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Sklepy i zahrady pod vodou, hasiči v pohotovosti

Hluk z dálnice obtěžuje, ale je stále v normě

Jakoby nestačilo, že letos lidé zažívají těžké chvíle v souvislosti s vládními korona-
virovými opatřeními, přisadila si i příroda. Vydatné deště v tomto roce už podruhé 
výrazně zvedly hladiny řek a zalarmovaly profesionální i dobrovolné hasiče, kteří 
vyrazili do boje s vodním živlem. Přestože se Bohumínem prohnala »pouze« dvou-
letá voda, dokázala způsobit řadu nepříjemností.

Neustávající lijáky v polovině října postupně 
plnily koryta obou bohumínských řek. Hladiny 
Odry i Olše kulminovaly 14. října, přičemž 
stanice vodohospodářů ve Starém Bohumíně 
zaznamenala maximum 545 centimetrů a ve 
Věřňovicích 505 centimetrů. U obou vodních 
toků tak padla hranice pro vyhlášení druhého 
stupně povodňové aktivity. Vědět o sobě daly 
i místní potoky. Voda z Orlovské stružky ve 

Vrbici spolkla část nové cyklostezky i s mos-
tem. Flakůvka společně s Lutyňkou potrápily 
u svého soutoku obyvatele v Nové Vsi. Skře-
čoňští dobrovolní hasiči tady opakovaně vyrá-
želi čerpat vodu ze zatopených sklepů a zahrad. 
Stejně si počínali hasiči ze Šunychlu, Vrbice, 
Starého Bohumína. Čerpali vodu, plnili pytle 
pískem a stavěli bariéry. V Kopytově navíc stě-
hovali i vodou ohrožené včelíny.

Ačkoli prognostici předpovídali další extrémně 
suchý rok, příroda je vyvedla z omylu. Velká 
voda řádila také v Pudlově, kde dosud chybí 
protipovodňové valy. Jejich výstavbu zdržují 
majitelé pozemků, kteří se jich odmítají ve pro-
spěch hráze vzdát, a musí proto probíhat 
zdlouhavý proces vyvlastňování. Kéž by vodní 
živel, který letos zahrozil už podruhé (druhý 
povodňový stupeň padl i 21. června), vyvedl 
z omylu i je. (tch)

Dálnice zrychlila cestování a zvýšila dostupnost Bohumína. Neblahým vedlejším 
efektem je ale hluk, který obtěžuje obyvatele. Často na problém upozorňují a šlo 
také o jedno z hlavních témat loňských setkání s občany městských částí. Město 
proto na své náklady zadalo další měření hluku, které proběhlo 16. a 17. září. Vý-
sledky byly překvapivé. Přestože provoz na autostrádě stoupá, hluk nikoli.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) naposledy mě-
řilo hluk u bohumínské magistrály v roce 2017. 
Vznikla také studie, která doporučila provést 
opakované měření v roce 2020 a v následují-
cích pětiletých intervalech. Protože se ale dál-
ničáři letos k činu neměli, město splnilo slib, 
který dalo občanům, a ujalo se toho samo. 
Měření na jeho zadání provedla za 27,5 tisíce 
akreditovaná laboratoř. „Na hluk z dálnice si 
nejčastěji stěžují obyvatelé Okrajní ulice v České 
osadě u bunkru. Je to vcelku pochopitelné, pro-
tože nedaleko je kvůli výjezdu přerušená 

protihluková stěna. Měření proto probíhalo 
u posledního domu v ulici, nejblíže ke zdroji 
hluku,“ vysvětlil vedoucí městského odboru 
dopravy Pavel Vavrečka.
Čidla zaznamenávala data čtyřiadvacet hodin 
vkuse, firma zároveň sčítala vozidla a zjišťovala 
hustotu provozu na dálnici i souběžné silnici 
první třídy. Když pak v laboratoři záznamy 
vyhodnotila, výsledky byly nečekané. Prů-
měrný hluk z autostrády v denní době činil 
48,4 decibelu, přičemž hygienický limit je 60 
decibelů. V noci laboratoř naměřila 40,7, 

zatímco norma je 50. Zpracování výsledků se 
řídí nařízením vlády, které operuje s hlukovou 
korekcí s tolerancí. Například je nutné odfilt-
rovat a odečíst rušivé elementy, zbytkový hluk, 
který nepochází z dálnice, korekci na odraz 
a podobně. Ovšem ani originální naměřené 
hodnoty, bez odfiltrování a úprav, normy ne-
překročily. Ve dne šlo o 54,9 a v noci o 46,7 
decibelu. „K našemu údivu jsou výsledky nižší, 
než údaje zaznamenané v roce 2017, kdy mě-
ření provádělo ŘSD. To jej ale nezbavuje povin-
nosti sledovat vývoj hluku v dalších letech,“ 
konstatoval Vavrečka.
Výsledky laboratoře ovšem nepotěší obyvatele 
v okolí magistrály. ŘSD jasně sdělilo, že pokud 
jsou hladiny hluku v normě, do žádných nad-
stavbových protihlukových opatření se pouštět 
nebude. Pavel  ČEMPĚL
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Z parkovišť postupně mizí autovraky, které tady dlouhodobě za-
bíraly místa. Do jejich odtahu se pustila městská policie, která 
k tomu díky letošní novele legislativy získala zákonný nástroj. 
Nově totiž nemá na veřejných komunikacích, a tedy i parkovištích, 
co dělat vozidlo bez platné technické kontroly.

V době, kdy motoristé svádějí boj 
o volná parkovací místa, se každé 
uvolněné počítá. Některá přitom 
k nelibosti ostatních blokují odsta-
vené »šunky«, často obrostlé me-
chem a plevelem. Správci komuni-
kací dosud měli omezené páky, jak 
se těchto překážek zbavit. 

Bohumín se v předešlých letech 
snažil dostat z ulic alespoň automo-
bily bez uhrazené pojistky, čili po-
vinného ručení. Letos ale zákon 
přitvrdil a dal správcům komunika-
cí možnost zakročit i vůči majite-
lům vozů bez »estékáčka«. V Bohu-

míně se iniciativy chopila městská 
policie. U aut, k nimž měla podněty 
od občanů či z pochůzkové činnos-
ti, a která dlouhodobě stála na jed-
nom místě, ověřila platnost STK. 
Pokud mělo nějaké déle než půl 
roku propadlou kontrolu, vyzvala 
písemně jejich majitele ke sjednání 
nápravy. Tedy aby STK obnovili, 
nebo vozidlo odstranili z veřejné 
plochy. V první fázi šlo o deset 
vozů, přičemž si dva vlastníci auto-
mobily skutečně odvezli. U ostat-
ních běžela dvouměsíční lhůta, po 
jejímž uplynutí může správce ko-

munikace vůz odtáhnout. A proto-
že se motoristé k činu neměli, ne-
kompromisně vyrazila do akce 
městem povolaná odtahovka. Na 
odstavnou plochu v areálu BM ser-
visu už přemístila pět autovraků. 
Na přelomu října a listopadu při-
jdou na řadu další dva.

„Vlastníky jsme znovu písemně 
obeslali. Informovali jsme je, kde a za 
jakých podmínek, tedy po zaplacení 
nákladů na odtah, si mohou vozy 
vyzvednout,“ sdělil ředitel bohumín-
ských strážníků Roman Honysz. 
Nyní běží majitelům odtažených aut 
další lhůta, tříměsíční. Když se 
k nim nepřihlásí, propadnou městu. 
To je pak může prodat v dražbě, 
nebo nechat sešrotovat. (tch)

Červené kokardy (kytičky) v klopách, pietní akty či plovoucí svíčky. Sokolové po celé 
republice si 8. října připomínali Památný den sokolstva. Ten je od loňského roku 
v Česku oficiálním významným dnem a je připomínkou tisíců sokolských obětí v boji 
za svobodu, samostatnost a demokracii. Slavnostním aktem a vyvěšením vlajek se 
k významnému dni připojili také představitelé Bohumína a místních jednot.

Na řadě míst v Česku se konaly pietní akty 
a také večery sokolských světel – pouštění lodi-
ček se svíčkami za sokolské oběti. Ve velkých 
městech kroužily vozy hromadné dopravy 
s vlaječkami, Senát a mnohé úřady vyvěsily so-

kolské prapory. Jeden vystoupal na stožár spo-
lečně se státní vlajkou také před bohumínskou 
radnicí. Při slavnostním ceremoniálu zároveň 
starosta Petr Vícha předal do rukou starosty 
Sokola Bohumín Alfréda Hermanna peněžitý 
dar. Bohumínská jednota totiž právě letos slaví 
sté výročí založení.

Po aktu u radnice se zástupci jednot a župy 
přemístili do Záblatí, kde položili kytici u dře-
vořezby sokola v parčíku naproti sokolovně. 
„Pak jsme se vydali na blízký hřbitov a zapálili 
svíčky na hrobech našich bohumínských bratrů, 

kteří se zasloužili o obnovení sokolské činnosti po 
roce 1989. Záblatského Miloše Freitaga, náčelní-
ka jednoty a zakladatele oddílu stolního tenisu. 
A Zdeňka Gregora, dlouholetého starosty TJ So-
kol Bohumín a rovněž starosty Sokolské župy 
Beskydské Jana Čapka,“ informovala místosta-
rostka záblatského sokola Pavla Skokanová.

Datum památného dne se vztahuje k událos-
tem roku 1941, kdy zastupující říšský protektor 
Reinhard Heydrich zahájil likvidaci sokolské 
organizace. Nacisté totiž považovali Sokol za 
nejnebezpečnější organizaci, která se angažuje 
v odbojovém hnutí. Heydrichovým výnosem 
byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její ma-
jetek zabaven a v noci na 8. října 1941 spustilo 
gestapo »Akci Sokol«. Zatklo na 1 500 činovní-
ků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, 
vězněni, deportováni do koncentračních tábo-
rů. Téměř nikdo z nich se konce války nedožil. 
8. říjen 1941 se stal nejtemnějším dnem ve 
158leté historii nejstarší tělocvičné organizace.
 (red)

Vzdali hold statečným sokolským obětem

Auta bez technické mizí z parkovišť

POMOC PO POŽÁRU
8. srpna došlo v panelovém domě 
v Nerudově 1158 k tragické udá-
losti, při které zahynulo jedenáct 
lidí. Požárem zasažené a vodou 
poškozené byty byly nevhodné 
k bydlení, takže se nájemníci 
ubytovali u rodinných příslušní-
ků nebo jim Bohumín poskytl 
náhradní ubytování. Děkuji Ka-
teřině Pálkové a bytovým techni-
kům z městské správy domů za 
rychlou pomoc při jednání o po-
skytnutí náhradního bydlení. 
Také děkuji dobrovolným hasi-
čům ze Šunychlu za pomoc při 
stěhování. Petr STANĚK

Vyvěšení praporů u radnice se zúčastnili představi-
telé města, zástupci místních jednot i župy a také 
žáci Masarykovy školy.

Památný den sokolstva pokračoval také v Záblatí.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavla SkokanováFoto: Pavla Skokanová

Foto: Lukáš KaniaFoto: Lukáš Kania

Vraky s propadlou STK město postupně odstraňuje z parkovišť. Foto odtahu z par-
koviště u bývalého hoteláku, dnes Slunečnice.
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Předloni město rozšířilo zázemí pro sportovní vyžití koupí sportcentra na sídlišti v Ne-
rudově ulici. Po nezbytných úpravách a modernizaci interiéru začalo centrum pod 
novým názvem Bosporka opět sloužit veřejnosti. Později zde přibyla lezecká stěna. 
Nyní přišla na řadu další fáze úprav, která se týkala vnějšího kabátu objektu. 

Projekt řešil energeticky úsporná opatření, 
tedy zateplení obvodových stěn i střechy. Cent-
rum současně dostalo novou fasádu, jejíž barev-
né řešení, kombinace modré, pískové a šedé, 
odpovídá vizuálnímu stylu zařízení pod křídly 
Bosporu. Nechybí logo městské společnosti, ná-
zev sportcentra a jednotlivých aktivit, které 
v něm lze provozovat. Se zateplením souvisely 
i dílčí opravy okapových chodníků, hromosvo-
dů, klempířské a zámečnické práce. „Nově jsme 

nainstalovali stříšku nad hlavní vchod a ocelové 
žebříky s ochrannými koši pro vstup na střechu,“ 
popsala Hana Kaspřáková z radničního odboru 
rozvoje a investic.

Firma zateplování stihla za čtyři měsíce. „Har-
monogram prací se musel sladit tak, abychom 
východní stranu zateplovali až od poloviny srpna. 
Hnízdili tam rorýsi a museli jsme počkat, až vy-
vedou mladé,“ vysvětlila Kaspřáková s tím, že 
právě sídliště si tito opeřenci velmi oblíbili. Prá-

ce na Bosporce nijak neovlivnily její letní pro-
voz, protože probíhaly zejména zvenčí. Moder-
nizace Bosporky přišla na čtyři miliony, přičemž 
většinu způsobilých výdajů pokryly dotace. Část 
z Operačního programu Životní prostředí na 
snížení energetické náročnosti budov a také pro-
středky od Státního fondu životního prostředí 
díky kotlíkovým půjčkám.

Původně sídlištní kotelna prošla proměnou ve 
sportoviště v roce 2003. Provozoval jej soukro-
mý majitel, ale kvůli provozní ztrátě ho v roce 
2017 musel uzavřít. Nabídl objekt městu, které 
sportcentrum o rok později za 7,8 milionu od-
koupilo s cílem zachovat jeho využití. Chod 
centra svěřilo své společnosti Bospor, jež zastře-
šuje sportovně-rekreační areál za parkem. Podle 
provozovatele dostal objekt i nové jméno 
Bosporka. Po nutné rekonstrukci interiéru ji na 
podzim 2018 opět začali využívat sportovci. 
K dispozici mají squashový i dva badmintonové 
kurty, stolní tenis a cvičební sál, vedle kterého 
vznikla z bývalé posilovny hernička pro děti. 
Loni rozšířila nabídku aktivit nová lezecká stěna, 
jejíž výstavba přišla radnici na dva miliony. 

 Pavel ČEMPĚL

„Musíme to opravit,“ informují vždy silničáři v blízkosti rozkopaných komunikací. 
Cedule pak doplňuje zasmušilý smajlík, který přesně odráží pocity šoférů v kolo-
nách. K podobné situaci nyní dojde na extrémně vytížené hlavní silnici ve Skřečoni. 
Od 2. do 12. listopadu je v plánu oprava vozovky v okolí rondelu při vjedu do měst-
ské části.

Rekonstrukce silnice se v tomto případě týká 
pouze vozovky. Odfrézovat poškozený asfalt, 
vyčistit, položit nový živičný koberec. Přestože 
firma nepředpokládá větší zásahy, třeba do 
podloží, práce velmi zkomplikují provoz na 
silnici I/67, kudy denně projede více než jede-
náct tisíc vozidel.

Opravovaný úsek začíná před okružní křižo-
vatkou ve sjezdu u Gliňoče a končí u restaura-
ce U Keconě. Během rekonstrukce plastový 
rondel zmizí a řidiči musí počítat s režimem 
klasické křižovatky jako v minulosti. „Silnice se 
bude opravoval po polovinách. Provoz v jednom 
pruhu zůstane, ale bude jednosměrný řízený 

semafory,“ informoval Pavel Vavrečka z měst-
ského odboru dopravy. Vzhledem k vytíženos-
ti silnice se dají u semaforů očekávat kolony. 
Na změnu se musí připravit také autobusoví 
cestující. Zastávka u pošty se po dobu prací 
posune asi o padesát metrů blíže k centru.

S dalším omezením musí počítat řidiči, kteří 
ke kruhovému objezdu přijíždějí po Rychvald-
ské ulici od Záblatí a po 1. máje od kostela. 
„V určitých etapách oprav, které budou probíhat 
přímo v prostoru křižovatky, budou boční pří-
jezdy zcela uzavřené. Na tuto situaci řidiče 
s předstihem upozorní dopravní značky s vyzna-
čením objízdné trasy,“ doplnil Vavrečka.

Po opravě asfaltového povrchu se křižovatka 
vrátí do podoby kruhové objezdu. Jen bude 
ještě třeba nahradit část plastových, kapalinou 
naplněných bloků, které ji vytyčují. Některé 
totiž přišly k úhoně při nedávných dopravních 
nehodách. Pavel ČEMPĚL

Bosporka se oblékla do firemních barev

Kruhový objezd kvůli opravě vozovky zmizí

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme našim spoluobčanům, že v této 
nelehké době přišli k volbám, a obzvláště dě-
kujeme za hlasy, kterými podpořili našeho 
kandidáta Ivo Vondráka.   Andrea BABIŠOVÁ  
 a místní organizace ANO Bohumín

Z rondelu se na čas opět stane klasická křižovatka. 
Správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic, se po-
čátkem listopadu pustí do rekonstrukce vozovky.Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
S ohledem na vládní opatření se licitace bytů konají nově ve velkém zasedacím sále v prvním 
patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 230. Vyvolávací cena je 60 korun za m2. Opakované licita-
ce se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace 
naleznete na www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 1019, 
číslo bytu 54, I. kategorie, 14. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům po 
rekonstrukci se nachází v blízkos-
ti školy, školky, zdravotního stře-
diska a  supermarketu. Dům 
s funkcí domovníka. Byt s balko-
nem, zděným bytovým jádrem 
a koupelnou s vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 46,69 m2, cel-
ková plocha bytu 48,00 m2. Pro-
hlídka 26.10. v 15.00-15.15 hodin 
a 27.10. v 9.00-9.15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 2.11. v 16.00 ho-
din.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 63, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Věžový dům, byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
66,86 m2, celková plocha bytu 
68,43 m2.  Prohlídka 26.10. 
v  14.15-14.30 hodin a  27.10. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 2.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 903, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 4. nadzem-
ní podlaží. Cihlová zástavba 
v centru města, v blízkosti vlako-
vého nádraží. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,05 m2, celková plo-
cha bytu 70,75 m2. Prohlídka 
26.10. v  15.15-15.30 hodin 
a 27.10. v 9.15-9.30 hodin. Licita-
ce bytu se koná 2.11. v 16.30 ho-
din.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 238, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti centra města, ná-
kupních možností, mateřské a zá-
kladní školy. Dům byl v letošním 
roce zateplen. Možnost parkování 

u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 75,19 m2, celková plocha 
bytu 75,19 m2. Prohlídka 2.11. 
v 14.30-14.45 hodin a 3.11. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
9.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, čís-
lo bytu 16, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po částečné rekonstrukci. 
V blízkosti domu je škola, školka, 
zdravotní a nákupní středisko. Byt 
s balkonem. V bytě je koupelna 
s vanou a nové PVC v celém bytě. 
Plocha pro výpočet nájemného 
40,48 m2, celková plocha bytu 
42,38 m2. Prohlídka 2.11. v 15.00-
15.15 hodin a 3.11. v 9.15-9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 9.11. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města, v blízkosti 
nákupních možností. Byt s vyzdě-
ným sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 32,16 m2, 
celková plocha bytu 33,46 m2. 
Prohlídka 4.11. v 14.30-14.45 ho-
din a 5.11. v 9.15-9.30 hodin. Li-
citace bytu se koná 9.11. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 60, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Byt s kuchyňskou 
linkou je po celkové rekonstrukci, 
má prostornou koupelnu s vanou. 
Dům je zateplený a byla provede-
na rekonstrukce lodžií. U domu 
se nachází zrenovovaný park, 
školka, nákupní centra Kaufland 
a Albert. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,26 m2, celková plocha 

bytu 54,08 m2. Prohlídka 2.11. 
v 15.15-15.30 hodin a 3.11. v 9.30-
9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
9.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 281, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města a nákup-
ních možností. V bytě byly vymě-
něny podlahové krytiny, v kou-
pelně je vana. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,15 m2, celková 
plocha bytu 54,65 m2. Prohlídka 
9.11. v 14.30-14.45 hodin a 10.11. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům se nachází v blízkosti auto-
busové zastávky, základní školy 
a obchodu se smíšeným zbožím. 
Prostorný byt je napojen na cent-
rální zásobování teplem. Plocha 
pro výpočet nájemného 98,10 m2, 
celková plocha bytu 98,10 m2. 
Prohlídka 9.11. v 14.15-14.30 ho-
din a 10.11. v 8.30-8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 11.11. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 464, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Cihlová zástavba 
s plastovými okny v centru města, 
v blízkosti autobusového a vlako-
vého nádražní. Plocha pro výpo-
čet nájemného 36,30 m2, celková 
plocha bytu 36,30 m2. Prohlídka 
9.11. v 15.00-15.15 hodin a 10.11. 
v 9.15-9.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.11. v 16.30 hodin.

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

zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s plastovými okny a bal-
konem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 46,68 m2, celková plocha 
bytu 48,25 m2. Prohlídka 10.11. 
v 8.00-8.15 hodin. Opakovaná li-
citace bytu se koná 11.11. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 71, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města, v blízkosti 
nákupních možností a vlakového 
nádraží. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem a vanou 
v koupelně. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plo-
cha bytu 29,80 m2. Prohlídka 
11.11. v  14.30-14.45 hodin 
a 12.11. v 9.30-9.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 16.11. v 16.00 ho-
din.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 16, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je 
po celkové rekonstrukci v roce 
2007. V blízkosti domu je le-
sopark, Kaufland, škola a školka. 
Byt s kuchyňskou linkou má ko-
moru a v koupelně je vana. Plocha 
pro výpočet nájemného 69,23 m2, 
celková plocha bytu 73,40 m2. 
Prohlídka 10.11. v 9.30-9.45 ho-
din a 11.11. v 15.00-15.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 18.11. 
v 16.00 hodin. Podání přihlášky 
do 16.11.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,  
odbor správy domů

Licitace pokračují, mají výjimku
Licitace městských bytů, které probíhají vždy v pondělí a ve stře-
du odpoledne v hlavní radniční budově, nejsou ani po vyhlášení 
nových vládních opatření přerušeny. Vztahuje se na ně výjimka 
ze zákazu shromažďování nad šest osob.

Radnice kvůli zachování bezpeč-
ných podmínek pro zájemce o ná-
jemní bydlení i své zaměstnance 
přesunula licitace do velké zasedací 
místnosti v prvním patře, kde je 
možné dodržet rozestupy. K dispo-
zici je i dezinfekce. 

„Letos jsme museli licitace měst-
ských bytů už dvakrát přerušit. Na 
jaře v důsledku nouzového stavu, 

v srpnu kvůli tomu, aby mělo město 
k dispozici náhradní bydlení pro oby-
vatele vyhořelého paneláku v Nerudo-
vě ulici. Teď vláda rozhodla o omeze-
ní shromažďování lidí nad šest osob, 
současně ale platí výjimka pro činnost 
samosprávy, veřejné a státní správy,“ 
vysvětlil místostarosta Igor Bruzl 
důvod, proč radnice nemusí licitace 
přerušit.

Bohumín kvůli zamezení šíření 
epidemie přistoupil k opatřením, 
která mají chránit účastníky licitací 
i úředníky. „Kromě samotného přesu-
nu licitací do větší místnosti je ome-
zen doprovod licitujících osob. Do 
místnosti tedy bude vpuštěn pouze 
ten, kdo licituje, nikoliv například 
jeho rodinní příslušníci. Pokud se ně-
kdo ze zdravotních či jiných důvodů 
není schopen dostavit sám, může zpl-
nomocnit jinou osobu,“ uvedla Kate-
řina Pálková z odboru správy domů 
bohumínské radnice. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

VZPOMÍNKA 
BEZ OFICIALIT

Pietní akt u příležitosti 102. výro-
čí vzniku samostatného Česko-
slovenska letos nebude mít v Bo-
humíně organizovanou podobu 
s čestnou stráží a hudbou. Lidé 
a organizace ale samozřejmě mo-
hou 28. října individuálně položit 
kytice u pamětní desky T. G. Ma-
saryka před budovou »B« měst-
ského úřadu. (red)
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Víceúčelová dodávka ke třicátinám

Samopalem na syna, autem na policisty

Vozový park bohumínských strážníků se rozrostl. A to doslova, protože novým pří-
růstkem je bytelná devítimístná dodávka. Městská policie ji využije při odchytu psů, 
při zásazích, které vyžadují převoz objemnější techniky, a v nouzových situacích 
třeba k evakuaci osob. Dieselový dvoulitr se šestistupňovou manuální převodovkou 
stál město 650 tisíc. Dalších 80 tisíc bylo třeba investovat do signalizační techniky.

Činnosti a záběr strážníků se stále rozšiřují. 
Ruku v ruce s tím musí jít také vybavení tech-
nikou. Bohumínská městské policie, která pří-
ští rok oslaví třicet let existence, proto nyní 
dostala do užívání vůbec poprvé v historii mul-
tifunkční transportér. „Vůz pojme devět osob, 
ovšem poslední řada sedaček je demontovatelná. 
Tím vznikne prostor pro převoz vybavení. Třeba 
přenosných dopravních značek pro vyznačení 
silničních omezení nebo uzávěr při různých ak-
cích. Do dodávky bez problémů naložíme také 
autobotičky,“ popsal šéf strážníků Roman Ho-
nysz. Samostatnou kapitolou je převoz odchy-
cených psů. Nejenže se do kufru vejde přenos-
ná plastová bedýnka pro menší psíky, ale 
strážníci chtějí prostor vybavit větší kovovou 
klecí pro urostlé hafany. „Na míru ji vyrobí náš 
strážník, bývalý zámečník, který se tomu dříve 
věnoval,“ dodal Honysz.

Nová toyota už má polepy městské policie 
a také moderní světelné i zvukové vybavení. 
Klasické majáky doplňují blikače s nápisem 

»stop«. Ty však kvůli výšce vozu nebylo možné 
umístit na střechu, protože by je šoféři osobáků 
mohli přehlédnout. Jeden je proto za zadním 
sklem, druhý důmyslně ukrytý za předním na 
stínítku spolujezdce, které při aktivaci signálu 
stačí jen sklopit. „Pod přední maskou se dále 
ukrývá reproduktor megafonu a záblesková svět-
la. Ta jsou i na dalších místech vozu a umocňu-
jí efekt střešních majáků,“ vyjmenoval technické 
vychytávky Roman Honysz.

Nová dodávka doplní stávající vozový park 
městské policie, který dále tvoří osobní opel 
a dvě SUV dacia. Bohumínští strážníci působí 
také v Rychvaldu a Dolní Lutyni, kde využívají 
služební vozy ve vlastnictví těchto obcí. Když 
to počasí umožňuje, vyrážejí do terénu i v jed-
né stopě. K dispozici mají osm bicyklů, z toho 
čtyři elektrické. Pavel ČEMPĚL

Zásahovka, speciální pořádkové jednotky, psovodi, kriminálka. Bohumínsko zažilo 
7. října policejní manévry. Rozpoutal je nebezpečný pistolník (64) z Dolní Lutyně – 
Neradu, který měl doma nelegální arzenál zbraní včetně samopalů. Z jednoho z nich 
v opilosti zahájil palbu. Po náročné policejní operaci skončil ve vazbě s obviněním 
z pokusu vraždy a násilí proti úřední osobě. 

Incidentu předcházela hádka obviněného se 
synem v restauraci, která po jejich odchodu po-
kračovala u  rodinného domu. Starší muž během 
konfliktu sáhl po jednom z načerno držených 
samopalů a začal po synovi (27), který stál na za-
hradě, pálit z okna domu. „Jen shodou okolností se 
poškozený stihl ukrýt za auto a vyvázl bez zraně-
ní,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Když se k místu po střelbě začali sjíždět policis-
té, důchodce se odmítal vzdát. „Naskočil do auta 
a snažil se ujet. Přitom najel na policisty, kteří mu-
seli uskočit, aby nedošlo k jejich sražení. Následně 
policisté použili zbraně k zastavení vozidla a zadr-
žení nebezpečného řidiče,“ dodala Jiroušková.

Olej do ohně přilil také další střelcův syn (21). 
Pokusil se ukrýt samopal, z něhož otec pálil. Upr-

chl s ním z místa činu a policie ho dopadla až 
v Bohumíně. Zbraň naštěstí nepoužil a při zadr-
žení nekladl odpor.

Při následné domovní prohlídce se kriminálka 
nestačila divit. Muž s podivínskými sklony, přes-
tože nevlastní zbrojní průkaz, dokázal nashro-
máždit sedm samopalů a dvě pušky. Jeho »sbírku« 
tvořilo také 400 nábojů a příslušenství. Všechny 
zbraně putovaly k balistickému zkoumání a poli-
cie nevylučuje, že po obdržení znaleckých posud-
ků stíhání muže rozšíří. Už nyní mu ale za pokus 
vraždy a útok na policisty hrozí deset až osmnáct 
let vězení. (tch)

Před zařazením do služby bylo třeba standardní bílou dodávku »vytunit«. Nejprve přišly na řadu polepy (na sním-
cích), pak instalace majáků, vysílačky a úpravy nákladového prostoru.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Náročný zásah hasičů při tragickém požáru v Nerudově ulice poukázal na jeden 
závažný problém. Nájemníci si »rozšiřují« plochu bytů o společné prostory a dělají 
si z nich odkladiště, šatníky nebo je zkrášlují koberci, poličkami či rostlinami. To pak 
značně komplikuje operace v krizových situacích. Nešvar zatím všichni tiše tolero-
vali, ale teď se ucho utrhlo.

Když hasiči spěchají k mimořádné události 
uvnitř domu, musí s veškerým vybavením pěš-
ky. Také v Nerudově ulici vybíhali do jedenác-
tého patra po svých. Bylo štěstím v neštěstí, že 
je zde schodiště oddělené. Přesto hasiči zaregis-
trovali několik překážek, které jim kompliko-
valy zásah. V jinak dispozičně řešených do-
mech, kde se na schody vstupuje přímo 
z chodeb u bytů, by bylo zaděláno na malér.

Přestože jsou vestibuly, schodiště, chodby 
a další prostory společné, velké množství ná-
jemníků si je přisvojuje. Instalují tam botníky, 
skříně, poličky, stoly, židle a tak dále. Estéti, 
kteří mají potřebu všechno zkrášlovat, pak 
umístí na chodbu třeba dvoumetrový fíkus. 
S tím je teď ale konec. „Dosud jsme takové po-
čínání tolerovali, ale už nebudeme. Musíme být 
tvrdí a rázní,“ konstatoval místostarosta Igor 

Bruzl. Městská rada proto v říjnu schválila nový 
domovní řád, jenž bude od listopadu platit ve 
všech městských domech, a který mimo jiné 
tuto problematiku řeší. Ze společných prostorů 
s výjimkou těch, které jsou ke skladování urče-
né (kočárkárny, kolárny, sušárny), musí všech-
no pryč. Nepřípustné budou také jakékoli zá-
brany, například závory nebo mříže.

„Nový domovní řád vyvěsíme v každém vcho-
dě a také je na městském webu v sekci Radnice, 
rubrice Postupy a návody. Zároveň rozešleme 
všem nájemníkům dopis s výzvou, ať si věci ukli-
dí,“ sdělila Kateřina Pálková z odboru správy 
domů. Dodala, že na úklid mají obyvatelé čas 
do konce listopadu. V prosinci pak radnice 
provede namátkové kontroly. Když objeví ně-
jaké překážky, vyzve nájemníky k jejich odstra-
nění. Pokud ani to nezabere, odstraní město 
nepořádek na jejich náklady. Pavel ČEMPĚL

Jen stěží se orientují v dnešním světě a některým hrozí, že při-
jdou o rodinné zázemí. Aby mohli mentálně postižení zůstat 
v bezpečném a známém prostředí, Bohumín pro ně zrekonstruu-
je vilku v Husově ulici a vytvoří v ní chráněné bydlení. V objektu 
vzniknou dva bezbariérové byty pro osm hendikepovaných.

Ve vilce naposledy fungoval dům 
s pečovatelskou službou, ale teď už 
je několik let opuštěná a chátrá. To 
se však má brzy změnit. „Máme pří-
slib dotace ve výši deseti milionů. 
Díky tomu se můžeme příští rok pus-
tit do kompletní přestavby,“ potvrzu-
je místostarosta Igor Bruzl s tím, že 
celkové náklady rekonstrukce by 
neměly přesáhnout jedenáct milio-
nů a práce by měly být hotovy 
v roce 2022.

V domě má vzniknout chráněné 
bydlení pro osm mentálně postiže-
ných. „Budova projde kompletní re-
novací, dostane nové schodiště, na 
obou podlažích vznikne sociální zá-
zemí a přibude i výtah zajišťující 
bezbariérovost objektu, což je pod-
mínkou dotace,“ popisuje Bruzl. Jak 
dodává, stavba prokoukne i zvenčí, 
přičemž renovace fasády zachová 
původní zdobné prvky.

Noví obyvatelé domu budou mít 
k dispozici společný obývák, ku-
chyňku i samostatné pokoje. „Cílem 

je vytvořit prostředí klasické domác-
nosti. Jen s tím rozdílem, že klientům 
bude nepřetržitě k ruce sociální pra-
covník. S jeho pomocí budou vařit 
a starat se o chod domácnosti,“ vy-
světluje ředitelka Centra sociálních 
služeb Bohumín Petra Chalupová.

Výhodou je, že centrum sociál-
ních služeb, kde tráví hendikepova-
ní všední dny, a vilka s budoucím 
chráněným bydlením jsou od sebe 
jen několik desítek metrů. Klienti se 
tak nebudou muset složitě přepra-
vovat na denní program. Kromě 
samotné střechy nad hlavou získají 
i pocit bezpečí, protože zůstanou ve 
svém městě a s lidmi, které dobře 
znají. „Přestože nás náklady na pro-
voz chráněného bydlení budou stát 
zhruba 600 tisíc ročně, jsme přesvěd-
čení, že výdaje mají smysl. Říká se, 
že vyspělost společnosti se pozná 
podle toho, jak se dokáže postarat 
o své nejslabší. A Bohumín se o ně 
stará,“ uzavírá Bruzl.

 Jana KONČÍTKOVÁ

Konec tolerance: Vykliďte společné prostory

Vilka pro osm speciálních nájemníků

Dosud běžný obrázek na chodbách domů. Z těch 
městských musí nepořádek a osobní předměty do 
konce listopadu zmizet.

Ve vilce z počátku 20. století v Husově ulici vznikne chráněné bydlení.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Hlavní bohumínská pobočka České pošty by se měla z dočas-
ného působiště na peronu vlakového nádraží konečně vrátit 
zpátky do svého stabilního zázemí na náměstí Ad. Mickiewicze. 
Pošta stěhování avizovala na sobotu 24. října s tím, že tento den 
bude kvůli přesunu pobočka zavřená.

Působení v provizoriu na peronu 
prvního nástupiště si vyžádala re-
konstrukce nádražní budovy, v je-
jímž levém traktu pošta sídlí. Práce 
na opravě měly proběhnout během 
letních prázdnin, ale nakonec se 
o měsíc protáhly. Pošťáci se pak 
chtěli stěhovat zpět počátkem října, 
jenže to by museli u přepážek slou-
žit ve vaťácích. Ve zrekonstruované 
budově totiž nefungovalo topení, 
protože se zasekla dodávka kompo-
nentů pro kotelnu a nepodařilo se 
ji zprovoznit. Termín dokončení se 
tak opět o tři týdny odsunul.

Třetí datum dokončení už snad 
konečně vyjde a pošta doufá, že se 

24. října bude stěhovat. Během pře-
sunu musí pobočku uzavřít, a aby 
uspokojila klienty, mimořádně ote-
vře poštu na sídlišti v Nerudově 
ulici. Ve svém by měla hlavní pošta 
znovu začít fungovat 26. října.

Poštovní škatulata se netýkají jen 
Nového Bohumína, na změnu se 
musí připravit i obyvatelé Starého. 
Tamní Pošta Partner v objektu TJ 
Viktorie naproti nemocnici zkracu-
je otevírací dobu. Zatímco nyní má 
otevřeno ve všední dny dopoledne 
i odpoledne, od 1. prosince už to 
bude jinak. V pondělí, středu a pá-
tek od 14 do 17 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek od 8 do 11 hodin. (tch)

Hasičský jeřáb musel 14. října 
lovit utopenou sanitku v příkopu. 
Její řidič nezvládl řízení právě 
v době vytrvalých dešťů, kdy se pří-
kopy v okolí silnic plnily vodou. 

Nepozornost se mu stala osudnou 
v Ostravské ulici ve Vrbici naproti 
fotbalovému hřišti. Dopravní patá-
lie se naštěstí obešla bez zranění.

 (red)

Osud zpustlých kurtů se po letech o krůček pohnul

Třetí termín návratu pošty

Sanitka si zaplavala

Městské zastupitelstvo na posledním jednání schválilo záměr koupit tenisový 
areál v parku Petra Bezruče. Zatímco pozemky pod ním městské jsou, kurty patří 
Sokolu Bohumín. Koupí by došlo ke sjednocení majetku s tím, že by hřiště se zá-
zemím po rekonstrukci sloužilo stejnému účelu a dál by jej využíval tenisový od-
díl i sportovní veřejnost.

Schválení záměru koupě předcházely dlouhé 
roky jednání. Jde o první krůček, kterým Bo-
humín oficiálně stvrdil zájem o areál a také to, 
jak se o něj hodlá postarat. Sokol dokument 
zastupitelstva potřeboval, aby se mohl rozběh-
nout další proces schvalování. Prodej majetku 
totiž musí posvětit několik instancí, místní 
jednota, župa a nakonec centrála České obce 
sokolské.

V Bohumíně je mnoho tenisových nadšenců, 
ale za udržovanými kurty musí jezdit do Orlo-
vé nebo Ostravy. Ty bohumínské roky chátrají 
a jednota nemá prostředky na jejich rekon-
strukci. Proto o ně už léta usiluje Bohumín. 
Chce jim dát důstojnou podobu a vrátit na ně 
sportovní život. „Nyní je v areálu pět kurtů. Ale 
jsou na sebe nalepené, nemají dostatečné výbě-
hové plochy. Při amatérském pinkání to nevadí, 

ale soutěže se musely hrát ob kurt. Naším zámě-
rem je jeden kurt ubrat a vytvořit zázemí, které 
by vyhovovalo soutěžním normám,“ nastínil 
místostarosta Igor Bruzl. Vzhledem k tristnímu 
stavu potřebuje areál kompletní rekonstrukci. 
Podle provedených sond nestačí položit jen 
novou antuku, je třeba řešit i podloží a odvod-
nění. Odhadované náklady na obnovu jednoho 
kurtu činí šest set tisíc. „Chtěli bychom zachovat 
i současnou diváckou tribunu, ale její obnova 
není prioritou. Nejprve je třeba dát do pořádku 
sportoviště, aby se sem mohli vrátit tenisté. Po-
čítáme, že by areál převzal do správy Bospor, 
který by se o něj uměl dobře postarat,“ pokračo-
val v plánech Igor Bruzl.

Schválený záměr koupě hovoří o částce 1,5 
milionu. Získané prostředky by pak sokolové 
mohli investovat do svého dalšího areálu Na 

Kuželně, který už také nutně potřebuje obno-
vu. I s tím chce město tělovýchovné jednotě 
helfnout. Finančně, pomocí při vypracování 
žádosti o dotaci i se zpracováním projektové 
dokumentace. Pavel ČEMPĚL

Z antukových jsou pomalu kurty travnaté, ale na 
hony vzdálené těm wimbledonským.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Kurty kdysi bývaly chloubou parku, lidé se při pro-
cházkách chodili na tenis dívat. Dnes jde naopak 
o jedno z nejzanedbanějších zákoutí. 

Foto: Lukáš KaniaFoto: Lukáš Kania



8 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY 

Originální, výstavní a bezúdržbová. Taková byla očekávání od 
nové fasády smuteční síně ve Starám Bohumín po předloňské 
rekonstrukci. Místo toho se ale dostavilo jen zklamání. Použité 
cementovláknité desky praskají a blednou, flekatí. Město už 
zfušovanou fasádu na jaře reklamovalo, ale zhotovitel se stále 
nemá k tomu, aby dal všechno do pořádku. 

Smuteční síň z 80. let minulého 
století nutně potřebovala rekon-
strukci. Ideální volbou proto měl 
být montovaný obvodový plášť. 
Jeho základem je rošt s tepelnou 
izolací, na který se připevní cemen-
tovláknité desky. Provětrávaná fasá-
da dobře vypadá a navíc u starších 
budov řeší problémy s vlhkostí. 
V reálu ale dopadlo všechno jinak. 

Na fasádě se vyskytly dva druhy 
vad. Praskání desek mohlo způsobit 
použití nekvalitního materiálu. 
Blednutí pak má patrně na svědomí 
nedodržení technologického postu-
pu jejich lakování. Bohumín sice po 
tomto druhu montované fasády 
sáhl poprvé, v jiných městech ale už 
roky bez problémů slouží. Je estetic-
ký a bezúdržbový. Kvalitní cemen-

tovláknité desky jsou velmi odolné 
a stálé, nemají na ně vliv ani výkyvy 
počasí. Jejich teplotní roztažnost 
činí pouhé tři desetiny milimetru 
na jeden metr.

Protože problém vznikl vinou 
použitého materiálu a postupu bě-
hem rekonstrukce, město vady na 
jaře reklamovalo. Na opravu dalo 
zhotoviteli celou sezonu, ale nestalo 
se vůbec nic. Termín koncem září 
vypršel a začalo nabíhat penále. 
Není to ostatně poprvé. Už při sa-
motné rekonstrukci před dvěma 

roky firma práce protáhla, což ji na 
penále přišlo na 530 tisíc. Montáž 
pak dokončovala po termínu v ne-
příznivém počasí, což se mohlo 
také podepsat na její kvalitě. 

 Pavel ČEMPĚL

Vodníci nadělili dětem příhody kapříka

Smutný pohled na smuteční síň

Přes tři stovky čerstvých žáků druhých tříd z Bohumína, Rychvaldu i Dolní Lutyně 
dostaly 13. října knihu Kapřík Metlík. A to díky iniciativě Místní akční skupiny Bohu-
mínsko, aby si děti při domácí výuce mohly procvičovat čtení. Knížku dovezli do tříd 
stylově dva vodníci městské kulturní agentury K3 Bohumín. 

„Knihy jsme dětem stihli rozvézt poslední den 
před vládou nařízeným uzavřením škol. Doufá-
me, že si díky nim budou při současné distanční 
výuce procvičovat čtení, které se loni jako prvňáč-
ci i přes přerušení výuky naučili,“ sdělila vedoucí 
městského odboru školství, kultury a sportu 

Pavla Skokanová. Dodala, že publikaci z pera 
spisovatele, ilustrátora a rybáře Jana Opatřila se 
podařilo zajistit díky evropské dotaci v rámci 
projektu Lepší klima pro Bohumínsko II. 

Obrovský podíl na tom, že loňští prvňáčci 
zvládli četbu, mají i jejich rodiče. „Velmi jim dě-

kujeme a doufáme, že budou ve čtení se svými 
ratolestmi pokračovat. Celá aktivita je zaměřená 
na rozvoj čtenářské gramotnosti a také vztah k ži-
votnímu prostředí. Proto jsme ji nazvali »Čte celá 
rodina aneb I v pandemii jsem se stal čtenářem«. 
A třeba knihu využijí i kantoři při on-line výuce, 
to už bude záležet na jejich kreativitě a fantazii,“ 
doplnila Skokanová.

Pro knihu s rybářskou tématikou se Bohumín 
nerozhodl náhodou. Ve městě je hned několik 
jezer, tůní, rybníků i řek, a tak není divu, že má 
zdejší rybářský spolek přes 700 členů. Více než 
stovku z nich zastupují mladí rybáři do osmnác-
ti let. Oblíbený je i rybářský kroužek, a proto 
byla volba Kapříka Metlíka jasná. 

Distribucí knih projekt na podporu čtení ne-
končí. Pro druháčky se ještě chystá v únoru be-
seda s autorem Metlíkových dobrodružství Ja-
nem Opatřilem v bohumínském kině. 

 Lucie BALCAROVÁ

Zfušovaná rekonstrukce smuteční síně 
ve Starém Bohumíně. Fasádní desky 
praskají a blednou. Město vady rekla-
movalo, ale firma opravu v termínu 
neudělala.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

NÁKUPY PRO OSAMĚLÉ 
A IZOLOVANÉ

Bohumín opět nabízí možnost 
nákupu osamělým důchodcům 
i lidem, kteří se ocitli v karanté-
ně. Na jaře v době nouzového 
stavu se o nákupy pro osamělé 
Bohumíňáky staralo centrum 
sociálních služeb. To už teď nemá 
volné kapacity, a tak službu zajis-
tí sociální odbor radnice. Starším 
osobám a lidem v karanténě, kte-
ří nemají nikoho blízkého, kdo 
by jim v této době nakoupil zá-
kladní jídlo a drogerii, slouží spe-
ciální telefonní linka. V pracovní 
dny od 8 do 13 hodin mohou 
volat na číslo 731 130 729.
„Zájemcům doručíme nákup ná-
sledující den. Pokud zavolají hned 
ráno, budeme se jim snažit nakou-
pit ještě týž den. Způsob předání 
a úhradu nákupu si s každým zá-
jemcem upřesníme telefonicky,“ 
sdělil šéf sociálního odboru  
Daniel Ucháč. (balu)
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Do Bohumína dorazila Afrika. Odpůrci kontroverzního stěhování národů se ale nemusí 
plašit. Afričané zde byli v roli prodejců společnost Virunga, která dováží exotické ovoce 
s dalšími produkty a nabízí je mimo jiné formou trhů. Ty zavítaly 10. října také na ná-
městí před radnicí. 

Milovníci exotického ovoce si na afrických tr-
zích přišli na své. A čekalo je tady i nejedno pře-
kvapení. Mnozí mohli vůbec poprvé spatřit 
a ochutnat skutečné banány, s nimiž nemá ovoce 
nabízené v supermarketech krom názvu mnoho 
společného. Na trhu byly k mání nejen klasické, 
ale i malé baby banány nebo červené zanzibanány.

Pulty Afričanů se prohýbaly také pod ananasy, 
mangem, avokádem či mučenkou marakujou. To 
vše český zákazník víceméně zná, i když to kupo-
vané v marketech chutná jinak. Velkým lákadlem 

ale byl poměrně neznámý chlebovník, neboli 
jackfruit. Nepravý plod (plodenství tvořené srost-
lými zdužnatělými okvětími) bývá 20 až 90 centi-
metrů dlouhé a váží běžně kolem dvaceti kilo.

Společnost přepravuje ovoce letecky, na pultech 
je za půldruhého dne, takže je čerstvé. Ovoce po-
chází nejčastěji z Ugandy, ale také z Keni a Tanza-
nie. Firma ovšem dováží i plody z Indonésie, tak-
že Bohumíňáci mohli ochutnat také kvajávu 
(guave) nebo pitahayu, které se kvůli jejímu vzhle-
du říká »dračí ovoce«.  (tch)

Lapka »přemisťuje« cvičiště k sobě domů

Jak chutná skutečný banán

„Ať se modlí, aby se nám nedostal do ruky!“ vzkazují atleti, kteří sportují na moderním wor-
koutovém hřišti na Faji. Neznámý chmaták tady postupně krade součástky sestavy, kterou 
tvoří kovové konstrukce, tyče, žebříky, hrazdy či lavičky. Workoutové hřiště za půl milionu 
nechalo předloni vybudovat město. Krádežemi už vznikla škoda za téměř čtyřicet tisíc. 

V rozmezí dvou týdnů zmizely ze cvičební sesta-
vy dvě hrazdy i se všemi úchytkami a šrouby. Žád-
né řezání či páčení, »čistá práce«. Na náhodnou 
krádež železa to nevypadá, spíše si někdo hřiště 
vytipoval a přišel na zlodějku s připraveným nářa-
dím. „Zdá se, že si doma staví posilovnu. Snad ne-
chce postupně přemístit celé hřiště. Poslední krádeží 
nám dost zavařil. Ukradená tyč byla součástí zpev-
něné konstrukce. Teď se při cvičení více namáhají 
ostatní části, může dojít k jejich deformaci a další 
škodě,“ vylíčil Dalibor Jureček z bohumínského 
spolku Mládež, který areál provozuje.

Zpočátku byl v areálu problémem především 
nepořádek. Ten se Mládeži společně s BM servisem 

podařilo minimalizovat. S krádežemi už je to hor-
ší. „My na hřišti nejsme celou dobu a strážníci ho 
také nemohou hlídat 24 hodin denně. Jediným řeše-
ním je instalace bezpečnostní kamery. Nemusel by to 
být problém, elektřina tady je,“ poznamenal Jureček. 
Město, které sportoviště vlastní, už nahlásilo krá-
deže policii, pojišťovně a objednalo opravu, dopl-
nění ukradených součástek. „K umístění kamery se 
také přikláníme, budeme o tom jednat,“ potvrdila 
Irena Šlachtová z radničního odboru školství, kul-
tury a sportu.

Staří sokolové si zlepšovali fyzičku na bradlech, 
kruzích či ribstolech. Doba pokročila a vzniklo 
nové atletické odvětví - workout. Doslovně to zna-

mená »venkovní činnost« a má podobu silového 
a vytrvalostního cvičení. Sportovci pracují přede-
vším s váhou vlastního těla. Workoutové hřiště 
s dopadovou plochou z lité pryže funguje od roku 
2018 na Faji v sousedství skateparku a bikrosové 
dráhy. Ty město zprovoznilo o rok dříve. Do pro-
měny bývalého fotbalového svatostánku v adrena-
linový park už Bohumín investoval přes šest mili-
onů. Téměř polovinu z této částky pomohly uhradit 
dotace. Pavel ČEMPĚL

Moderní workoutové hřiště si sportovci pochvalují. 
V době, kdy vláda uzavřela všechna zastřešená spor-
toviště, sem chodí cvičit navzdory nepříznivému pod-
zimnímu počasí.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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První říjnový víkend se v Praze konalo Mistrovství České republiky ve vzpírá-
ní mužů a žen. Soutěžilo se v trhu a nadhozu, tedy dvojboji. Sobota 3. října 
patřila mužům a utkalo se pětačtyřicet závodníků ze šestnácti oddílů. V něko-
lika váhových kategoriích měl zastoupení oddíl SKV Bonatrans Bohumín.

Do 73 kg závodil Petr Petrov, který vy-
bojoval druhé místo výkonem 283 kg. 
V kategorii do 89 kg si také druhou příč-
ku zajistil Petr Sedláček výkonem 287 kg. 
Jakub Barteček v boji o medaile v katego-
rii do 96 kg útočil posledním pokusem, 
ale bohužel se mu nezdařil. S 263 kg ob-
sadil páté místo. Posledním závodníkem, 
který bojoval o titul, byl Jiří Gasior. Vý-
konem 338 kg a překonáním národního 
rekordu se stal mistrem České republiky 
ve váhové kategorii do 109 kg. Vybojoval 
tímto už svůj devátý titul.

V neděli 4. října vzpíraly ženy, pětatři-
cet závodnic ze čtrnácti oddílů. V nabité 
kategorii do 59 kg se z SKV Bonatrans 
představily Aneta Žaganová a Veronika 
Volná. V této skupině rozhodovalo každé 

kilo a bohumínské závodnice se rvaly 
statečně. Cenný kov se jim ale vybojovat 
nepodařilo. Aneta svým výkonem 136 kg 
obsadila osmé místo a Veronika výko-
nem 139 kg vybojovala šestou příčku. 
V kategorii do 71 kg pak závodila Ester 
Holá, která svým výkonem 130 kg obsa-
dila páté místo. 

Výsledky mistrovství jednotlivců se 
započítávaly i do nejvyšší ligové soutěže. 
SKV Bonatrans Bohumín v kategorii 
družstev mužů obsadil v tomto kole prv-
ní místo a s náskokem 144 bodů jde do 
finále první ligy můžu, které se koná  
21. listopadu v Bohumíně. V první lize 
žen obsadil v celkovém hodnocení oddíl 
páté místo. Petr SEDLÁČEK, 

 oddílový trenér

Od 14. října, kdy vláda nařídila uzavření základních škol, zřizuje Bohumín dohled nad 
dětmi rodičů pracujících ve zdravotnictví, sociálních službách, složkách integrovaného 
záchranného systému i v městských organizacích. Pracující rodiče musí své dítě přihlásit 
minimálně den předem.

„Naše nabídka platí nejen pro rodiče z Bohu-
mína, ale také z Rychvaldu a Dolní Lutyně 
a také pro ty, kteří do těchto měst dojíždějí za 
prací. Uvidíme, jak bude využívaná a zda ji 
rozšíříme i pro další pracující. Pedagogičtí pra-
covníci se v jejím průběhu u dětí zaměřují i na 
výuku,“ uvedla vedoucí odboru školství, kul-
tury a sportu bohumínské radnice Pavla Sko-
kanová.

Péči o děti město zajišťuje až do odvolání ve 
školní družině ZŠ ČSA. Nabídka platí pro děti 
do deseti let (včetně narozených v roce 2010), 
a to od 6 do 16.30 hodin. Pro využití této služ-

by musí rodiče kontaktovat s jednodenním 
předstihem a nejpozději do 16 hodin vedoucí 
družiny Moniku Varmužovou na čísle 603 361 
945 nebo na e-mailu varmuzova.m@zscsa.cz.

„Pokud rodiče nahlásí své dítě do 13 hodin, 
zajistíme mu i oběd. Pokud jej nahlásí později, 
bude stravování v kompetenci rodičů a děti si 
jídlo přinesou z domu. Rodiče mají podle mini-
sterstva školství výjimku a nebudou hradit škol-
né ani stravu. Ti, kteří tuto formu dohledu nad 
dětmi využijí, ale nemají nárok na ošetřovné,“ 
upřesnila Skokanová.  
 Lucie BALCAROVÁ

Ve Vísce u Višňové na Liberecku se 10. říj-
na konalo 8. mistrovství České republiky 
dorostu v klasickém silovém trojboji. Šlo 
o soutěž RAW, tedy bez podpůrného vy-
bavení, speciálních dresů.

Na mistrovství měl dvě želízka v ohni od-
díl silového trojboje TJ Viktorie Bohumín. 
Dolnolutyňačka Denisa Turková (17), stu-
dentka orlovského gymnázia, předvedla ve 
dřepu 92,5 kg, benchpressu 50 kg a pozvedu 
115 kg. V kategorii dorostenek ve sloučené 
váhové kategorii do 63 kg získala titul mist-
ryně České republiky. V absolutním pořadí 
obsadila čtvrté místo.

V klubových barvách bohumínské Viktor-
ky nastoupil také Mikuláš Sikora (17) z Třin-
ce, který navštěvuje střední školu v Karviné. 
Jeho nejlepším výkonem ve dřepu bylo 200 
kg, v benchpressu  137,5 kg a v mrtvému 
tahu 267 kg. Zvítězil v kategorii dorostenců 
do 83 kg a stal se absolutním dorosteneckým 
mistrem napříč všemi váhovými kategorie-
mi. Navíc vytvořil 267 kily v mrtvém tahu 
nový národní rekord. (red)

Uzavření škol kvůli vládním opatřením 
ovlivnilo další oblast veřejného života. Morav-
skoslezský kraj omezil počet spojů hromadné 
dopravy s odůvodněním, že nemá smysl, aby 
jezdily prázdné autobusy, když jsou děti doma. 
Autobusy proto od 19. října jezdí podle prázd-
ninových jízdních řádů, vlaky pak v režimu 
nedělních jízdních řádů. I když některé spoje 
do zaměstnání kraj s dopravci zachoval, lidé 
musí počítat s menší frekvencí linek. Upravené 
jízdní řády cestující najdou v Centrálním in-
formačním systému o jízdních řádech, ve vy-
hledávačích spojení a na webu www.kodis.cz.  
 (rzp)

Medailový úspěch na mistrovství vzpěračů

Hlídání a výuka v družině ZŠ ČSA Omezení autobu-
sových linek

Dorostenci bojovali o tituly

Denisa TurkováDenisa Turková

Foto: SKV Bonatrans BohumínFoto: SKV Bonatrans Bohumín

Mikuláš SikoraMikuláš SikoraFoto: TJ Viktorie BohumínFoto: TJ Viktorie Bohumín
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Starší dorostenky bohumínského 
házenkářského klubu po čtyřech 
odehraných kolech vedou tabulku 
druhé celostátní ligy starších doros-
tenek. Zatím nepocítily hořkost po-
rážky. Po třech vítězstvích a jedné 
remíze se vyhřívají na prvním místě 
celostátní soutěže. 

Kvůli vládním nařízením byla sou-
těž přerušená a trenéři Lenka a Petr 
Vachtarčíkovi si posteskli, že famóz-
ní úvod sezony jejich tým přibrzdil. 
Doufají ale, že opravdu jen přibrzdil. 
„Mrzí nás, že došlo k uzavření sporto-
višť a nemůžeme trénovat společně. 

Proto holky dostaly tréninkové plány 
na přípravu v domácím prostředí, aby 
se aspoň takto udržovaly v kondici,“ 
poznamenal Petr Vachtarčík.

Starší dorostenky klubu 1. SC Bo-
humín '98 patří zároveň k oporám 
týmů žen, který hraje první ligu. Po-
mohly také při velké absenci žen 
k vítězství v českém poháru nad tý-
mem TJ Sokol Karviná na jeho půdě 
38:26. Nejlepšími střelkyněmi bohu-
mínského týmu byly Karolína Va-
chtarčíková s deseti góly, Klára Svo-
bodová se šesti a Kristýna Barčáková 
s pěti. (red)

Úspěšný vstup do druhé části sezony má za sebou oddíl Judo Bohumín. 
Skoro každý víkend v září absolvoval nějaký turnaj. Prali se závodníci od 
nejmladších kategorií až po dorost. 

Vyzkoušet si tréninkové drily měli 
možnosti závodníci na turnajích 
všech úrovní. Například na Velké 
ceně Brně narazili na reprezentanty 
okolních zemí a naopak na turnaji 
v Raškovicích sbírali své první zku-
šenosti i úplní začátečníci. A právě 
tento turnaj naznačil, že Bohumín 
zažívá velice dobré období, jelikož 
v celkovém hodnocení všech oddílů 
obsadil celkové páté místo z 23 zú-
častněných. A také zde předvedli 
nejmladší judisté bojovné výkony, 
posbírali velký počet medailí, a tím 
klub podpořili v celkovém umístění. 

Příprava nejmladších však směřo-
vala k datu 3. října, kdy se konal kraj-
ský přebor benjamínků v Ostravě. 
Na turnaj odjelo z Bohumína deset 
závodníků a rovnou osm z nich bra-
lo medaile. Co je však důležitější, 
nad jejich výkony srdíčka trenérů 

plesala. K vidění bylo moc pěkné 
judo, zápasy vybojované až v posled-
ních chvílích i technické finesy všeho 
druhu. Ani závodníci Vojtěch Przec-
zek a Vojtěch Hanusek, kteří nako-
nec skončili v těžké konkurenci bez 
medaile, neprodali svou kůži lacino. 
Medaile pak do Bohumína dovezli 
tito mladí judisté - bronz vybojoval 
Patrik Sargánek, Linda a Matěj Sei-
delovi, stříbro Eliška Mieszczaková 
a Richard Štěrba a přeborníky Mo-
ravskoslezského kraje pro rok 2020 
se stali Veronika Břesková, Petr Mie-
szczak a Matyáš Mihál. 

Aktuálně stále probíhají nábory 
nových judistů do bohumínského 
oddílu. I když už malá tělocvična 
praská ve švech, oddíl se drží hesla, 
že dobrých lidí se vejde všude dost. 
Judo Bohumín tudíž ve svých řadách 
uvítá i další nové tváře.  Filip WALTER

Bohumínské házenkářky 
válí

Nejmladší judisté řádili 
na krajském přeboru 

2. liga starších dorostenek body

1 1. SC Bohumin '98 7

2 Házená Kynžvart 6

3 Sokol Vršovice 5

4 TJ Jiskra Otrokovice 4

5 DHK Pardubice 4

6 DHK Slavoj Žirovnice 4

7 SK Žeravice 4

8 Jiskra Havlíčkův Brod 4

9 TJ Sokol Velké Meziříčí 2

10 Házená Mělnik 0

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

Foto: Lukáš Kaboň, Deník Foto: Lukáš Kaboň, Deník 

Foto: Lenka VachtarčíkováFoto: Lenka Vachtarčíková

Foto: Marcela Mieszczaková Foto: Marcela Mieszczaková 
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VZPOMÍNKY

Jak krásné by bylo ti přát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

12. října jsme vzpomněli nedožité 70. narozeniny 

naší milované sestry 

Marty GOROLOVÉ.


S láskou v srdci vzpomínají sourozenci Valerie, 

Andrej, Alžběta, Viktorie a Antonín s rodinami.

Jak smutno je nám bez tebe, jak dlouhý je nám čas,  
jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas.

24. října vzpomeneme 5. smutné výročí 
náhlého úmrtí milovaného manžela a tatínka, 

pana Ing. Oldřicha MACURY 
ze Starého Bohumína.


S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.

Jak tiše žila, tak 24. října před 5 lety odešla 

paní Helena STÁŇOVÁ.


Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manžel, dcery Eliška a Maruška s rodinami.

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

10. října by se dožil 90 let 
pan Jindřich KOLYBACZ

a 1. prosince vzpomeneme 36. výročí jeho úmrtí.


S láskou vzpomínají manželka a dcery 

Anna, Eva a Jarmila s rodinami.

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

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

21. října jsme vzpomněli 
11. smutné výročí úmrtí 

pana Milana HRČKY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka a syn.

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

14. října jsme vzpomněli 6. smutné výročí úmrtí 

pana Leoše BURIANA.



S láskou a úctou vzpomínají manželka Danuše, 
syn Vlastimil s rodinou.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

17. října uplynul rok, kdy nás opustil 

pan Jindřich VINCEK ze Starého Bohumína.

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Děkujeme.


Manželka Květa, synové Jindřich a Jiřík 

s rodinami.
Kdo vás znal, ten si vzpomene, kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.

27. října by se dožil 100 let 

pan Rudolf ZMIJA.
Zároveň by se 30. listopadu dožila 95 let 

paní Erika ZMIJOVÁ.



S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami.

90 let by se 20. října dožil 

pan Bohumír LUKŠA 
z Bohumína-Skřečoně.

Zemřel před 16 lety, 20. září 2004.


S úctou a láskou vzpomínají syn Stanislav 

a dcera Antonie s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky v srdci zůstávají.

14. října jsme si připomněli nedožité 
100. narozeniny našeho otce 

Vítězslava FRANKA ze Skřečoně.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Anička 

a syn Zdeněk s rodinami.

Jak těžké je, maminko, bez tebe žít. Odešla jsi, jak si to osud přál, 

ale v našich srdcích jsi a budeš stále dál.

27. října si připomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Anna GLOMBIČKOVÁ.


S láskou a úctou vzpomíná dcera Zdeňka 

a syn Ladislav s rodinami.
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28. října si připomeneme 

nedožité 100. narozeniny 

pana Miloslava BOGUMSKÉHO.


S úctou a láskou vzpomínají 

děti s rodinami.

31. října vzpomeneme 7. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil můj manžel, 

pan Josef JANAS.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jana s rodinou.

5. listopadu by oslavil 77. narozeniny 

pan Josef SCHULZ ze Skřečoně.

5. března 2020 odešel náhle bez rozloučení, 
tak náhle, že je to těžké k uvěření.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka s rodinou.

Andělé existují, jen nemají křídla a říkáme jim babičky...

Kulaté životní jubileum, 80 let, 
oslavila naše maminka, babička, 

prababička a tchyně, 

paní Marie SEBEROVÁ ze Skřečoně.

Vše nejlepší k narozeninám, a hlavně 
hodně zdraví, přeje celá rodina.

Rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady. 

K tvému jubileu chceme ti přát, ať štěstí, zdraví  

a láska tě provází napořád.

19. října oslavila naše maminka, 

paní Dáša GEBAROVÁ, 
70. narozeniny.

Vše nejlepší přeje manžel Rudolf 
a dcery Sabina a Jana s rodinami. 

BLAHOPŘÁNÍ

REALITY
 ● Koupím byt v Boh. Tel.: 736 228 883.
 ● Koupím byt, dům. Ne RK. Tel.: 737 

520 092. 
 ● Prodej oplocené stavební parcely 

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

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

 ● Čištění, tepovaní, koberců, židlí, se-
daček, interiéru aut. Kärcher. Tel.: 724 
088 643, e-mail: martin.jurzica@se-
znam.cz, www.cistyautointerier.cz.
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 
staré věci i poškozené, případně celé po-
zůstalosti. Platíme hotově, přijedeme. 
Děkujeme za nabídku. Tel.: 602 796 422. 

INZERCE

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

Bohumín | R-OVA 
99.0 FM | 107.3 FM

každý den 8.20 a 15.40
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Děti ze školní družiny Benešovy školy vyrazily 29. září na výlet do 
Bartošovic na Novojičínsku a 2. října do Olomouce v rámci projektu 
»Krok za krokem«. 

První výlet směřoval do Zá-
chranné stanice a Domu přírody 
Poodří v Bartošovicích. Zde se 
děti seznámily se životem obyva-

tel našich lesů a rybníků. Měly 
možnost nahlédnout i do venkov-
ní expozice živých zvířat. Viděly 
ptáky, vodní a lesní zvířata po 

úrazech. Jde o hendikepované je-
dince, které nelze vypustit do pří-
rody. Závěrem školáci ukázali své 
dovednosti při skládání ptačích 
budek.

Druhý výlet směřoval do Olo-
mouce, kde na výstavišti Flora 
právě probíhala tradiční podzimní 
přehlídka ovoce a zeleniny Horti-
komplex. Děti zhlédly krásně na-
aranžované výpěstky, ale také sa-
zenice, hrnkové a řezané květiny, 
jehličnaté keře i listnaté stromy. 
K vidění byly také sukulenty, exo-
tické rostliny a dokonce několik 
druhů dřevokazných hub.

Součástí výstavy byla i prezen-
tace lidových řemesel. Ruku k dílu 
ovšem přiložily i samy děti. V od-
dělení tvůrčích aktivit vytvářely 

zdobené květináče, které si mohly 
odvézt domů. Sestavovaly ptačí 
budky, vybarvovaly tématické 
omalovánky, hrály si s bludištěm.

Z obou výletů si děti přivezly 
řadu fotografií a videí, které poři-
zovaly školními tablety. Ty poté 
upravovaly v hodinách výukového 
programu.

 Petra KOSARZOVÁ,  
 Světlana GALUSZKOVÁ,  
 vychovatelky

Firma ze Skřečoně »léčí« stroje už 30 let

Výlet do Bartošovic a Olomouce

Kniha je kamarád

Vyšetřit, změřit teplotu, stanovit diagnózu a léčit. Řeč není o doktorech, ale o technické dia-
gnostice, které se už 30 let věnuje firma Dif ze Skřečoně. Na jejím počátku stál osamocený 
Radim Falc (Dif - Diagnostika Falc). Dnes má firma sedm stálých zaměstnanců a vypracovala 
se na diagnostickou špičku v papírenském i automobilovém průmyslu, energetice a strojí-
renství.

„Lékaři pomocí EKG objeví neduhy srdce, my 
umíme diagnosticky zjistit kondici stroje. Napří-
klad  u ventilátoru odhalíme, zda je nevyvážený 
nebo má poškozená ložiska,“ vysvětlil ředitel 
společnosti Radim Falc. Podle něj řada firem 
stále neví, v jakém technickém stavu jsou jejich 
stroje a výrobní linky. Přitom oprava poroucha-
né mašiny často vyjde pěkně draho. Je nutné 
započítat i ztráty, které vzniknou kvůli dočasné-
mu odstavení stroje z výroby. 

Diagnostické systémy Difu používají napří-
klad tuzemské automobilky, papírny, těžaři či 
energetici. „Třeba v automobilce Škoda si po-
chvalují monitorování ložisek dopravníků lakov-
ny pomocí 366 snímačů vibrací, díky čemuž kles-
la poruchovost a zvýšila se výroba,“ popsal Falc. 

Firma působí i doma v Bohumíně - v ŽDB Drá-
tovně, Bekaertu, v depu ČD. V zahraničí pak 
poskytuje své služby partnerům na Slovensku, 
v Polsku, Rumunsku, Rusku, Belgii. „Ve Švédsku 
jsme při revizi turbíny a generátoru vodní elek-
trárny dokázali přesně detekovat poruchu a od-
stranit ji,“ konstatoval ředitel firmy a dodal, že 
zakázky řešil Dif i za oceánem, v Mexiku a USA. 

Vývojáři společnosti díky své třicetileté zku-
šenosti vytvořili expertní systém, který význam-
ně snižuje riziko vadné diagnózy. Sofistikované 
předvídání chyb zabraňuje zastavení prací 
v provozu a umožňuje zvýšení výrobních kapa-
cit. Ne nadarmo je heslem firmy »Už nikdy žád-
ná porucha«. Mirka HRBÁČOVÁ

Ve školní družině Benešovy školy proběhl 13. října 
projektový den s názvem »Kniha je můj kamarád«. 
Jeho hostem byla osminásobná babička Helena 
Červenková. Děti se seznámily s její psanou tvor-
bou, knížkami O Mýdlence a Léto s permoníkem.

V knize O Mýdlence babička Helenka použila vy-
brané ilustrace dětí z Fit školky. Tyto děti dnes už 
navštěvují třetí třídu základní školy. Celé čtení a po-
vídání bylo zábavné, děti se zájmem poslouchaly. 
Všichni se společně těší na další krásné knihy. Děku-
jeme, babičko Helenko! Petra KOSARZOVÁ,  
 Světlana GALUSZKOVÁ, 

 vychovatelky

Foto: DifFoto: Dif

Foto: Světlana GaluszkováFoto: Světlana Galuszková

Foto: Světlana GaluszkováFoto: Světlana Galuszková
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KAM V BOHUMÍNĚ?

K3 Bohumín

596 012 124 
k3@k3bohumin.cz

www.k3bohumin.cz
www.facebook.com/K3Bohumin

Bospor

596 012 638 
bospor@bospor.info

Adventure golf      734 788 666
Aquacentrum         777 707 786
Bosporka                 730 521 457
Hobbypark              777 707 785
Penzion ve věž       774 707 792
Sportovní hala       734 788 668
Zimní stadion        777 707 782

www.bospor.info
www.facebook.com/

AquacentrumBohumin

HC Bospor Bohumín

739 756 463
603 279 601

info@hc-bohumin.cz
www.hc-bohumin.cz

FK Bospor Bohumín

fk.bohumin@seznam.cz
www.fotbalbohumin.cz

www.facebook.com/
fkbosporbohumin

FK Slovan Záblati

603 504 828

zablati7@seznam.cz

www.fkslovanzablati.cz

www.facebook.com/

FKSlovanZablati

Maryška

776 577 722

info@maryska.cz

www.maryska.cz

www.facebook.com/

salonmaryska

Kulturní spolek Oderberg

604 669 220
spolek@oderberg.cz

www.oderberg.cz
www.facebook.com/Kulturni.

spolek.Oderberg

Vzhledem ke stále se měnícím vládním opatřením není možné 
v Oku s předstihem avizovat společenské, kulturní a sportovní 
akce. Aktuální informace získáte na webových stránkách 
a sociálních sítích pořadatelů.

Kulturní a společenské akce dostaly stopku

říká chirurgovi pacient na operačním stole: „důrazně vás Žádám, abyste se... tajenka.” pomůcka: rue, sire.
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nemíchal do mých vnitřních záležitostí.

Halloween na konci října, rozsvěcování vánočních stromů v závěru 
listopadu, adventní koncerty a pravděpodobně i štědrovečerní oh-
ňostroj v prosinci. O to vše letos Bohumíňáci zřejmě přijdou. Rad-
nice se rozhodla většinu akcí kvůli stále se zpřísňujícím vládním 
opatřením zrušit.

„Situace se mění každým dnem 
a opatření se zpřísňují. Nepočítáme 
s tím, že se stav zlepší a že bude 
možné uskutečnit bez omezení po-
čtu návštěvníků společenské akce, 
při nichž se setkávají stovky a tisíce 
lidí. Proto jsme se s těžkým srdcem 
rozhodli, že letos například společ-
ně nerozsvítíme vánoční stromy na 

náměstí. Setkání se obvykle účastní 
několik tisíc lidí a počty návštěvní-
ků oplocením omezovat nechceme. 
Letošní rok je specifický, a tak se 
stromy rozzáří bez slavnostního 
aktu,“ sdělil starosta Petr Vícha.

Ve hře zatím teoreticky zůstáva-
jí vánoční trhy a štědrovečerní 
setkání na náměstí. „S pořádáním 

tradičního vánočního jarmarku, 
který je naplánován na 28. listopa-
du, ještě váháme. Pokud se usku-
teční, tak pouze v komorní varian-
tě bez doprovodného programu,“ 
sdělil ředitel pořádající městské 
agentury K3 Bohumín Karel Bal-
car. Ještě větší otazník visí nad 
akcí Na Štědrý večer všichni spolu 
24. prosince. Ta se na náměstí 
koná nepřetržitě už šestadvacet 
let. Letos možná ale vůbec nebu-
de. Jisté je to, že pokud se lidé na 
náměstí sejdou, nedočkají se žád-
ného kulturního programu, stán-

ků s občerstvením a pravděpo-
dobně ani ohňostroje. Definitivní 
rozhodnutí padne podle aktuální 
situace v listopadu.

Plesová sezona, která v Bohu-
míně startuje obvykle v lednu, 
zůstává také ve hvězdách. „Kapely, 
vystupující i sály už máme zajiště-
ny i objednány. S podepsáním 
smluv ale vyčkáváme. Zda se plesy 
pod naší taktovkou uskuteční, de-
finitivně rozhodneme v prosinci,“ 
uzavřel za městskou agenturu  
Karel Balcar. 
 Lucie BALCAROVÁ

Příspěvky do společen-
ské kroniky je možné 
zadávat elektronicky. 
Text a foto (v tiskové 
kvalitě) stačí poslat 
e-mailem na redakční 
adresu oko@mubo.cz. 
Obratem obdržíte údaje 
k provedení bezhoto-
vostní platby.
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Obytné zóny v Česku poprvé definoval zákon o silničním provozu z roku 2000. Motoristé 
se s nimi tedy setkávají už dvacet let, přesto je pro ně chování v zónách stále velkou ne-
známou. Bezkonkurenčně největší problém jim v nich dělá přednost v jízdě. 

Protože jde o zóny obytné, prim v nich mají 
pěší. Ti mohou využívat k pohybu celou ko-
munikaci a děti si na vozovce smějí i hrát. Ři-
diči na ně musí brát ohled a v případě potřeby 
i zastavit. Právě proto zákonodárci v zónách 
razantně omezili rychlost jízdy. Motoristé pak 
musí počítat ještě s jednou povinností, odstavit 
vůz lze pouze na vyznačených parkovacích 
místech.
Zmíněná pravidla motoristé i další účastníci 
silničního provozu jakž takž dodržují, ale tá-
pou v otázce dávání přednosti. Přitom to není 
žádná věda. Uvnitř obytných zón platí před-
nost zprava (pravidlo pravé ruky) a při jejich 
opouštění je nutné dát přednost všem ostat-
ním. Úplně všem! A právě v tomto bodě šoféři 
chybují nejčastěji, zejména pokud je výjezd 
z obytné zóny součástí klasické křižovatky.  
Například na křižovatce Ostravské a Drátoven-
ské ulice v Pudlově (na snímku) to několikrát 
denně zavání nehodou. Kolizní situace způso-
bují řidiči vyjíždějící ze zóny (z Rolnické ulice 
od Antošovické lávky). Nejsou s to pochopit, 
že pro ně nehraje roli, kdo kam odbočuje a kdo 
komu kříží cestu. Oni musí dát přednost všem 
ostatním a do křižovatky vjíždějí jako úplně 
poslední. (tch)

Okolí křižovatky ulic Osvobodi-
telů, Mírové a Slezské se už hez-
kých pár desetiletí říká »u transfor-
mátoru«. V původní zděné podobě 
už jej tady nenajdeme, po rekon-
strukci rozvodné sítě se poroučel 
k zemi. Nenápadný ocelový trans-

formátor ale u křižovatky zůstal 
a především přežilo pojmenování.

Fotografie zachycuje místo 
v roce 1968, kdy tudy ještě pravi-
delně pendlovaly tramvaje a okolní 
panelové sídliště se teprve rodilo.

 (tch)

Lyskonoh ploskozobý žije v polárních oblastech Asie a sever-
ní Evropy až po 80. stupeň severní šířky. Zimuje v tisícových 
hejnech v mořských proudech asi 150 kilometrů od břehů 
západní Afriky poblíž Kanárských a Kapverdských ostrovů.

Lyskonozi ploskozobí se živí 
drobnými korýši, měkkýši, pa-
vou ky  a   l ar v am i  brou ků 
a dvoukřídlých. Jejich cesty ve-

dou nad otevřeným mořem, ale 
občas se zatoulají i na pevninu 
– jednotliví zbloudilci jsou po-
zorováni v  řadě evropských 
zemí, kde se objevují na okrajích 
mokřadů a v bahnitých loužích 
vypuštěných rybníků. V Česku 
evidujeme od roku 1843 celkem 
devětadvacet zastižení. Ve Slez-
sku se objevil jeden jedinec 
předloni na břehu Hlučínského 
jezera, letos v říjnu další v Bohu-
míně na Vrbickém jezeře.

 Text a foto: Jiří Šuhaj

Lyskonoh ploskozobý  
(Phalaropus fulicarius) Příroda Bohumínska – ptáci (263)

Z obytné zóny vyjíždí poslední

Bohumín na dobových fotografiích (65)

Na pudlovské křižovatce se velmi často chybuje. Ři-
diči vyjíždějící z obytné zóny musí dát přednost všem 
ostatním, ale často tak nečiní. Hrozí jim přitom po-
kuta až do pěti tisíc a ztráta čtyř bodů. Nemluvě 
o tom, že mohou zavinit vážnou nehodu.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


