
18
Příští číslo  

vychází  

22. října,  

uzávěrka  

14. říjnačtrnáctideník  vydává město Bohumín  ročník XXXI / 2021  ZDARMA

vychází 8. října

Rekreační nabídka u Vrbického jezera se rozrostla o další atraktivitu, 
půjčovnu loděk. V nabídce jsou aktuálně čtyři pramice a dvě šla-
padla. Půjčovna zatím funguje v testovacím režimu a pokud 
bude přát počasí, lidé budou moci vyrazit na vodu každý ví-
kend od 14 do 18 hodin až do konce října.

„Díky česko-polské spolupráci a evropské dota-
ci jsme u jezera vybudovali plovoucí molo a pří-
staviště loděk za více než devět milionů. Pramice 
a šlapadla jsme pak pořídili z městského rozpočtu 
za 280 tisíc,“ uvedl místostarosta Lumír Macura 
s tím, že půjčovnu lodiček provozuje spolek Vo-
dáci Odry a Olše. Zájemci se mohou vypravit 

na půlhodinovou nebo maximálně hodinovou 
projížďku. Půjčovné se podle typu plavidla po-
hybuje od 150 do 250 korun za hodinu, polo-
viční taxa pak od 90 do 150 korun. 

„Vrbické jezero je součástí ptačí oblasti a evrop-
ského systému významných chráněných území 
Natura 2000. Pro motorové čluny a vodní skútry 

tady platí zákaz, proto jsme volili bezmo-
torové pramice a šlapadla. Současně 

jsme vyšli vstříc také rybářům 
a provoz půjčovny časově uzpů-

sobili jejich potřebám,“ dopl-
nil Macura. 

Nové přístaviště má tři-
cet krát dvacet metrů 
a kotvit v něm může až 
osmnáct loděk. Tvoří jej 
»skládačka« z bezúdrž-
bových ocelových rámů 
a plastových plováků. Ze 
stejných komponentů le-

tos vzniklo i  plavecké 
molo, které už během letní 

sezony využívali lidé k opalo-
vání a  lepšímu přístupu do 

vody. Součástí rekreačního areálu 
u jezera jsou i cykloboxy, lavičky, gril, 

převlékárna a mobilní toaleta, které tady 
město instalovalo v předešlých letech. (yak)
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Na koupání to už není, co zkusit loďku?

Rýsuje se první verze bohumínského rozpočtu na rok 2022. Na svém zářijovém za-
sedání ji vzali na vědomí zastupitelé. Bohumín by měl příští rok hospodařit s jednou 
miliardou, přičemž čtvrtinu chce investovat do rozvoje města. V plánu je moderni-
zace a rozšíření služeb městské nemocnice, další revitalizace a zateplení bytového 
fondu a rozvoj území pro rodinné bydlení.  

Ačkoli je první verze rozpočtu schodková, 
jeho finální podoba, o které budou zastupitelé 
rozhodovat v listopadu, už bude vyrovnaná. 
Jeho konečnou podobu ovlivní i dotovaný úvěr 
z programu Jessica na přípravu zasíťovaných 
pozemků pro rodinnou zástavbu v ulici Petra 
Cingra. Přípravné práce se už rozběhly, napře-
srok chce město do proměny lokality investovat 
31,5 milionu. „Program Jessica jsme využili už 
před lety při rekonstrukci hotelu Pod Zeleným 
dubem. Jde o využití peněz z evropských fondů 
formou výhodné půjčky na komerční projekty, na 

něž by bylo velmi těžké získat dotaci,“ informo-
val starosta Petr Vícha.

Rozpočet na rok 2022 počítá i s dalšími více-
letými projekty. Tím největším je probíhající 
revitalizace červené kolonie v Okružní ulici. 
Příští rok do ní město vloží zhruba 75 milionů. 
Pokračovat bude rovněž výstavba ambulantní-
ho traktu s centrální čekárnou v nemocnici, 
která si napřesrok vyžádá 43 milionů. Do ne-
mocničního areálu půjdou i následující pro-
středky, a to 20 milionů na přemístění kotelny 
a vytvoření energetického centra.

Investiční výdaje dále zahrnují zateplení 
městských bytových domů (26 milionů), gene-
rální opravu výtahů ve věžácích v Bezručově 
ulici (8,5 milionu), první etapu kanalizace 
a chodníku ve skřečoňské ulici 1. máje (8 mili-
onů) nebo kanalizaci v Trnkové ulici v Pudlově 
(4,5 milionu).

Bohumín doufá, že plánované investiční akce 
nezhatí problémy, které nyní postihly celý sta-
vební sektor. „Kvůli složité legislativě se protahu-
je projektová příprava. Firmy mají potíže s na-
růstající cenou materiálů a jejich nedostatkem, 
chybí také pracovní síly. Tudíž se prodlužuje 
termín dokončení akcí. Netrápí to jen nás, s touto 
situací se vyrovnávají všechna města a obce v re-
publice,“ konstatoval Vícha s tím, že se město 
aktuálně potýká s problémy na všech větších 
stavbách. Jana KONČÍTKOVÁ

Nástřel rozpočtu: Hospodaření a investice 2022

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Po dětském hřišti v Tovární ulici se plazí housenka dlouhá jako sama abeceda, laby-
rint vybízí k přemýšlení a 3D značky zase k pohybu. Nově rozmístěné obrazce oděly 
šedou plochu na bohumínském sídlišti do barev a nabízí tamní drobotině novou 
formu zábavy.

Dekorativní značení pro město vytvořila spe-
cializovaná firma, a to na menším ze dvou as-
faltových hřišť. Čtyři typy prvků umožní dětem 
dostat ze sebe přebytečnou energii, ale také se 
něco naučit. Rozvíjejí představivost, koordinaci 
pohybů a prostorovou orientaci. 

Zatímco se lajny a herní motivy na asfalt běž-
ně stříkají, tentokrát byla technologie jiná. 
Všechny prvky měly podobu hotových termo-
plastových folií, které se na povrch »nažehlují«. 
Stačí plynový hořák a rovný, čistý chodník nebo 
hřiště. „Technologii jsme si před třemi lety vy-

zkoušeli v Hobbyparku a na dalším sídlištním 
plácku v Tovární. Tehdy jsme tady nechali nažeh-
lit skákací panáky, které si děti ihned oblíbily,“ 
uvedla Irena Šlachtová z odboru školství, kultu-
ry a sportu bohumínské radnice. 

Sousední a rozměrově větší hřiště v Tovární 
se nemusí cítit jako chudý příbuzný. I na něm 
město loni nechalo udělat nový asfaltový po-
vrch, lajny, opravilo basketbalové koše a letos 
ještě instalovalo nové fotbalové branky. Inves-
tovat do zábavy dětí bude Bohumín i nadále. 
Ještě letos se například chystá pořídit trojhou-
pačku, která mládeži zpříjemní pobyt u Kališo-
va jezera. (woj, tch)

Příroda brzy utlumí svou aktivitu a nastane čas údržby zeleně. 
Město krom běžného kácení dožívajících a neperspektivních dře-
vin chystá v zimě i větší akce. Ve dvou lokalitách padne k zemi 
přes 140 stromů, většinou přestárlých topolů a vrb. Probírka roky 
neudržovaných »džunglí« pomůže k rozvoji mladého kvalitního 
podrostu, který dosud živořil ve stínu a stísněném prostoru. 
Upravené lesíky budou také snáze přístupné veřejnosti.  

První les, kde dojde k větším zá-
sahům, se nachází za zástavbou na 
konci Budovatelské ulice v Záblatí. 
Porost, který lemuje cestu k bývalé 

skládce, tvoří především obrovské 
topoly. Jsou přestárlé, silně napade-
né jmelím a některé se už vyvracejí. 
„Pod topoly je přitom mladý podrost 
kvalitních dlouhověkých dřevin, které 
se tady vysemenily. Bude se jim dařit 
lépe, když topoly zmizí,“ vysvětlil 
Rostislav Palán z radničního odbo-
ru životního prostředí a služeb. Do-
dal, že na zpustlý lesík z jedné strany 
navazuje upravená plocha s nedáv-
nou výsadbou izolační zeleně 
a z druhé udržovaný les Baginec. 
Probírkou »džungle«, kde půjde 
k zemi 83 topolů, se celá skupina 
propojí.

Rozsáhlé kácení čeká v zimě také 
lesík u Suchého stavu mezi ulicemi 
Čs. armády a Petra Cingra. Nyní si 
v  něm turista bez mačety ani 
neškrtne. Což je škoda, protože za 
lesíkem je malebný rybník a na 
druhé straně začne budování parku 
s dětskými hřišti. „Současný stav je 
stejný jako v Záblatí. Díky procesu 

přirozeného omlazení tady rostou 
malé duby, javory, lípy, ale v rozvoji 
jím brání napůl nebo zcela suché 
vrby, které jsou rovněž napadené 
jmelím,“ konstatoval Palán. Vykáce-
ní 61 stromů, z 99 procent právě 
vrb, lesíku výrazně prospěje. Dojde 
také k jeho zpřístupnění.

Krom toho, že ve zmíněných les-
ních celcích už nyní raší mladé 
kvalitní dřeviny, radnice tady po 
kácení naplánovala i náhradní vý-
sadbu dubů, jilmů a lip. Do Záblatí 
půjde stovka stromů, k Suchého 
stavu sedmdesát. 

 (tch)

Omlazení prospěje lesům i turistům

Děti zabaví kreativní nažehlovačky

V Záblatí se přestárlé topoly nacháze-
jí v blízkosti zástavby a elektrického 
vedení. Proto tady bude kácení probí-
hat z plošin nebo stromolezecky.

Provzdušněním »pralesa« ve Starém Bohumíně dojde mimo jiné ke zpřístupnění 
Suchého stavu (na snímku).

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Radnice hledá řidiče
Městský úřad v Bohumíně hledá řidiče/čku vozidel skupiny B. Jde o pra-
covní poměr na dobu neurčitou a plný úvazek. Termín dodání přihlášek 
je do 20. října.  Bližší informace na stránkách www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Nabídka práce, na sociálních sítích nebo ve vývěskách.
 (red)
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V lokalitě Petra Cingra se opět činí těžká technika. Zatímco před pár lety demolovala 
vybydlené cihláky, nyní staví. Začala příprava území pro výstavbu 39 rodinných 
domů. Území je třeba odvodnit a k budoucím stavebním parcelám přivést všechny 
inženýrské sítě. Povedou k nim také nové silnice a chodníky s veřejným osvětlením. 
Úpravu území pak vyšperkuje parčík s dětskými hřišti a rybníčkem.

Dešťová a splašková kanalizace, vodovod, ply-
novod, elektřina. Budování inženýrských sítí 
včetně přípojek odstartovalo rozsáhlý projekt 
proměny Cingrovky. Ta měla v minulosti pověst 
problémového ghetta a nálepky se zbavila až 
zbouráním zdevastovaných baráků. Nyní je na-

čase oblast opět zalidnit, ovšem spořádanými 
sousedy, ideálně rodinami s dětmi. I proto je 
součástí projektu nejen zázemí k bydlení, ale 
také k odpočinku. Na ploše za Albertem vznikne 
parčík s novou výsadbou, vodní plochou a dvě-
mi hřišti pro děti různého věku.

„Investiční akci jsme kvůli dlouhé projekční 
přípravě, koronaviru a výpadkům v daňových 
příjmech museli o rok posunout. První pozemky 
k prodeji bychom chtěli formou licitace nabídnout 
na začátku příštího roku. Rozloha parcel bude od 
750 do 1 450 metrů čtverečních,“ sdělil starosta 
Petr Vícha. Příprava území s výsadbou zeleně si 
vyžádá 61 milionů, přičemž na zasíťování získa-
lo město téměř třímilionovou dotaci Minister-
stva pro místní rozvoj. 

Harmonogram počítá s kompletním dokon-
čením všech prací na podzim 2022, ale prvních 
dvanáct pozemků chce město nabídnout v draž-
bě už po novém roce. Aby měli kupci čas na 
vyřízení administrativy a mohli začít co nejdříve 
stavět. V případě Cingrovky ovšem nebude nová 
zástavba vznikat na zelené, nýbrž na hnědé lou-
ce, takzvaném brownfieldu. Část parcel se na-
chází v území po demolicích, další na navážce. 
Nabyvatelé proto obdrží popis historické zátěže 
konkrétních pozemků, aby věděli, s čím mohou 
počítat, až kopnou do země.

 Pavel ČEMPĚL

Každý občan v Česku může mít jen jedno místo trvalého pobytu. 
A to v objektu, který slouží k bydlení, ubytování nebo individuální 
rekreaci a má číslo popisné, evidenční, případně orientační. Při-
hlášení k trvalému pobytu probíhá v ohlašovně příslušného obec-
ního úřadu.   

Ohlásit změnu mohou občané od 
15 let nebo pověření zmocněnci na 
základě plné moci s úředně ověřený-
mi podpisy. Za děti do 15 let hlásí 
změnu rodič, zákonný zástupce nebo 
osoba, které dítě svěřil do péče soud. 
Totéž platí u osob nesvéprávných.

Krom prokázání totožnosti plat-
ným dokladem občan při hlášení 
změny předkládá doklad, který ho 
opravňuje k  užívání bytu nebo 

domu, například nájemní smlouvu. 
Pokud dotyčnému nemovitost patří, 
nic dokládat nemusí a úřad si vlast-
nictví sám ověří v katastru nemovi-
tostí. Pokud ale občan nevlastní ne-
movitost ani nemá písemně sjednaný 
nájemní vztah, musí doložit písemný 
souhlas oprávněné osoby s ohláše-
ním změny místa trvalého pobytu. 
Takové potvrzení se nevyžaduje, po-
kud oprávněný potvrdí souhlas 

osobně před zaměstnancem ohlašov-
ny. Za ohlášení změny místa trvalé-

ho pobytu se platí správní poplatek 
ve výši 50 korun. Děti do 15 let jej 
neplatí. 

 Žaneta RAFAJOVÁ,
 evidence obyvatel 

Cingrovka: Klidné místo k bydlení i odpočinku

Přihlášení k trvalému pobytu

V rozsáhlém území vzniknou nejen stavební parcely (žlutě označené se budou licitovat v první várce), ale také park 
s mobiliářem.

Setkání v městských částech
Po dvouleté přestávce se do měst-
ských částí vrací schůzky s občany. 
Formát setkání vedení města 
s místními obyvateli v Bohumíně 
funguje už čtvrt století. Účelem je 
předávání informací. Vedení Bo-
humína seznámí posluchače s no-
vinkami, které se za uplynulý rok 
ve městě udály nebo se chystají, 
zpětnou vazbou jsou zase postře-
hy či problémy starousedlíků. 

12. října
16.00 Starý Bohumín, základní škola
17.30 Šunychl, restaurace Zlatý jelen 

13. října
16.00 Vrbice, hasičská zbrojnice
17.30 Pudlov, restaurace U Studny 

14. října
16.00 Záblatí, sokolovna
17.30 Skřečoň, základní škola

V ulici Petra Cingra začalo budování inženýrských sítí. Proměna celé lokality potrvá rok. 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
S ohledem na vládní opatření se licitace bytů konají ve velkém zasedacím sále v prvním patře hlav-
ní budovy radnice, číslo dveří 230. Pokud se někdo ze zdravotních či jiných důvodů není schopen 
dostavit sám, může zplnomocnit jinou osobu. Vyvolávací cena je 60 korun za metr čtvereční. Opa-
kované licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné 
informace naleznete na www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci 
tyto byty:

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 28, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti domu 
je obchod s potravinami a mateřská 
škola. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 33,05 m2, celková plocha bytu 
33,05 m2. Prohlídka 11.10. v 14.30-
14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 13.10. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, čís-
lo bytu 72, I. kategorie, 13. nadzem-
ní podlaží. Věžový dům v blízkosti 
dětského hřiště, autobusového sta-
noviště, Kauflandu, Penny, mateřské 
a základní školy je po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateplení). 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,55 m2, celková plocha bytu 30,10 
m2. Prohlídka 13.10. v 15.00-15.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 13.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, čís-
lo bytu 18, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům za 
nákupním střediskem v centru měs-
ta, poblíž autobusového nádraží 
a Penny marketu. Plocha pro výpo-
čet nájemného 58,20 m2, celková 
plocha bytu 59,70 m2. Prohlídka 
12.10. v 10.30-10.45 hodin a 13.10. 
v 15.45-16.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 18.10. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, čís-
lo bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový dům po celkové re-
konstrukci (okna, balkony, střecha, 
zateplení) se nachází v blízkosti dět-
ského hřiště, autobusového stanovi-
ště, Penny, Kauflandu, mateřské 
a základní školy. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,40 m2, celková plocha bytu 29,80 
m2. Prohlídka 12.10. v 10.45-11.00 
hodin a 13.10. v 15.15-15.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 18.10. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
s plastovými okny. Dům se nachází 
v centru města, v blízkosti tržiště, 
Penny marketu, vlakového a autobu-
sového nádraží. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
31,94 m2, celková plocha bytu 32,98 
m2. Prohlídka 18.10. v 14.45-15.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 18.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti autobusového 
a vlakového nádraží, tržiště, Penny 
a Kauflandu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 44,80 m2, celková plocha 
bytu 44,80 m2. Prohlídka 18.10. 
v 9.30-9.45 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 18.10. v 16.15 ho-
din.

 ● Byt 1+1, ul. Husova 309, číslo 

bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města. Plocha pro výpočet 
nájemného 38,10 m2, celková plocha 
bytu 39,90 m2. Prohlídka 13.10. 
v 14.30-14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 18.10. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 0+2, nám. Svobody 7, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází přímo na 
náměstí ve Starém Bohumíně. 
V blízkosti domu jsou autobusové 
zastávky, nemocnice, škola a školka. 
Ve společných prostorech domu je 
zajištěn úklid. K bytu náleží komora 
umístěná na chodbě. Plocha pro vý-
počet nájemného 56,12 m2, celková 
plocha bytu 58,34 m2. Prohlídka 
18.10. v 15.45-16.00 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 18.10. 
v 16.45 hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze osoby s omezenou 
schopností pohybu či orientace (tj. 
zejména osoby postižené pohybově, 
zrakově, sluchově, mentálně či osoby 
pokročilého věku).

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města, v blízkosti vlakového ná-
draží a městské tržnice. V bytě je 
koupelna se sprchovým koutem 
a společně s WC. Plocha pro výpo-
čet nájemného 38,75 m2, celková 
plocha bytu 38,75 m2. Prohlídka 
18.10. v 15.15-15.30 hodin a 19.10. 
v 8.45-9.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 20.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 1023, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům v níz-
ké zástavbě v blízkosti školy, školky, 
zdravotního střediska a supermarke-
tu. Dům i byt po revitalizaci. Mož-
nost parkování u domu. Byt s vý-
klenkem v  pokoji. Plocha pro 
výpočet nájemného 56,55 m2, celko-
vá plocha bytu 57,59 m2. Prohlídka 
18.10. v 15.00-15.15 hodin a 19.10. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 20.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 806, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zateplený 
dům za parkem. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, sportovní 
areál Bospor. Možnost parkování 
u domu. Byt se sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,85 m2, celková plocha bytu 57,85 
m2. Prohlídka 18.10. v 14.30-14.45 
hodin a 19.10. v 9.15-9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 20.10. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 881, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v klid-
né části města, v blízkosti parku, 
nákupního střediska a autobusové 
zastávky. V bytě je zděná koupelna 

se sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 35,70 m2, celko-
vá plocha bytu 35,70 m2. Prohlídka 
18.10. v 15.30-15.45 hodin a 19.10. 
v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 20.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1032, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům poblíž 
Domu služeb na náměstí Budouc-
nosti. V blízkosti domu je základní 
a mateřská škola. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,75 m2, celková 
plocha bytu 58,28 m2. Prohlídka 
20.10. v 16.00-16.15 hodin a 21.10. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.10. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo bytu 
3, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, v blízkosti autobusové 
zastávky, základní a mateřské školy. 
V domě je zajištěn úklid společných 
prostor. Plocha pro výpočet nájem-
ného 121,80 m2, celková plocha bytu 
126,80 m2. Prohlídka 20.10. v 15.15-
15.30 hodin a 21.10. v 8.30-8.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 25.10. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1034, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům poblíž 
náměstí Budoucnosti, základní 
a mateřské školy. Plocha pro výpočet 
nájemného 75,68 m2, celková plocha 
bytu 77,21 m2. Prohlídka 20.10. 
v 15.45-16.00 hodin a 21.10. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
25.10. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, čís-
lo bytu 53, I. kategorie, 10. nadzem-
ní podlaží. Věžový dům poblíž su-
permarketu Penny a autobusového 
nádraží. U domu je parkoviště. Plo-
cha pro výpočet nájemného 86,02 
m2, celková plocha bytu 87,69 m2. 
Prohlídka 20.10. v 16.15-16.30 ho-
din a 21.10. v 9.30-9.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 25.10. v 16.30 ho-
din.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 363, číslo bytu 
9, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní dům poblíž městské 
nemocnice, autobusové zastávky, 
základní a mateřské školy. V domě 
je zajištěn úklid společných prostor. 
Možnost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 37,75 m2, 
celková plocha bytu 39,45 m2. Pro-
hlídka 20.10. v 15.00-15.15 hodin 
a 21.10. v 8.15-8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.10. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1065, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní dům 
s  funkcí domovníka se nachází 
v blízkosti školy, školky, střediska 
zdravotnických služeb a autobusové 
zastávky. K bytu náleží sklepní kóje. 
Plocha pro výpočet nájemného 
25,90 m2, celková plocha bytu 29,35 

m2. Prohlídka 27.10. v 15.00-15.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 27.10. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 68, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Věžový dům s plastovými 
okny. Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,13 m2, celko-
vá plocha bytu 29,70 m2. Prohlídka 
27.10. v 14.30-14.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 27.10. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 833, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zateplený 
dům za parkem, v blízkosti nákup-
ních možností a sportovního areálu 
Bospor. Možnost parkování u domu. 
Byt se sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 42,20 m2, 
celková plocha bytu 42,20 m2. Pro-
hlídka 25.10. v 14.30-14.45 hodin 
a 26.10. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.10. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti domu 
je parkoviště, prodejna potravin, zá-
kladní a mateřská škola. Plocha pro 
výpočet nájemného 33,05 m2, celko-
vá plocha bytu 33,05 m2. Prohlídka 
25.10. v 14.15-14.30 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 27.10. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, čís-
lo bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům za 
nákupním střediskem v centru měs-
ta, poblíž autobusového nádraží 
a Penny marketu. Plocha pro výpo-
čet nájemného 57,40 m2, celková 
plocha bytu 58,10 m2. Prohlídka 
25.10. v 15.00-15.15 hodin a 26.10. 
v 11.45-12.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 1.11. v 16.30 hodin.
 Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
 odbor správy domů

V cihlovém domě v Husově 309 v centru 
města se 18. října licituje byt 1+1. Zá-
jemci si jej mohou prohlédnout 13. října.

V opraveném historickém domě ve Slez-
ské 292 naproti nemocnici se uvolnil byt 
3+1. Licitace proběhne 25. října, pro-
hlídka 20. října.
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Tramvaje, které kroužily Bohumínem, spojovaly jej s okolními 
aglomeracemi a výrazně přispěly k rozvoji města a regionu, 
už žijí jen ve vzpomínkách pamětníků. Existuje ale reálná 
možnost návratu lokálek do Bohumína. Jistěže ne na ko-
leje a do provozu. Mohly by však plnit funkci statické 
historické památky a turistické atrakce.

Několik původních a zachovalých bohumín-
ských tramvají stále existuje, ale nacházejí se 
v depozitáři brněnského technického muzea 
a šance jejich získání je nulová. Další vůz je sou-
částí muzejních sbírek v Nitře, ovšem jde o zde-
vastované a nepoužitelné torzo. Se zajímavou 
alternativní myšlenkou ale přišla ostravská spo-
lečnost, která se věnuje výrobě historických 
replik. Nabídla Bohumínu, že pro něj kopii lo-
kálky z počátku minulého století vytvoří. Do-
konce už v Rakousku zakoupila podvozek úz-
korozchodného vozu z roku 1902 a počátkem 
října jej přepravila do Bohumína. 

„Máme původní výrobní dokumentaci, archiv-
ní materiály a fotografie. Pokud bychom se pustili 
do výroby repliky, vzhledem i technologickými 
postupy by věrně odpovídala originálu,“ nastínil 
Matěj Němeček z restaurátorské firmy. Podle něj 
se nabízí vytvoření vlečného nebo motorového 
vozu z parní éry. „Takový vůz by měl dřevěnou 
kostru skříně, mosazné kování podle modifikova-

ných vzorů a historické realitě odpovídající 
vnější lak včetně ručně malovaných linek 

a nápisů,“ dodal Němeček.
Radnice ideu návratu historic-

kých vozů do Starého Bohumína 
dlouhodobě podporuje. Tramvaj 
by byla nejen připomínkou míst-
ních dějin či atraktivním turis-
tickým lákadlem, mohla by 
i »ožít«. „Nebylo by od věci zřídit 
ve voze či vozech kavárnu, pří-
padně tramvajové muzeum,“ na-

značil místostarosta Lumír Macu-
ra. Jedním dechem ale dodal, že vše 

je zatím ve stádiu úvah. „Oslovili jsme 
spolky a odborníky, kterých se problema-

tika týká, zda jsou nápadu naklonění. A za-
tím máme pozitivní ohlasy,“ dodal místostarosta 
s tím, že dalším krokem jsou finance. Výroba 
tramvajové repliky je nákladná a město se do 
projektu určitě nepustí dříve, než si zajistí po-
třebnou dotační podporu. Pavel ČEMPĚL

Podvozek dorazil, vrátí se tramvaj celá?

Společnost vyrábějící repliky tramvají zakoupila podvozek rakousko-uherské výroby, 
jaké jezdívaly i v Bohumíně.

První tramvaj vyjela za Starého Bohumína v roce 1902. O rok později nahradila koňský pohon pára. Kopii právě takového 
vozu (na snímku první bohumínská jízda parní soupravy 12. prosince 1903) by chtěla společnost vytvořit.

Středoškoláci uvítají 
polské vrstevníky

Prestižní kuchařský řád

Střední škola Bohumín se v říjnu a listopadu zúčastní meziná-
rodního projektu. Zapojí se do něj čtyři desítky bohumínských 
středoškoláků a stejný počet žáků polských škol ze Zawiercia 
a Tarnowskich Gór. Ty v nejbližší době čeká dvoutýdenní pobyt 
v Bohumíně.
Střední škola připravila pro polské 
partnery program zaměřený na vzá-
jemné poznávání kulturního dědic-
tví sousedních zemí. Polští středo-
školáci budou každý den sledovat 
výukový program bohumínských 
vrstevníků a společně se budou 
účastnit formálních i neformálních 
aktivit. Navštíví společně zajímavá 
místa regionu, ochutnají tradiční 

pokrmy české a polské gastronomie, 
seznámí se s folklórními tradicemi, 
zúčastní se hudebních, divadelních 
i dějepisných workshopů a také 
tvůrčích dílen zaměřených na pod-
nikatelské aktivity a přeshraniční 
obchodní spolupráci. Projekt zastře-
šuje ostravská společnost Educare et 
Labora.  
 Dana AMBROZKOVÁ

Severomoravská pobočka Asociace kuchařů a cukrářů (AKC) 
a Matice Svatohostýnská v létě uspořádala čtvrtý ročník Kuchař-
ské pouti ve Svatém Hostýně na Kromeřížsku.
Akce se účastnila také Střední škola 
Bohumín, jejíž žáci oboru kuchař- 
číšník Natálie Vozdecká a Daniel 
Klaput připravili v kotlíku jelení 
guláš. Dohlížel na ně učitel odbor-
ného výcviku Karel Drápal, který se 
pak sám dočkal ocenění. Po slav-
nostní mši mu předseda pobočky 
AKC Václav Forman předal Kříž 
svatého Vavřince za dlouholetou 
práci pro asociaci a za propagaci 
tradic české, moravské a slezské ku-
chyně u nás i v zahraničí. Srdečně 
blahopřejeme.
 Bronislava VICENÍKOVÁ

Foto: SŠ BohumínFoto: SŠ Bohumín

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Indiánskou stezkou:
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Kolem záblatské restaurace Partyzán v Bezručově ulici musí 
motoristé projíždět se zvýšenou opatrností a počítat s dílčími 
omezeními. Práce tady ještě chvíli potrvají. Na preventivní re-
konstrukci kanalizace plynule naváže stavba nového nasvětle-
ného přechodu pro chodce.

Obě městské investice, obnova 
kanalizace a přechod, spolu souvi-
sí. „Kanalizaci v dotčeném úseku 
tvořilo staré betonové potrubí. Ne-
chali jsme jej vyměnit za plastové, 
abychom v budoucnu předešli havá-
rii starého řadu a vyhnuli se tomu, 
že by bylo nutné silnici s novým 
přechodem rozkopávat,“ ozřejmila 
Marcela Hrabalová z majetkového 
odboru radnice. Doplnila, že v úse-
ku firma vyměnila jednačtyřicet 
metrů potrubí a vytvořila dvě nové 

šachtice. Město za rekonstrukci za-
platilo více než 1,2 milionu.

Po zasypání výkopů se může do 
práce pustit další firma, která 
u Partyzána vybuduje přechod. Zá-
roveň vydláždí a upraví chodník 
u stávající autobusové zastávky 
a na protější straně u restaurace 
postaví chodníkovou »hokejku«. 
Tento nový prvek vznikne po do-
hodě s vlastníkem restaurace. 
Ohraničí asfaltovou plochu před 
hostincem a současně křižovatku s odbočkou ke garážím a veterině.

Samotný přechod se obejde bez 
středového ostrůvku, ovšem na 
úkor mírného zúžení silnice. Celý 
projekt bude stát jeden milion 
s tím, že na nasvětlení zebry získa-
lo město nadační příspěvek 120 
tisíc od Nadace ČEZ. Ta už v mi-

nulosti podpořila nasvětlení »oran-
žových přechodů« v ulicích Stu-
dentské a Osvoboditelů. I nové 
lampy u Partyzána tak budou mít 
jednotnou pomerančovou barvu. 
Na vybudování přechodu s chod-
níky a nasvětlením má stavební 
firma dva měsíce. (tch)

Mazáci kmene zasvěcovali nováčky

Místo betonu plast a nad ním zebra

Ve velkém zasedacím sále radnice proběhne 19. října od 15 hodin před-
náška pro rodiče a učitele na téma »Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí«. 
Přednášku v rámci projektu Lepší klima pro Bohumínsko povede lektor 
Zdeněk Okleštěk. Kontaktní osobou je vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Pavla Skokanová, e-mail skokanova.pavla@mubo.cz. (red)

Beseda s rodiči a kantory

Zahradu Bezručovy školy zahalil 23. září dým a mezi stromy se 
nesly šamanské chorály. Také magické datum podzimní 
rovnodennosti, postavené týpí a táborák dávaly tušit, 
že se chystá něco výjimečného. Tradiční zasvěcování 
nejmenších dětí formou indiánské stezky.

„Smyslem akce je spolupráce nejstarších žáků 
s těmi nejmenšími. Jde o dlouhodobý projekt Vel-
cí malým, v rámci kterého páťáci připravují úkoly 
a hry pro ty nejmenší, tedy prvňáčky a děti z na-

šich mateřských škol,“ vysvětlil 
třídní učitel páťáků z Bezr-
učovky Jan Kuchař. Dodal, že 
úvodem čekalo děti mystické 

přivítání v podobě indiánské hudby, zpěvu, 
tance a barevného kouře. Pak už následo-

valo samotné soutěžení a  plnění 
úkolů.

Předškoláci a prvňáčci se střída-
li na stanovištích, kde s pomocí 
starších spolužáků stříleli 
z luku, jezdili na dřevěných 
koních, skládali puzzle nebo 
se zavázanýma očima absol-
vovali indiánskou stezku. Od-
měnou jim byl parádní záži-
tek z příjemně stráveného 
dopoledne, ale také sladkosti 

a památka v podobě sádrového 
talismanu, který jim páťáci na 

místě odlili. (tch)

Vybudování přechodu u Partyzána předcházela výměna kanalizačního potrubí.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Před sto lety vznikl dechový orchestr železáren (jeho historii jsme se věnovali v minu-
lém Oku), s nímž řada muzikantů spojila celý život. Patří k nim i dlouholetí kamarádi 
Radomír Neděla (82) z Rychvaldu a Vladislav Oravčák (72) z Bohumína. Oba hráli na 
křídlovku, jeden byl dlouhé roky také notovým archivářem, druhý se před třiceti lety 
ujal kapelnictví.

„Pocházím z muzikantské rodiny, takže jsem měl 
k hudbě blízko. Otec byl také křídlovkář, bratr hrál 
na klarinet,“ zavzpomínal Radomír Neděla, který 
do železárenské dechovky nastoupil po vojně 
v roce 1960. Krom hraní v podnikovém orchestru 
měl také svou populární kapelu, s níž patnáct let 
objížděl tancovačky. To cesta Vladislava Oravčáka 

k hudbě byla zamotanější. V dětství lumpačil 
a rodiče si řekli, že potřebuje řád. Proto jej 
o prázdninách mezi 4. a 5. třídou zapsali na lekce 
hry na dechové nástroje. „Ve svých deseti letech 
jsem s mládežnickou dechovkou poprvé veřejně 
vystupoval. Chytlo mě to. Na vojně jsem hrál v ar-
mádním souboru, pak jsem se dostal do železáren,“ 

vylíčil současný kapelník. Oba muzikanti se 
shodli, že zlatou éru zažívali v 70. a 80. letech. Byli 
v nejproduktivnějším věku, železárenská dechov-
ka šlapala a byla na roztrhání. Vystupovala v tu-
zemsku a pravidelně vyrážela hrát i do zemí vý-
chodního bloku. Hráči však neodložili nástroje, 
ani když začalo ubývat sil. Radomír Neděla s de-
chovkou vystupoval až do svých osmdesáti. „Kon-
čit se mi nechtělo, ale hra na křídlovku je nesmírně 
náročná. Už jsem to neufoukal,“ přiznal. O deká-
du mladší kapelník Oravčák chce stále pokračo-
vat, byť jej mrzí, že se soubor kvůli hygienickým 
omezením už rok nesešel a nezkoušel. „Jsme 
všichni v důchodovém věku a hrajeme jen klasic-
kou dechovku, takzvanou českou písničku. Kvalitu 
už také nemáme jako kdysi, ale je to náš celoživotní 
koníček. Dokud to chlapy baví, protože to není jen 
o hraní, ale i o přátelském kolektivu, byla by škoda 
končit,“ vyznal se Vladislav Oravčák s tím, že chce 
s dechovkou nakročit i do druhé stovky.

 Pavel ČEMPĚL

Celoživotní romance s křídlovkou

Vladislav Oravčák a Radomír Neděla během společného vystoupení v roce 2011 a nyní při vzpomínání nad do-
bovými fotografiemi dechovky.

Cenou ověnčení hasiči za loňský zásah v Bohumíně.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Profesionální hasiči Moravskoslezského kraje (HZS MSK) uspěli 
v anketě Hasič roku 2020. Sbor a jeho zástupci získali hned tři oce-
nění. Zvítězili v kategorii Nejnáročnější zásah a obsadili dvě třetí 
místa v kategoriích Velitel/Vedoucí a Zaměstnanec. Anketu Hasič 
roku vyhlašuje Ministerstvo vnitra od roku 2009. 

Nejnáročnějším zásahem loňského 
roku byla podle poroty likvidace požá-
ru věžáku v Nerudově ulici v Bohumí-
ně, který byl v historii českého hasič-
ského sboru zcela mimořádnou 
událostí. Vzhledem k místu požáru, 
jedenácti obětem a rychlému rozvoji 
ohně šlo o fyzicky a především psy-
chicky extrémně náročný zásah. Oce-
nění za tento zásah společně se skleně-

nou hasičskou přilbou převzal 30. září 
během slavnostního večera ve Španěl-
ském sále Pražského hradu zástupce 
ředitele HZS MSK Radim Kuchař, ve-
litel stanice v Českém Těšíně Pavel 
Haas a velitel družstva ze stanice v Bo-
humíně Radek Sznapka. V dílčích ka-
tegoriích obsadili třetí místa další pra-
covníci krajských hasičů, a  to Jiří 
Němčík a Daniela Budinová. (red)

Skřečoňská škola pořádala v září tradičně drakiádu. Počasí přálo, 
a přestože moc nefoukalo, létavce se přece jen podařilo dostat do 
oblak. Zalétali si s nimi nejen školáci, ale také jejich rodiče.  

Některým dráčkům se nejprve vzlét-
nout nechtělo, někteří se i trošku za-
motali, ale naštěstí žádný neuletěl. Na 
závěr vyhodnotila porota nejvýše léta-
jícího draka, největšího, nejoriginál-

nějšího a také draka s nejdelší ozdob-
nou stuhou.  Na všechny malé 
účastníky čekala sladká odměna.

 Hana KUBLOVÁ, Zuzana KAVKOVÁ,
 ZŠ Skřečoň

Ocenění krajských hasičů

Nad Skřečoní kroužili draci
Foto: HZS MSKFoto: HZS MSK

Foto: ZŠ SkřečoňFoto: ZŠ Skřečoň
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Deštivé počasí připravilo 22. září krušné chvilky pořadatelům Dne řemesel na novo-
bohumínském náměstí. Místní střední škola na něm pravidelně představuje své obory 
veřejnosti, ale především končícím žákům devítiletek, kteří se rozhodují o dalším 
vzdělávání.

Příprava stánků v lezavém počasí byla nároč-
ná, ale ani déšť středoškoláky o dobrou náladu 
nepřipravil. Usměvaví číšníci míchali nealkoho-
lické drinky a u vedlejšího stánku voněl v kotlíku 
vepřový zbojnický guláš, který připravili kuchaři 
druhého a třetího ročníku.

Příchozí mohli na jednotlivých stanovištích 
vidět a také si vyzkoušet, co budoucí žáky čeká. 

Obráběči kovů pro ně připravili soustružnické 
nože a nástroje, různé druhy měřidel, technické 
výkresy a výrobky. Praktickou ukázkou byla vý-
roba klíčů. Elektrikáři přinesli měřicí přístroje, 
kompaktní elektropanely, dálková ovládání 
a různé druhy elektromotorů. Netroškařili ani 
automechanici, na náměstí měli celé auto, na 
němž demonstrovali různé testy. A činily se i ka-

deřnice, kterým ale jejich fantazii a kreativitu při 
vytváření účesů hatilo počasí. Chtěly foukat, žeh-
lit, experimentovat, ale ve vlhku nemohly své 
dovednosti naplno rozvinout.

Na rynku se představil i nový obor železničář, 
který v září přivítal první žáky. Jejich stánek pod-
pořila partnerská firma ČD Cargo a prezentovala 
možnou budoucí kariéru absolventů. (red)

Nepořádníci by se měli začít obávat. Městská policie si posvítí na 
odkládání objemného odpadu a zakládání černých skládek 
u kontejnerových hnízd. Pořídila dvě mobilní kamery, které se 
budou přesouvat do míst, kde ke znečišťování dochází nejčastěji. 
Nahrávky pak pomohou hříšníky snadněji vypátrat.

Pořízení dvou kamer za zhruba 
dvanáct tisíc je dalším nástrojem 
v boji proti černým skládkám. Na 
problém znečišťování veřejného 
prostranství se v poslední době 
městská policie zaměřila více než 

v minulosti. Zatímco například 
před pěti lety řešila na území města 
38 černých skládek, loni už to bylo 
72 případů. Černé skládky přitom 
nevznikají jen v přírodě, rozšířeným 
nešvarem je také vyhazování ob-

jemného smetí u sídlištních kontej-
nerů nebo nádob na tříděný odpad. 
„Takové chování lidí je nepochopitel-
né, zvlášť když mají ve městě dost 
možností, jak se odpadu legálně zba-
vit. Šest dní v týdnu funguje sběrný 
dvůr v areálu BM servisu a do jed-
notlivých městských částí v pravidel-
ných intervalech zajíždí i ten mobil-
ní,“ podotkl ředitel městské policie 
Roman Honysz. 

Výskyt černých skládek není zá-
ležitostí jedné lokality, i proto se 
budou kamery přesouvat podle ak-
tuální potřeby. Jednou z prvních 
monitorovaných oblastí je Skřečoň, 
kde se v poslední době s odpadem 
roztrhl nejeden pytel. Konkrétní 
umístění kamer si z pochopitelných 
důvodů nechávají strážníci pro 
sebe.

Městská policie dosud v boji se 
znečišťovateli veřejných prostran-
ství využívala fotopasti, kamery by 
jí ale mohly poskytnout celistvější 
záznam prohřešku. „Spustí se ve 
chvíli, kdy zaznamenají pohyb. My si 
pak video pohodlně stáhneme z úlo-
žiště a můžeme případ okamžitě ře-
šit,“ poznamenal Honysz. 

Hříšníkům se zakládání černých 
skládek prodraží, pokuta se může 

vyšplhat až na 50 tisíc. U prokáza-
ných přestupků se strážníci neuchy-
lují jen k finančním sankcím, snaží 
se tvůrce černých skládek i vycho-
vávat. „Požadujeme, aby po sobě 
nepořádek do posledního odpadku 
uklidili,“ uzavřel Honysz. 

 Petr WOJNAR

Den řemesel v kapkách deště

Kamerami proti černým smetištím 

Foto: Nikola LiberdováFoto: Nikola Liberdová

Foto: MP Bohumín a archivFoto: MP Bohumín a archiv
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Na začátku září se žáci šestých tříd Masarykovy školy vydali do 
Horní Lomné objevovat nejen svět, ale hlavně sami sebe. Účast-
nili se totiž adaptačního kurzu po přechodu na druhý stupeň 
základní školy. Počasí dětem přálo a sluníčko vyzývalo k nepře-
bernému množství aktivit. 

Ráno šesťákům začínalo rozcvič-
kou pod širým nebem, která patřila 
k nejoblíbenějším aktivitám. Nevy-
nechali ani procházky po okolí 
s poznávacími hrami a nádhernými 
výhledy, sportovní turnaje či plavá-
ní. Vyzkoušeli si hru na africké ná-
stroje, hledání zlata, zahráli si bow-
ling a stolní fotbal. Pestrý byl také 
večerní program. Žáci vytvářeli své 
portréty, dělali módní přehlídku, 
zpívali u ohně. Užili si diskotéku 
s překvapením a tanečními hrami. 
K příjemnému pobytu patří i skvělé 
zázemí. Všichni se těšili na snídaně 

v podobě švédských stolů, ovšem 
pochutnávali si i na dalších jídlech 
z menu, které personál hned první 
den pobytu vytvořil podle přání 
malých strávníků. Zaměstnanci se 
zkrátka snažili dětem splnit každé 
přání.

Někteří by na adaptačním kurzu 
ještě pár dnů zůstali, ale všechno 
má svůj konec. Do školních lavic 
pak usedli s vědomím, že se navzá-
jem mnohem více znají, že k sobě 
mají blíž a že je spojují skutečnosti, 
o kterých před pobytem neměli ani 
tušení. (mzš)

Členky bohumínského senior klubu pomáhají předčasně naro-
zeným dětem. Mrňouskům, kteří musí určitý čas strávit v inku-
bátorech, pletou a háčkují miniaturní ponožky, soupravičky 
i terapeutické pomůcky. 

V září předaly zástupkyně klubu 
ostravské fakultní nemocnici dal-
ších 445 párů malých ponožek. 
„Spolu s nimi také 40 soupraviček, 
které se skládají z čepičky, rukaviček 
a miniponožek. Navrch jsme přiba-
lily čtrnáct háčkovaných terapeutic-
kých chobotniček,“ uvedla vedoucí 
Senior klubu Bohumín Hana 
Práglová.

Do pletení a háčkování se zapoji-
lo dvanáct žen. „Smysluplně vyplní-
me volný čas a ještě pomáháme těm, 
kteří to potřebují. Máme z toho 

opravdu dobrý pocit,“ svěřila se Prá-
glová a dodala: „Blíží se zima, nebu-
deme vědět, co s volným časem. Vy-
zýváme bohumínské pletařky, které 
by se chtěly zapojit, aby se k nám 
přidaly.“ Dobrovolnice pletou věci 
pro miminka a také teplé ponožky 
klientům domovů důchodců.

Členky klubu děkují všem spo-
luobčanům i lidem z jiných měst, 
kteří jim do klubovny v Okružní 
ulici nosí či posílají pro pletení 
a háčkování výrobků potřebný ma-
teriál.  (red)

Šesťáci se adaptovali Dobrovolnice štrykují

Foto: Masarykova ZŠ  Foto: Masarykova ZŠ  

Foto: Senior klub BohumínFoto: Senior klub Bohumín

Onkologická sbírka:
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Celostátní sbírka Český den proti rakovině aneb Květinový den vstoupila do jubilejního 
25. ročníku. Kvůli omezením se v klasickém jarním termínu uskutečnit nemohla, zato 
v náhradním podzimním byla rovnou dvoudenní. V Bohumíně a okolí sbírku každoročně 
organizuje spolek Pro-fit 12, letos tedy 29. a 30. září.

Tématem letošní sbírky byla onemocnění ledvin 
a močového měchýře, symbolem tradiční žlutý 
kvítek měsíčku lékařského. Jeho koupí lidé přispí-
vají na výzkum, přístrojové vybavení onkologic-
kých pracovišť a zlepšení života pacientů. Na Bo-
humínsku měl spolek Pro-fit 12 k dispozici 7 500 
kvítků. Rozvezl je do škol, firem, v ulicích pak 
kytičky nabízely studentky gymnázia. Hlavní stá-
nek spolek rozbil na hlavní třídě. Dárci, kteří kou-
pí kvítku přispěli do sbírky, obdrželi i nějakou 
drobnost nebo si mohli vzít na památku malovaný 
kamínek.

Pro-fit 12 vždy s odstupem pořádá pro spolu- 
organizátory a partnery sbírky kulturní vystoupení 

v kině »Poděkování vám«. To letos vzhledem k po-
sunutému termínu proběhlo současně a přímo na 
pěší zóně. Zúčastněným zazpívaly děti a tanečního 
vystoupení se zhostila mladá krev souboru Radost 
& Impuls. Došlo i na tanec Jerusalema, jenž se stal 
symbolem koronavirové éry, a který si s »Impulsá-
ky« trsli i přítomní dospěláci.

Pořádající spolek, který má přívlastek onkolo-
gický, ale věnuje se i dalším zdravotním oblastem, 
neopomněl ani hlavní téma uplynulého půldruhé-
ho roku. Poděkoval městu, jeho nemocnici, všem 
zdravotníkům, dobrovolníkům a organizacím, 
které spojily síly a pomáhaly v covidové době.

 (tch)

Sedmnáct bohumínských žáků úspěšně absolvovalo meziná-
rodní zkoušky Cambridge English a 23. září slavnostně převzalo 
certifikáty, které prokazují vysokou úroveň jejich komunikace 
v angličtině. Zkoušky Jazykové školy Hello Ostrava v Bohumíně 
zatím jako jediná zprostředkovává Benešova škola.

K letošním zkouškám se přihlási-
lo a zvládlo je patnáct žáků Benešo-
vy školy, jedna žákyně gymnázia 
a jeden žák školy ČSA. ,,Jsem na 
všechny úspěšné absolventy velmi 
pyšný. Oceňuji, že si už v tak nízkém 

věku dokáží uvědomit důležitost 
znalosti cizího jazyka. Věřím, že díky 
podpoře svých rodičů budou ve svém 
vzdělávání pokračovat. Další mož-
nost k ověření jazykových znalostí 
bude opět v příštím roce,“ uvedl uči-

tel angličtiny Benešovy školy Marek 
Palka. Zkoušky potvrzují znalost 
angličtiny a dovednost komunika-
ce. Žákům mohou pomoci při při-

jímačkách na střední i vysoké školy. 
Certifikáty mají celoživotní a mezi-
národní platnost. Nejenže držite-
lům zvýší sebevědomí a motivují je 
k dalšímu studiu, v budoucnu jim 
mohou pomoci i k lepší pozici na 
pracovním trhu. (red)

Květinový den i s poděkováním

Mladí angličtináři složili zkoušky

Vřetenuška obecná  
(Zygaena filipendulae)
Vřetenuška obecná je nejhojnější z našich patnácti druhů 
vřetenušek. Obývá Evropu (kromě Skandinávie), Turecko, 
Zakavkazsko a Libanon, na východ zasahuje až do Povolží. 
Na Bohumínsku jsem ji nalezl v sedmi lokalitách. 

V České republice je rozšířena 
celoplošně od nížin po horské 
oblasti v rozmanitých suchých 

i vlhkých biotopech. Osídluje 
louky, stepi, lesostepi, úhory, 
meze, mokřady, lesní okraje, 
světliny, kamenolomy, pískovny, 
náspy a paseky. Letová perioda 
probíhá v závislosti na nadmoř-
ské výšce od května do srpna. 
Motýli sají nektar především na 
modrých a fialových květech 
chrastavců, vrbovek, chrp, hlavá-
čů a bodláků. Housenky požírají 
bobovité rostliny: štírovníky, oba 
druhy našich bílojetelů, čičorku 
pestrou a podkovku křovitou.

 Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – motýli (280)

Foto: Marek PalkaFoto: Marek Palka

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Mateřská škola v Nerudově ulici slaví padesátiny. Při svém otevření v roce 1971 měla 
vzhledem k silným populačním ročníkům šest tříd. Později se však s postupným úbyt-
kem dětí snižoval i počet tříd. Po rekonstrukci v lednu 1991 měla už pouze tři třídy. 
V roce 2016 se mateřinka stala součástí Základní školy ČSA.

Aktuálně školku navštěvuje 74 dětí ve čtyřech 
třídách, z nichž jsou dvě speciální, logopedické. 
O chod se stará osm pedagogických pracovníků 
a dva asistenti, kolektiv doplňují dva správní 
zaměstnanci.

Cílem práce učitelek je všestranné rozvíjení 
osobnosti dítěte ve všech vzdělávacích oblastech. 
Při práci využívají moderní technologie, inter-
aktivní tabule, notebooky, Albi knihy s elektro-
nickou tužkou. Pracovníci mateřské školky se 
snaží dětem vytvořit podnětné, zajímavé a bez-
pečné prostředí, ve kterém budou šťastné a spo-
kojené. Každým rokem město investuje nemalé 

finanční prostředky do vybavení tříd, školní 
zahrady a oprav budovy.

U příležitosti 50. výročí proběhnou v prosinci 
Pod Zeleným dubem oslavy, kterých se zúčastní 
současní i bývalí zaměstnanci. V rámci zajíma-
vého programu budou moci nahlédnout do kro-
niky mateřské školy a prohlédnout si výstavku 
výtvarných prací, které vytvořili současní před-
školáci. Blanka POŠTULKOVÁ,

 vedoucí učitelka

Nerudova mateřinka padesátiletá

Dvanáct osobností, do jejichž života výrazně zasáhl Bohumín, 
odhaluje v nové knize Vladimíra Pustówky své soukromé i pro-
fesní osudy. Na křest publikace dorazily 29. září do Starého Bo-
humína známé tváře místního kulturního života.

Kniha »Rozhovory« představuje 
veřejně známá a populární jména. 
Nechybí mezi nimi zpěvačka Marie 
Rottrová, herečka Tereza Bebarová, 
operní pěvkyně Kateřina Kněžíková 
či mořeplavec Richard Konkolski. 
Slavnostní křest díla hostil secesní 
dům Pod Zeleným dubem. Program 
okořenilo vystoupení smyčcového 
souboru základní umělecké školy 
pod vedením ředitelky Barbory 
Kachlové a scénický tanec v podání 
členky tanečního souboru Radost & 
Impuls. Sám autor knihy pak struč-
ně představil všech dvanáct osob-
ností, které si do své literární prvo-

tiny vybral. „Jsem pyšný na to, že 
naše průmyslové město má svůj 
»Parnas« a kultura tu žije. A poděko-
vání patří i vedení Bohumína, které 
umělecké aktivity finančně podporu-
je,“ uvedl Pustówka s tím, že na 
uspořádání slavnostního křtu má 
velký podíl i jeho zaměstnavatel, 
společnost Bonatrans.

Kniha rozhovorů vyšla v edici 
spolku Maryška. Právě v sídle Ma-
ryšky na náměstí T. G. Masaryka je 
publikace za 300 korun k dostání. 
Výtěžek z prodeje podpoří činnost 
uměleckého ateliéru Bart.  

 (yak)

Polské Krzyżanowice pořádají dvakrát ročně velmi oblíbený Jar-
mark na hranici. Letos na jaře o něj ale prodejci i natěšení zákazníci 
z obou stran hranice přišli, a tak se jim to gmina snažila vynahradit. 
Podzimní pokračování »blešího trhu« na starém hraničním přecho-
du Bohumín-Chałupki bylo dvoudenní. 

Jarmark, který se konal o víkendu 
18. a 19. září, je v příhraničí největší 
akcí svého druhu. Prodejní plochy 
jsou bezplatné a strategicky nejvý-
hodnější místa obsadí ten, kdo si 
pospíší. Nabízet zboží může každý, 
a tak i sortiment odpovídá typické-
mu »blešáku«. Nejhojněji jsou na 
něm zastoupeny starožitnosti, při-
čemž nehraje roli, zda se prodejce 
věnuje kunsthistorii profesionálně, 
nebo jen přivezl veteš, kterou našel 
v kůlně či na půdě. Na jarmarku mají 
své místo také stánky s rukodělnými 

výrobky a nechybí ani kýčovité pou-
ťové cetky. Vždy platí, že každé zboží 
si svého kupce najde.  (tch)

Křest »Rozhovorů« byl slavnostní

Dvoudenní blešák na hranici
Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková

Foto: MŠ NerudovaFoto: MŠ Nerudova
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V září proběhly nominační soutěže na republiková mistrovství 
v klasickém silovém trojboji, na nichž o postup bojovali také repre-
zentanti TJ Viktorie Bohumín. Nejprve se sportovci sjeli 12. září do 
Blanska na 5. mistrovství Moravy dorostenců a juniorů.

Na jižní Moravě zastupovalo Vik-
torku něžné pokolení. Denisa Tur-
ková (18) obsadila v kategorie do-
rostenek do 52 kilogramů první 
místo, v absolutním pořadí jí patřilo 
druhé. Blýskla se výbornými výko-
ny a v pozvedu dokonce vytvořila 
výkonem 120,5 kg národní rekord 
dorostenek. Třetí místo v kategorii 
juniorek do 69 kilogramů pak při-
dala Natalia Curzydlo (20). Obě 

dívky si vybojovaly možnost účasti 
na mistrovství Česka, které se usku-
teční v Nymburku.

Nominační klání pokračovala 
18. září v Ostravě. Tentokrát se na 
8. mistrovství jižní a severní Mora-
vy představili muži a ženy. Denise 
Turkové patřila v kategorii opět 
první příčka, celkově skončila čtvr-
tá. Zároveň se jí podařilo navýšit 
svůj předešlý rekord v pozvedu 

a nová česká meta tak má díky ní 
hodnotu 122,5 kg. První místo ob-
sadila také Natálie Plevová (25), 
která soutěžila v kategorii do 84 
kilogramů. V absolutním pořadí 

byla druhá. Mužskou část výpravy 
Viktorky hájil Daniel Jaroš (34), který 
v kategorii mužů do 120 kilogramů 
obsadil druhé místo. Martin Turek 
(49) pak v silně obsazené skupině do 
83 kilogramů skončil devátý. Denisa, 
Natálie a Daniel se nominovali na 
republikový šampionát v Plzni. (red)

Žluté míčky na sytě cihlové antuce. Barevný kontrast opět lahodí sportovnímu oku 
na tenisových kurtech za parkem. Po rekonstrukci, která trvala dva a půl měsíce, jsou 
dvorce opět v provozu. Za příznivého počasí mohou milovníci tenisu testovat nový 
povrch denně od 10 do 18 hodin. Za hodinu zaplatí stokorunu, v letošním zkušebním 
režimu pouze v hotovosti. 

Generální oprava opuštěných a zanedbaných 
tenisových kurtů se nabízela delší dobu. Jednak 
hyzdily okolí, za druhé tento druh sportu v cen-
tru dlouhodobě chyběl. Amatérští i registrovaní 
hráči museli kvůli tréninkům i oddechovému 
pinkání do okolních měst. „Absenci tenisového 
vyžití jsme registrovali, ale trvalo několik let, než 
jsme s předešlým provozovatelem, místním sokol-
ským sdružením, našli řešení a mohli areál za 
jeden a půl milionu odkoupit. Následně jsme se 

pustili do jeho modernizace za více než pět mili-
onů,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl.

Revitalizace dvorců, a tím i jejich zprovozně-
ní, se kvůli rozmarnému letnímu počasí o dva 
týdny protáhlo. Tenisté letos přesto stihnou ale-
spoň krátkou, testovací sezonu. „Hráči si však 
musí kurt předem zamluvit, a to prostřednictvím 
našeho rezervačního systému na webu nebo na 
telefonním čísle 730 521 456,“ upozornil Jan Res-
ler, ředitel městské společnosti Bospor, která 

kurty nově provozuje. Do ostrého režimu pře-
jdou dvorce v příští sezoně, jež by měla začít 
v dubnu. 

Obnova areálu za parkem se týkala především 
herních ploch, které prošly kompletní obměnou. 
Dílčí kosmetické úpravy má za sebou i tribuna, 
která si v příštích letech také zaslouží generální 
opravu. Naopak správní budova byla vcelku za-
chovalá a stačilo tady pouze doplnit vybavení. 
Hráči zde mají k dispozici jednoduché zázemí 
se šatnou, toaletou a sprchou. Na jeho moderni-
zaci v následujících sezonach také dojde.

 (tch, yak)

Jen si tak trochu pinknout

Parádní výkony nabídl patnáctý 
ročník volnočasového Orange Cupu 
ve volejbalu. Účastní se jej amatéři, 
ale týmy mohou v omezeném počtu 
posílit i registrovaní závodní hráči. 
Do letošního půlkulatého ročníku, 
který se uskutečnil 11. září Na Kužel-

ně, se přihlásilo deset týmů z Bohu-
mína i okolí. Zvítězil oddíl Pajtaši 
(na snímku), druhé byly Vykopávky, 
třetí Čerti. Akci pořádajícího oddílu 
volejbalu TJ Sokol Bohumín finanč-
ně podpořilo město. 

 (rzp)

Viktorka na nominačních kláních

Volejbalový Orange Cup

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: TJ Viktorie BohumínFoto: TJ Viktorie Bohumín

Foto: TJ Sokol BohumínFoto: TJ Sokol Bohumín



  14 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

VZPOMÍNKY

Láska a bolest zapomenout nedovolí.
10. října si připomeneme 15. smutné výročí úmrtí 

manžela, tatínka, dědečka, švagra a strýčka, 
pana Václava WALOSZKA ze Skřečoně.


Chybíš nám, nikdy nezapomeneme.

Manželka Helena, syn Petr, dcera Radmila, 
vnoučata Martina, Lucie, Veronika, Nikola, 

Miroslav, Petr, Hedvika.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.

Osud nevrátí, co již vzal, nechal jen vzpomínky, bolest a žal. Jenom my víme,  

čím jsi pro nás byl, a děkujeme za každý den, který jsi s námi žil.

7. října jsme si připomněli nedožité 28. narozeniny 

Lukáše KASTLA.


S láskou vzpomínají maminka Pavla, 

sestry Kateřina, Jana, Nikol a Veronika, 
bratr Martin a babička Eva.

Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. 
Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct.

5. října jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí 
našeho syna, bratra, švagra a tatínka, 

pana Jiřího BÁRTŮ.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapome-

nou mamka Věrka, sestra Jana s manželem Jirkou, 
syn Michal s přítelkyní, syn Adam a příbuzní.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

4. října jsme vzpomněli 
20. výročí úmrtí mého manžela, 

pana Františka KOUDELKY.


Za celou rodinu vzpomíná manželka Mária.

9. října si připomeneme 

smutné 6. výročí úmrtí 

pana Jiřího KOCHA.



S úctou a láskou vzpomínají 

Radomíra a syn Michal.

Kdo v srdci žije, neumírá...

9. října si připomeneme nedožitých 70 let 

pana Stanislava ŠPERLÍNA. 


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou a syn.

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

9. října si připomeneme 4. smutné výročí úmrtí 
naší manželky, maminky, babičky, tchyně, 

sestry, švagrové a tety, 

paní Jaroslavy VLNKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel František, 

dcery Lenka a Pavla s rodinami.

Že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání.

7. října jsme vzpomněli 18. výročí úmrtí 

pana Jozefa STOLARCZYKA.


23. října vzpomeneme jeho nedožitých 80 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Irena, 

syn Tomáš s rodinou, 
dcery Irena a Alena s rodinami.

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

7. října jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí 
naší milované maminky, babičky a prababičky, 

paní Anny NEUSCHLOVÉ.


S láskou vzpomínají dcera Věra s rodinou, 

dcera Božena s rodinou 
a dcera Alena s rodinou.

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

11. října si připomínáme nedožité 41. narozeniny 
našeho syna, vnuka a synovce, 

pana Petra BIENA z Bohumína-Šunychlu 

a zároveň 19. října vzpomeneme 1. výročí jeho úmrtí.

 

S láskou vzpomínají rodiče, babička 
a ostatní příbuzní. 

Živote, tak rád by déle žil, však osud, ač k němu krutý byl, 
od velké bolesti a utrpení mu ulevil.

8. října jsou tomu již 2 roky, kdy po krátké, zákeřné 
nemoci opustil tento svět můj jediný, milovaný syn, 

synovec a kamarád 

Jiří MANDERLA z Bohumína.

4. ledna by se dožil 43 let.
Nikdy nezapomeneme a všem, 

kteří s námi vzpomenou, děkujeme.
Mamka Věra, strýc Standa a Kiki.

Kdo tě znal, ten si vzpomene.

13. října vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana Leoše HARVOTA.
S láskou stále vzpomínají manželka Hilda, 
synové Ladislav s rodinou, Ivo s rodinou, 

vnuci, vnučka, pravnučky a pravnuk.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Zarmoucená rodina Harvotova, Balarinova.
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Tak, jak ti z očí zářila láska, radost a dobrota, tak nám budeš scházet do konce života.

14. října vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Magdalena OTAWOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Radka a Petra s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
16. října vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

naší milované maminky, babičky, prababičky, 
praprababičky a tchyně, 

paní Marty RUTKOVÉ ze Záblatí.

Zároveň jsme si připomněli 
její nedožité 100. narozeniny.


Vzpomínají dcery Jiřina a Eva s rodinami.

10. října oslaví 80. narozeniny 
tremp a milovník přírody, 

pan Vítězslav MALCHAR 
ze Starého Bohumína. 

Boží požehnání, zdraví, klid a pohodu 
do dalších let přeje manželka Lída, 

dcera Karla s rodinou a syn Jan s rodinou.

Společnost ČEZ Teplárenská zača-
la 20. září dodávat teplo do Orlové 
a Bohumína. Loni začala topná 
sezona, jejíž zahájení se řídí vy-
hláškou a venkovními teplotami, 
o šest dnů později.
„Zkontrolovali jsme všechny předá-
vací stanice. Máme za sebou i pra-
videlnou letní odstávku a drobné 
opravy, abychom v příštích měsí-
cích zajistili co nejspolehlivější do-
dávky tepla pro rodiny i firmy. Na 
příchod zimy jsme připravení,“ 
uvedl obchodní ředitel ČEZ Tep-
lárenské Radim Sobotík.

Pravidelná dodávka tepla podle 
vyhlášky začíná, pokud průměrná 
denní teplota v lokalitě klesne dva 
dny po sobě pod 13 stupňů Celsia 
a vývoj nenaznačuje oteplení. 
Společnost ČEZ Teplárenská do-
dává teplo a teplou vodu z Elek-
trárny Dětmarovice do okolních 
měst. V Orlové je na centrální 
zásobování teplem napojených  
8 800, v Bohumíně 5 800 domác-
ností. V posledních letech firma 
zásobuje teplem také Farmu Bez-
dínek v Dolní Lutyni. 
 (red)

Své »ano« si řekli
Šimon Drien z Rychvaldu a Veronika Heiserová z Bohumína 
 Michal Anděl a Vladimíra Kučerová, oba z Bohumína  

Dušan Turko a Kamila Kuzmová, oba z Bohumína  Tomáš Hrotek a Ni-
cole Pšánská, oba z Bohumína  Tomáš Hruška z Bohumína a Lenka 
Kačicová z Rychvaldu  Roman Kolář a Šárka Jonáková, oba z Bohumína 
 Bohdan Konečný a Jana Lisztwanová, oba z Bohumína (mat)

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

883.
 ● Koupím byt, RD, pozemek. 

Platba hotově. RK Nova. Tel.: 608 
370 379.

 ● Pronajmu byt 2+1. RK Nova. 
Tel.: 775 610 464.

 ● Pronajmu garáž s elektřinou 
v Trnkové ul. Tel.: 604 545 929.
SLUŽBY

 ● Čištění a tepování koberců, se-
daček, interiéru aut technikou 
Kärcher. Tel.: 724 088 643, e-mail: 
martin.jurzica@seznam.cz, www.

cistyautointerier.cz.
 ● Podlahové krytiny levné a kva-

litní. Koberce Bohumín, 1.máje 
714, Bohumín-Skřečoň. Tel.: 604 
693 147, e-mail: kobercebohu-
min@seznam.cz, www.koberce-
-bohumin.cz.

 ● Prodej stavebních parcel 67 
a 68 Kopytov Informace mobil 731 
664 676.

 ● Prodám byt 2+1 s balkonem 
v os. vl. RK Nova. Tel.: 775 610 464.

RŮZNÉ
 ● Sběratel vykoupí různé staro-

žitnosti, staré věci i poškozené, 
případně celé pozůstalosti. Platím 
hotově, přijedu. Tel.: 602 796 422.

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

BLAHOPŘÁNÍ

Radiátory začaly hřát dříve
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13.10. v 19 hodin LACO DÉCZI & CELULA 
NEW YORK. Koncert slavného jazzového 
trumpetisty s kapelou. Pod Zeleným du-
bem, 200 Kč, rezervace a vstupenky v re-
cepci hotelu, tel.: 555 506 606.
27.10. v 8-16 hodin SLEZSKÝ RYNEK. Potra-
viny a produkty regionálních výrobců, 
ochutnávka zabíjačkových specialit. Nám. 
TGM.
30.10. v 16 hodin HALLOWEEN. Strašidelná 
šou pro děti, workshopy a lampiónový 
průvod parkem. Hobbypark.

KINO

9.10. v 16 a 19 hodin, 18.10. a 25.10. v 19 
hodin KAREL. Česko (Dokument), 2020, 
133 min., přístupný, 130 Kč.
10.10. v 19 hodin MINUTA VĚČNOSTI. Česko 
(Drama), 2021, přístupný, 81 min., 130 Kč.
13.10. v 9 hodin MATKY. Česko (Komedie), 
2021, 95 min., 60 Kč (FK pro seniory).
14.10. a 15.10. v 19 hodin VENOM 2: CAR-
NAGE PŘICHÁZÍ. USA (Komiks / Akční), 
2021, od 12 let, 120 min., 130 Kč. 14.10. 
s titulky; 15.10. s dabingem.
16.10., 17.10., 24.10. v 19 hodin LÁSKA NA 
ŠPIČKÁCH. Česko (Komedie / Romantický), 
2021, přístupný, 130 Kč.
20.10. v 19 hodin AFTER: TAJEMSTVÍ. USA 
(Romantický), 2021, dabing, od 12 let, 99. 
min., 130 Kč.

21.10. a 23.10. v 19 hodin DUNA. USA (Sci-
-fi), 2021, od 12 let, 155 min., 130 Kč. 21.10. 
s titulky; 23.10. s dabingem. 
27.10. v 9 hodin VÝJIMEČNÍ. Francie (Dra-
ma / Komedie), 2019, dabing, 114 min., 60 
Kč (FK pro seniory).
28.10. a 29.10. v 19 hodin KURZ MANŽEL-
SKÉ TOUHY. Česko (Komedie / Drama), 
2021, 90 min., 140 Kč.
30.10. v 19 hodin HALLOWEEN ZABÍJÍ. USA 
(Horor), 2021, 105 min., přístupný od 15 
let., 130 Kč.
31.10. v 19 hodin ZPRÁVA. SR, ČR, Němec-
ko (Válečený), 2020, dabing, od 12 let, 94 
min., 130 Kč.

KINO PRO DĚTI

10.10. v 10 hodin MYŠI PATŘÍ DO NEBE. 
Česko (Loutkový / Animovaný), 2021, 87 
min., 130 Kč, děti 110 Kč.
17.10. v 10 hodin JAK VÍLA MODROVLÁSKA 
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ. Divadelní pohádka pro 
děti od od 3 do 11 let. Kinosál, 80 Kč.
24.10. v 10 hodin VLK A LEV: NEČEKANÉ 
PŘÁTELSTVÍ. Francie (Dobrodružný / Ro-
dinný), 2021, dabing, přístupný, 99 min., 
120 Kč.
31.10. v 10 hodin ADDAMSOVA RODINA 2. 
USA (Animovaný), 2021, přístupný, 120 Kč.
31.10. v 15 hodin ŠTÍSTKO A POUPĚNKA. 
Komponovaný pořad pro malé děti. Náhrad-

říká jeden:„to byl včera den! v mé oblíbené restauracI bylo ÚplnĚ obsaZeno, Hra v dIvadle prÝ mĚla mIZerné obsaZení a včera večer... (tajenka).” pomůcka: ali, sic, solan.
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Na kulturní akce se vztahují vládní omezení. Podmínky 
nutné k návštěvě jednotlivých představení naleznete na 
stránkách www.k3bohumin.cz.

KAM V BOHUMÍNĚ? ní představení za 25.4.2020, 29.10.2020, 
26.3.2021. Kinosál, 195 Kč / Ticketportal.

DIVADLO

19.10. v 19 hodin KAFE U OSMANYHO. 
Talkshow Osmanyho Laffity s hosty Evou 
Decastelo a Martinem Schreinerem. Ná-
hrada za představení z 16.10., 3.12.2020, 
31.3.2021. Kinosál, 290 Kč.
22.10. v 19 hodin SEXEM KE ŠTĚSTÍ. Diva-
delní komedie, hrají Martina Hudečková, 
Vladimír Kratina, Miluše Bittnerová, Vilém 
Udatný. Platí také vstupenky z 23.2. Ki-
nosál, 230 Kč.

BESEDY

11.10. v 19 hodin DOMINIKA NA CESTĚ 
JAPONSKEM. Přednáška havířovské rodač-
ky Dominiky Gawliczkové o cestě na mo-
torce zemí vycházejícího slunce. Náhrada 
za původní představení z 19.10.2020 
a 12.4.2021. Kinosál 170 Kč/200 Kč.
14.10. v 17 hodin SRÍ LANKA. Přednáška 
Lucie Mlčákové. Přednáškový sál knihovny, 
50 Kč.

KNIHOVNA PRO DĚTI

8.10. ve 13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro předškoláky 
a malé školáky. Dětské odd. N. Bohumín.
Každé úterý v 16 hodin POHÁDKOVÁ JÓGA 
S MARTOU. Cvičení pro děti 5-7 let, podlož-
ky s sebou. Dětské odd. N. Bohumín.
21.10. v 15 hodin PIZZA KVÍZ NA DĚTSKÉM. 
Vědomostní soutěž o pizzu pro děti 5-12 let.

DĚTSKÉ DÍLNY KNIHOVEN

11.10. až 15.10. ve 13-17 hodin (mimo stře-
du), dětské odd. N. Bohumín.
18.10. až 29.10. ve 13-17 hodin (mimo stře-

du), knihovna Skřečoň.
25.10. až 29.10. ve 13-17 hodin (mimo stře-
du), dětské odd. N. Bohumín. 
15.10. a 22.10. ve 13-17 hodin, knihovna St. 
Bohumín.
11.10., 18.10. a 25.10. ve 13-17 hodin, 
knihovna Záblatí.

TEEN ZÓNA

Každý všední den mimo středu ve 13-17 
hodin PLAYSTATION. Rezervace knihovna-
-teen@k3bohumin.cz, 731 130 715.
12.10. ve 14-16 hodin HLEDÁNÍ POKLADŮ 
S OZOBOTY.

KURZY V KNIHOVNĚ

18.10. a 19.10. v 9.30 hodin TABLETY. Teen 
zóna, 300 Kč za lekci.
25.10, 26.10. a 27.10. v 9.30 hodin POWER-
POINT. Teen zóna, 300 Kč za lekci.
30.10. v 8.30 hodin PAPÍROVÁ KRAJKA. 
Teen zóna, 250 Kč za lekci.

Secesním sálem hotelu Pod Ze-
leným dubem bude znít prvo-
třídní jazz. Po čase přijede bo-
humínské publikum opět 
potěšit světoznámý trumpetista 
Laco Déczi (83) se svou kapelou 
Celula New York. Ve Starém 
Bohumíně vystoupí 13. října 
v 19 hodin. Rezervace a vstu-
penky v recepci hotelu, číslo 
555 506 606. (red)

Koncert Pod Zeleným


