin a 30.10.
v 14.45-15.00 hodin. Licitace bytu se
koná 4.11. v 16.00 hodin.
●● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1078,
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Panelový dům celkově zateplený. V centru města za nákupním
střediskem. Poblíž se nachází supermarket Penny. Plocha pro výpočet
nájemného 57,00 m2, celková plocha
bytu 57,70 m 2. Prohlídka 24.10.
v 11.00-11.15 hodin a 30.10. v 15.1515.30 hodin. Licitace bytu se koná
4.11. v 16.15 hodin.
●● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, číslo bytu 30, I. kategorie, 7. nadzemní
podlaží. Věžový dům. Poblíž se nachází základní a mateřská škola, dům

služeb, poliklinika a supermarket
Hruška. Plocha pro výpočet nájemného 59,33 m2, celková plocha bytu
60,67 m2. Prohlídka 24.10. v 11.3011.45 hodin a 30.10. v 15.45-16.00
hodin. Licitace bytu se koná 4.11.
v 16.30 hodin.
●● Byt 1+2, ul. Poděbradova 124,
číslo bytu 21, I. kategorie, 4. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní dům
v centru města. V blízkosti domu
jsou nákupní možnosti, školská zařízení, vlakové a autobusové nádraží.
V bytě byla provedena výměna pokojových dveří, podlahových krytin,
rekonstrukce koupelny a WC. Dům
s výtahem. Plocha pro výpočet nájemného 61,78 m2, celková plocha
bytu 63,63 m 2 . Prohlídka 6.11.
v 14.30-14.45 hodin a 7.11. v 9.159.30 hodin. Licitace bytu se koná
11.11. v 16.00 hodin.
●● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo
bytu 22, I. kategorie, 6. nadzemní
podlaží. Zateplený dům v blízkosti
školy, školky, nákupního a zdravotního střediska. Byt s balkonem.
V bytě nové PVC. Plocha pro výpočet nájemného 63,45 m2, celková
plocha bytu 64,45 m 2. Prohlídka
4.11. v 15.00-15.15 hodin a 5.11.

Obhlídka komunikací k opravám

Vedení města s kompetentními úředníky vyráží každoročně do terénu, aby prověřili stav komunikací, které bude příští rok třeba opravit. Obhlídka městských silnic,
chodníků, ale i lávek se letos uskutečnila 10. října.

Foto: Pavel Čempěl

Country večírek
Komise pro městskou část Šunychl
a Kopytov pořádá v pátek 1. listopadu od 18 hodin v Gastrocentru
Migo recesní country večírek. Živá
hudba, dobrá parta, zábava, soutěže, večeře, občerstvení, slosovatelná
vstupenka, zajímavá tombola. Na
vše se mohou těšit hosté ve stylovém oblečení. Vstupenky za 230
korun jsou ke koupi v pokladně
kina.

v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se
koná 11.11. v 16.15 hodin.
●● Byt 1+3, ul. Štefánikova 957, číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Nízká zástavba, plastová
okna, ústřední topení, sklepní kóje.
V blízkosti park, školka a základní
škola. Plocha pro výpočet nájemného 56,05 m2, celková plocha bytu
57,84 m2. Prohlídka 6.11. v 14.1514.30 hodin a 7.11. v 10.00-10.15
hodin. Licitace bytu se koná 11.11.
v 16.30 hodin.
●● Byt 1+2, ul. Vrchlického 387, číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Nízká zástavba, ústřední
topení, sklep, balkon. V blízkosti
park, školka a základní škola. Dům
s funkcí správce. Plocha pro výpočet
nájemného 58,49 m2, celková plocha
bytu 62,44 m 2 . Prohlídka 6.11.
v 14.45-15.00 hodin a 7.11. v 10.3010.45 hodin. Licitace bytu se koná
11.11. v 16.45 hodin.
Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V minulosti probíhal průzkum na jaře, ale
před pár lety se přesunul na podzim. Důvodem
bylo urychlení, aby mohla už počátkem nového roku začít příprava obnovy silnic a chodníků. Jejich soupiska vzniká průběžně a stále se
aktualizuje. Místa, která vyžadují opravu, se
dostávají na seznam na základě podnětů občanů i poznatků úředníků. Na místě je pak vhodné ověřit aktuální stav.
Letos pracovníci radnice navštívili čtyřicítku
míst ve všech městských částech. Zhodnotili,
kde je nutné nově vyasfaltovat silnici, kde vydláždit chodník, opravit obrubníky, odvodnění, vjezdy ke garážím v panelácích. Seznam je
obsáhlý a všem požadavkům naráz vyhovět
nelze, přestože se v Bohumíně suma na obnovu komunikací každoročně navyšuje. Úseky
k opravám se proto vybírají podle toho, v jakém jsou stavu, jak jsou frekventované a jakou
investici by si jejich případná rekonstrukce
vyžádala. 
(red)

Jan Svoboda přednášel rodičům
Výchova dítěte s důrazem na nezastupitelnou roli rodičů. Téma, které v Bohumíně nabídl přední český psycholog Jan Svoboda. Beseda pro rodičovskou veřejnost proběhla
Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně.
Psycholog s bohatými zkušenostmi Jan
Svoboda působí řadu let na Pedagogické fakultě
Ostravské univerzity. Neúnavně jezdí také po celé
republice a jeho přednášky a semináře se setkávají
s mimořádnou odezvou. „V diskusi upozornil na
skutečnost, že díky blahobytu jsou děti déle dětmi
a později dozrávají, také, že nejsme vedeni k zodpovědnosti za to, co děláme, co říkáme. Besedovali
jsme rovněž o výchovných chybách, o současném

modelu rodiny, o úctě a respektu k těhotenství
a mateřství,“ zmínila vedoucí bohumínského odboru školství, kultury a sportu Pavla Skokanová
Beseda proběhla v rámci Místního akčního plánu, projektu Lepší klima pro Bohumínsko II. Jeho
prostřednictvím podpoří Evropský sociální fond
rozvoj školství v Bohumíně, Rychvaldu a Dolní
Lutyni. V příštích třech letech půjde o více než
čtyři miliony.(rzp)
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Mortimer bral střechy i životy, u nás »jen« ničil
Větrné počasí k podzimu patří, kdy jindy taky pouštět draky. Ale vichřice
Mortimer byla jiného kalibru. Zasáhla 30. září střední Evropu, kde pustošila, odnášela střechy, vyvracela stromy, které následně způsobovaly výpadky proudu
a kolapsy dopravy. A bohužel si vyžádala i tři oběti. Tragédie v souvislosti s padajícími stromy postihly Německo, Polsko i Slovensko, kde přišel o život čtrnáctiletý školák.
V Rychvaldu spadl strom na elektrické vedení.

Foto: Pavel Čempěl

Mortimer, který místy dosahoval síly orkánu, foukal v Česku rychlostí 90, na horách až
150 kilometrů v hodině. Zaměstnával především hasiče, kteří museli startovat motorové

pily, vytahovat žebříky a plošiny. Ohánět se
museli i ti moravskoslezští, kteří během pouhých dvanácti hodin zaznamenali v souvislosti s větrem stovku zásahů. „Šlo především

o odstraňování spadlých stromů a silných větví.
Tyto pády se v kraji naštěstí obešly bez zranění
a větších materiálních škod,“ uvedl mluvčí
krajských hasičů Petr Kůdela.
Napilno měli profesionální hasiči také
v Bohumíně. Zaměstnala je například uvolněná plechová střešní krytina ve Štefánikově
ulici. Zajistili ji a vyrazili do sousedního
Rychvaldu, kde spadl strom na elektrické vedení. Sotva ho rozřezali a odstranili, měli hlášený další pád. V Anenské ulici v Záblatí vyvrátil vítr mohutný javor. Jeho kořeny vytrhly
kus asfaltové krajnice a kmen zničil plot
a hospodářský přístřešek. Nikoho ale naštěstí
nezranil. Bez vážnějších následků se obešlo
také vyvrácení vzrostlé břízy v parčíku u vlakového nádraží. Spadla na zelenou plochu,
takže v tomto případě hasiči zasahovat nemuseli a kmen v následujících dnech zpacifiko(tch)
vali zahradníci.

Před bohumínským nádražím se bříza po poryvu větru
svalila na trávník.

Minimální příprava, velký úspěch
V Olomouci na výstavišti Flora se 3. října uskutečnil 24. ročník
prestižní kuchařské soutěže Gastro Olomouc Olima Cup.
V soutěži se utkávají žáci středních gastronomických a hotelových škol. Jejich úkolem je během 45 minut připravit tři
porce inovativního moderního pokrmu.
Na letošní ročník se v kategorii
kadetů (15 až 17 let) dlouhodobě
připravovala žákyně druhého ročníku Střední školy Bohumín
Natálie Zámečníková. Natálie
však krátce před soutěží onemocněla a na poslední chvíli ji zastoupil žák prvního ročníku oboru
kuchař-číšník Daniel Klaput.

Dan nastoupil na střední školu
teprve v září, za sebou měl měsíc
výuky, z toho dvoutýdenní praxi.
Na vymýšlení pokrmu a jeho
zvládnutí měl ke všemu pouhé
dva dny, ačkoli běžná příprava

a trénink na podobné klání trvá
jeden až dva měsíce. I přesto
předvedl v Olomouci, na své první kuchařské soutěži, obdivuhodný výkon. V kategorii kadetů získal bronzovou medaili za krůtí
galantinu se žampiony, glazovanou kořenovou zeleninou, slaninovou omáčkou a bulgurem.
Ocenění má velkou váhu, protože

Karel DRÁPAL,

SŠ Bohumín

Maják městské policie
●● Odpoledne 13. září vnikl muž
(41) násilím do bytu své přítelkyně,
kde následně fyzicky napadl její
dceru (20). Když majitelka bytu
ohlásila incident policii, podezřelý
z bytu utekl. Strážníci ho ale podle
popisu zadrželi v Okružní ulici
a předali republikové policii.
●● Hlídka vyrazila po oznámení večer 17. září k chovnému rybníku
Rychvaldského rybářství. Na místě
přistihla dva pytláky, jednoho
z Rychvaldu (44), druhého z Ostravy (29).
●● Dopoledne 24. září se vyznamenali asistenti prevence kriminality.
U drogerie na schodech zajistili
zloděje, který v prodejně odcizil
zboží za více něž tři tisíce. Vyšlo
najevo, že lapka z Ostravy (41) kra-

Foto: Marcela Horváthová

mezi hodnotícími komisaři byly
skutečné kuchařské kapacity.
Děkujeme za podporu Marcele
Horváthové, která nás na soutěž
doprovázela. Danovi k dosaženému úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v dalších kuchařských soutěžích.

dl také v další drogerii
a na ubytovně bývalého
hotelu Grand, odkud si
odnesl batoh s věcmi. Čilého chmatáka pak strážníci předali Policii
ČR.
●● Třicetiletého muže z Ostravy napadli a zranili dva muži v jednu
ráno 26. září před vlakovým nádražím. Strážníci zraněnému přivolali
záchrannou službu a oba násilníky
(19, 22) na útěku zadrželi díky kamerovému systému v Nádražní
ulici.
●● Pohřešovaného muže (51) objevili strážníci 8. října ve Slezské ulici
ve Starém Bohumíně. Po muži bylo
vyhlášeno pátrání 3. října.
Karel VACH,

ředitel MP Bohumín
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Křížem krážem Vietnamem (6)

Ze zápisků expedice speleologického klubu Orcus Bohumín,
píše Josef Wagner.
Jeskyně Tia Sáng je jednou ze stovek,
které se zde nacházejí.

Foto: Orcus Bohumín

Další den na motorkách. Už při
minulé vyjížďce jsme si v jednom
z údolí všimli velkého jeskynního
portálu. Ten je naším prvním cílem. Za vesnicí Khe Lia odbočujeme a jedeme co nejblíže. Pak pokračujeme po svých přes
terasovitá kukuřičná pole. Bez
výstroje, jen s malými světly vchá-

zíme mezi krápníky. Jeskyně Tia
Sáng je známá. Měří 1 150 metrů
a protéká jí bezejmenná říčka.
Od jeskyně pokračujeme do
vesničky Má Lé. Procházíme uličkami mezi původními, až 200 let
starými domky. Většina jich stojí
na kůlech. Ve spodní části bývá
dobytek a do domku se nedosta-

nou nebezpečná zvířata, hadi či
pavouci. V jednom z nejstarších
domků vznikl homestay (ubytování v domě místních obyvatel). Spí
se na zemi na matracích, uprostřed místnosti je ohniště, naproti
stáje s buvoly. Na stěnách visí historické ženské ozdoby a šperky.
Odpoledne se jedeme rozloučit
s fantastickým krasovým terénem
Dong Van. Vydáváme se na západ
po silnici 4C. Z této silnice na obě
strany vyrážejí, neznámo kam,
velmi úzké betonové silničky. A ty
byly naším cílem. Chtěli jsme navštívit bezejmenné vesničky. Každá zajížďka měla své kouzlo. Hluboko zařezanými údolími mezi
homolovými horami a kukuřicovými políčky zajíždíme mezi
domky vesničanů. Betonové silničky jsou odvážně zařezané ve
svahu. Nemají krajnice a pod nimi
je několik set metrů hluboká
roklina.
Vracíme se do Dong Van. Nad
městem se tyčí vysoká skalní věž
a na ní vyhlídka a zbytky staré
francouzské pevnosti. Na vrchol
ve výšce 1 200 metrů nad mořem
vede úzká betonová cestička až
k bráně pevnosti připomínající
hrad. Na samotný vrchol je nutné

vystoupat po úzkých kamenných
schodech. Jako všude ve Vietnamu lze část betonové cestičky vyjet na motorkách, ale k samotné
vstupní bráně to už chce hodně
odvahy a umění. Odměnou za výstup na skalní věž je nádherný
pohled na celé město, rýžová pole
i okolní hory.
Se západem slunce se po pěšinkách mezi rýžovými poli, na kterých stále neúnavně ženy a dívky
pracují, vracíme do hotelu. Při
pohledu na shrbené postavy si
uvědomujeme, kolik dřiny stojí za
každým zrnkem rýže, než se dostane na náš stůl.

(Pokračování příště)

Nová televizní norma uvolní místo v éteru
Technologie jdou kupředu mílovými kroky. Změny se nevyhýbají ani televiznímu přenosu, přestože zájem o sledování »telky« klesá, zejména u mladých. Aby zachytili poslední trendy,
museli diváci v posledních letech opakovaně měnit televizory,
set-top-boxy i antény. Nejprve při přechodu z analogového na
digitální vysílání, pak při změně normy z MPEG-2 na MPEG-4.
A nyní je většinou čeká opět pořizování nových přijímačů.
Změnu, ke které dojde v nejbližších měsících, už veřejnost zaznamenala pod názvem DVB-T2.
Zasvěcení pak vědí, že dojde ke
změně kódování obrazu a zvuku,
laicky převodu videa na digitální
data, která pak přenášejí televizní
vysílače k našim anténám a televizorům. Nový kodek (H.265/
HEVC) je mnohem efektivnější
než jeho předchůdce (H.264/AVC)
a dokáže bez ztráty kvality zmenšit
velikost dat videa o polovinu oproti tomu současnému. A právě to je
důvodem změny televizního vysílání - úspora. Díky menšímu
množství přenášených dat se v éteru uvolní prostor, vysílací frekvence. V multiplexech (balíčcích programů) budou moci vysílat nové
stanice, nebo ty stávající ve vyšším
rozlišení. Především má ale uvolněný prostor v éteru sloužit k šíření mobilních služeb, tedy vysokorychlostního internetu.
Zmíněné úspory se bohužel týkají provozovatelů, nikoli domácností. Ty budou naopak muset in-

vestovat do nákupu nových
televizorů nebo set-top-boxů. Propagátoři DVB-T2 často bulíkují
veřejnost, že přechod přinese větší
technickou kvalitu vysílání. To ale
není tak docela pravda, alespoň ne
v Česku. Tuzemské komerční televize totiž s předstihem svorně avizovaly, že budou bezplatně vysílat
jako dosud jen ve standardní kvalitě (SD). Vyšší rozlišení (HD) nabídnou pouze ve formě placené
televize. Bude-li o ni zájem. V HD
tak bude v DVB-T2 vysílat jen veřejnoprávní televize, ale ta ve vysokém rozlišení vysílala i dosud, ačkoli byl jeho příjem složitější.
Česká televize už nyní také jako
jediná z celoplošných stanic v DVB-T2 vysílá. A to současně s DVB-T, k jehož vypnutí dojde na Ostravsku na konci dubna 2020.
Ostatní celorepublikové televize
přejdou v našem regionu na nový
formát takzvaným střihem, tedy ze
dne na den. Tento »den D« nastane v červnu příštího roku.


Pavel ČEMPĚL

Přechod ostravských vysílačů Hošťálkovice a Hladnov z DVB-T na DVB-T2

Multiplex (MUX) 1, veřejnoprávní televize
Vypnutí DVB-T, kanál 54

Zapnutí DVB-T2, kanál 26

Vypnutí DVB-T, kanál 37

Zapnutí DVB-T2, kanál 28

Vypnutí DVB-T, kanál 48

Zapnutí DVB-T2, kanál 31

30. 4. 2020
už vysílá
Multiplex (MUX) 2, komerční televize

1. 6. 2020
2. 6. 2020
Multiplex (MUX) 3, komerční televize
8. 6. 2020

9. 6. 2020

DVB (Digital Video Broadcasting / digitální vysílání videa). DVB-T (terrestrial/zemské), DVB-S (satellite/satelitní), DVB-C (cable/kabelové).

TIK na novém kanálu v DVB-T2
Většinu celoplošných televizních stanic čeká přechod na DVB-T2 až příští rok, regionální
však v novém standardu vysílají
už nyní. Týká se to i lokální televize LTV Plus, ve které má své
zpravodajské bloky také bohumínský TIK. Jeho diváky tak
čeká přelaďování.
Dosavadní šíření LTV Plus na
59. kanálu v DVB-T končí za pár
dnů, v listopadu. Stanice však už
nyní vysílá v novém DVB-T2,
a to na 31. kanálu. Naladit jej lze
automaticky i manuálně. Přijímač, televize nebo set-top-box,
ovšem musí zvládat normu DV-

B-T2. Na starší typy diváci kanál
nenaladí.
Kanál 31 šíří vysílač Ostrava-Lanová a jeho signál je mnohem kvalitnější a má větší pokrytí než dosluhující 59. Diváci
proto vysílání LTV Plus snáze
zachytí a signál je stabilnější.
S odpovídajícími přijímači, jak
už bylo zmíněno. Na stanici LTV
Plus je denně k vidění také TIK
Bohumín. Jeho zpravodajské
bloky začínají ve 4, 10, 16 a 22
hodin, v rozšířeném bloku
v 1.30, 7.30, 13.30, 19.30 hodin.
Premiéru má bohumínské zpravodajství vždy v sobotu.(red)
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Nevšední týden milovníků tištěných příběhů
Už třiadvacet let se v Česku koná takzvaný Týden knihoven.
Letos probíhal od 30. září do 5. října a zapojila se do něj tradičně i bohumínská bibliotéka. Nabídla upomínkovou amnestii, zvýhodněné registrace, maraton čtení nebo nocování
pro děti.
Na Týden knihoven a s ním
spojenou amnestii někteří zapomnětlivci vyloženě čekají. Bez
průvanu v peněžence mohou přinést půjčené publikace, které už
měly být dávno vrácené a za prodlevu naskakovalo penále. To se
u jedné hříšnice vyšplhalo na více
než tisícovku. „Amnestie využilo
172 lidí, kterým jsme za prodlení
prominuli 3 846 korun,“ potvrdila
Tereza Majetná z bohumínské
knihovny. Dodala, že upomínkáři
mohli a také využili možnosti získat registraci na příští rok za poloviční cenu. Přicházeli ale i noví

milovníci tištěných příběhů, aby
se za zvýhodněnou cenu zaregistrovali. Bylo jich sedmašedesát.
Doprovodnou akcí knihovnického týdne byl maraton čtení. Ve
svých oblíbených knížkách zalistova ly pře de vším dět i, a le
i knihovnice a veřejnost. Na dětském oddělení bibliotéky se vystřídalo 458 účastníků, kteří přelouskali 725 stran textu.
Akce v Bohumíně vyvrcholila
nocováním mezi regály. Jde o nevšední zážitek, kterým organizátoři odměňují nejaktivnější dětské čtenáře. Program byl nabitý.

S pomocí dvou »redaktorek« Viktorie Kroščenové a Karin Wisniowské a »grafičky« Elly Brtníčkové vzniklo speciální vydání
novin. V podvečer účastníci hráli
marionetové divadlo s loutkohercem Tomášem Richtrem a jeho

synem Ondrou. Došlo také na
ruční práce, tanec a četbu. Než se
všichni nadáli, už byl čas vklouznout do spacáků a nechat si
v knihovně zdát nějaký dobro(tch)
družný sen. 

Foto: Jana Giecková

Hasičská omladina s hadicí i na žebříku
Mladým hasičům začala v září soutěžní sezona, nový ročník Mládežnické ligy okresu Karviná (MLOK). Na závodech děti poměřují dovednosti v kolektivním požárním
útoku v kombinaci s uzlovou štafetou, nebo štafetou požárních dvojic.

Foto: SDH Skřečoň

U šachovnic si bystří mysl
Namáhají mozkové závity a bojují proti Alzheimerově chorobě.
Parta dříve narozených ze Skřečoně to zkouší královskou hrou.
Nadšenci založili šachový kroužek a scházejí se každé úterý po
obědě v místní restauraci Military Max. Mezi napínavými partiemi si i poklábosí a svlaží hrdlo.
K šachovnicím jich usedá osm
a uvítají ve svých řadách další zájemce. 
(erh)
Zakladatel šachového kroužku
Eduard Kula s Lubošem Mitkem a Josefem Rutou.

Velmi úspěšně vstoupila do nového ročníku
hasičská omladina ze Skřečoně, kde působí
týmy mladších i starších žáků. V září absolvovaly v krátkém sledu hned tři dějství MLOKU,
a to v Rychvaldu, Vrbici a Kopytově. Mladší
děti, které vede Lenka Ševčíková, vybojovaly
dvě stříbrné pozice a jeden bronz. Ještě úspěšnější byli starší pod vedením velitele jednotky
Romana Témy. Radovali se ze dvou vítězství,
pouze jednou obsadili »bramborovou« příčku.
Závod v Kopytově 28. září byl letos posledním
pod širým nebem, nyní už se liga stěhuje do
hal.
Skřečoňský potěr si 22. září odskočil také na
originální Karvinskou drabinku, soutěž ve výstupu po žebříku na hasičskou věž. Závod pro
mládež od dvanácti let se konal v Českém Těšíně a Skřečoňští se jej účastnili poprvé. A pětičlenná výprava se za své výkony rozhodně
nemusela stydět. V dívčí kategorii obsadila
Natálie Krajňáková druhé místo, mezi chlapci
byl Michal Téma třetí. „Po žebříku děti vystupují v helmě a výstroji. Naši svěřenci si zaslouží
pochvalu za odvahu, v životě tuto disciplínu
netrénovali,“ řekl uznale Roma Téma. Dodal,
že nejbližším závodem, který jeho mladé svěřence čeká, bude 19. října závod požární
všestrannosti v Horní Suché.
(tch)

Šlágr s Porubou!

Když v sobotu 20. září 2014 házenkářky Poruby slavnostně otevíraly sportovní halu
Bospor interligovým duelem se Slavií Praha,
klub ženské házené v Bohumíně teprve vznikal. Po pěti letech je vše jinak. Ve středu 23.
října se porubský Sokol na místo činu vrátí, ale
už jako soupeř domácího 1. SC Bohumín 98
v osmifinále Českého poháru! Duel má pikantní příchuť, neboť základ domácího celku
tvoří hráčky, které v minulé sezoně působily
v porubském B družstvu. V létě je doplnily
talentované odchovankyně Bohumína, aby
vytvořily zbrusu nový tým, který se do osmifinále poháru probil přes Karvinou, UP Olomouc a Bohunice. Atraktivní zápas s doprovodným programem začíná ve sportovní hale
v 18 hodin.
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Absence mistra využil starosta bezezbytku
šachovnicích bílými a zahajuje. „Úvodní tah
mám u všech stolů stejný, královským pěšcem na
e4. Jen proti Vojtovi jsem vždy musel vymýšlet
rafinovanější zahájení,“ dodal starosta. U stolů,
u nichž počet soupeřů postupně řídl, strávil
téměř dvě hodiny. Dlouho mu odolávali David
Bartal (16) a Filip Skalka (11). K remíze měli
blízko také David Rek (16) a Vojtěch Jurok
(13), ale všichni nakonec padli. „Gymnazisté
jsou šikovní a vždy se mezi nimi najdou silní
soupeři. Tentokrát hrál velmi dobře David Rek,
tomu jsem dokonce nabídl ve vyrovnané pozici
remízu. Ale nepřijal ji a nakonec doplatil na to,
že se hra s ubývajícími hráči zrychlila a udělal
chybu, která jej připravila o vítězství,“ okomentoval průběh simultánky Vícha.
Petr Vícha, sám absolvent bohumínského
gymnázia, hraje šachovou simultánku s gymnazisty už 24 let. V předchozích ročnících prohrál jen čtrnáctkrát, letos naopak zaznamenal
plný počet vítězství. Na svém kontě tak má
celkově 439 výher, 22 remíz a 14 porážek.


(balu, tch)

Foto: Pavel Čempěl

Dvacet nula. Letošní 24. ročník šachové simultánky na gymnáziu vyzněl 9. října
jednoznačně pro starostu Petra Víchu. Prvnímu muži města se podařilo po dlouhých pěti letech udržet čistý štít a vyhrát na všech šachovnicích. Černobílý souboj
si s ním střihlo dvacet studentů. Čtrnáct gymnazistů, šest žáků nižších ročníků.
Simultánka začala komickou scénkou, kdy
na jedné šachovnici chyběly studentovi figurky.
Některé se podařilo nahradit z jiných sad, ale
stále scházel pinčl. Starosta zareagoval pohotově, místo pěšce nabídl soupeři jako náhražku
figury své klíče k autu. Nutno dodat, že o ně
nepřišel, už ve druhém tahu měl klíčky zpět.

„Na simultánce letos nebyl můj největší rival
Vojtěch Šrámek. V minulosti mě už několikrát
porazil a sám by mohl podobnou simultánku
hrát. V době konání coby mistr republiky v šachu reprezentoval Česko na mistrovství světa
v Indii. Držel jsem mu palce,“ uvedl Petr Vícha.
Starosta z pozice vyzyvatele hraje na všech

Věkový rozdíl mezi »nej« plavci byl 85 let
Bohumín obhájil dvojité vítězství v letošním ročníku Plavecké
soutěže měst. Bez ohledu na to, jakého výsledku dosáhne celé
město, pořádající společnost Bospor pravidelně oceňuje
účastníky s předponou »nej«. Setkání se uskutečnilo 7. října
v kavárně v nejvyšším patře Penzionu ve věži.

humína za babičkou a společně
s maminkou a sestrami zašli do
aquacentra podpořit rodné město.
Stovku libovolným stylem uplaval
malý Michael za necelých sedm
minut. Nejmladší plavkyní se stala
pětiletá Vanesa Kolarčíková z Ostravy, která to zvládla v čase 5:03.
Nejstarším mužem v koupačkách byl už poněkolikáté 83letý
Miloslav Šuster (s časem 3:45)

a nejstarší ženou znovu 89letá
Olga Jaroňová (s časem 4:25). Oba
plavečtí veteráni jsou z Bohumína.
Do soutěže se zapojilo téměř
600 školáků z devíti školských zařízení. Organizátoři letos poprvé
vyhlásili i školu, která dosáhla nejvyššího průměrného počtu bodů.
Tou se stala soukromá základní
škola Pianeta. 
(balu)

Nejstarším ve startovním poli byl už
poněkolikáté Miloslav Šuster (83) ze
Záblatí.

Nejmladší a zároveň nejvzdálenější
účastník Michael Atkins z Austrálie.

Foto: Pavel Čempěl

Cenu pro nejlepší školní tým předal ředitel Bosporu Jan Resler dětem z montessori
školy Pianeta.

Do závodu se v Bohumíně zapojilo 610 mužů a 462 žen. Dvěma
nejrychlejším se podařilo stometrovou trať zvládnout za rovnou
minutu, a to Karlu Babiczovi (14)
a Jakubu Grycovi (17). Nejrychlej-

ší ve skupině dívek a žen byla Andrea Czerná (12) s časem 1:06
minuty. Nejmladším a zároveň
nejvzdálenějším plavcem se stal
čtyřletý Michael Atkins z australského Melbourne. Přiletěl do Bo-
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Na atlety se snášely provazy deště

ly s tím, že hlavní závody na 60
a 200 metrů žen a mužů ovládli
Marie Klapuchová (TJ Sokol Opava) a Tomáš Vašíček (SK Hranice).
Atletický klub Bohumín oceňoval
také nejlepší závodníky svého oddílu. Jeho přeborníky pro rok 2019
se v jednotlivých kategoriích stali
v běhu na 60 metrů Eliška Šalbutová, Robin Pulcer, Klaudie Pulcerová, Mikuláš Dočkal, Adam Nowak,
Natálie Mentlíková, Nikolas Vasiliu Papadimitriu, Kateřina Solichová, Anna Glučová a Casey Long.
V běhu na dvoustovce Kateřina
Solichová a Eric Trynka, ve skoku
o tyči Karolína Klotková a Michal
(red)
Heczko.

Foto: Pavel Čempěl

Posledním závodem na venkovním oválu u školy ČSA byla
2. října Velká cena Bohumína v atletice. V běžeckých disciplínách a ve skoku o tyči se utkali nejen borci pořádajícího AK
Bohumín. Mítink je otevřený a zúčastnit se může každý. Od
rodičů s dětmi až po trénované závodníky sportovních klubů.
Letos vstoupila velká cena do 15.
ročníku, ale počasí jubileu vůbec
nepřálo. „V minulosti jsme termín
kvůli počasí předsunovali, tentokrát
jsme jej dodrželi, a máme tak nezapomenutelné zážitky. Poprvé v historii jsme při organizaci snášeli tak
extrémní liják,“ poznamenal Zdeněk Veselý z AK Bohumín. I přes
nepřízeň počasí dorazilo na ovál
úctyhodných 101 závodníků.

„Kvůli silnému dešti jsme však museli při výšce 392 centimetrů přerušit závod ve skoku o tyči. Některé
kvalitní výškaře, kteří čekali na větší výzvy, jsme proto v soutěži ani
neviděli, což nás velmi mrzí,“ dodal
Veselý s tím, že ve zkráceném skokanském klání slavili úspěch Julie
Ondráčková (SSK Vítkovice) a Jakub Holek (TJ Sokol Opava).
Běžecké disciplíny se uskutečni-

Mladší žačky v házené válí
vodů, proč se bohumínskému týmu v soutěži
daří. „Snažíme se vychovávat týmové hráčky,
protože v těch nejtěžších utkáních je velmi důležité, když všichni táhnou za jeden provaz,“ uvedl
trenér a předseda házenkářského klubu Jaroslav
Kalous.
Utkání všech věkových kategorií, od miniházené až po ženy, se pravidelně konají o víkendech ve sportovní hale. Klub na ně zve diváky,
aby se na vlastní oči přesvědčili, že házená do
Bohumína stoprocentně patří.(red)

Atleti přispěli
k vítězství
Foto: 1. SC Bohumín '98

Házenkářky 1. SC Bohumín '98 v kategorii mladších žaček ještě v nové sezoně nepoznaly příchuť porážky. Od prvního zápasu ukazují, jak důležitá byla letní příprava
a poctivá práce v trénincích.
Výhra proti týmu z Klimkovic 32:3 je zatím
nejvyšším skóre tohoto týmu v historii. Také
těžké utkání s Ostravou-Porubou zvládly mladší žačky na jedničku a společně s družstvem
Karviné vévodí soutěži.

V každém zápase dostávají šanci na palubovce úplně všechny hráčky, a to se projevuje na
jejich výkonnostním růstu. Trenéři jsou spokojení zejména s týmovým pojetím. Při hře se prosazují úplně všechny hráčky, a to je jedním z dů-

V sobotu 5. října se v Praze konalo Mistrovství ČR družstev staršího žactva v atletice. V soutěži zvítězil TJ Sokol Opava,
v jehož barvách hostovali také tři závodníci Atletického klubu Bohumín. Casey
Long zvítězil v bězích na 60 a 150 metrů
a byl druhý v běhu na 300 metrů. Pro
družstvo Opavy získal 31 bodů. Dalších
jedenáct bodů přidal Eric Trynka za vítězství v běhu na 1 500 metrů překážek a devět bodů Vojtěch Pončík za třetí místo
v hodu oštěpem. 
(red)
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Odstartovala kulečníková Přijďte posilovat na Faju
extraliga
Mistrovský tým sportovního kulečníku BC Bohumín zahájil
na konci září letošní extraligový ročník Českomoravského
billiardového svazu. První utkání, a hned přetavené ve vítězství, příjemně naladilo celou hráčskou sestavu.

Foto: Faja Bohumín

Foto: BC Bohumín

K úvodnímu měření sil nastoupil tým ve složení Miroslav
Andrejovský, Václav Majewski
a Milan Richter. Stejně jako
v loňském roce se protagonisté
extraligových klání budou utkávat v kádrových disciplínách
(52/2; 52/1), volné hře a jednobandu.
Vzhledem k délce sezony se
bohumínští fanoušci mohou těšit
na celkem osm utkání na domácí
půdě, tedy v herně BC Bohumín.
Nejbližší souboj zde bude k vidění 2. listopadu, kdy se v 10 hodin

postaví domácí borci hráčům
Havířova. Přijďte podpořit tým
přímo do herny, vstup na extraligová utkání je zdarma. Odměnou bude skvělý sportovní zážitek. Kompletní rozpis utkání je
k dispozici na www.bcbohumin.
cz.
Úvodní porce extraligových
zápasů bude pro vybrané hráče
předehrou před vrcholem letošního roku, tedy Turnajem mistrů
města Bohumína. V pořadí 17.
ročník proběhne během prvního
prosincového víkendu.

Oddíl kulturistiky Faja Bohumín zve do svých řad vyznavače
posilování. Vybavená posilovna
oddílu se nachází vedle tělocvičny
v areálu na Faji. Využívat ji mohou i cvičenci mladší patnácti let,
ale pouze se starším doprovodem.

Posilovna je přístupná ve všední
dny od 10 do 12 hodin a od 14 do
18 hodin. Noví zájemci se mohou
hlásit přímo v tělocvičně, nebo na
číslech 731 134 094, 730 574 685,
604 793 303, 774 893 988. První
cvičení je zdarma. 
(viž)

Halloween s rekordem
Strašidelně zábavné odpoledne
s Heidi Janků a pokusem o rekord nabídne 26. října od 16 hodin Halloween v Hobbyparku.
Malá strašidýlka se mohou těšit
na písničky, originální soutěže
o ceny a dílničky. Po show následuje v 18 hodin lampionový průvod pohádkovým lesem po stezce

lemované zdobenými dýněmi.
Vyráběly je děti z bohumínských
mateřských, základních a uměleckých škol. Na akci je příhodné
přijít v kostýmu, protože součástí
bude pokus o nový český rekord
- nejdelší průvod halloweenských
masek.(red)

Blíží se přezouvání pneumatik!
Pro nadcházející sezonu nabízí učňovská autodílna Střední školy Bohumín komplexní pneuservisní práce pro veřejnost. Tyto práce budou prováděny na novém vybavení pro
osobní a lehčí užitková vozidla s rozměrem ráfku 12 až 26
palců. Zájemci si mohou domluvit termín těchto prací
v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin na telefonním
čísle: 596 097 982.

Začínáme již 18. října 2019!!!
Práce budou prováděny žáky oboru automechanik pod
vedením učitele odborného výcviku.

Ceník prací začíná od 50 Kč za kolo.

Den otevřených dveří

20.10.2019 od 9:00 do 15:00 hod.

Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří na stavbě projektu Abakon 2009 SE. Během níže uvedených časů budete mít možnost si prohlédnout stavbu a celou dobu budou zde přítomní pracovníci firmy Abakon,
aby Vás seznámili s technologiemi a zodpověděli všechny Vaše dotazy.
Místo: Bohumín Skřečoň 49°54'12.8"N 18°22'19.0"E Odkaz na mapy na
stránkách www.abakon.cz DŮLEŽITÉ!!! Prosíme o potvrzení účasti
vyplněním formuláře na stránkách vsekci Den otevřených dveří.
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MENU HALLOWEEN
29.-30.10.2019
Dýňová polévka zdobená pavučinou
150 g Dančí steak v jalovci
a bylinkách na dýňovém pyré
Strašidelné pečené prsty
s krvavou marmeládou

280,-Kč
Medový punč s rumem 49,- Kč
Nealko punč

40,- Kč

RESTAURACE A KAVÁRNA
NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
VÁS ZVE NA HALLOWEENSKÉ MENU
REZERVACE MENU TELEFONICKY
NA Č. 731 134 093
NEBO OSOBNĚ V RESTAURACI

Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.
Skupina Rail Cargo Group patří s ročním obratem 2,2 miliard EUR a přibližně 8 700 zaměstnanců
k předním logistickým společnostem na poli železniční nákladní dopravy v Evropě.
 Zajímáte se o práci v oboru železniční nákladní dopravy a chcete pracovat v stabilní
společnosti se silným nadnárodním zázemím?
 Jste zkušený odborník s praxí v železničním provozu a hledáte nové uplatnění nebo uvažujete
o změně zaměstnání?

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT!
Zašlete nám svůj životopis a my Vás budeme kontaktovat, jakmile se u naší společnosti objeví
volné pracovní místo, které bude odpovídat Vašim schopnostem a dovednostem.

Více informací:

career.cz@railcargo.com
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VZPOMÍNKY
Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, jen kytičku na hrob dáme a budeme
vzpomínat. Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

7. října jsme si připomněli nedožité 26. narozeniny

Lukáše KASTLA.



S láskou vzpomínají maminka Pavla,
sestry Kateřina, Jana, Nikol a Veronika,
bratr Martin a babička Eva.
Kdo v srdci žije, neumírá.

13. října jsme vzpomněli 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Milan MIKOLÁŠ.



S láskou a úctou vzpomínají manželka Barbora
a sestra Emilie s rodinou.
Kdo tě znal, ten si vzpomene.

13. října jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí
milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,

pana Leoše HARVOTA.



BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
Člověk nezemřel, pokud žije ve vzpomínkách svých milých.

17. října by se dožila 90 let naše maminka,
babička a prababička,

paní Marie SZEWCZYKOVÁ.



S láskou a úctou vzpomíná dcera Eva
s celou rodinou.
Čas letí jako voda, už třetí rok nejsi doma. Bez tebe se životem těžko kráčí, při
vzpomínce slzy tváře smáčí. Uměl jsi pomoci, uměl jsi všechno dát, teď
můžeme jen tiše vzpomínat.

17. října jsme vzpomněli 3. smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, tchán, zeť, švagr, bratr a strýc,

pan Evžen KLOSKO.

Zároveň jsme si 4. července připomněli jeho
nedožité 68. narozeniny.



S úctou a láskou vzpomínají manželka Věra, syn Marek s rodinou
a tchyní Boženou, dcera Natálie s rodinou.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

18. října si připomínáme nedožitých 80 let našeho
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,

pana Iliase PARASTATIDISE.



S láskou stále vzpomínají manželka Hilda, synové
Ladislav s rodinou, Ivo s rodinou, vnuci, vnučka,
pravnučky a pravnuk.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina Harvotova, Balarinova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Valerie, dcera Taťána a syn Anes
s rodinami.

14. října jsme vzpomněli 40. výročí úmrtí

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička ke hřbitovu zůstala jen.
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, jen bolestné vzpomínky i po deseti letech
v očích zanechal.

pana Oldřicha BOGUMSKÉHO.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Dalibor s rodinou.

21. října si připomeneme 10. výročí úmrtí

pana Günthera SCHNÖRCHA,
našeho milovaného tatínka, dědečka a pradědečka.



S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina
a synové Rudolf, Jaroslav a Břetislav s rodinami.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí,

16. října by se dožila 60 let naše dcera, sestra,
maminka a babička,

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

21. října vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí

paní Liběna VAŘÁKOVÁ.

pana Milana HRČKY.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Vařákova s Košinova,
vnoučata Jonášek a Evička.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn
a zarmoucená rodina.



16. října jsme vzpomněli 3. smutné výročí úmrtí
naší manželky, maminky a babičky,

paní Valerie RAJNOŠKOVÉ
z Bohumína.



S velikou láskou vzpomínají manžel Jiří, syn
Martin a dcera Šárka s rodinami.



Láska smrtí nekončí...

22. října vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Jozef MAKÚCH.



Navždy zůstaneš v našich srdcích.
Manželka Františka, dcery Viera, Božena, syn
Josef s rodinami.
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Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

Vzpomínáme s láskou.

22. října by oslavil 75. narozeniny

21. října vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,

pan Alois KOZEL.

paní Erny POSPÍŠILOVÉ.

6. ledna 2020 vzpomeneme 20. výročí jeho úmrtí.
Zároveň vzpomínáme na jeho maminku,



S úctou a láskou vzpomíná dcera Ludmila s rodinou.

paní Anežku KOZLOVOU,
která by 18. října oslavila 95. narozeniny.
9. ledna 2020 uplyne 20 let od jejího úmrtí.

26. října si připomeneme 1. smutné výročí dne,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček,

Vzpíná a nikdy nezapomene rodina.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Ludmila,
dcery s rodinami.



Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách
však zůstaneš dál.

23. října vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka,

paní Helena NAJZEROVÁ.



S láskou a úctou vzpomínají dcery
Pavlína a Ivana s rodinami.
23. října vzpomeneme 8. výročí úmrtí

pana Karla PTOŠKA.



S láskou vzpomínají manželka Alice,
synové Pavel a Radim s rodinami.

pan Pavel LUKÁNI.



BOHUMÍNSKÁ VZPOMÍNKA NA SLAVÍKA
Ve věku 80 let zemřel 1. října fenomenální zpěvák Karel Gott,
který oslovil miliony posluchačů
několika generací v Československu i za jeho hranicemi. Odchod
tak výjimečné osobnosti se dotkl
doslova všech, a proto se k pietním akcím připojily i některé boFoto: Lukáš Kania
humínské spolky a organizace.
Přestože Karel Gott v Bohumíně
Pietní místo v Salonu Maryška.
nikdy veřejně nekoncertoval,
vznikl tady jeden z jeho prvních fanklubů. Zrodil se v roce 1968, a protože kromě Mistra fandil i Pavlíně Filipovské, dostal jméno FaG Klub.
Nyní FaG společně se spolky Maryška a Pro-fit12 připravil pietní místo, na kterém mohli lidé připojit zápis do kondolenční knihy, zapálit
svíčku, položit květinu. Zavzpomínat na Božského Karla mohli příchozí 3. října v Salonu Maryška.
Na úmrtí Karla Gotta zareagovala také městská agentura K3 Bohumín.
Místo reklam a upoutávek před filmovými představeními v kině promítala zpěvákovy videoklipy. V dospělém oddělení městské knihovny
pak proběhla výstav knih týkajících se Mistra.
(red)

Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

INZERCE

24. října vzpomeneme 4. výročí úmrtí
mé milé manželky,

paní Heleny STÁŇOVÉ.



Vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel,
dcery Eliška a Maruška s rodinami.

RŮZNÉ

●● Vykupujeme různé starožitnosti,
staré věci i poškozené, případně celé
pozůstalosti. Platíme hotově, přijedeme. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602
796 422.
●● Med z Jeseníků od Luďky přemístěn za park. Tel.: 776 684 719.

SLUŽBY

31. října vzpomeneme 6. smutné výročí,

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

kdy nás navždy opustil můj manžel,

pan Josef JANAS.



S láskou a úctou vzpomíná
manželka Jana s rodinou.

Zavřená pošta
Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude
23. října uzavřená pošta
partner ve Skřečoni

Pietní akt
U příležitosti 101. výročí
vzniku samostatného Československa položí zástupci
města, politických stran
a společenských organizací
kytice k bustě T. G. Masaryka. Pietní akt, při kterém
nebude chybět čestná stráž
a dechová hudba, se uskuteční 28. října v 9.30 hodin
u pamětní desky T. G. Masaryka před budovou »B«
městského úřadu.
(red)

Ceník inzerce v Oku najdete na
www.bohumin.cz,
sekce zpravodajství/městské
noviny Oko.
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BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Výpravy za sportem i poznáním
Začátek školního roku měli žáci školy Slezské diakonie z Nového i Starého Bohumína netradiční a pestrý. V září si vyzkoušeli různé aktivity, které nabízí sportovní
areál Bospor, a vyjeli také na exkurzi do Světa techniky v Ostravě-Vítkovicích.
Počasí přálo, a tak se žáci v rámci hodin tělocviku seznamovali s adventure golfem. Nadšené děti zaplnily celé hřiště. Následně si v parku prohlédly zvířátka v městské farmě a voliéry
s exotickými ptáky. Velkým zážitkem bylo také
plavání v bazénu. Žáci se seznámili s vodou
a dozvěděli se, jak se v bazénu chovat. Proběhly také malé plavecké závody. Poděkování patří
studentkám Ostravské univerzity, které pomohly pedagogům s aktivitami v bazénu.
Rovněž výlet do Světa techniky v Ostravě, na
který se všichni těšili, se vydařil. Žáky velmi

zaujal pozoruhodný, pestrobarevný svět i vzdělávací program. Zúčastnili se tvůrčích činností
v rámci interaktivní expozice Dětský svět.
Mohli si zahrát na doktora, prodávat v obchodě, vařit v kuchyňce. Také stavěli dům, zkusili
si jízdu autem, hráli na hudební nástroje.
A mimo jiné také bloudili v labyrintu, skákali
na trampolíně, zkrátka relaxovali. Atraktivní
zpestření výuky bylo možné díky dotaci z programu na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví města Bohumína.
Text a foto: Monika CHORZEMPOVÁ

Dárci dřeně do registru
Spolek Alma mater aktivně pokračuje v projektu »Šance pro
život« a oslovuje vhodné adepty
pro vstup do Českého národního
registru dárců dřeně. Po prázdninách se členové se svým registračním stanovištěm zúčastnili
dvou akcí. V sobotu 14. září pů-

sobili na bohumínském vinobraní a 22. září během Ostrava City
Marathonu. Zaregistrovat se jim
podařilo celkem 178 nových potenciálních dárců kostní dřeně,
kteří tak mohou někomu zachránit život.

Návštěva vodicího psa ve škole
Slunečného rána 25. září navštívil základní školu v Pudlově
Ladislav Holba se svým vodicím psem, fenkou Amy. Pan Holba je zaměstnancem Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách a je hluchoslepý. Pořádá besedy ve školách a školkách,
na které jezdí se svou věrnou psí společnicí zásadně městskou
hromadnou dopravou.

(red)

Foto: Alma mater

Sociální pomocník na čtyřech kolech
Skoro třicet sponzorů přispělo na pořízení nového automobilu pro handicapované děti střediska Salome Slezské diakonie. Organizace, která v Bohumíně poskytuje tři formy sociálních služeb, vůz získala díky projektu »Sociální automobil«
agentury Kompakt.
Nové auto bude sloužit zejména
poradně rané péče, jejíž pracovnice navštěvují děti s kombinovaným postižením v domácnostech,
v jejich přirozeném prostředí.
Také rodinám vozí a zapůjčují literaturu a speciálně navržené pomůcky, které jsou často rozměrné.
Velký kufr auta se proto bude hodit. Vůz využije zařízení i k dalším
účelům.

Volba povolání

Na financování vozidla se podíleli dárci od velkých firem až po
jednotlivce. Mezi sponzory je také
město Bohumín, které přispělo
bezmála padesáti tisíci. Díky projektu »Sociální automobil« už putovalo v Česku do zařízení, která
se věnují mentálně a tělesně postiženým či osobám přestárlým, několik stovek nových vozů.


(luk, tch)

Pod patronací měst, středních
škol a úřadu práce proběhne
výstava »Volba povolání
2020/2021«. Zaměřuje se na aktuální vzdělávací nabídku středních škol
všech typů na Karvinsku a vybraných škol v nejbližším okolí. Výstava
s názornými ukázkami cílí na vycházející žáky základních škol, rodiče,
výchovné poradce i veřejnost. Výstava proběhne 31. října od 9 do 17
hodin ve sportovní hale Slavie v Havířově, 5. listopadu od 10 do 17
hodin v obecním domě Družba v Karviné a 21. listopadu od 10 do 16
hodin v Domě kultury města Orlové.
(red)

Zajímavý host poutavým a zároveň vtipným vyprávěním žákům přiblížil život a práci vodicího psa. Dozvěděli se, jaký je psí
život od štěněcího věku, jak probíhá výcvik v psí školce, čím vším
je pes vybaven a kolik stojí. Amy
také ukázala, jak je poslušná, když
vede svého pána. Na konci besedy
se s dětmi i pomazlila a vyfotila.

Sympatický Ladislava Holba během příjemně prožitého dopoledne ukázal, že ani s vážným handicapem život rozhodně nekončí.
Získal si obdiv posluchačů a poděkování za zahřátí u srdíčka
a Amy za zahřátí svým teplým
kožíškem.
Text a foto: Pavla KOŘÍNKOVÁ,

asistentka pedagoga

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

zdravá nemocná
kost
kost

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

M U D r. B o r i s M i l b e r g e r, tel./fax: 596 013 544
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w. n e u ro l o g i c k a - a m b u l a n ce - b o h u m i n . c z
●●Řádkovou inzerci (koupě/prodej/výměna) lze podat prostřednictvím online formuláře na www.bohumin.cz, sekce Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo osobně v infocentru
radnice. Zájemci o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou či logem) volejte  731 130 672.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 18.10. do 3.11.

26.10. v 16 hodin HALLOWEEN
S REKORDEM. Zábavné strašení
pro děti s Heidi Janků. Písničky,
tvůrčí dílny, soutěže. Pokus o vytvoření rekordu - nejdelší průvod
halloweenských masek. V 18 hodin
lampionový průvod pohádkovým
lesem. Hobbypark, vstup zdarma.
21.10. od 17 hodin DÁMSKÁ
PÁRTY V KINĚ. Proměna s vizážistkou, svět krásy Jiřiny Farekové,
módní přehlídka – módy pro baculky. V 19.15 hodin česká filmová
komedie Přes prsty. Foyer a sál
kina 120 Kč.
30.10. v 19 hodin RETRO KINOKAVÁRNA: PERLY ČESKÉ ANIMACE. Animované filmy z let 19531986 promítané k lasick ým
projektorem z originálního pásu.
Úvodní slovo, výstava exponátů,
občerstvení a speciální káva v kinokavárně. Kino, 100 Kč.

KINO
●● 18.10. a 19.10. v 19 hodin JOKER. USA (Thriller), 2019, dabing,
od 15 let, 122 minut, 130 Kč.
●● 20.10. v 16 hodin ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLA. USA (Fantasy), 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.
●● 23.10. v 9 hodin ZELENÁ KNIHA. USA (Drama/Komedie), 2018,
titulky, 130 minut, 50 Kč (FK pro
seniory).

!

lenost

líh

●● 23.10. v 19 hodin TENKRÁT
V HOLLYWOODU. USA (Drama/
Komedie), 2019, titulky, od 15 let,
163 minut, 100 Kč.
●● 24.10., 25.10., 26.10., 27.10.,
28.10. a 3.11. v 19 hodin POSLEDNÍ ARISTOKRATKA. Česko (Komedie), 2019, přístupný, 110 minut,
130 Kč.
●● 27.10. v 16 hodin ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLA. USA (Fantasy), 2019, 3D, dabing, přístupný, 118 minut, 150 Kč, děti 130
Kč.
●● 28.10. v 10 hodin OVEČKA
SHAUN: FARMAGEDON. Velká
Británie (Animovaný/Rodinná
komedie), 2019, dabing, přístupný, 87 minut, 110 Kč.
●● 31.10. a 1.11. v 19 hodin TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD. USA
(Sci-fi/Akční), 2019, titulky, od 12
let, 134 minut, 130 Kč.
●● 2.11. v 19 hodin JOKER. USA
(Thriller), 2019, titulky, od 15 let,
122 minut, 120 Kč.
●● 3.11. v 16 hodin ADDAMSOVA
RODINA. USA (Animovaný/Rodinná komedie), 2019, dabing,
přístupný, 84 minut, 100 Kč..
PRO DĚTI
●● 20.10. v 10 hodin PSÍ KUSY.
Kanadský animovaný film, dabing, 87 minut, 100 Kč.
●● 25.10. v 16 hodin a 26.10. v 10
hodin PRINC KRASOŇ. Kanadský
animovaný film, dabing, 85 minut, 110 Kč.
●● 27.10. v 10 hodin SNĚŽNÝ

kamna

jméno
spisovatele
peterse

ničiti

gluten

!

KLUK. Animovaný film USA, dabing, 85 minut, 130 Kč, děti 110
Kč.
●● 28.10. v 16 hodin ANGRY
BIRDS 2. Animovaný film USA,
dabing, 97 minut, 100 Kč.
●● 29.10. v 10 hodin WILLY
A KOUZELNÁ PLANETA. Francouzský animovaný film, dabing,
90 minut, 100 Kč.
●● 3.11. v 10 hodin ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE. Pásmo kreslených
večerníčků, 64 minut, 80 Kč.
AKCE V KNIHOVNĚ
Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
●● 21.10. až 25.10. ve 13-17 hodin (mimo středu) TVOŘÍME ORIGAMI. Výtvarná dílna, dětské
odd. N. Bohumín.
●● 2 9 . 1 0 . v e 1 3 - 1 7 h o d i n
HALLOWEENSKÉ VÝRÁBĚNÍ. Výtvarná dílna, dětské odd. N.
Bohumín.
●● 29.10 až 1.11. ve 13-17 hodin
(mimo středu) STRAŠIDELNÉ ZÁLOŽKY DO KNIH. Výtvarná dílna,
knihovna Skřečoň.
●● 31.10. v 15-16 hodin KUCHTÍCI. Zábavné vaření i pro ty nejmenší, dětské odd. N. Bohumín.
TEEN ZÓNA
●● 21.10. až 25.10. a 29.10. až
1.11. ve 13-16 hodin (mimo středy) ÚNIKOVÉ HRY. Nutné se předem přihlásit v teen zóně.
●● 22.10. ve 14.30-16 hodin
jediná

anglicky valením
„a”
dopravit

ANGLICKÝ POKEC S RODILÝM
MLUVČÍM.
●● 24.10. a 31.10. ve 13-16 hodin
VIRTUÁLNÍ REALITA. Virtuální realita při hraní her na PS4, teen
zóna N. Bohumín.
BESEDY
Přednášková místnost knihovny
●● 31.10. v 17 hodin BRAZÍLIE,
ZEMĚ KONTRASTŮ. Zora Vašulínová povypráví o cestování z Bohumína do Brazílie a zpět. 50 Kč
KURZY
●● 21.10. v 17 hodin PODZIMNÍ
DEKORACE.
●● 21.10. a 24.10. v 9.30 a 17 hodin TABLET.
●● 22.10. a 23. 10. v 9.30 hodin
CHYTRÝ TELEFON.
●● 22.10. a 29.10. v 17 hodin
KONVERZACE V ANGLIČTINĚ.
●● 26.10. v 8.30 hodin PAPÍROVÁ
KRAJKA.
VÝSTAVY
●● Každou sobotu ve 14-17 hodin VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj
a výzbroj od ČSLA po AČR, komentované prohlídky. Uniformy,
zbraně, technika. Dům služeb na
nám. Budoucnosti.
●● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice
»Bohumín - pohledy do minulosti města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20
hodin, SO a NE v 10-20 hodin.
Starý Bohumín, Pod Zeleným
dubem.

druh
lékaře

!

značka
aut

(Pokračování na str. 16)
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OSTATNÍ AKCE
●● 24.10. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ.
Tančírna, k poslechu i k tanci hraje kapela Štístko. Kavárna na
nám. T. G. Masaryka, 50 Kč.
●● 1.11. v 18 hodin COUNTRY VEČÍREK V ŠUNYCHLU. Recesní taneční zábava ve stylovém oblečení. Gastrocentrum Migo, 230
Kč.
SPORT
FOTBAL
●● 20.10. ve 14 hodin FK SLOVAN
ZÁBLATÍ – LOKO PETROVICE B.
Muži, 1. B třída, hřiště v Záblatí.
●● 26.10. ve 14.30 hodin FK
BOSPOR – BESKYD FRENŠTÁT.
Muži, divize, hřiště za parkem.
●● 2.11. ve 14.00 hodin FK SLOVAN ZÁBLATÍ – SEDLIŠTĚ. Muži, 1.
B třída, hřiště v Záblatí.
HOKEJ
●● 28.10. v 17 hodin HC BOSPOR
– HC ROŽNOV P. RADHOŠTĚM.
Krajská liga mužů.
●● 6.11. v 17 hodin HC BOSPOR HK KRNOV. Krajská liga mužů.
CVIČENÍ
●● Každé pondělí a středu v 19
hodin JÓGA. Velká tělocvična
Benešovy školy, lektorka Míša
Lalíková 731 905 040.

MARYŠKA
nám. TGM 939, www.maryska.cz,
info@maryska.cz,
telefon: 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek
od 15 do 18 hodin.

souprava

Ženské
jméno

●● 31. 10. v 18 hodin HALLOWEEN.
Scénické čtení hororových příběhů E. A. Poe v podání žáků ZUŠ.
●● Každou středu v 15 hodin
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-etnografický klub, který se věnuje tradici bohumínského
kroje.
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Bohumín na dobových
fotografiích (56)
V dobách válečných se »pálí mosty«. V Bohumíně to v minulém století bohužel schytaly oba mosty přes Odru, a to hned
dvakrát. 1. září 1939 je při ústupu vyhodili do povětří polští
vojáci, 1. května 1945 pro změnu němečtí.
Jubilejní most císaře Františka
Josefa I., dokončený v roce 1899,
přišel při první detonaci o jeden
z noblesních ocelových oblouků.
V následujících letech ho nahradila dřevěná lávka, po válce rovněž
dřevěný most. Ten sloužil až do
července 1966, kdy ho vychýlila
velká voda a bylo jej nutné uzavřít.
Rekonstrukce a stavba bytelného
prvního pole proběhla v roce 1967.
Jeho základ tvořily nosníky z před-

pjatého betonu, které pocházely ze
staršího rozebraného karvinského
mostu přes Olši. I tuto rekonstrukci, byť stavba slouží dodnes, lze
nazvat »provizoriem«. Nevrátila
totiž mostu původní podobu.
Hraniční most dostal další ránu
během povodní v roce 1997. Ze
statických důvodů bylo nutné zúžit
vozovku do jednoho pruhu a zavést režim kyvadlového provozu.
(tch)

KAM V BOHUMÍNĚ?
(Pokračování ze str. 15)
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.
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.

Žluťásek řešetlákový
(Gonepteryx rhamni)

Příroda Bohumínska – motýli (246)

Žluťásek řešetlákový je rozšířený od severozápadní Afriky
přes Evropu, Turecko, západní Sibiř a Střední Asii až do
Mongolska. V Česku je hojným druhem zvláště v pahorkatinách a v lesnatějších oblastech nížin.
Žluťásek řešetlákový obývá
okraje lesů, paseky, lesní cesty,
průseky, údolní nivy podél vodních toků, zahrady a parky. Dospělí motýli se líhnou v červenci
a někteří jedinci migrují během
horkých letních měsíců do hor,
často i nad hranici lesa. Koncem
léta přeletují zpět do nižších poloh, kde přezimují v hustých
porostech keřů, vysoké stařině,
travních trsech nebo spadaném
suchém listí. Zimoviště opouštějí příležitostně i za teplých
zimních dnů. Živnými rostlina-

mi housenek jsou krušina olšová (Frangula alnus) a řešetláky
(Rhamnus).
Text a foto: Jiří ŠUHAJ


Hraniční most na snímku z roku 1967, krátce před jeho rekonstrukcí.

Hejtmanství se představilo svátečně
Ve sváteční den 28. září pořádalo moravskoslezské hejtmanství den otevřených dveří. Akce krajského úřadu byla současně připomínkou 30. výročí sametové revoluce. Prohlídku
a nabitý program si nenechalo ujít 1 200 lidí.
Návštěvníci si prohlédli kanceláře a síně hejtmanství, zúčastnili
se debaty s vedením kraje. Sál zastupitelstva praskal ve šech, lidé se
ptali na prodlouženou Rudnou,
maturitu z matematiky, železniční
a autobusovou dopravu, krajské
nemocnice i plánovanou stavby
vědecké knihovny.
V rámci doprovodného programu vystoupily školní i profesionální kapely, představilo se Diva-

dlo loutek a zapojily se také
v Ostravě působící univerzity
a krajské příspěvkové organizace.
Žáci středních škol například prezentovali své kulinářské umění
nebo připravili módní přehlídku.
Program doplnily tvořivé dílny,
výstava reportážních fotografií
z revoluční doby, kvízy nebo průřez vývojem módních trendů posledních tří desítek let.
(red)

Foto: MS kraj
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