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Boj za obchvat Skřečoně nevzdáme
V boji za obchvat Skřečoně stále prohráváme. A dostali jsme další branku. Někteří 
naši kolegové zastupitelé, kteří, věřím, také kopou za Bohumín, a kteří na bilbordech 
slibovali, že obchvat Skřečoně »prostě podpoří«, by asi měli konstatovat, že si dali 
branku vlastní.
Významnou prohru jsme očekávali už v roce 
2015. Tehdy, po mnohaletém úsilí Dětmarovic, 
Dolní Lutyně a Bohumína, se záměr přeložky 
silnice I/67, tedy obchvatu Skřečoně, Dolní Lu-
tyně a Dětmarovic, konečně dostal na pořad 
jednání Centrální komise Ministerstva dopravy, 
která rozhoduje o velkých dopravních investič-
ních záměrech. Komise už tehdy zamýšlela další 
přípravu stavby zastavit pro její ekonomickou 
neefektivnost, ale podařilo se rozhodnutí ko-
mise zvrátit. Prohra se změnila v remízu, ale 
věděli jsme, že přijde další zápas. 
Ředitelství silnic a dálnic dostalo za úkol záměr 
přepracovat a hledat úspornější variantu. Trvalo 
dalších dlouhých pět let, než došlo k úpravám 
trasy, zúžení původního návrhu šíře silnice 
z 11,5 na 9,5 metru, zkrácení celého překláda-

ného úseku pouze za řeku Olši do stávající trasy 
výpadovky na Karvinou a k dalším úsporám. 
Čekalo se na nové výsledky sčítání dopravy 
v roce 2016, nový záměr bylo nutno znovu eko-
nomicky posoudit. Loni jsme se radovali, když 
konečně ekonomický posudek vyšel kladně 
a čekali jsme, kdy konečně centrální komise 
opět záměr posoudí a rozhodne o přípravě dal-
ších stupňů projektové dokumentace.
Začal se rýsovat už konkrétní termín možné 
výstavby na roky 2028 až 2031. Jaké proto bylo 
naše překvapení, když nyní Centrální komise 
MD na svém zasedání 1. září rozhodla dále ne-
pokračovat v přípravě přeložky silnice I/67. A to 
se zcela nepochopitelným odůvodněním, že 
bude-li v roce 2040 zrealizována stavba silnice 
I/68 (Vrbice-Havířov) a I/11 (Havířov-Třano-

vice), tak by se předložený záměr stal ekono-
micky neefektivním.  Po vybudování čtyřprou-
dové silnice I/68 od vrbického rondelu přes 
heřmanické a rychvaldské rybníky na Havířov 
údajně dojde ke snížení počtu vozidel na silnici 
I/67 o 3 200. Přípravy ještě nezačaly a průchod 
přes oblast Natury 2000 vnímáme jako nereálný. 
Přestože rozdíl mezi oběma plánovanými stav-
bami je minimálně deset let, a přestože hodno-
titelé toto nepovažují za konkurenci obou sta-
veb, tak centrální komise přeložku silnice I/67 
nedoporučila.
Bohužel ani stávající vedení Moravskoslezského 
kraje, přes neustále ubezpečování, že podporuje 
obě dopravní stavby, zamítnutí obchvatu Skře-
čoně nezabránilo. Nezbývá než doufat, že zápas 
ještě neskončil, a že v prodloužení vyrovnáme 
a snad i zvítězíme. Bez pomoci Moravskoslez-
ského kraje a změně postoje Ministerstva do-
pravy to ale prostě zařídit neumíme.
 Lumír MACURA, 
 místostarosta
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Pamětníci, kteří se vyjadřují o dobách minulých s despektem, rádi argumentují 
nedostatkem potravin a spotřebního zboží. A připomínají řady před obchody s úz-
koprofilovým zbožím. Fronty ale nepadly spolu s režimem, jen se v nich dnes stojí 
třeba na zubaře. A nabízí se otázka, co je pro život důležitější. Banány, gramodesky 
nebo lékařská péče? 

Lidé kdysi nocovali před krámem třeba na 
automatickou pračku, aniž by měli jistotu, že ji 
získají. Obdobně na tom byli pacienti, kteří  
14. září stáli v nekonečném zástupu v nedaleké 
Ostravě-Lhotce na registraci k novému dentis-
tovi. Ve frontě, která měla až dvě stě metrů, 
čekali i deset hodin rodiny s dětmi, penzisté na 
rybářských stoličkách. Někteří před ordinací 
strávili noc. Přitom také nevěděli, zda uspějí. 
A skutečně, nový stomatolog musel mnohé 
z čekajících odmítnout. 

Když dva dělají totéž... Ve Lhotce otevíral 
praxi soukromý dentista, který na vlastní ná-
klady koupil nemovitost, zrekonstruoval ji a vy-
bavil bez jakékoli pobídky či úlevy ostravského 
obvodu. V Bohumíně zajistilo stomatologa 
město, ačkoli to vůbec nemá v »popisu práce« 
a muselo suplovat povinnosti zdravotních po-
jišťoven. Dentistovi zajistilo prostory a z vlast-
ních prostředků je vybavilo. A když nastal čas 
registrace, volil Bohumín sofistikovaný elektro-
nický systém bez osobní účasti, aby lidé nemu-
seli potupně někde stát. Na některé se nedosta-
lo, pochopitelně, protože ordinace není 
nafukovací a navíc Bohumín předem zveřejnil 
jasná pravidla, kdo šanci má, a kdo nikoli. 
A přesto se na město snesl uragán výtek i vul-
gárních výhrůžek. Nebylo by od věci, kdyby si 
některý z kverulantů šel stoupnout do Lhotky.

 Pavel ČEMPĚL

Činnost realitního zprostředkovatele se nově zařazuje mezi vázané 
živnosti a stanovuje se odborná způsobilost spočívající ve vzdělá-
ní, kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci. 

Odborná způsobilost se vyžadu-
je nejen po podnikatelích a odpo-
vědných zástupcích, ale i  po 
osobách, které fakticky realitní 

zprostředkování vykonávají. Pře-
chodná ustanovení zaručují stáva-
jícím poskytovatelům možnost 
pokračovat ve výkonu činnosti do 

3. března příštího roku. Pokud do 
té doby podnikatel novou živnost 
neohlásí a nedoloží požadované 
doklady, živnostenské oprávnění 
k provozování realitního zpro-
středkovatele zanikne. Ohlášení 
živnosti po přechodnou dobu ne-
podléhá správnímu poplatku. 
Bližší informace na kterémkoli 
živnostenském úřadu.

Dalibor DUDA,  živnostenský úřad

V budově městské polikliniky začal ordinovat nový stomatolog. Město nyní informuje 
veřejnost o celém procesu zajištění zubní péče pro své obyvatele. Současně přináší 
další podrobnosti, které by mohly zajímat přijaté pacienty i ty aktuálně odmítnuté.
• Povinnost zajistit náhradu za chybějící stoma-
tology mají výhradně zdravotních pojišťovny, 
přesto jsme se dlouhodobě snažili, aby v Bohu-
míně bylo dost zubařů, tedy jsme suplovali práci 
zdravotních pojišťoven.
• V prostorách městské polikliniky jsme za té-
měř 1,5 milionu zrekonstruovali ordinaci, dovy-
bavili ji technikou, uskutečnila se řada kroků 
a jednání s cílem najít alespoň jednoho volného 
stomatologa, který by byl ochotný jít pracovat 
do Bohumína. 
• Po dlouhých měsících se nám podařilo ve spo-
lupráci s městskou nemocnicí zubaře sehnat, jde 
o erudovaného odborníka s dlouholetou praxí. 
Už předem jsme avizovali, že primárně půjde 
o náhradu za zubní lékařky Evu Slívovou a Jar-
milu Wnukovou, které odešly do penze.
• V průběhu předregistrace, která probíhala pro-
střednictvím on-line formuláře a telefonicky, 
projevilo zájem o zubní péči 2 500 lidí. Přestože 
jsme jasně deklarovali, že se mají hlásit pouze 
osoby s trvalým bydlištěm v Bohumíně, které 
nemají stomatologickou péči, zaevidovali jsme 
stovky lidí z jiných měst a obcí či těch, kteří 
v péči zubaře aktuálně jsou.

• Stomatolog nemá neomezenou kapacitu, ně-
které klienty si nechává z předchozí praxe, ad-
ministrativně nezvládne v nejbližších měsících 
zaregistrovat více než 900 nových pacientů – jde 
o všechny předregistrované, kteří docházeli 
k doktorkám Slívové a Wnukové a prokazatelně 
trvale bydlí v Bohumíně na skutečné, nikoliv 
úřední adrese. 
• Stomatolog přislíbil, že po zaregistrování 
a ošetření těchto 900 lidí se podle stavu jejich 
chrupu rozhodne o případném navýšení kapa-
city o další pacienty. Půjde o ty, kteří prokazatel-
ně a trvale bydlí v Bohumíně a nemají zubaře. 
Přesný počet v tuto chvíli nelze zveřejnit.
• Neúspěšní zájemci, kteří splňují podmínky 
uvedené v předchozím odstavci, byli zařazení do 
zásobníku náhradních pacientů. O jejich pří-
padném dodatečném přijetí se rozhodne nejdří-
ve příští rok.
• Všichni (úspěšní i neúspěšní žadatelé) obdrželi 
o výsledku předregistrace informační sms 
a e-mail. Pokud někdo zprávu neobdržel, zřejmě 
nevyplnil správně svůj e-mail či telefonní číslo 
(takových případů byly desítky). Pokud někdo 
předregistroval svou rodinu, tedy více členů na 

jeden kontakt, obdržel pouze jednu zprávu, ni-
koliv zprávy pro každého člena jednotlivě.
• Zubní ordinace musí zpracovat obrovské 
množství dat a následně se s novými klienty te-
lefonicky spojit, to bude trvat i řadu týdnů. Ce-
ník výkonů, u nichž bude nutná finanční spo-
luúčast pacienta, je k dispozici na webu městské 
nemocnice www.nembo.cz. Prosíme nově zare-
gistrované klienty o trpělivost.
• Před první návštěvou nového dentisty je nutné 
se dostavit na pobočku své zdravotní pojišťovny 
a vyžádat si výpis zdravotní stomatologické do-
kumentace, a to pět let zpětně. V případě, že od 
poslední návštěvy zubního lékaře uplynula ještě 
delší doba, pak až po okamžik posledního vy-
šetření. Bez této dokumentace nemohou být 
noví pacienti ošetřeni.
• Město i nadále pokračuje ve snaze zajistit pro 
Bohumíňáky další zubní lékaře. Žádá však své 
obyvatele, aby projevili úsilí si zubaře sehnat 
a tlačili na zdravotní pojišťovny, které mají povin-
nost stomatologa svým pojištěncům zajistit. 
V předregistračních formulářích se objevovaly 
případy, kdy lidé sdělovali (byť se tato informace 
nevyžadovala), že zubaře nemají 15 až 20 let. Péči 
o chrup u všech obyvatel město vyřešit nedokáže.
 (yak)

když dva dělají totéž...

Nová vázaná živnost 

informace k novému zubaři v Bohumíně

RADNICE

Beseda o zdraví
V zasedacím sále městském úřa-
du číslo 243 se 7. října v 16 hodin 
uskuteční beseda o zdraví a imu-
nitě. Přednášet budou manželé 
Grego a vstup je zdarma. Další 
informace na čísle 604 315 945 
nebo e-mailu veramajercikova@
seznam.cz.

Foto: Josef Gabzdyl, idnes.czFoto: Josef Gabzdyl, idnes.cz
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Ministerstvo dopravy neumí dát do pořádku zfušovanou ost-
ravskou dálnici, zařízlo obchvat Skřečoně, protože je prý neeko-
nomický, zato se stále nevzdalo utopistické myšlenky vodního 
koridoru, který by spolykal desítky miliard. V Bohumíně se 
k projektu kanálu Dunaj-odra-Labe (D-o-L) sešli 17. září čeští 
a polští zástupci odpovídajících ministerstev a samospráv.

Mezinárodní delegace si pro-
hlédla meandry Odry, tamní roz-
hlednu, vodní nádrž na polské stra-
ně a na starém hraničním mostě 
rozvinula velké nákresy propojení 
kanálu na česko-polské hranici. 
Právě napojovací bod je ale kame-
nem úrazu. 

Původně měl být hraničním bo-
dem soutok Odry s Olší a před lety 
se k němu chtěli projektanti jedno-
duše prokopat hraničními meand-
ry. Udělat přes ně rovnou čáru 
a meandry vymazat z mapy. Když 
se ale staly přírodní památkou 
a chráněnou lokalitou, bylo třeba 
meandry nějak obejít. A tak vznik-
ly varianty dvě. Levobřežní přes 
polské území a pravobřežní přes 
české. Sousední státy se ale přes 
roky trvající diskusi a vznik růz-
ných studií  proveditelnosti, efekti-
vity, vlivu na životního prostředí na 
finální variantě stále nedohodly.

První návrh propojení povodí 
D-O-L vznikl roku 1700 a první 
projekt na papíře v roce 1873. Od 
té doby se ale nikam výrazně nepo-
sunul a většina jej dnes považuje za 
sci-fi. O něco reálnější je jedna jeho 
část, takzvané splavnění Odry. 
O něj usiluje Polsko, ale aby mělo 
šanci na evropské dotace, musí to 
být projekt mezinárodní. Proto na 
něm spolupracuje s českou stranou 
s tím, že má dojít ke splavnění od 
Ostravy ke státní hranici. Součástí 
jednání byla i zářijová schůzka, kte-
rá po exkurzi v terénu pokračovala 
na bohumínské radnici.

Jestli se splavnění Odry začne 
projektovat zítra, za 50 let nebo ni-
kdy, není pro Bohumín až tak pod-
statné. Zásadní ale je, aby se vlády 
obou zemí konečně shodly na vari-
antě obejití meandrů. „Absence do-
hody nám způsobuje značné problé-
my v územním plánu. V navrhované 

pravobřežní trase vodního koridoru 
totiž platí »územní rezerva«, která je 
obdobou stavební uzávěry, a zname-
ná dlouhodobou blokaci rozvoje  Šu-
nychlu a Starého Bohumína,“ kon-
statoval starosta Petr Vícha.  Dodal, 
že Bohumín prosazuje levobřežní 
variantu, která vede přes »prázdná« 

pole, nehrozí tam střety se zástav-
bou ani ochranou přírody. Toto ve-
dení koridoru, podpořené partner-
skou smlouvou, preferují i sousední 
Krzyżanowice. A svá stanoviska 
obce také zástupcům ministerstev 
na zářijové schůzce zopakovaly. 

 Pavel ČEMPĚL

Rokování bohumínských zastupitelů se neodbývají jen v jed-
nacím sále. Jednou ročně vyrazí třiadvacet volených zástupců 
do terénu, aby na vlastní oči zhodnotili proměny Bohumína. 
Co se za uplynulý rok změnilo k lepšímu, co se chystá nebo co 
nějaký zásah či péči bude potřebovat. 

Na objížďku autobusem vyrazili 
zastupitelé 14. září. Zavítali mimo 
jiné k nádraží, kde se rozběhla vý-
stavba terminálu, k červené kolonii 
v Okružní, kterou čeká rozsáhlá 
rekonstrukce. Zhodnotili probíha-
jící zateplování bytových domů 
nebo přestavbu bývalých objektů 
s pečovatelskou službou ve Starém 
Bohumíně. 

Nechyběly zastávky u vznikající-
ho lesoparku Na Panském, dokon-

čeného labyrintu za parkem nebo 
chystané přístavby zimního stadio-
nu. Většinu míst si zastupitelé pro-
hlédli z oken autobusu, ale několi-
krát i zastavili, aby zjistili stav 
zblízka a mohli si na objekt »sáh-
nout«. Prohlédli si tak třeba zrekon-
struovanou starou budovu skřečoň-
ské školy, která po loňském požáru 
zase září novotou, nebo altán, jenž 
vyrostl pro potřeby záblatských klu-
bů a organizací. (tch)

Majitelé nemovitostí v Bohumíně se nemusí obávat zvýšení 
daně z nemovitosti. ta ve městě zůstává už od roku 2012 stejná 
a nezmění se ani v příštím roce. Bohumín navzdory citelným fi-
nančním ztrátám v důsledku koronavirové krize odmítá přená-
šet výpadek daňových příjmů na obyvatele a firmy. 

Škrtání investičních akcí a šetření 
na běžných výdajích. Tak nyní vy-
padá hospodaření měst a obcí, které 
řeší výpadek sdílených daní v dů-
sledku koronavirové krize. Řada 
z nich jde ještě dál a přistupuje 
k nepopulárním opatřením, která 
jim zvýší příjmy. Jedním z kroků je 
zvýšení daně z nemovitostí. Před-
stavuje totiž vítaný zdroj financí do 
obecních pokladen. Daň musí kaž-

doročně hradit vlastníci bytů, 
domů, staveb a pozemků. Veškeré 
vybrané peníze zůstávají městům.

V Bohumíně se ročně vybere na 
dani z nemovitosti zhruba 30 mili-
onů. Místní koeficient pro výpočet 
této daně je stejný od roku 2012, 
a to ve výši 2. Koeficient, kterým se 
násobí základní sazba daně, je pro 
Nový Bohumín 2,0, pro městské 
části 1,4. „Kdybychom zvýšili koefi-

cient ze dvou na tři, znamenalo by to 
navýšení příjmů do rozpočtu o pat-
náct milionů. My touto cestou ale jít 
nechceme. Naši občané i firmy se 
musí letos vypořádat se složitou situ-
ací a ekonomickými následky nouzo-
vého stavu a dalších restrikcí. Zvýše-
ní daně z nemovitosti by pro ně 
znamenalo další zátěž,“ vysvětlil 
starosta Petr Vícha.

Město hledá taková řešení výpad-
ku sdílených daní, která budou mít 
co nejmenší dopad na obyvatele. 
„Pozastavili jsme vlastní investiční 
akce, u nichž posunutí na další rok 
nepředstavuje významný problém. 
Jde například o dostavbu cyklo a in-
-line okruhu kolem Vrbického jezera. 

Naopak v projektech, u nichž je ter-
mín dokončení vázán evropskou či 
jinou dotací, pokračujeme,“ dodal 
starosta. Jana koNČítkoVá

Delegaci, která navštívila meandry Odry a Bohumín, tvořili mimo jiné náměstkyně 
polského ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Anna Moskwa, 
za českou stranu náměstek Ministerstva dopravy Jan Sechter či ředitel Ředitelství 
vodních cest Lubomír Fojtů.

Bez dohody o napojení se projekt nehne z místa

z jednacích lavic vyrazili zastupitelé do terénu

Ani krize daň z nemovitosti nezvýší

Q-VOX Pod Zeleným
Kulturní spolek Oderberg pořádá 
ve středu 7. října v 19 hodin kon-
cert mužského vokálního kvarteta 
Q-VOX. V roce 1997 jej založili ab-
solventi JAMU a AMU. Q-VOX vy-
stupuje ve složení Aleš Procházka, 
Tomáš Krejčí, Petr Julíček a bohu-
mínský rodák Tomáš Badura. Kon-
cert se koná ve společenském 
sále Pod Zeleným dubem a vstup-
né stojí 200 korun. Rezervace 
a prodej vstupenek v recepci ho-
telu, telefon 555 506 606.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: 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. Vyvo-
lávací cena je 60 korun za m2. opakované licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale 
ž i j í  na celém území ČR.  Podrobné informace naleznete na w w w.bohumin.cz,  
sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,13 m2, cel-
ková plocha bytu 29,70 m2. Prohlíd-
ka 30.9. v 14.15-14.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 5.10. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 43, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s výtahem se nachází v klidné loka-
litě v blízkosti parku. Byt se skládá 
z balkonu, kuchyně se sporákem, 
dvou pokojů, koupelny se sprcho-
vým koutem a WC. Na podlahách 
je PVC a dlažba. V bytě jsou nové 
bytové a vstupní dveře. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 40,48 m2, cel-
ková plocha bytu 42,38 m2. Prohlíd-
ka 29.9. v 9.00-9.15 hodin a 30.9. 
v 15.00-15.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 5.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem. V kuchyni je kuchyň-
ská linka s kombinovaným sporá-
kem. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 55,78 m2, celková plocha bytu 
57,43 m2. Prohlídka 29.9. v 9.30-
9.45 hodin a 30.9. v 15.30-15.45 
hodin. Licitace bytu se koná 5.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nadzem-

ní podlaží. Zateplený věžový dům. 
Byt s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
46,68 m2, celková plocha bytu 48,25 
m2. Prohlídka 29.9. v 8.15-8.30 ho-
din a 30.9. v 14.45-15.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 5.10. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 62, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny. Byt s bal-
konem je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 29,70 
m2. Prohlídka 30.9. v 14.30-14.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 5.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 38, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům poblíž supermarketu Penny 
a autobusového nádraží. U domu je 
parkoviště. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,95 m2, celková plo-
cha bytu 31,37 m2. Prohlídka 12.10. 
v 14.30-14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 12.10. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 14. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s plastovými okny a bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 12.10. v 14.00-
14.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 12.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 

bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
částečné rekonstrukci. V blízkosti 
domu se nachází školka, zdravotní 
a nákupní středisko. Byt s balko-
nem, zděným bytovým jádrem 
a komorou. V bytě je kuchyň spoje-
ná s obývacím pokojem. Plocha pro 
výpočet nájemného 62,13 m2, cel-
ková plocha bytu 64,13 m2. Prohlíd-
ka 7.10. v 15.00-15.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 12.10. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 23, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s balkonem a plastovými 
okny. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,90 m2, celková plocha bytu 
70,52 m2. Prohlídka 12.10. v 14.15-
14.30 hodin a 13.10. v 8.00-8.15 
hodin. Licitace bytu se koná 14.10. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 50, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s plastovými okny a bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 12.10. v 14.45-
15.00 hodin a 13.10. v 8.15-8.30 
hodin. Licitace bytu se koná 14.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 44, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
centra města, odpočinkové zóny, 
obchodů, školy a školky. Byt s pro-
stornou předsíní byl zrekonstruo-
ván v roce 2017. V koupelně je vana 

a v kuchyňském koutu dvoukřídlá 
spížní skříň. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,38 m2, celková plo-
cha bytu 53,28 m2. Prohlídka 12.10. 
v 15.00-15.15 hodin a 13.10. v 8.45-
9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
14.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
centra města, odpočinkové zóny, 
obchodů, školy a školky. Byt je po 
kompletní rekonstrukci, v kuchyni 
je celoelektrický sporák. V koupel-
ně s WC je sprchový kout a závěsné 
WC kombi. Plocha pro výpočet ná-
jemného 27,08 m2, celková plocha 
bytu 28,08 m2. Prohlídka 12.10. 
v 15.15-15.30 hodin a 13.10. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
14.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 387, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Nízká zástavba v blíz-
kosti parku, mateřské a základní 
školy. Dům s funkcí správce. Byt 
s ústředním topením. K bytu náleží 
sklep a balkon. Plocha pro výpočet 
nájemného 55,88 m2, celková plo-
cha bytu 59,96 m2. Prohlídka 13.10. 
v 8.30-8.45 hodin a 14.10. v 14.30-
14.45 hodin. Licitace bytu se koná 
19.10. v 16.00 hodin.

Lenka VACHtARČíkoVá,  
odbor správy domů

Volby do krajského zastupitelstva
V pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 
14 hodin proběhnou volby do krajského zastupitelstva. V Bo-
humíně budou občané volit v devatenácti stálých okrscích. 
Jejich seznam i s telefonními kontakty je k dispozici na měst-
ském webu v sekci Radnice, rubrice Volby. Distribuce  hlaso-
vacích lístků proběhne nejpozději tři dny před dnem voleb do 
poštovních schránek. 

U dvou okrsků tentokrát dochá-
zí ke změně místností. Okrsek 9, 
který měl dříve zázemí v ZUŠ, se 
stěhuje do centra sociálních služeb 
v Masarykově ulici. Starobohu-
mínský okrsek 19 pak přesídlil 
z tamní základní školy do domu 
U Rytíře na náměstí.  

Volit může osoba, která alespoň 
druhý den voleb dosáhne 18 let, je 
přihlášena k trvalému pobytu 
v obci Moravskoslezského kraje 
a nenastala u ní překážka ve výko-
nu volebního práva. Před hlasová-
ním je nutné prokázat svou totož-
nost a  státní občanství České 
republiky platným občanským 
průkazem nebo pasem. Lidé hla-
sují v okrsku, v jehož obvodu mají 

trvalý pobyt a jsou zapsáni v se-
znamu voličů. Kdo nebude moci 
volit ve svém okrsku, může požá-
dat městský úřad o voličský prů-
kaz a zúčastnit se hlasování jinde. 
Volba probíhá za plentou, kde se 
vkládá do obálky jeden lístek, na 
kterém lze zakroužkováním nej-
výše u čtyř kandidátů vyznačit 
preferenční hlas. Ve volebních 
místnostech jsou povinné roušky 
nebo obdobná ochrana dýchacích 
cest. 

Volič může ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů (ne-
platí pro covid-19, viz dále), požá-
dat o hlasování mimo místnost do 
přenosné schránky. Tuto možnost 
lze nahlásit osobně nebo telefonic-

ky (596 092 110, 596 092 111) 
v  infocentru radnice nebo ve 
dnech voleb u volební komise.

Zvláštní způsob hlasování mo-
hou využít osoby, kterým nařídila 
karanténu nebo izolaci z důvodu 
covid-19 hygienická stanice nebo 
praktický lékař. Tyto osoby mo-
hou volit z auta u stanoviště, které 
bude zřízeno ve středu 30. září od 
7 do 15 hodin v areálu nemocnice 
v Karviné-Ráji. Druhou možnosti 

je hlasování do zvláštní přenosné 
schránky. O tento způsob je ale 
nutné požádat krajský úřad telefo-
nicky na čísle 800 023 057, které je 
v provozu do 30. září od 8 do 16 
hodin a 1. října od 8 do 20 hodin. 

Hlasovat mohou také voliči 
umístění v sociálních zařízeních, 
která hygiena uzavřela. V nich 
bude volba probíhat 1. října od  
7 do 22 hodin a 2. října od 7 do  
18 hodin. (mšm)

PODĚKOVÁNÍ

Díky za rekonstrukci
Děkuji všem, kteří mi splnili sen a zrekonstruovali malý byt v Neru-
dově ulici. Neměl jsem kuchyňskou linku, vařil na vařiči a myl ná-
dobí ve vaně. Teď mám vše základní, co člověk potřebuje. Krásných 
věcí je mnoho, ale potřebných málo. A já děkuji za to málo přáte-
lům, kteří mi to umožnili a vše zařídili. Také městskému odboru 
správy domů, paní Libuši Nogové, mistru Kocurovi a všem pracov-
níkům, zedníkům, elektrikářům a instalatérům. Když musím odejít 
z bytu, velice rád se do něj vracím. Dalibor SCHoStEk
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Hold záchranářům za extrémní zásah 

Poplach kvůli pošetilé likvidaci hmyzu

Do rozlehlého altánu se vejde »celé« záblatí

od největší tragédie v novodobé historii Bohumína uplynul 8. září přesně měsíc. 
Vedení města v tento den pozvalo do sálu Pod zeleným dubem čtyřicítku záchra-
nářů, kteří při požáru věžáku v Nerudově ulici zasahovali. Chtělo jim poděkovat, 
ocenit a ujistit, že si jejich práce, na rozdíl od samozvaných mudrců, kteří se vyroji-
li krátce po neštěstí, nesmírně váží.

Na osm desítek pracovníků záchranných 
a bezpečnostních složek zasahovalo 8. srpna 
u požáru bytu v jedenáctém patře věžáku, 
v němž žhář připravil o život jedenáct lidí včet-
ně tří dětí. Po prvotním prožitém šoku se veřej-

nost vyjadřovala k práci záchranářů, především 
hasičů, kriticky. Jak se brzy ukázalo, zcela neo-
právněně. „Hasiči provedli bezchybný a profesi-
onální zásah, stejně jako zdravotníci i policisté 
a další lidé včetně krizových psychologů a dob-

rovolníků. Protože jejich nasazení a obětavost 
nevnímáme jako samozřejmost, rozhodli jsme se 
jim osobně poděkovat,“ uvedl starosta Petr Ví-
cha. Zhruba 40 z nich se sešlo ve Starém Bohu-
míně, aby si vyslechli slova díků, převzali dárky 
a společně strávili u oběda polední čas. O ně-
kolik dnů později záchranáře přijal a ocenil 
také hejtman.

Pomyslnou tečku za tragédií udělal pietní akt 
12. září. „Vzhledem k srpnovým událostem jsme 
zrušili tradiční vinobraní a místo něj proběhla 
pieta. Po dohodě s církvemi a krizovým centrem 
se v 17:45 hodin, tedy přesně ve stejnou chvíli, 
kdy vypukl požár, rozezněly v Bohumíně a jeho 
okolí na jedenáct minut kostelní zvony. Také po-
řadatelé soukromých akcí v tuto dobu přerušili 
zábavu a památku tragicky zesnulých rovněž 
uctili. Společně jsme tak uzavřeli jednu velmi 
smutnou kapitolu našeho města a jeho obyvatel,“ 
upřesnil Vícha.

Až do konce září pokračuje veřejná sbírka ke 
zmírnění následků neštěstí pro pozůstalé a oso-
by, které požár nějakým způsobem zasáhl a po-
znamenal. Vyhlásil ji Moravskoslezský kraj, 
číslo účtu je 868686/2700. Na webu kraje je 
denně zveřejňován stav účtu i konkrétní dary 
jednotlivců, samospráv, spolků i firem. Aktuál-
ně je ve sbírce více než 2,9 milionu. Také zastu-
pitelstvo Bohumína schválilo v půli září na 
svém zasedání příspěvek do sbírky ve výši dvou 
set tisíc. Jana koNČítkoVá

Bohumínští hasiči mají za sebou perné období. Ještě nevypr-
chaly emoce po zásahu u tragického požáru a už museli absol-
vovat další. Ve věžáku v ulici Čs. armády se objevil kouř. Hasiči 
vyrazili třemi vozy, s těžkou technikou na zádech vyběhli do 
devátého patra, vykopli dveře a... zjistili, že nájemníci jen vy-
kuřovali obtížný hmyz.

V bytě mladého páru se objevily 
pisivky. Drobný, neškodný brouček, 
který se ale velmi rychle množí 
a zaleze všude, což je nepříjemné. 
Pár proto oslovil hubiče hmyzu, 
specializovanou firmu. Ta doporu-
čila použití dýmovnice, během jejíž 

aplikace je nutné utěsnit okna, dve-
ře a opustit byt. Nájemníci provedli 
vše podle instrukcí, ale opomněli 
na to nejdůležitější. O zákroku ne-
informovali ani sousedy, natož bez-
pečnostní složky či vlastníka bytu, 
tedy město.

Rozjitřené emoce Bohumíňáků 
po srpnové tragédii jsou logické. 
Proto když sousedé v domě ucítili 
dým se zápachem spáleniny, oka-
mžitě vytáčeli 150. Na konci všeho 
byl zbytečný výjezd, zbytečně vy-
naložené prostředky, úsilí a nervy 
zasahujících hasičů i obyvatel 
domu. Mladí vykuřovatelé bytu 
teď musí samozřejmě uhradit vý-
měnu vyražených dveří. A to mo-
hou být rádi, že vyvázli bez finanč-
ního postihu za planý zásah.

„Při výskytu hmyzu v městském 
bytě je třeba v první řadě kontakto-

vat náš odbor, bytového technika. 
Dezinsekci zajistíme, spolupracuje-
me s odbornou firmu a máme s ní 
výborné zkušenosti,“ informovala 
Kateřina Pálková z radničního od-
boru správy domů. Dodala, že vý-
jimkou jsou mravenci, s těmi se 
musí nájemník vypořádat sám. 
„Dýmovnice jsme při hubení obtíž-
ného hmyzu v bytech ještě nepouží-
vali, firma většinou volí postřik. Je 
ale pravdou, že i s pisivkami jsme se 
setkali úplně poprvé,“ uzavřela Ka-
teřina Pálková.   (tch)

V záblatí táhnou spolky za jeden provaz. Však také sokolové, ha-
siči a fotbalisté sídlí jen pár kroků od sebe a většinu akcí pořáda-
jí po sousedsku společně. k tomu přihlíželo město, když na svém 
pozemku vystavělo rozlehlý altán se zabudovaným skladem 
a zázemím pro občerstvení. Využije ho doslova celé záblatí.

Dřevěný altán vyrostl na zasta-
věné ploše o rozloze 89 metrů 
čtverečních. Tu bylo třeba zpevnit 
a pokrýt zámkovou dlažbou. Sou-
částí projektu byla také elektrifi-
kace altánu, vybudování zábradlí 
a oplocení. Do vytvoření nového 
zázemí vložil Bohumín bezmála 
milion a pozemek i se stavbou zů-
stává v jeho vlastnictví. Pouze jej 
propůjčí fotbalovému Slovanu 
s tím, že přístřešek bude sloužit 

i dalším záblatským organizacím 
při pořádaní spolkových akcí.

V sousedství altánu se nachází 
sokolovna, která nyní shodou 
okolností oslavila 90 let existence. 
Sokolové kopli na jaře 1930 do 
země a v září otevírali. K pousmá-
ní i k pláči je skutečnost, že dnes 
stejnou dobu - od jara do září - 
trvalo kvůli přebujelé byrokratic-
ké mašinérii vybudování dřevěné-
ho altánu. (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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V úterý 15. září se na radnici 
v Bohumíně sešlo vedení města se 
starostou sousední Slezské Ostravy 
Richardem Verešem. Před časem 
byl starosta Petr Vícha u něj a do-
hodli se na spolupráci s využitím 
pozemků k rekreaci ve Vrbici, kde 
je Slezská vlastníkem některých 
parcel. Bohumín od sousedů také 
kupoval pozemky pod cyklostez-
kou. Ostatně místní stezka nava-

zuje hned za Antošovickou lávkou 
na ostravskou a vzájemně tak tvo-
ří spojený okruh hojně využívaný 
sportovci a turisty. V těchto smě-
nách budou obě města pokračovat 
i v budoucnu. 

Tématem jednání ale byla i vý-
měna zkušeností s dopadem covi-
du do městských rozpočtů, vedení 
debatovalo také o bytové proble-
matice – i Slezská Ostrava má 

V minulém čísle Oka vyšel 
v politické rubrice článek s pří-
značným titulkem »Hrdost a faleš 
v politice«. Jak zřejmě bývá v po-
litice zvykem, vítězí ta faleš. 
V článku se shrnutě píše, že bylo 
panu zastupiteli Maryškovi styd-
no, když mu kopytovští hasiči 
sdělili, že je město podpořilo uš-
mudlanými třemi tisíci (zřejmě na 
barvu) a že je někdo udal za neo-
právněné užívání majáků. 

Když jsem si to přečetl, nechal 
jsem si ověřit podporu kopytov-
ských hasičů u příslušných odbo-
rů. Součet příspěvků, faktur 
a oprav zbrojnice se jen za letošní 
rok zastavil na 249 tisících. No to 
je sakra rozdíl, řekl jsem si. 83krát 
více. Oznámení o neoprávněném 
používání majáků přišlo na odbor 

dopravy od Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského 
kraje. Na základě nějaké reklamy 
v novinách. Tak jen doufám, že na 
základě článku pana Maryšky ne-
zasáhne stavební úřad kvůli jejich 
černým stavbám přístřešků. Pro-
tože my to určitě neřešíme...

Co je pro nás podstatné, bez 
ohledu na politiku. V neděli 13. září 
jsme jako město Bohumín obdr-
želi od Okresního sdružení dob-
rovolných hasičů ocenění za pří-
kladnou spolupráci. Hasičů si 
opravdu v Bohumíně vážíme. Ne-
chápu, že to pořád někomu stojí 
za politickou reklamu. Hloupou 
reklamu. Vždyť je tak jednoduché 
si fakta ověřit. Pro zastupitele 
a předsedu kontrolního výboru, 
právníka pana Maryšku obzvlášť.

 Petr VíCHA, 
 starosta

odpadová legislativa v pohybu (4)

Dobré sousedské vztahy

zákaz skládkování odpadů a přesun odpadů do pozice zdrojů 
pro opakované využití povede ke zvyšování nákladů na svoz 
i další zpracování komunálních odpadů. V předchozích článcích 
jsme se seznámili se zásadními rozdíly v množství produkova-
ného směsného komunálního odpadu (Sko) a úrovni třídění 
recyklovatelných odpadů mezi domácnostmi v rodinné a byto-
vé zástavbě.  

Občané z rodinných domů vyha-
zují dvakrát méně SKO a mnohem 
lépe třídí, ale tyto domácnosti tvoří 
jen třetinu obyvatel města. Lepší 
výsledky v separaci jsou jistě dány 
jasnou adresností a rodinnou zod-
povědností za množství zbytkového 
SKO po vytřídění plastů, papíru, 
skla, biologického rostlinného od-
padu a dalších recyklovatelných 
složek.

Zákon o odpadech ukládá, že 
nejpozději od roku 2022 budou 

všechna města a obce povinny  pře-
jít na systém »poplatků za komu-
nální odpad«, který musí být nasta-
ven jednotně pro všechny občané 
dané obce. Nejbližší stávajícímu 
bohumínskému systému plateb za 
odpady podle množství a kapacity 
nasmlouvaných nádob je »poplatek 
za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci«.

Vše směřuje k tomu, abychom po 
zvážení technických možností 
a efektivnosti zavedli poplatek za 
objednané nádoby podle objemu. 
Poplatek je vázán na nemovitost, 
tedy na rodinný nebo bytový dům. 
Obec může určit minimální základ 

dílčího poplatku, který činí nejvýše 
60 litrů, sazba poplatku činí nejvýše 
jednu korunu za litr. Nastavené mi-
nimum má sloužit k tomu, aby ka-
ždý občan byl povinen hradit mini-
mální poplatek, který by ale měl 
pokrýt nejen náklady na svoz a li-
kvidaci SKO, ale také náklady na 
provoz sběrných dvorů a celého 
systému tříděného sběru, který 

vzhledem k nastaveným recyklač-
ním cílům bude složitější a náklad-
nější. Nastavení minima na osobu 
a měsíc má větší význam pro do-
mácnosti v rodinných domech, kte-
ré budou moci objednávat variabil-
ně podle počtu členů domácnosti 
a množství produkovaného SKO 
popelnice o objemech 60 litrů, 90 
litrů nebo 110-120 litrů. Na sídliš-
tích a v zástavbě bytovými domy 
budeme muset vycházet ze součas-
ného stavu, kdy v přepočtu na jed-
noho obyvatele potřebná kapacita je 
přes 180 litrů na občana za měsíc. 
V zástavbě, kde se místní komunitě 
podaří efektivně přesunout část 
SKO po vytřídění do barevných po-
pelnic, budou také menší poplatky.

  Lumír MACURA, 
 místostarosta

KOLIK BUDEME PLATIT?

• minimální základ měsíčního poplatku  
je 60 litrů objednané kapacity popelnice 
za měsíc

• sazba poplatku činí jednu korunu 

• objednávat lze kapacitu v popelnicích  
o objemu 60 l, 90 l, 120 l  
(110 l se považuje za 120 l)

• svoz 60 nebo 90litrové popelnice  
je jednou za měsíc 

• od objednané kapacity 120 l je svoz 
jednou za dva týdny

Příklady poplatků za komunální 
odpad v rodinné zástavbě při 
těchto parametrech

stovky bytů a také se snaží o novou 
výstavbu. 

Na podzim se zase bohumínští 
zástupci vydají do Antošovic, které 
pod Slezskou Ostravu patří, a pro-

hlédnou si výstavbu domu pro 
seniory. I Bohumín totiž do bu-
doucna o novém uvažuje. Jsou 
zkrátka se Slezskou dobří sousedé!

 (red)

Hasiči v kopytově
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zastupitelé na svém zasedání 14. září rozhodli o zahájení re-
konstrukce červené kolonie v okružní ulici a také schválili 
dvouleté financování investice v letech 2021-2022. z původ-
ních 64 bytů s lokálním vytápěním a s nevzhlednými kůlnami 
v okolí, které byly už dlouhodobě neobsazovány, vznikne  
52 nových moderních bytů.

Červená kolonie je historickým 
dědictvím našeho města, ke kterému 
bylo možno přistoupit několika způ-
soby:
• Domy prodat, jistě by se našli pod-
nikavci, kteří by zde bez jakýchkoliv 
oprav nastěhovali nežádoucí osoby.
• Domy zbourat a na jejich místě po-
stavit nové, ale za cenu ztráty našeho 
kulturního dědictví a s nejistým eko-
nomickým výsledkem.
• Domy opravit »developersky«, tedy 
nejlevněji, jak jen to jde, tedy bez 
úprav veřejného prostranství, se za-
teplením zvenčí s podobně.
• Domy opravit do nadstandardního 
bydlení s celkovou estetizací veřejné-
ho prostoru při zachování původní-

ho rázu červené kolonie a rozšířit tak 
portfolio městských bytů.

Zastupitelé zvolili poslední mož-
nost. Každý investor musí zvažovat 
ekonomickou výhodnost zamýšle-
ných investic a nejinak je tomu, po-
kud je investorem město. Do nemě-
řitelných přínosů investice naštěstí 
může město zakalkulovat hodnoty 
jako zachování kulturního historic-
kého dědictví, ovlivnění a zkulturně-
ní veřejného prostoru, přistěhování 
nových žádoucích obyvatel. Napří-
klad dva domy ve Slezské ulici v pa-
mátkově chráněné zóně ve Starém 
Bohumíně by asi soukromý investor 
nerekonstruoval do původní histo-
rické podoby. A kdybychom pohlí-
želi na rekonstrukci Národního 

domu jako na developerský projekt, 
tak by dům Pod Zeleným dubem 
dodnes nesloužil veřejnosti.

Pokud nezapočteme náklady na 
parkoviště, chodníky a  veřejné 
osvětlení, která se budují a moderni-
zují napříč celým městem, tak vy-
cházejí projektované náklady na re-
konstrukci osmi domů v Okružní 
ulici na 125 milionů. V bytech bude 
podlahové vytápění s napojením na 
centrální zásobování tepla, kdy tato 
varianta způsobu vytápění vyšla jako 
ekonomicky nejvýhodnější. Všechny 
byty budou mít balkony a některé 
byty budou mezonetové. V každém 
domě bude společný prostor pro 
kola a kočárky.

Návratnost vložené investice bude 
jistě delší než by požadoval soukro-
mý investor. Zastupitelé ale rozhod-
li o budoucím vzhledu významné 
části našeho města pro současnou 
i budoucí generaci.

 Lumír MACURA, 
 místostarosta

základna záblatských sokolů má 90 let

zachování červené kolonie budoucím generacím

Přednáška o vzniku člověčenstva, tělocviku a hrách v řecku, která se konala  
26. prosince 1911 v záblatí, oslovila přítomné natolik, že na místě založili tělocvič-
nou jednotu. tím se začala psát více než století trvající historie Sokola záblatí.

Sokolové cvičili v zimě v hospodě, v létě na 
zahradách členů. I. světová válka aktivity na čas 
zmrazila, ale už v roce 1920 vznikl divadelní od-
bor a v roce 1924 začalo budování cvičiště. Každý 
z 95 členů musel na stavbě odpracovat deset ho-
din. O dva roky později vznikla sbírka na stavbu 
sokolovny. Členové si zároveň brali u spořitelen 
půjčky, za které ručili svými majetky. Tyto pro-
středky pak bezúročně půjčili na stavbu. Budo-
vání sokolovny probíhalo od května do září roku 
1930. Bratři a sestry odpracovali 8 746 hodin 
a sokolovnu otevřeli 6. září 1930 slavnostní aka-
demií s taneční zábavou.

„Jednota nyní sdružuje 170 členů. V tělocvičně 
se scházejí oddíly všestrannosti, stolního tenisu, 
badmintonu, florbalu, jógy a zdravotního cvičení, 
rytmiky a tabaty,“ vyjmenovala místostarostka 
Sokola Záblatí Pavla Skokanová. Po zrušení ta-
nečních sálů v Bochemii, Domě služeb ŽDB, 

PZKO Bohumín zůstala záblatská sokolovna 
jedním z mála zázemí pro pořádání kulturních 
akcí. Hostí karnevaly, plesy, divadelní představe-
ní ochotníků, lidové zábavy, šibřinky nebo oslavy.

Od výstavby sokolovny nyní uplynulo 90 let 
a členové jednoty se 5. září sešli v jejím sále, aby 
výročí oslavili. Připojili se i zástupci jednot z Bo-
humína, Rychvaldu, Sokolské župy Beskydské, 
poblahopřát přišli i sousedé ze Slovanu Záblatí 
a pochopitelně vedení města. Součástí setkání 
byla prezentace, výstava dobových i současných 
fotografií a archiválií. Hlavním sponzorem akce 
byla skupina ČEZ. (red)

VÍTE, ŽE...

v anketě mezi občany v roce 
2017 se proměna červené 
kolonie umístila na 6. místě? 
V dotazníku byl bod formulo-
ván takto: Postupná promě-
na vzhledu města je díky za-
teplování obytných domů 
i revitalizaci vnitrobloků patr-
ná. Chtěli bychom se vypořá-
dat i s červenými cihlovými 
domky v Okružní ulici napro-
ti zdejším malometrážkám. 
Ty by si zasloužily moderniza-
ci na nadstandardní bydlení, 
a to včetně jejich okolí. Po 
celkové estetizaci prostoru 
by tak zmizela další lokalita, 
která teď hyzdí město. Zámě-
rem je zachovat původní ráz 
»červené kolonie«.

Během oslavy devadesátin sokolovny vznikla hro-
madná fotka, která se stane součástí výstavy »So-
kol v Bohumíně má tradici«.

Sokolové stavěli svou základnu svépomocí. Muži 
museli povinně odpracovat sto hodin, ženy polovic. 
Za každou neodpracovanou hodinu zaplatil člen 
dvě koruny. Základní kámen je viditelnou součástí 
čelní zdi záblatské sokolovny.

Foto: Petr Pepe PiechowiczFoto: Petr Pepe Piechowicz

Foto: Archiv tJ Sokol záblatíFoto: Archiv tJ Sokol záblatí
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V sobotu 5. září proběhlo druhé kolo Poháru a zároveň Mistrov-
ství Moravskoslezského kraje v turistickém závodě. Dospělí sou-
těžili v okolí Vrbického jezera a jejich trasa měřila šest kilometrů. 
žákovská kategorie běžela v okolí řeky odry necelé tři kilometry. 

Celkem závodilo 113 závodníků 
a 14 doprovodů z devíti organizací. 
Po celou dobu se jim věnovalo více 
než čtyřicet organizátorů a rozhod-
čích z řad učitelů a členů turistic-
kých oddílů. Zázemí účastníkům 
poskytla základní škola v Pudlově. 

Mítink probíhal za překrásného 
počasí, a tak nevadila ani značná 
vzdálenost ke startu i příchod od 
cíle. Po startu závodnici házeli kri-
ketovým míčkem na cíl, překonáva-
li lanovou lávku, poznávali živé 
stromy, turistická místa naší repub-
liky, turistické a topografické znač-
ky, uvázali uzel, zorientovali mapu 
na sever, odhadovali vzdálenost 
v přírodě a zároveň běželi azimuto-
vé úseky. 

Krajskými mistry se stali Zuzana 
Pavelková, Jan Vorlický, Nela Valáš-
ková, Michal Branny, Sára Lisníko-

vá, Šimon Bolek, Petra Paluchová, 
Lukáš Ryzí, Hana Gabzdylová, Da-
niel Prachař, Taťána Koloničná, Vít 
Konopáč, Petra Badurová, Libor 
Koloničný, Tomáš Huďa. 

 text a foto: Hana MoCŇákoVá, 
 toM Svišti Bohumín

i když v Bohumíně už dlouho nebydlí, Bohumíňákem se stále cítí, 
pracuje tam a trénuje. Josef Cichý, mistr sportu a světa ve vzpírá-
ní, se teď ve svých 67 letech úspěšně věnuje silovému trojboji. 

Letošní sezona byla zvlášť těžká. 
Po pěti letech opustil klub Powerli-
fting Raspberry a pak přišly problé-
my související s »dobou koronavi-
rovou«. Zprvu to vypadalo, že se 
Mistrovství Evropy v silovém troj-
boji vůbec neuskuteční, pak ale do-
šlo ke změně termínu. Cichý se tak 

na klání vlastně připravoval dva-
krát. Nové zázemí našel v SK CWG 
Bohumín pod vedením trenéra Ja-
roslava Théra, jeho dlouholetého 
kamaráda. GPC European Champi-
onships, který se konal od 1. do 4. 
září v Trnavě, nakonec dopadl pro 
Josefa Cichého velice úspěšně. 

V kategorii do 67 kilogramů vyhrál 
a ve dřepu dokonce posunul světový 
rekord na 155 kilo. V mrtvém tahu 
pak ještě přidal evropský rekord 
162,5 kilogramu. Největší úspěch 
však tkví v tom, že v nejvíce obsaze-
né kategorii RAW (bez pomocných 
dresů) získal tímto výkonem abso-
lutní vítězství ve všech váhových 
kategoriích.  
 (ec)

Po prázdninách čekala děti výuka, a s ní spojené cesty do školy. 
ideální chvíle zopakovat si základní pravidla chování v silničním 
provozu. tématu se každoročně věnuje Dopravní odpoledne, 
které připravuje k3 Bohumín ve spolupráci s radničním odbo-
rem dopravy. Pořadatelům »píchli« také záblatští hasiči a Český 
červený kříž.

Dějištěm akce byl 5. září Hobby-
park a zdejší dopravní hřiště. Se 
show pro nejmenší děti, které se 
zábavnou formou věnovalo do-

pravním pravidlům, přispěchal na 
pódium klaun Hopsalín. Toho pak 
vystřídal vítěz republikových i me-
zinárodních mítinků Jan Sladký, 

který se věnuje biketrialu s freesty-
lovými triky. Na speciálním kole 
předváděl divácky atraktivní akro-
batickou exhibici.

Kola osedlali i sami nejmenší 
návštěvníci, kroužili po hřišti nebo 
po vytvořené dráze s překážkami. 
U jednotlivých stánků pak plnili 
soutěžní úkoly, které se také týkaly 

dopravy nebo zdravovědy, napří-
klad poskytování první pomoci.

Na akci mají návštěvníci vstup 
zdarma. Pokud si ale děti chtějí vy-
chutnat i bonusové atrakce, musí 
rodiče sáhnout do portmonky. 
Třeba za nástřik tetování, malování 
na obličej nebo skákací hrady.

 (red)

zábavné poučení před cestou do školy

turistický závod u řeky a jezera

Dvojí příprava okořeněná rekordy

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Hasičská zahrada ve Skřečoni praskala 12. září ve švech. 
Hudební festival se zahradní slavností přilákal do areá-
lu na čtyři stovky návštěvníků a všichni byli nadmíru 
spokojení. organizační premiéru si tak úspěšně od-
byl nový bohumínský spolek Město Bohů. Spolu-
pořadatelství se pak zhostili skřečoňští hasiči, mi-
nipivovar Skřečoňský žabák a k3.

Druhá nejlidnatější městská část 
měla důvod k oslavě. Připomíná si 
715 let od první písemné zmínky, 
přijela pouť a k tomu Skřečoňský 
festival. Do hasičské zahrady se hr-
nuly davy. Lidé si přišli poslechnout 
vystoupení čtyř regionálních kapel, 

posedět u točeného, dát si kafe, 
ochutnat dobroty z grilu. Ani děti 
nepřišly zkrátka. Mlsaly cukrovou 
vatu, prohlédly si hasičskou techni-
ku a vyblbly se na atrakcích. 

„Organizačním zajištěním jsme 
mnohé překvapili, na premiéru spol-

ku to asi nečekali. S řadou hostů 
jsem se měl možnost se zastavit, po-
povídat a všichni byli spokojení,“ 
hodnotil dojmy Pavel Svačina 
z Města Bohů. Obrovská spokoje-
nost ovšem panovala i na straně 
organizátorů, protože zájem o akci 
byl opravdu velký. Skromně ale při-
znávají, že to nebylo jen jejich při-
činěním. Letošní situace pohřbila 
v Bohumíně tradiční slavnosti 
a venkovní akce. Mezi lidmi po 
nich byl zkrátka hlad. Chtěli vyrazit 
ven a bavit se.

Město Bohů ale nemíní usnout na 
vavřínech a plánuje další akce. Už 
koncem října chystá v kavárně na 
náměstí večer ve španělském stylu. 

Atmosféru Pyrenejí zprostředkuje 
kytarový virtuóz, tanečnice flamen-
ga nebo ochutnávka španělských 
specialit.  (tch)

karanténní opatření se nevyhnula ani Plaveckému klubu Bo-
humín. Po přípravě »na suchu« a v přírodních vodách se k tré-
ninkům mohl vrátit až v létě. A došlo i na závodění. Místo zru-
šených mistrovství uspořádal plavecký svaz náhradní závody 
pod širým nebem. Pozvánku na Corona Cup dostali pouze ti, 
kteří se na loňských šampionátech umístili do první desítky.

Z Bohumína odcestovaly do 
pražského Podolí Julie Kalvarová 
(12), Andrea Czerná (13), Anna 
Kohanová (13) a Klára Nováková 

(15). Vítězka olympiády dětí a mlá-
deže a dvojnásobná mistryně re-
publiky Andrejka Czerná potvrdi-
la své kvality. Vybojovala dvě 

stříbrné medaile a v celkovém 
hodnocení pětiboje (čtyři základní 
plavecké disciplíny na 100 metrů 
plus polohová dvoustovka) obsadi-
la třetí místo. 

Zatímco od Andrejky se stupně 
vítězů čekaly, Julie Kalvarová pře-
kvapila. Znakem vyplavala bronz 
a vyrovnanými výkony získala ve 
své věkové kategorii v pětiboji také 
celkově třetí příčku. Aňa Kohano-
vá se zaskvěla několika osobáky 
a především osmým a dvanáctým 
místem. 

Dorostenky a ženy krom pěti 
zmíněných disciplín soupeřily i na 
padesátimetrových tratích. A právě 
na padesátce zapsala sedmým mís-
tem své nejlepší umístění Klára 
Nováková, která se poprvé před-
stavila mezi dorostenkami.

Opět ve venkovním bazénu se 
první zářijový víkend konala Velká 
cena Znojma. Bohumín reprezen-
tovala pod dohledem trenérky 
Katky Skudříkové znovu čtveřice 
plavců. Jen Kláru Novákovou vy-
střídal Michal Matoušek. Na nej-
lepší umístění tentokrát Bohu-
míňáci necílili. Pořadatelé totiž 
nerozlišovali věkové kategorie 
a žáci se tak poměřovali i se seni-
orskými reprezentanty. 

I v takto zostřené konkurenci se 
však dokázala z rozplaveb na stov-

ce i dvoustovce motýlem probít do 
dvou »B« finále Andrea Czerná 
a umístila se na počátku druhé de-
sítky z více než stohlavé startovní 
listiny. Michal Matoušek, Anna 
Kohanová i Julie Kalvarová zapla-
vali rovněž výborně a předvedli 
řadu osobních rekordů. 

 Adrian kUDER,
 prezident Pk Bohumín

Festival přitáhl »hladovce« dobrot a muziky

Plavecké úspěchy pod širým nebem

PODĚKOVÁNÍ

Pomoc pečovatelek
Děkuji celému kolektivu pečo-

vatelek z Centra sociálních služeb 
Bohumín za velmi pečlivou a svě-
domitou práci, kterou odvádějí 
při péči o mou 91letou maminku 
Annu Mičkovou. Práce těchto pe-
čovatelek je velmi těžká a nároč-
ná. Ne každý by ji mohl vykoná-
vat a zvládat. Jsem ráda, že taková 
služba pro seniory v Bohumíně 
existuje a maminka může být 
v domácí péči. Proto děkuji všem 
pečovatelkám, které k nám do-
cházejí a pomáhají mi v péči 
o mou maminku. Jejich práce si 
velmi vážím. 

 zdeňka koStELNíkoVá

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pk BohumínFoto: Pk Bohumín
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krajská liga mužů (kLM) se krátce před startem dočkala nečekaných 
a zásadních změn. týkají se hracího systému i soupisky týmů. tu do-
datečně rozšířil Uničov, který v uplynulých sezonách nastupoval 
v krajské lize zlínského a Jihomoravského kraje.

Herní systém se změnil z původ-
ního tříkolového na dvoukolový 
s následnou nástavbou o nasazení 
do play-off. V rámci základní části 
se týmy utkají  dvoukolově každý 
s každým, přičemž odehrají 20 

utkání. Na základě umístění se roz-
dělí do tří skupin. První čtyři po 
základní části sehrají dvoukolovou 
nástavbu o nejvýhodnější vstupní 
pozici do vyřazovací části. Kluby 
na pátém až osmém místě se utka-

jí také dvoukolově o nasazení do 
play-off, ovšem už z pozice, která 
jim nebude zaručovat začátek vy-
řazovací série na domácím hřišti. 
Týmy mimo pozici zaručující účast 
v play-off dohrají nástavbu základ-
ní části ligy dvoukolově.

Čtvrtfinálové a semifinálové sé-
rie se uskuteční na dvě vítězná 
utkání. Vítěz soutěže bude muset 

vyhrát ve finále třikrát, aby mohl 
pozvednout pohár pro vítěze KLM.

 Michal GAVRoŇ,
 předseda HC Bospor
 www.hc-bohumin.cz

žákovské kategorie házenkářského oddílu 1. SC Bohumín '98 vyrazi-
ly společně na turnaj do Českých Budějovic. Jak už to bývá v místním 
klubu zvykem, výprava vyjela o den dříve, aby hráčky poznaly krásy 
města, ve kterém hrají. Počasí přálo a všechny si užily skvělý den. 

Turnaj, v němž se bohumínské 
házenkářky postavily týmům, kte-
ré v soutěži nepotkávají, splnil do 
puntíku vše, co od něj trenéři oče-
kávali. V každém utkání vždy na-
stupovaly všechny hráčky, aby 
získávaly zkušenosti. Ty pak zúro-

čí ve své mistrovské soutěži. Utká-
ní obou týmů se všemi soupeři 
byla vyrovnaná a závěrečné čtvrté 
místo mladších a druhé místo star-
ších žáček ukázalo, že se házenou 
nejen baví, ale umí ji i hrát.

 (jak)

Naši radní předložili zastupitelstvu ke schvá-
lení projekt rekonstrukce 8 cihlových domů na 
Okružní ulici s 52 byty různé velikosti, s pro-
jektovanými náklady 125 mil. Kč a za chodní-
ky, parkování a osvětlení dalších 6 mil. Kč.  
Průměrně tak na jeden byt vychází náklady 2,4 
mil. Kč, s chodníky a parkováním 2,5 mil. Kč 
– nejsou to rozpočty novostavby menších ro-
dinných domů?  Dáte ze svého 2,4 mil. Kč do 
rekonstrukce bytu v Bohumíně, s vědomím, že 
se vám to nikdy nevrátí a stejně dům definitiv-
ně ztratí svůj historický vzhled? Město vybere 
za rok z cca. 4300 městských bytů na nájem-
ném 175 mil. Kč  - a 70% z toho je pak připra-
veno utratit za pouhých 52 bytů? Carpe diem?

Nečekejte moderní technologie, které by 
omlouvaly ty vysoké náklady; domy nebudou 
vytápěny ani tepelnými čerpadly, ani geoter-
málními vrty (ale rourou z dětmarovické elek-
trárny, jediné v ČR na černé uhlí, brzy asi aus-
tralské), na střechách nenajdete fotovoltaické 
panely ani zelenou vegetaci, ochlazující ovzdu-
ší v horkých dnech, ke splachování WC nebu-
de použita dešťová voda svedená ze střech do 

podzemních nádrží, a o rekuperačních jednot-
kách sněte dál. Čili v 21. stolení draze rekon-
struujeme na úroveň 20. století. Ale třeba vítěz 
veřejné zakázky nebude chtít projektovaných 
125 mil. Kč a nabídne cenu podstatně nižší – 
prosíme tě, vyslyš nás …

Neplatí ani tvrzení, že se prý zachovají tyto 
staré domy jako kus historie, jak je kdysi před-
ci postavili, protože má dojít k tak zásadním 
změnám - dostavbám balkónů, teras, půdních 
vestaveb, nových střech jiných tvarů, zabudo-
vání střešních oken atd. - že budou jen mlhavě 
připomínat původní domy. A jelikož někdo 
rozhodl o zateplování stěn zevnitř (což je me-
toda neobvyklá, spíše nouzová a nedoporučo-
vaná pro zjevné nevýhody), zmenší se i plocha 
bytů. Takže původní záměr dobrý, technické 
řešení sporné, cena šílená. Srovnejme - ročně 
město dotuje provoz nemocnice 18 mil. Kč + 
4 mil. Kč na krytí ztrát minulých let, rozpočet 
městské policie činí 37 mil. Kč, čištění města 

stojí 5,6 mil. Kč, dotace na autobusovou dopra-
vu 2,1 mil. Kč, investice do požární ochrany 
v roce 2020 – 93 tis. Kč! A rozvoj lokality Cin-
grovy ulice za 40 mil. Kč byl pro letošek úplně 
vyškrtnut, přitom tato investice se mohla díky 
tržbám z prodeje několika desítek připrave-
ných stavebních parcel městu rychle vrátit … 
Ach jo! David MARyŠkA, 

 zastupitel za oDS

když nás staré pardály loni oslovil Pavel Malina, několikanásobný mistr Evropy i světa v silo-
vém trojboji a předseda oddílu Powerlifting Raspberry, abychom si v důchodovém věku vy-
zkoušeli svou zdatnost v nějaké vyšší soutěži, trošku nás to zarazilo. Ale pak jsme se rozhod-
li, že do toho půjdeme.

Ve trojici Pavel Malina, Hynek Stružka a Vi-
lém Žák jsme vyrazili 22. srpna do Holešova na 
Mistrovství ČR v benchpressu, které se konalo 
pod záštitou Federace českého silového trojboje. 
Hynek jako bývalý reprezentant ve vzpírání a re-
publikový mistr dosáhl celé řady úspěchů na 
domácím i mezinárodním poli a ve vzpírárně je 
jako doma. U mě je to poněkud horší, neboť od 
osmnácti, kdy jsem naposled soutěžil jako do-
rostenec ve vzpírání, jsem se šedesát let žádné 
další soutěže nezúčastnil. Dělám předsedu od-

dílu kulturistiky Faja Bohumín a v posilovně 
jsem sporadicky. 

Na mistrovství nás překvapila velká účast. Ve 
třinácti skupinách soupeřilo 159 závodníků. Od 
dorostenců přes ztepilé ženy a muže až po kate-
gorii masters i se starými dědky, z nichž nejstar-
ším jsem byl bohužel já. Přesto jsme do soutěže 
vlítli nebojácně, neboť jsme byli v dobrých ru-
kou kouče Pavla. Nervozitu pak zahnaly tři 
rumy, kterými mě kamarádsky nadopoval jeden 
kolega. 

Hynek ve skupině masters 65-69 let do 110 
kilogramů vytvořil dva národní rekordy, když 
dal 120,5 a pak 130 kilogramů. Já jsem v katego-
rii masters 75-79 let do 90 kilogramů s 85, 90 
a 95 kilogramy vytvořil tři národní rekordy. Oba 
jsme se tak na stará kolena stali mistry České 
republiky, což nás samozřejmě velice nadchlo 
a povzbudilo. Zejména když nám pověsili me-
daile na krk a dali diplomy. Celkově se v katego-
rii masters ze sedmadvaceti účastníků umístil 
Hynek na devátém místě a já na šestém. Hynek 
to jel zúročit na mistrovství Evropy, já jsem bo-
hužel z rodinných důvodů nemohl. Ale i tak to 
byl pro mě pořádný impuls k tomu, abych na 
příští mistrovství jel znovu. Vilém žák

Jak jsme se na stará kolena stali mistry

Nový systém i hokejový tým

Poznávací i turnajová výprava

Rekonstrukce 1 bytu v Bohumíně za 2,4 mil. kč?

POLITIKA

Naše velké poděkování patří Centru sociál-
ních služeb Bohumín, jejich pečovatelské služ-
bě v čele s Lenkou Voráčovou za její milý a lid-
ský přístup ke klientům a Jitce Vráštilové 
a kolektivu pečovatelek za profesionalitu, 
ochotu, srdečný a milý přístup k lidem, kteří se 
bez jejich péče neobejdou. Milé dámy, moc 
děkujeme a přejeme vám hodně sil, zdraví a ať 
vám úsměv na tváři vždy září i v této náročné 
profesi, kterou vykonáváte.

  Rodina křiVoŇoVA

PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI 

Účastníci kLM MSk 2020/2021

HC Bohumín, HC Frýdek Mís-
tek, HC Orlová, HC Studénka, 
Ďáblové Nový Jičín, HK Krnov, 
HC Rožnov, HC Wolves Český 
Těšín, HC Býci Karviná, TJ Hor-
ní Benešov, HC Uničov.

Foto: 1. SC Bohumín '98Foto: 1. SC Bohumín '98
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V sobotu 12. září se milovníci tipp-kicku, stolního fotbalu s mecha-
nickými figurkami, po téměř deseti měsících dočkali. za účasti dvou 
německých hráčů se na kuželně konal Letní turnaj města Bohumína.

Základní kola se čtyřmi skupi-
nami po čtyřech hráčích byla ro-
zehrávací. Výsledky ale určily 
lepší výchozí postavení pro play-
-off. Favorité ve skupinách neza-
váhali a s plným ziskem bodů 
obsadili první místa. V osmifiná-
le byli také úspěšní. S výjimkou 
duelu Zdeňka Palatky s Radkem 
Fukou, v němž favorit Palatka za-
váhal a prohrál 2:3. O dramatický 
osmifinálový zápas se postarali 
také mladí hráči Ondra Lares 
s Dankem Bernatíkem. Budoucí 
klubový nováček Ondra prohrál 
5:6 zlatým gólem až ve třetím pro-
dloužení. Za zmínku stojí i remíza 
2:2 šestileté Vendulky Plačkové 
s Honzou Machejem ve skupině. 

Semifinále bylo samozřejmě 
v režii německých hráčů. Alex 
Breuß zdolal Luboše Látala vyso-
ko 9:0 a Thomas Krätzig Jana Ma-
cheje 9:3. O třetí místo si tak za-
hráli čeští zástupci, přičemž kde 
Látal porazil Macheje 6:1. »Ně-
mecké« finále lépe zvládl Krätzig 
a rivala zdolal 4:2. 

Děkujeme všem účastníkům 
a návštěvníkům turnaje.Také dě-
kujeme, že si s námi přišli zahrát 
Natálka Hladíková a Ondra Lares. 
Velké poděkování patří partne-
rům, zejména městu Bohumínu, 
společnostem AQM, Ostravar, 
Mieg. (pal)

tipp-kick baví hráče 
malé i dospělé

XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

Bohumín | R-OVA 
99.0 FM | 107.3 FM

Talk  show!

Foto: tipp-kick BohumínFoto: tipp-kick Bohumín

Najdete nás na adrese: Stará 251, Bohumín-záblatí. 

Navštivte nás v LED21! 

Nově otevřená prodejna 

LED OSVĚTLENÍ! 

LED osvětlení pro dům,  
byt i průmysl. 

Slevy pro živnostníky a velkoodběratele.

otevřeno: Po-Pá  8.00 - 16.00
E-shop: www.smdledzarovky.cz
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VZPOMÍNKY

Oznamujeme, že nás 8. září ve věku 94 let 
navždy opustila po dlouhé těžké nemoci 

naše drahá maminka, 

MUDr. Helena ŽABOTINSKÁ.
Milovala nejen své nejbližší, ale i práci, 

a obětavě se starala o své pacienty.


Zarmoucená rodina Jirkovských – dcera Saša, 
zeť Jarek a vnučky Jarmilka a Blanička.

Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte. 
Jen v srdci věčnou vzpomínku si na mě zachovejte.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným 
a známým smutnou zprávu, že nás navždy 

opustil náš milovaný tatínek, tchán, dědeček, 
pradědeček a strýc, 

pan Marian KOSINSKI z Bohumína. 
Zemřel sklíčen žalem 11. září ve věku 81 let. 
S naším drahým zesnulým jsme se 18. září 

rozloučili v úzkém rodinném kruhu. 
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí 

jeho památku. Zarmoucená rodina.

26. září by oslavil 70. narozeniny 
pan Pavel KOSCIELNIK. 

21. července uplynulo již 21 let od jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka Jana a syn Pavel. 


17. září jsme si připomněli nedožité 67. narozeniny 

našeho bratra a strýce, 
pana Radomíra GOLY. 

17. června jsme vzpomněli 24. výročí jeho úmrtí. 
Sestra Jana a synovec Pavel.

V životě jsou chvíle, se kterými se nikdy nesmíříme.

Před čtyřmi lety nás 23. září navždy opustil 
náš drahý 

pan Alois LISZTWAN z Pudlova.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomínají  
manželka Věra a syn Kamil.

Již nejsi mezi námi, již není slyšet tvůj hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.

29. září si připomeneme 4. smutné výročí 
úmrtí našeho milovaného 

pana Pavla MALIŠE.


S láskou v srdci vzpomíná manželka 

a dcery s rodinou.

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

26. září vzpomeneme 4. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Jozef BARBULÁK.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Ilona 

a synové Josef, Radek a David.

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

4. října by se dožil jubilea 85 let náš manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Helmut DOLEŽAL.


S láskou vzpomínají manželka, dcera s rodinou, 

vnuk a vnučky s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...
26. září si vzpomeneme na 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

syn, bratr, zeť, švagr a strýc, 

pan Jiří DURCZOK.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Dana, 
maminka Olga, sestra Martina s rodinou 

a celá rodina Jaworských.

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

19. září jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí 

našeho manžela, tatínka a dědečka, 

pana Jaroslava KOZLA.


Vzpomínají manželka Marie a dcery, 

syn a vnoučata.

27. září si připomeneme 

8. výročí úmrtí 

pana Jozefa HLADÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jarmila 

a synové Lumír a Rostislav s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

20. září oslavila krásné životní jubileum 80 let 
naše maminka, babička, tchyně a sestra, 

paní Alžběta RECMANOVÁ.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
pohody a spokojenosti přejí dcera Zdeňka 
s manželem, syn Jaroslav s rodinou, vnuk 

Tomáš a vnučka Terezka.
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V srpnu jsme se rozloučili
Adámek Jiří *1957 z Nového 

Bohumína  Adámková Alena 
*1962 z Nového Bohumína  Ber-
nát Lukáš *1988 z Nového Bohu-
mína  Bernátová Lucie *1983 
z Nového Bohumína  Bernátová 
Melanie *2009 z Nového Bohumí-
na  Cibochová Alena *1954 
z Nového Bohumína  Goroľ 
František *1950 z Bohumína  
Grepl Vincenc *1959 z Nového 
Bohumína  Hengericsová Marie 
*1932 z Nového Bohumína  Ho-
leszová Marie *1924 z Nového 
Bohumína  Janeček Zdenko 
*1952 z Nového Bohumína  Ko-
nopka Dominik *2010 z Nového 
Bohumína  Konopka Lukáš 
*1988 z Nového Bohumína  Ko-
nopková Silvie *1967 ze Starého 
Bohumína  Kopečný Emanuel 

*1934 z Nového Bo-
humína  Křevký Ja-
romír *1949 z Nového Bohumína 
 Lexová Květoslava *1930 z No-
vého Bohumína  Obrusniková 
Alena *1935 z Nového Bohumína 
  Palochová Irmgard *1932 
z Pudlova  Pardubická Anna 
*1937 z Nového Bohumína  
Semjanová Helena *1935 ze Skře-
čoně  Školník Ján *1951 z Nové-
ho Bohumína  Šutová Anna 
*1932 z Nového Bohumína  Uh-
líř Matyáš *1995 z Nového Bohu-
mína  Válek Jan *2012 z Nového 
Bohumína  Vanke Jaroslav *1969 
z Nového Bohumína  Vařáková 
Lenka *1990 z Nového Bohumína 
 Vašíček Václav *1942 z Nového 
Bohumína  Wanieková Margita 
*1953 ze Záblatí (mat)

BLAHOPŘÁNÍ

28. září oslaví krásné životní jubileum 85 let 

paní Helena MIKULSKÁ 
z Bohumína.

Přejeme jí z celého srdce hodně zdraví, 
životního elánu, stálého optimismu, 

pohody a spoustu společných 
a radostných chvil v kruhu rodiny.

Za celou rodinu 
dcera Helena a syn Roman.

Diamantová svatba

17. září oslavili 60 let společné cesty životem 

manželé Anna a Albín RACZKOVI.

Ještě více těch společných let vám přejí dcery 

Květka, Lenka, Jana s rodinami.

25. září oslaví 55 let společného života 

manželé Josef a Jarmila FLEKOVI 

z Bohumína.

Děkujeme vám za vaši lásku, péči a obětavost 

a přejeme vám mnoho krásných společných chvil.

Dcera Tamara s rodinou, vnuci Rosťa s rodinou a Davídek.

REALITY
 ● Koupím byt v Boh. Tel.: 736 228 

883.
 ● Koupím stavební pozemek v Bo-

humíně i širším okolí. Tel.: 777 073 
736.

 ● Koupím byt, dům. Ne RK. Tel.: 737 
520 092. 

 ● Koupíme zahrádku v Bohumíně 
nebo okolí. Pokud možno s chatkou 
nebo zahradní boudou. Tel.: 773 924 
635, e-mail: krumpholz.tomas@gmail.
com.

 ● K nájmu 1+KK, 34 m2, Opletalova 
140, Skřečoň. Tel.: 603 488 030. 

 ● Prodej oplocené stavební parcely 
pro RD v Orlové-Lutyni, Rolnická ul., 
včetně vod. a el. přípojky, 1004 m2. 
Tel.: 603 488 030. 
SLUŽBY

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

 ● Webové stránky pro živnostníky 
a menší firmy na míru, optimalizace 
pro vyhledávače SEO, reklama na Fa-
cebooku, a další služby. Tel.: 732 735 
209, www.stranky.eu.

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

 ● Nabízím individuální výuku ang-

ličtiny v Bohumíně, a to za přijatelnou 
cenu. Mám mnohaleté zkušenosti, 
vlastním certifikát FCE a osvědčení 
hodnotitele ústní zkoušky pro anglič-
tinu. V případě zájmu mě, prosím, 
kontaktujte. Cena od 180 Kč/60 min. 
Tel.: 608 761 068, e-mail: ajako-lipov-
ska@seznam.cz.

 ● Převedu záznamy z videokazet na 
DVD nebo flešku. Levně. Tel.: 777 554 
484, e-mail: eminence@seznam.cz.
RŮZNÉ

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

 ● Prodám hrobku ve Skřečoni, tma-
vá žula. Cena dohodou. Tel.: 608 363 
622.
PRÁCE

 ● Hledáme švadlenu/šičku do naše-
ho kolektivu. Požadujeme pečlivost 
a spolehlivost. Nabízíme práci na HPP, 
popřípadě DPČ nebo DPP. Flexibilní 
pracovní doba, příspěvek na stravová-
ní. Nástup dle dohody. Uvítáme šva-
dleny/šičky s praxí, popřípadě kreativ-
ní  uchazeče se  zájmem o  š it í . 
Provozovna v Bohumíně. Hledáme 
zájemce z Bohumína a okolí. Tel.: 605 
950 790, 602 326 235, e-mail: rajen.
pets@seznam.cz, www.rajenpets.cz.

INZERCE

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

www.jaropojisteni.cz

Spočítej

Zadejte SPZ a zjistíte,
kolik ušetříte!

5T1 0680
Bohumín, nám. T. G. Masaryka 944, mob. 602 607 454

POVINNÉ RUČENÍ
od 1.054 Kč ročně
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Slackline, diabolo nebo třeba ukulele. tyto a další aktivity si mohli zájemci vyzkou-
šet 21. září v Hobbyparku. Věnovali se jim pracovníci nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež klubu Bunkr Bohumín, kteří zde pořádali Nízkoprahový den. Cílem 
akce bylo přiblížit činnost klubu veřejnosti. 

Nízkoprahová zařízení odvádí v systému so-
ciálních služeb unikátní práci, protože svými 
aktivitami předchází možným závažnějším 
problémům dětí a mládeže, nicméně pro veřej-
nost působí někdy velmi odlišně. „Náš klub je 
především preventivní službou. Orientujeme se 
na ty děti, které mají potíže ve škole, vymýšlí si 
riskantní zábavu, aby zahnali nudu, experimen-

tují s návykovými látkami a podobně,“ vysvět-
luje Irena Úradníková, vedoucí Klubu Bunkr. 

Pracovníci klubu se klientům od 13 do 20 let 
v Bohumíně věnují už jedenáct let. Motivují je 
a podporují je k aktivitě, činnosti, pozitivně 
ovlivňují jejich životní styl, hodnoty a nabízí 
jim podporu při zvládání složitých životních 
situací. „Někdy se setkáváme s tím, že lidé na 

naše klienty pohlížejí jako na »problémovou 
mládež«. My je vnímáme především jako mladé 
lidi, kteří k nám přichází z různého znevýhod-
něného nebo nevyhovujícího prostředí, a my jim 
nabízíme oporu v podobě dospěláka, který je 
vyslechne, nesoudí je, poradí jim,“ doplňuje ve-
doucí klubu. 

Činnost bohumínského Klubu Bunkr vychá-
zí z přesvědčení, že každý z nás se v období 
dospívání potýkal s menšími či většími problé-
my, které však měl možnost řešit se svými ro-
diči, staršími sourozenci či kamarády. Mnozí 
mladí lidé ale tuto přirozenou oporu ve svém 
okolí nemají a pro ně jsou tu právě pracovníci 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

 irena ÚRADNíkoVá

Děkujeme Lence Petrové, která působí ve 
výboru rodičů mateřské školy ve Skřečoni, 
že přišla s návrhem na doplnění školkové 
zahrady o sportovní prvky. ty pomáhají 
dětem rozvíjet pohybové dovednosti

Od slov není daleko k činům a paní Lenka se-
psala projekt s tím, že ho předloží svému zaměst-
navateli a využije tak možnost čerpání financí 
z Bonagrantu. Bylo to buď, anebo, ale podařilo 
se a houpadla z Bonatrans Group dělají radost 
všem našim dětem.

Je fajn, když firmy, kde rodiče dětí pracují, 
mohou podpořit aktivity příspěvkových organi-
zací jako je ta naše. Moc děkujeme.

 Foto a text: Ludmila Piechová, 
 MŠ Skřečoň

opatření vystavila stopku řadě akcí

Dotazník napoví, kam směřovat dotační podporu

Nízkoprahový den v Hobbyparku 

Houpadla pro nejmenší

Jednu akci za druhou letos likvidují epidemiologická opatření. Neunikla jí ani v Bohumíně 
nesmírně populární Plavecká soutěž měst, známá pod místním názvem Plave celé město. 
Letošní ročník, plánovaný na středu 30. září, se v místním aquacentru neuskuteční.

Plavecká soutěž, v níž Bohumín už desetkrát 
kraloval, ale není jedinou »obětí« současné situ-
ace. Konat se nebude ani říjnový koncert Pavla 
Nováka a s ním spojené setkání sedmdesátníků. 
Místo něj pošle radnice oslavencům dopis s gra-
tulací a volnou vstupenkou na film podle vlast-
ního výběru. Ke zrušeným akcím se zařadily 
i Dny zdraví, které navštěvují převážně také dří-
ve narození. A stopku dostala i setkání vedení 
Bohumína s občany v městských částech.

Restrikce související se zamezením šíření viru 
citelně omezují nejen běžný život lidí, ale také 
všechny ty, kteří rozvíjejí společenské, kulturní 
a sportovní aktivity. Příští měsíce jsou z pohledu 
jejich organizátorů věštěním z křišťálové koule. 
„Všechna divadelní představení a další akce jsme 
z jara přesunuli na podzim. Zářijový program 
zatím běží beze změn, na říjen jej máme defini-
tivně sestavený. Otázkou je, zda nepřijdou další 
omezení v podobě počtu účastníků v sále a podob-

ně. To už by nám zřejmě nezbylo nic jiného, než 
jednotlivé kulturní akce úplně zrušit a lidem vrá-
tit peníze. Nemůžeme je přesouvat donekonečna,“ 
uvedl ředitel městské agentury K3 Karel Balcar.

K3 Bohumín zatím počítá s prosincovými ak-
cemi pod širým nebem, mezi něž patří rozsvě-
cování vánočního stromu, adventní koncerty 
a štědrovečerní setkání. „Smluvně je máme za-
jištěné. Nemůžeme však v této nejisté době ručit 
za to, že se nakonec uskuteční. Vše bude záležet 
na aktuální situaci a postoji naší vlády, potažmo 
vedení města,“ dodal Balcar.

 Jana koNČítkoVá

Lidé z Bohumína a jeho okolí mohou podpořit snahu Místní akční 
skupiny Bohumínsko (MAS) získat prostředky z Evropské unie pro 
rozvoj měst a obcí v regionu. Stačí, když vyplní jednoduchý dotaz-
ník. Na základě priorit veřejnosti pak MASka bude až do roku 2027 
rozdělovat potřebné finance do vybraných oblastí.

„Vytvořili jsme dotazník proto, 
aby nám veřejnost pomohla určit 
priority a rozvojové potřeby na 
území Bohumínska. Cílem je zís-
kat informace, jaké konkrétní akti-
vity považují lidé do budoucna pro 
náš mikroregion za zásadní,“ vy-
světlila projektová manažerka 
MAS Bohumínsko Eva Růžičko-

vá. Na základě odpovědí v dotaz-
níku se aktualizuje strategický 
dokument pro období od roku 
2021 do roku 2027.

Dotazník na webu www.mas-
-bohuminsko.cz se zaměřuje na 
osm hlavních oblastí, konkrétně 
životní prostředí, školství, občan-
skou vybavenost, cestovní ruch, 

zdravotnictví, bezpečnost, podni-
kání a komunitní rozvoj. Dotaz-
ník je zcela anonymní, lze jej vy-
plnit do 30. září buď on-line, nebo 
si jej vytisknout a v papírové for-
mě vhodit do poštovní schránky 
MAS v Masarykově ulici 418 
v Novém Bohumíně. 

V uplynulém období, tedy mezi 
lety 2014 a 2020, se MASce poda-
řilo podpořit 44 projektů, pro něž 
získala z evropských peněz 112 
milionů. „Dotace jsme pro žadate-
le čerpali ze tří operačních progra-

mů Evropské unie. Šlo o Integrova-
ný regionální operační program, 
Operační program Zaměstnanost 
a Program rozvoje venkova. Fi-
nance podpořily například moder-
nizace školních učeben, výstavbu 
chodníků a cyklostezek, letní tábo-
ry či sociální služby, ale i drobné 
podnikatele a zemědělce,“ uvedl 
předseda MAS Bohumínsko Lu-
mír Macura. Uskutečněné záměry 
přehledně představuje interaktiv-
ní mapa na internetu.

 Jana koNČítkoVá

KULTURA

V rámci týdne knihoven vy-
hlašuje bohumínská biblio-
téka od 5. do 10. října upo-
mínkovou amnestii, která 
platí pro všechny pobočky. 
Čtenáři, kterým naběhla 
upomínka v  jakékoli výši, 
mohou vrátit knihy bez sank-
cí. Bude také probíhat prodej 
vyřazených knih a zdarma 
k rozebrání budou vybrané 
časopisy. Zájemci si rovněž 
s poloviční slevou vyřídí roč-
ní registraci do knihovny.

týden knihoven
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kAM V BoHUMíNĚ?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 25.9. v 19 hodin BÁBOVKY. Čes-
ko (Drama/Komedie), 2020, od 12 
let, 97 min., 130 Kč.

 ● 26.9. a 27.9. v 19 hodin ŽENSKÁ 
POMSTA. Česko (Komedie pro ne-
náročné), 2020, od 12 let, 88 min., 
130 Kč.

 ● 28.9. v 16 hodin PRINCEZNA 
ZAKLETÁ V ČASE. Česko (Pohádka), 
2020,  přístupný, 115 min., 130 Kč.

 ● 28.9. v 19 hodin ŠTĚSTÍ JE KRÁS-
NÁ VĚC. Česko (Komedie), 2020, 
přístupný, 99 min., 120 Kč.

 ● 1.10. a 2.10. v 19 hodin ŠARLA-
TÁN. Česko (Životopisný/Drama), 
2020,  od 12 let, 100 min., 120 Kč.

 ● 3.10. a 4.10. v 19 hodin TICHÝ 
SPOLEČNÍK. Česko (Drama/Kome-
die), 2020, přístupný, 90 min., 120 
Kč.

 ● 5.10. a 7.10. v 19 hodin NOVÍ 
MUTANTI. USA (Horor/Sci-Fi ), 2020, 
dabing, od 12 let, 95 min., 100 Kč.

 ● 7.10. v 9 hodin AFRIKOU NA PI-
ONÝRU. Slovensko (Dokument), 
2019, 104 min., 50 Kč (FK pro 
seniory).

 ● 9.10. a 10.10. v 19 hodin BÁBOV-
KY. Česko (Drama/Komedie), 2020, 
od 12 let, 97 min., 130 Kč.

 ● 11.10. v 16 hodin PINOCCHIO. 
Itálie (Fantasy/Dobrodružný), 2019, 
dabing, přístupný, 125 min., 120 Kč.

 ● 11.10. v 19 hodin PRO BALÍK 
PRACHŮ. USA (Akční/Thriller), 
2020, titulky, od 12 let, 92 min., 120 
Kč.

PRO DĚTI

 ● 27.9. v 10 hodin KŘUPAVÍ MAZ-
LÍČCI. Film USA (Animovaný/Dob-
rodružný), 2017, dabing, 105 min., 
120 Kč.

 ● 4.10. v 10 hodin MÁŠA A MED-
VĚD. Film Rusko (Animovaný/Ko-
medie), 2020, dabing, 88 min., 110 
Kč.

 ● 4.10. v 16 hodin SCOOB! Film 
USA (Animovaný/Dobrodružný), 
2020, dabing, 94 min., 120 Kč.

 ● 11.10. v 10 hodin FERDA MRA-
VENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH. Diva-
delní pohádka pro děti od 3 let. 
Kinosál, 80 Kč.

DIVADLO

 ● 8.10. v 19 hodin LORDI. Konver-
zační komedie. Hrají Martin Hof-
mann, Filip Rajmont. Kinosál, 470 
Kč.
Náhrada za představení z 10.3., vstu-
penky zůstávají v platnosti, lístky na 
nový termín v prodeji.

HUDBA

 ● 7.10. v 19 hodin Q-VOX . Kon-
cert mužského vokálního kvarteta 
s bohumínským rodákem Tomášek 
Badurou. Pod Zeleným dubem, 
200 Kč.

 ● 12.10. v 19 hodin WALTER FIS-
CHBACHER TRIO. Světové hity v no-
vém jazzovém podání. Trio tvoří 
Walter Fischbacher, Jan Kořínek 
a Ulf Stricker. Kinosál, 120 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

PROVIZORNÍ KNIHOVNA
Bývalá prodejna vedle Jeskyňky 

ve Vrchlického ulici. 
PO-PÁ 8-12 a 13-18 hodin (ve stře-
du pouze dopoledne)
SO 8-11 hodin

 ● 5.10. až 10.10. TÝDEN KNIHO-
VEN. Upomínková amnestie a po-
loviční sleva na roční registraci do 
knihovny.

 ● 5.10. až 9.10. ve 13 hodin VESE-
LÉ ZÁLOŽKY DO KNIHY. Výtvarná 
dílna pro děti. 5.10. až 9.10. knihov-
na Skřečoň, 6.10. a 9.10. Starý Bo-
humín, 5.10. Záblatí.

BESEDY

 ● 19.10. v 19 hodin DOMINIKA NA 
CESTĚ JAPONSKEM. Přednáška ha-
vířovské rodačky Dominiky Gaw-
liczkové o cestě na motorce zemí 

vycházejícího slunce. Kinosál 170 
Kč/200 Kč.

VÝSTAVY

 ● 1.10.-30.10. ENKAUSTICKÉ  MAL-
BY. Výstava děl Danuše Pytlíkové. 
Foyer kina.

 ● Každou sobotu ve 14-17 hodin 
VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj a vý-
zbroj od ČSLA po AČR, komentova-
né 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 ho-
din, 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 30.10. PO STOPÁCH VINNE-
TOUA A OLD SHATTERHANDA. 
Výstava fotografií Ladislava Pekár-
ka filmových míst ze slavných 
„mayovek“. 

OSTATNÍ AKCE

 ● 22.10. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. 
Tančírna, k poslechu i k tanci hraje 
formace Duo Koktejl. Kavárna na 
nám. TGM, 60 Kč.

SPORT

FOTBAL
 ● 26.9. v 16 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ 

– TJ ŘEPIŠTĚ. Muži, krajská soutěž, 
hřiště v Záblatí.  

 ● 27.9. v 15.30 hodin FK BOSPOR 
– MFK VÍTKOVICE. Muži, divize, hřiště 
za parkem.   

 ● 10.10. v  15 hodin SLOVAN 

ZÁBLATÍ – LOKOMOTIVA PETROVICE 
B.  Muži, krajská soutěž, hřiště 
v Záblatí.

AQUACENTRUM

596 092 300,  777 707 786, 
aquacentrum@bospor.info, 

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 ho-
din aquaerobic
SAUNOVÝ SVĚT
pondělí až čtvrtek: 12-21 hodin
víkendy a svátky: 8-21 hodin

SPORTOVNÍ HALA 

734 788 668, sportovni-hala@
bospor.info, www.bospor.info, 

denně v 9-21 hodin

BOSPORKA

730 521 457,  
bosporka@bospor.info, 

www.bospor.info,  
denně v 9-21 hodin

LEZECKÁ STĚNA - denně ve 12-20 
hodin
CVIČENÍ - rezervace 733 775 824 
nebo osobně v recepci
pondělí: 16-18 hodin kruhový 
trénink
úterý:  8.30-9.30 hodin kruhový 
trénink; 
17-18 hodin funkční trénink
středa:  9.30-10.30 hodin cvičení 
maminek; 17-18 hodin tyče
čtvrtek:  9-11 hodin senioři; 17-18 
hodin HIIT
pátek:  9.30-10.30 hodin cvičení 
maminek; 16-17 hodin kruhový 
trénink

 

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 25.9. do 11.10.   
Programy také na www.bohumin.cz nebo www.k3bohumin.cz.

14.10. v 8-16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochutnáv-
ka zabíjačkových specialit. Nám. 
TGM.

(Pokračování na str. 16)

povídá jeden druhému: „člověk by měl znát svou cenu. já tu svoji znám. ... tajenka.” pomůcka: apada, bet, omaha.
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Policie na mě totiž vypsala odměnu.
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Velká gratulace míří k Elišce He-
jdové, loňské absolventce oboru ka-
deřník Střední školy Bohumín.  
V celorepublikovém hodnocení stře-
doškolských samostatných odbor-
ných prací (SOP) se umístila na 
krásném třetím místě se svým dám-
ským společenským výčesem ve sty-
lu karnevalu. Byla jedinou ve svém 
oboru z Moravskoslezského kraje. 

Výsledky oficiálně potvrdila Hospo-
dářská komora. Ačkoliv kvůli epide-
miologické situaci přijde o slavnost-
ní udělení diplomu v Praze, věříme, 
že si tento úspěch náležitě oslaví. 
Elišce přejeme nejen mnoho štěstí 
při nástavbovém studiu na naší 
střední škole, ale také v profesním 
životě. Liběna oRSáGoVá,

 ředitelka

Farní sbor slezské církve evan-
gelické a. v. zve v neděli 27. září 
od 9 do 10.30 na »sousedskou sní-
dani«. Smyslem je společně pose-
dět v Chopinově parku u evange-
lického kostela a prohloubit či 
nově navázat sousedské vztahy. 
Vlastní hrníček na kávu či čaj 
a něco dobrého na zub na společ-
ný stůl vítáno. V obdobném du-
chu se ponesou i »čtvrtky o páté«, 
které už budou pravidelné. Každý 
první a třetí čtvrtek v měsíci se 
mohou zájemci od 17 hodin schá-
zet na evangelické faře v Masary-
kově ulici. Každý druhý čtvrtek 
v měsíci spolu mohou od 18 ho-
din trávit čas online prostřednic-
tvím aplikace Zoom. (red)

V České republice žijí více než dvě stovky druhů tesaříků 
– k těm nejmohutnějším z nich patří tesařík piluna, který 
dorůstá délky až 45 mm. Vyskytuje se v lesnatých oblas-
tech nížin i horských oblastí. 

Postranní okraje jeho štítu 
zdobí tři velké trny. Larva se vy-
víjí tři roky v odumřelém dřevě 
pařezů a jejich kořenů, dorůstá 

délky až 70 mm. Na Bohumín-
sku jsem ho poprvé nalezl v hra-
ničních meandrech Odry, v po-
sledních letech také v Záblatí 
a Skřečoni. Tesařík piluna u nás 
není příliš vzácný, ale díky své 
noční aktivitě uniká pozornosti. 
Nejčastěji můžeme tyto robustní 
brouky pozorovat v podvečer od 
července do září ve starých du-
binách, když létající samci vy-
hledávají samičky. Ve dne sedí 
na pařezech a kmenech stromů. 

 text a foto: Jiří Šuhaj

karnevalový účes zabodoval

osobní i online 
setkávání farníků

tesařík piluna 
(Prionus coriarius)

KAM V BOHUMÍNĚ

ADVENTURE GOLF

734 788 666, adventure-golf@bospor.info, 
www.bospor.info. 

září denně v 6-22 hodin
říjen pouze SO a NE v 10-18 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, Tel.: 596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info

Zahájení sezony: Od 18.9. amatérský hokej, 
od 3.10. veřejné bruslení.

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.bohumin.cz,  

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.

(Pokračování ze str. 15)

Příroda Bohumínska – 
brouci (261)

Foto: Eliška HejdováFoto: Eliška Hejdová

Jarmark na hranici

Fotoreportáž z 13. září.Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Programy také na  
www.bohumin.cz 


