
18
Příští číslo  

vychází  

21. října,  

uzávěrka  

13. říjnačtrnáctideník  vydává město Bohumín  ročník XXXII / 2022  ZDARMA

vychází 7. října

Těchto 23 mužů a žen si Bohumíňáci v komunálních volbách zvolili do městského zastupitelstva. Některé tváře už nejspíš dobře 
znáte z předcházejících období, v zastupitelstvu ale najdete i nováčky. Bohumínským zastupitelům přejeme klid na práci a řadu 
dobrých rozhodnutí, která povedou k dalšímu rozvoji města. 

Kamery pohlídají červenou 
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Juniorští tanečníci přivezli 
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Vaši (staro)noví zastupitelé 

K obyvatelům rodinných domů v Bohumíně zamíří od nového 
roku popelnice na separovaný odpad. Majitelé nemovitostí, 
kteří o ně v průzkumu projevili zájem, obdrží nádobu na plast, 
případně i na papír. Město jich na své náklady nakoupí 2 700, 
vývoz budou mít lidé zdarma.

„Na začátku letošního roku jsme 
byli nuceni změnit systém odpado-
vého hospodářství kvůli nové legis-
lativě, omezení skládkování a prud-
kému nárůstu cen za něj. Současně 
ale chceme lidem usnadnit třídění. 
Na sídlištích přibyly kontejnery na 
separovaný odpad s horním výsy-
pem a od příštího roku přijdou na 
řadu naši domkaři. Pro ně nakoupí-

me 1 500 nádob na plast a 1 200 
nádob na papír,“ uvedl místostaros-
ta Bohumína Lumír Macura. Jak 
vysvětlil, celkový počet se odvíjí od 
předchozího průzkumu, ve kterém 
mohli lidé dát radnici vědět, zda 
mají o tento typ služby zájem. Za 
nádoby pro rodinné domy zaplatí 
město 2,5 milionu korun.

„Pokusíme se na jejich pořízení 

získat dotaci. Ministerstvo životního 
prostředí vyhlásilo v srpnu výzvu 
k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, kterou by-
chom chtěli využít. Pokud bychom 
byli úspěšní, pokrylo by nám to až 
85 procent nákladů na pořízení po-
pelnic,“ doplnil Macura s tím, že 
pokud město s žádostí o dotaci ne-
uspěje, nakoupí nádoby ze svého 
rozpočtu.

K lidem by se kontejnery měly 
dostat na začátku příštího roku. 
Termíny svozu systému nazývané-
ho »door to door« najdou v novém 

Město rozdá domkařům nádoby na plast a papír 

(Pokračování na str.2)
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Podrobnosti 
k volbám 
v Bohumíně 
najdete na 
straně 3.
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Zasloužený důchodový odpočinek si už od 1. září dopřává bý-
valý vedoucí Odboru životního prostředí a služeb bohumínské 
radnice Jan Jeziorský. Ve funkci ho k tomuto datu nahradil 
Radim Stošek, který působí na městském úřadě již od roku 
2005. Dovolte přesto, abychom Vám jeho osobu a povinnosti 
v nové vedoucí pozici krátce představili.

Vzdělání a praxe
Vystudoval Střední průmyslovou 

školu v Karviné, následně ve stej-
ném městě i Slezskou univerzitu - 
Obchodně podnikatelskou fakultu, 
obor marketing a management. 
Mezi lety 2004 a 2005 pracoval jako 
oblastní ředitel ČSOB pojišťovny 
a.s. V polovině roku 2005 nastoupil 
na Městský úřad v Bohumíně jako 
referent sociálního odboru, od 

roku 2009 pracoval jako referent 
stavebního odboru a od roku 2018 
zastupoval vedoucího tohoto 
odboru. 

Náplň práce 
Řídí, organizuje a kontroluje prá-

ci Odboru životního prostředí 
a služeb (OŽPaS) v rozsahu daném 
Organizačním řádem. Odpovídá za 
plnění úkolů v oblasti samostatné 

i přenesené působnosti. Zajišťuje 
správnou aplikaci předpisů, vyhlá-
šek, směrnic a zákonů vztahujících 
se k činnosti OŽPaS. Plní usnesení 
zastupitelstva a rady města. 

Nejbližší úkoly
Bohumín má stále rezervy v tří-

dění odpadu, nově se připravuje 
systém „door to door“ – umístění 
nových nádob na separovaný od-
pad (plast, papír) u rodinných 
domů. Třídící kapacity je nutné 
nadále posilovat také na sídlištích. 
Připravuje se program pro úsporu 
z provozu veřejného osvětlení celé-
ho města Bohumín – systém 
EFEKT, program na revitalizaci 
parku P. Bezruče, nově se budou 
osazovat městskou zelení upravo-
vané lokality „Cingrovka“, „Červe-
ná kolonie“, projednávají se také 

možnosti odvodnění lokality 
v Nové Vsi. Neméně důležité je 
provádění běžné údržby městské 
zeleně, komunikací včetně chodní-
ků, rozšiřování kanalizační sítě atd.

Odpočinek  
a trávení volného času
Rodina, péče o dům a zahradu, 

četba, turistika, sportovní aktivity 
jakéhokoliv druhu.

ekologickém kalendáři, který radnice každoroč-
ně vydává a distribuuje do všech domácností. „Je 
nutné nastavit svozy tak, aby byly efektivní, ale 
současně ekonomicky únosné. Počítáme s frekven-
cí jednou za čtyři týdny u plastů a jednou za osm 
týdnů u papíru,“ informoval ředitel městských 
technických služeb BM servis Marek Pieklo.

Novinka v podobě černých 240 litrových ná-
dob rozlišených modrými a žlutými madly má 
za cíl zlepšit separaci odpadů ve městě. Zákon 
o odpadech totiž definuje třídění využitelných 

složek odpadu jako povinnost. A v ní má město 
zatím stále rezervy. Zatímco republikový průměr 
ve sběru plastu je 30 kilogramů na hlavu, v Bo-
humíně jde o 17,7 kilogramu. U papíru je to ob-
dobné. V České republice se vytřídí na jednoho 
obyvatele 40 kilogramů, v Bohumíně 19,3 kilo-
gramu. „Proto kromě popelnic pro domkaře posí-
líme i třídící kapacity na sídlištích, kam rozmístí-
me další stovku kontejnerů na plasty a papír 
s horním výsypem,“ poznamenal Macura.  

 Jana KONČÍTKOVÁ

Další dvě pohyblivé kamery pohlídají rušná místa v centru Bohumína. Jednu instalo-
vali strážníci minulý týden u křižovatky ulic Okružní a Čs. Armády, druhá přibude do 
konce října u bývalé dělnické kolonie, která od loňska prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 
Za oba přístroje zaplatí město zhruba 80 tisíc korun.

Přestavba osmi cihlových bytových domů, 
v nichž vzniká 52 nových bytů, skončí ještě letos. 
Budoucím nájemníkům je město nabídne v lici-
tacích na jaře příštího roku. Na novou lokalitu 
dohlédne kamerový monitorovací systém, který 
obsluhují bohumínští strážníci. „Aktuálně máme 
34 pohyblivých barevných kamer včetně našeho 
vyhodnocovacího záznamového zařízení. To je 
propojeno s pracovištěm Policie České republiky. 
Letos investujeme do dalších dvou snímacích pří-
strojů, jeden z nich instalujeme na věžový dům 

v Okružní ulici 1055. Dohlédne na celou červenou 
kolonii, dále k místní školce a na oblast Jateční 
ulice až po přilehlé parkoviště,“ potvrdil ředitel 
Městské policie Bohumín Roman Honysz.

K montáži druhé kamery došlo u jedné z fre-
kventovaných křižovatek v centru města. Pohlídá 
prostory u Benešovy základní školy, Okružní 
ulici směrem k bytovému domu Slunečnice 
a část ulice Čs. Armády. „Kamerové záznamy 
slouží ke zjišťování trestných činů a přestupků, 
dopravních nehod či hlídání parkovišť. Mohou ale 

operativně pomoci i ve chvíli, kdy někoho postihne 
náhlá zdravotní indispozice či má jiný problém,“ 
doplnil Honysz.

S instalací kamer do ulic začal Bohumín v roce 
1997. Za pětadvacet let se jejich počet zdesetiná-
sobil. Naposledy se systém rozšiřoval loni o čtyři 
kusy. Dvě digitální oči umístili strážníci do 
Hobbyparku, jedno do rekreační oblasti Vrbic-
kého jezera a poslední do Bezručovy ulice se 
záběry na volnočasový areál Faja. „Mimo stabil-
ních zařízení využíváme i tři mobilní kamery 
především pro kontrolu odpadových míst a provo-
zujeme i dvě fotopasti, které přemisťujeme podle 
aktuálních potřeb,“ konstatoval Honysz s tím, že 
díky kamerovému systému strážníci loni vyřešili 
zhruba čtyřicet důležitých událostí včetně odha-
lení několika pachatelů trestné činnosti a zadr-
žení hledaných osob. Jana KONČÍTKOVÁ

Kamery pohlídají červenou kolonii i okolí školy 

Na mapě je zaznačen dosah jedné z nově instalova-
ných kamer.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

(Pokračování ze str.1)
Město rozdá domkařům nádoby na plast a papír 

Změna na vedoucím postu 

Foto: MP BohumínFoto: MP Bohumín

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková

Radim StošekRadim Stošek
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Bohumínská sociální demokracie se znovu 
stala vítězem komunálních voleb, proto děku-
jeme všem, kteří nás podpořili! Vážíme si toho, 
že už od roku 2002 se těšíme přízni víc než nad-
poloviční většiny voličů ve městě. Je to obrov-
ský závazek a uděláme maximum, abychom 
Vaše představy naplnili. 

Těší nás, že zisk 57,47% je zlepšením proti 
výsledku z roku 2018, navíc počty hlasů u na-
šich kandidátů naznačují, že před křížkováním 
dávali občané přednost podpoře celého týmu 
osobností. Nečeká nás sice snadné období, kdy 

se budeme muset srovnávat s řadou nástrah, ale 
i v minulosti jsme dokázali vyvést naše město 
z jakéhokoliv problému. Náš směr je jasný, je-
deme po stejné koleji spolu s Vámi.

Blahopřejeme i dalším stranám a hnutím, 
které získaly mandáty v zastupitelstvu, a jsme 
otevřeni opravdu široké spolupráci. Posouvat 
město dopředu je přece vize nás všech.

 Igor BRUZL, předseda MO ČSSD Bohumín

Chci vyjádřit poděkování těm bohumínským 
občanům, kteří mi dali své hlasy nejen v minu-
lých dvojích, ale i v těchto letošních komunál-
ních volbách. V práci pro Bohumín a Bohu-
míňáky budu samozřejmě ráda pokračovat 
i nadále, a to nejen jako městská kronikářka. 

 Antonie WALTEROVÁ

Komunální volby v Bohumíně vyhrála ČSSD a v novém zastupi-
telstvu pro období 2022 – 2026 bude mít nadpoloviční většinu. 
Obyvatelé města jí dali 57,47 procenta hlasů. Druhé skončilo 
hnutí ANO 2011 s 20,44 procenty hlasů. Nad pětiprocentní hra-
nici se dostala ještě SPD s 9,03 procenty hlasů a koalice SPOLU 
(ODS a KDU-ČSL), která získala 7,21 procent hlasů. Volební účast 
dosáhla 37,75 procenta. 

V zastupitelstvu 21 tisícového 
města tedy usednou členové čtyř 
z šesti kandidujících stran a hnutí. 

Páté místo obsadila Česká pirátská 
strana s 3,82 procenty a šestá skon-
čila KSČM (3,57 procenta hlasů). 

Jejich zástupci tak zůstanou bez 
mandátu.

„Voliči v Bohumíně opět vsadili na 
poctivou místní práci, která jde ve 
městě vidět. Vnímáme to jako záva-
zek pokračovat v nastartovaných 
projektech v oblasti zdravotnictví, 
bezpečnosti, dopravy, ekologie i vol-
ného času,“ prohlásil starosta města 
a lídr kandidátky ČSSD Petr Vícha, 
který zastává post starosty už 28 let 
a s největší pravděpodobností bude 
pokračovat ve funkci další čtyři 
roky.

Jak podotkl, na výsledcích voleb 
v Bohumíně se odrazila i aktuální 
celospolečenská nálada ovlivněná 
ekonomickou a energetickou krizí, 
razantním zdražováním a stále ros-
toucí inflací. „Poprvé tak bude mít 
město v rozhodovacích orgánech 
i dva zástupce SPD,“ okomentoval 
nečekaný výsledek strany, která si 
v bohumínských komunálních vol-
bách odbyla svou premiéru.

Před čtyřmi lety obdržela ČSSD 
v Bohumíně 57,11 procenta hlasů, 

letos 57,47. U obyvatel města si tak 
udržuje dlouholetou stabilní pod-
poru. „Děkujeme všem, kteří nelito-
vali času a přišli do volebních míst-
ností vyjádřit svůj názor. Chceme 
i následující období postavit na vzá-
jemné spolupráci napříč všemi poli-
tickými stranami, a to nejen v zastu-
pitelstvu, ale i v komisích a výborech. 
Nikdy v minulosti jsme se nebránili 
realizaci opozičních nápadů, které 
jsou pro Bohumín užitečné a pro-
spěšné, a budeme tak postupovat 
i nadále,“ doplnil Vícha. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Kdyby někdo omylem zkopíroval dva z klíčových údajů z minulých komunálních voleb 
v Bohumíně v roce 2018 a vložil je do souboru „komunálky 2022“, neudělal by vlastně 
velkou chybu. Před čtyřmi lety i nyní se účast oprávněných voličů vyšplhala těsně nad 
37 procent a vítězná strana (ČSSD) získala necelých 58 procent hlasů. 

Pak už bychom samozřejmě našli řadu odliš-
ností. Tou největší zřejmě je, že vyslance KSČM 
a Pirátů nahradí v nově zvoleném zastupitelstvu 
dva kandidáti SPD. 

O celkovém výsledku komunálek v Bohumíně 
jsme Vás ale již informovali v jiných textech, 
v tomto článku bychom rádi nastínili, jak probí-
haly volby v jednotlivých okrscích. 

Začneme okrskem 13. Ne snad z pověrčivosti, 
ale proto, že se zapsal do statistik letošních voleb 
ve městě nejslabší účastí. Cestu k urnám si do 
volební místnosti, která se nacházela v budově 
radnice, našlo pouze 15,85 procent oprávněných 
voličů. V absolutních číslech to znamená, že 
obálku si tam vyzvedlo a následně odhlasovalo 
296 z 1868 lidí uvedených na seznamu tamní 
komise. 

O poznání lepší voličskou docházku zazname-
nali v okrsku 4, který byl umístěn do budovy 
Gymnázia F. Živného. Splnit si svou „občanskou 

povinnost“ tam přišel téměř každý druhý Bohu-
míňák. Tamní účast 49,72 procenta byla pomě-
rově vůbec nejvyšší ze všech devatenácti míst ve 
městě. Lístek do urny v této volební místnosti 
vhodilo 445 z 895 lidí. 

Největší frmol měli členové ve volební míst-
nosti č. 17, která se nacházela na Základní škole 
ve Skřečoni. Za dva volební dny stihla tamní 
komise vybavit hlasovacími obálkami celkem 
507 občanů. 

Tato, stejně jako další komise, si nicméně se 
sčítáním poradila rychle, a zatímco na jiných 
místech republiky se často počítaly hlasy až do 
pozdních nočních hodin, v Bohumíně hlásili 
před setměním hotovo. „Poslední výsledky 
z okrsku 15 dorazily osm minut před šestou hodi-
nou večerní,“ informovala Markéta Kvíčalová 
z organizačního odboru bohumínské radnice. 

Ve všech devatenácti bohumínských okrscích 
zvítězila u voličů ČSSD. Nejlepšího výsledku do-

sáhla v okrsku 10 (ZŠ ČSA), kde ji volilo více než 
65 procent dorazivších občanů. Na druhém mís-
tě u Bohumíňáků v 18 okrscích skončilo hnutí 
ANO, výjimkou byla volební místnost č. 1 (Šu-
nychl – Zlatý Jelen), kde ANO těsně přeskočili 
kandidáti SPOLU. Ve čtrnácti místnostech se na 
třetím místě umístila SPD.  Petr WOJNAR

Nejlepší docházku měli voliči na gymplu 

 Ustavující zasedání 
zastupitelstva 

Děkujeme za podporu! 

V pondělí 17. října mimořádně v 15 hodin 
se ve velké zasedací síni radnice uskuteční 
ustavující zasedání nového městského za-
stupitelstva. Na programu bude slib no-
vých zastupitelů, volba starosty města, 
volba místostarostů a dalších členů rady 
města, zřízení kontrolního a finančního 
výboru i volba jejich předsedů.  (woj)

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar

Lidé dali opět největší důvěru ČSSD 

Strana % Mandátů

ČSSD 57,47 15

ANO 20,44 5

SPD 9,03 2

SPOLU 7,21 1

PIRÁTI 3,82 0

KSČM 3,57 0

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. Vy-
volávací cena je 60 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit také obča-
né 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+3, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 36, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v klidné lokalitě, v blízkosti autobu-
sové zastávky, školy a školky. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,86 m2, celková plo-
cha bytu 68,43 m2. Prohlídka 12.10. 
v  14:45-15:00 hodin a  13.10. 
v 10:30-10:45 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.10.2022 v 16:00 hodin.
• Byt 1+2, ul. Mírová 946, číslo bytu 
6, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Zateplený nízkopodlažní dům v žá-
dané lokalitě, v blízkosti parku, cen-
tra města a supermarketu. V bytě je 
koupelna s vanou. Plocha pro výpo-
čet nájemného 52,26 m2, celková 
plocha bytu 55,26 m2. Prohlídka 
10.10. v 15:00-15:15 hodin a 11.10. 
v 9:00-9:15 hodin. Licitace bytu se 
koná 17.10.2022 v 16:15 hodin.
• Byt 0+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 62, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
autobusového nádraží, obchodů, 
zrenovovaného parku, základní 
a mateřské školy. Byt s lodžií, ku-
chyňskou linkou a vanou. Plocha 
pro výpočet nájemného 52,10 m2, 
celková plocha bytu 55,83 m2. Pro-
hlídka 10.10. v 15:15-15:30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
17.10.2022 v 16:30 hodin. Podání 
přihlášky do 12.10.2022.
• Byt 1+1, ul. Janáčkova 811, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zateplený 
dům za parkem, nedaleko domu se 
nachází sportovní areál Bospor 
a nákupní možnosti. Možnost par-
kování v blízkosti domu. Byt s ku-
chyňskou linkou a sprchovým kou-
t e m .  P l o c h a  p r o  v ý p o č e t 
nájemného 45,85 m2, celková plo-
cha bytu 45,85 m2. Prohlídka 12.10. 
v 15:00-15:15 hodin a 13.10. v 9:15-
9:30 hodin. Licitace bytu se koná 
17.10.2022 v 16:45 hodin.
• Byt 0+2, ul. Čs. armády 690, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům poblíž 
centra města. Nedaleko domu se 
nachází vlakové nádraží, nákupní 
možnosti, školy a školky. Možnost 
parkování v blízkosti domu. Dům 
s domovníkem. Plocha pro výpočet 
nájemného 65,75 m2, celková plo-
cha bytu 71,08 m2. Prohlídka 17.10. 
v 15:00-15:15 hodin a 18.10. v 9:00-
9:15 hodin. Licitace bytu se koná 
19.10.2022 v 16:00 hodin.
• Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, nákupního 
a zdravotního střediska. Byt s balko-
nem a kuchyňskou linkou. Koupelna 
se sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,78 m2, celko-
vá plocha bytu 57,43 m2. Prohlídka 

17.10. v 15:15-15:30 hodin a 18.10. 
v 9:15-9:30 hodin. Licitace bytu se 
koná 19.10.2022 v 16:15 hodin.
• Byt 1+3, ul. Nerudova 1158, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. V bytě je 
koupelna se sprchovým koutem. 
Součástí bytu je balkon. Plocha pro 
výpočet nájemného 68,04 m2, celko-
vá plocha bytu 70,80 m2. Prohlídka 
17.10. v 15:45-16:00 hodin a 18.10. 
v 9:45-10:00 hodin. Licitace bytu se 
koná 19.10.2022 v 16:30 hodin.
• Byt 1+1, ul. Čs. armády 690, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti centra města, nákupních 
možností, vlakového a autobusové-
ho nádraží. Možnost parkování 
u domu. V domě je zavedena funk-
ce domovníka. Byt se sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 35,13 m2, celková plocha 
bytu 37,13 m2. Prohlídka 17.10. 
v 15:00-15:15 hodin a 18.10. v 9:00-
9:15 hodin. Licitace bytu se koná 
19.10.2022 v 16:45 hodin.
• Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 31, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. Poblíž domu se na-
chází vlakové nádraží, nákupní 
možnosti, restaurace, kulturní vy-
žití, školy a školky. Byt se sprcho-
vým koutem a balkonem je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,13 m2, cel-
ková plocha bytu 29,80 m2. Pro-
hlídka 24.10. v 14:30-14:45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
24.10.2022 v 16:00 hodin.
• Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, číslo 
bytu 19, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v klidné lokalitě, v blízkosti autobu-
sové zastávky, školy a školky. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,90 m2, celková plo-
cha bytu 70,52 m2. Prohlídka 24.10. 
v  14:45-15:00 hodin a  25.10. 
v 10:15-10:30 hodin. Licitace bytu 
se koná 26.10.2022 v 16:00 hodin.
• Byt 1+2, ul. Seifertova 911, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlový zástavba 
v klidném prostředí, v blízkosti cen-
tra města, vlakového nádraží, školy 
a  školky. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,21 m2, celková plocha bytu 
48,21 m2. Prohlídka 24.10. v 16:00-
16:15 hodin a 25.10. v 9:00-9:15 ho-
d i n .  L i c i t a c e  by tu  s e  k on á 
26.10.2022 v 16:15 hodin.
• Byt 1+2, ul. Nerudova 565, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v nízké zá-
stavbě v klidné části města. V blíz-
kosti domu se nachází park, nákup-

ní středisko, pošta a dětský lékař. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
jsou nové dveře, PVC a a elektroin-
stalace. Plocha pro výpočet nájem-
ného 58,70 m2, celková plocha bytu 
60,70 m2. Prohlídka 24.10. v 15:00-
15:15 hodin a 25.10. v 9:15-9:30 
hodin. Licitace bytu se koná 
26.10.2022 v 16:30 hodin.
• Byt 1+2, ul. Vrchlického 374, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkosti 
parku, školy a školky. Dům s funk-
cí správce. Byt s ústředním tope-
ním, k bytu náleží sklepní kóje 
a balkon. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,16 m2, celková plocha 
bytu 58,51 m2. Prohlídka 24.10. 
v 14:15-14:30 hodin a 25.10. v 9:30-
9:45 hodin. Licitace bytu se koná 
26.10.2022 v 16:45 hodin.

• Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům s vý-
tahem v centru města. Nedaleko 
domu se nachází vlakové nádraží, 
nákupní možnosti, školy a školky. 
Možnost parkování v blízkosti 
domu. Byt se sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
58,95 m2, celková plocha bytu 58,95 
m2. Prohlídka 26.10. v 15:00-15:15 
hodin a 27.10. v 9:00-9:15 hodin. 
Licitace bytu se koná 31.10.2022 
v 16:00 hodin.
• Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo bytu 
33, I. kategorie, 7. nadzemní podla-
ží. Věžový dům v klidné lokalitě, 
v blízkosti autobusové zastávky, ško-
ly, školky a obchodu. Plocha pro 
výpočet nájemného 33,05 m2, celko-
vá plocha bytu 33,05 m2. Prohlídka 
26.10. v 15:15-15:30 hodin a 27.10. 
v 10:00-10:15 hodin. Licitace bytu se 
koná 31.10.2022 v 16:15 hodin.
 Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
 odbor správy domů

Ve věžovém zatepleném domě v Bezručově ulici 1145, se bude licitovat byt 3+1. Byt 
o rozloze 70,52 m2 se nachází ve 4. nadzemním podlaží, jeho součástí je i balkon. 
Licitace se uskuteční 26. 10. v 16 hodin, byt si mohou zájemci prohlédnout 24.10. 
od 14:45-15:00 hodin a 25.10. v 10:15-10:30 hodin. 

Nedaleko vlakového nádraží, škol a školek, v ulici Poděbradova 125 se bude licito-
vat byt 2+1. Byt o celkové ploše 58,95 m2 se nachází ve 2. nadzemním podlaží 
domu. Prohlédnout si jej zájemci mohou 26.10. od 15:00 do 15:15 hodin a 27.10. 
od 9:00 do 9:15. Licitace bytu se koná 31.10. v 16 hodin. 

Připravované licitace městských bytů
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Poslední zářijové kilometry, a pak už vodáci uložili pádla k zimnímu spánku. Sezonu 
na Odře v Bohumíně mělo první říjnový den ukončit tradiční uzamykání meandrů, to 
bylo ale kvůli nepřízni počasí a malému zájmu zrušeno. Půjčovna lodí ve Starém Bo-
humíně tak uzavřela sezonu ještě v září, stejně jako půjčovna loděk a šlapadel na Vr-
bickém jezeře. 

Pro Vrbickou půjčovnu to byla vůbec první 
plnohodnotná sezona. Loni si město její provoz 
vyzkoušelo jen ve zkušebním režimu v září a říj-
nu, letos mohla otevřít už v červnu. Služby pří-
staviště, v němž kotví čtyři šlapadla a pět pramic, 
využívali Bohumíňáci i návštěvníci města v hoj-
ném počtu. „Za letošní sezonu jsme během víken-

dů a svátků zaznamenali 451 výpůjček,“ informo-
vala vedoucí organizačního odboru bohumínské 
radnice Mirka Šmídová. 

Největší nápor zažívala půjčovna hned po 
svém otevření. „Nejvyšší měsíční návštěvnosti 
jsme dosáhli v červnu, rekordní víkend pak regis-
trujeme v červenci, kdy jsme měli 71 výpůjček,“ 

zmínila Šmídová. Se sychravějším počasím po-
sledních týdnů logicky ubylo i zájemců o svezení 
na vodní hladině. Půjčovna si tak dá přestávku 
a otevře znovu s příchodem teplých dnů v příš-
tím roce. 

Meandry Odry si letos s využitím městské půj-
čovny ve Starém Bohumíně sjelo více než tisíc 
vodáků. Největší zájem o vypůjčení kánoe nebo 
raftu byl v červenci. Lidé měli letos poprvé mož-
nost zarezervovat loď elektronicky na městském 
webu. „Rychle se s tímto způsobem sžili a ve vel-
kém jej využívali,“ dodala vedoucí organizačního 
odboru. 

Půjčovnu poblíž hraničního mostu provozuje 
město společně se Sborem dobrovolných hasičů 
ve Starém Bohumíně. Petr WOJNAR

Těžko na cvičišti, lehko na požářišti... Hasiči si pravidelně testují 
souhru i vybavení jednotek a jedním z míst, které jim pro tento 
účel dobře slouží, je bohumínské Centrum sociálních služeb. 

Ani tentokrát, v druhé polovině 
září, tak neznamenala přítomnost 
hasičských vozů u centra aktuální 
hrozbu, ale pouze cvičnou simulaci. 
„Záměrně si vybíráme nejtěžší vari-
anty a nejtěžší typy zásahů, které nás 
mohou potkat,“ vysvětlil volbu pat-
rové budovy s denním stacionářem 

velitel zásahu Jan Bělošický. 
Hasiči si otestovali evakuaci oby-

vatel z objektu, který „zasáhl požár“. 
S cvičnou akcí jim pomohli i klienti 
tamních dílen Klíček a denního sta-
cionáře. „Zásah trval zhruba hodinu 
a vše vyšlo podle plánu,“ pochvalo-
val si Bělošický.  (woj)

Střední škola Bohumín představila na náměstí T. G. Masaryka 
všechny své učební i maturitní obory. Láká tím zájemce o stu-
dium a cílí pochopitelně především na deváťáky místních 
i vzdálenějších základek, které čeká volba povolání.

Technické obory reprezentovali 
například elektrikáři se svou mo-
derní sestavou, ve vedlejším stánku 
ukazovali zámečníci výrobu klíčů. 
Nejvíce příchozích se zastavovalo 
u sekce kuchařů a číšníků a také 

kadeřníků. Ti na hlavách dobrovol-
níků tvořili originální barevné úče-
sy. Modelem vláčků zaujal obor 
železničář, který se v Česku vyučuje 
pouze na čtyřech školách.  

 (yak)

Půjčovny lodí mají za sebou úspěšnou sezonu. 

Vodáci už sezoně zamávali na rozloučenou

Hasiči simulovali požár ve stacionáři 

Přehlídka řemesel v ulicích

Výběrové řízení 
Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje výběrové řízení 
na místo referenta odboru životního prostředí a služeb. Jedná se 
o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín podání přihlášek 
je do 15. října. Bližší informace zájemci najdou na www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Nabídka práce.  (red)Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar

Foto: Jana KončítkováFoto: Jana Končítková

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Za padesát let existence bohumínského Domu dětí a mládeže Fontána jím prošly 
už tři generace obyvatel města. Kdo se do některého z kroužků nebo táborů nikdy 
nezapojil, jako by v Bohumíně ani nežil. Aktuálně jich volnočasové centrum nabízí 
přes sedmdesát a oslavy kulatin spojil s náborem a prohlídkou prostor. 

Při příležitosti letošního jubilea připravila 
Fontána celodenní program pro školky, školy 
i veřejnost. Kromě soutěží a zábavných aktivit 
si mohli příchozí prohlédnout i interiér budovy 
a vyplnit přihlášku. „Naše zázemí čítá jazykovou 
a počítačovou učebnu, keramickou dílnu, taneční 
sál s vybavenou zkušebnou, posilovnu či fotoko-
moru. Letos jsme díky finanční podpoře města ve 
výši tří milionů korun mohli zrekonstruovat naši 
velkou tělocvičnu. Kromě kvalitního povrchu do-
stala i nové obložení a radiátory včetně rozvodů. 
Sportovcům jsou k dispozici otočné basketbalové 
koše s nastavitelnou výškou,“ informoval ředitel 
DDM Bohumín Ondřej Veselý. Doplnil, že se 
organizaci podařilo díky evropským dotacím 
opravit a vybavit moderní technikou pět uče-
ben, poslední z nich se dokončují právě v těchto 
dnech.

Po dlouhých letech se do Fontány vrátila také 
přírodovědná sekce. „V uplynulé sezóně jsme 
začínali s kroužky malý zahradník, malý chovatel 
a s jezdeckým kroužkem pro začátečníky. Nově 
nyní přidáváme do nabídky kroužek malého pří-
rodovědce a pro velký zájem posilujeme nabídku 
jezdectví,“ doplnil Veselý s tím, že do DDM pra-
videlně dochází každým rokem přes tisíc dětí 
i dospělých. O ně se starají čtyři pedagogové 
a další desítky externistů. „Kromě stálých aktivit 
pořádáme městská a další postupová kola růz-

ných soutěží, spolu-
pracujeme se školami, spolky i sportovními kluby 
a podílíme se na celostátních projektech,“ dodal 
ředitel.

Bohumín byl iniciátorem vzniku tehdejšího 
domu pionýrů a mládeže na začátku sedmde-
sátých let. Po úpravách vily ve Vrchlického ulici, 
kde dnes sídlí úřad práce, jej město za účasti 
čtyř set přihlížejících slavnostně otevřelo v so-
botu 4. listopadu 1972. První ředitelkou se stala 
Vlasta Hradilová. V té době nabízel 17 zájmo-
vých kroužků, pracovalo v něm 10 externistů 
a první větší akcí byl koncert Pavla Nováka se 
skupinou VOX v květnu 1973. 

Už o rok později se dům pionýrů stěhoval do 
budovy školy ve Starém Bohumíně, kde našel 
výhodnější prostorové podmínky pro práci. 
V ní sídlil dalších dvacet let, než v roce 1994 
našel současné zázemí v budově bývalého dia-
gnostického ústavu v Janáčkově ulici. 

Vítkovické stavby k ní přistavěly tělocvičnu 
a o dva roky později byl dokončen i taneční sál. 
Do historie domu dětí se v roce 1997 výrazně 
zapsaly ničivé povodně, které mimo jiné zlikvi-
dovaly celou přírodovědnou sekci se všemi 
akvárii i terárii. 

Součástí Fontány je od roku 1980 i turistická 
základna v Návsí u Jablunkova, kde se konají 
nejen jarní, zimní a letní dětské tábory, ale 
i další příležitostné akce. „V posledních letech 
jsme díky městu opravili střechu hlavní budovy, 
její fasádu, vyměnili rozvody a postavili nový 
plot. Další opravy a rekonstrukce plánujeme 
v příštím roce a budeme v nich pokračovat i na-
dále,“ uzavřel Veselý. Jana KONČÍTKOVÁ

Bohumínský dům dětí slaví abrahámoviny

Foto: Jana Končítková + Archiv DDM Fontána Foto: Jana Končítková + Archiv DDM Fontána 
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Dlouhá léta neodmyslitelně patřil k výhledům na město. 
Osmdesát metrů vysoký komín ve Skřečoni teď ale postupně 
ztrácí na výšce a v řádu týdnů půjde úplně k zemi. Společnost 
Rockwool totiž v rámci revitalizace areálu továrny likviduje 
staré a nefunkční stavby. 

Železobetonový komín z přelomu 
70. a 80. let je jednou z nich. „Byl 
součástí kotelny, která vytápěla haly 
a provoz bývalého závodu PREFA 
Olomouc, závod Skřečoň, kde se vyrá-
běly betonové prefabrikáty. Začátkem 
90. let ale byla kotelna z technických 
a ekologických důvodů odstraněna 
a od té doby se komín nepoužíval,“ 
uvedla Eva Habrnálová z tiskového 
centra společnosti Rockwool. 

Demolice komínu za použití trha-
viny není v areálu továrny možná, 
a tak jeho horní část od poloviny září 
rozebírají kousek po kousku výškoví 
pracovníci specializované firmy. Za 
den stihnou z osmdesátimetrové do-
minanty ubrat průměrně metr a půl. 
Pomocí elektrických bouracích kla-
div postupně odebírají jednotlivé 

bloky betonových tvárnic vážící od 
35 do 50 kilogramů, které poté sha-
zují do útrob komínu. Jakmile jej 
dostatečně sníží, přispěchá lidské síle 
na pomoc i technika. „Zbytek se 
zbourá těžkou technikou – demolič-
ním bagrem,“ dodala Habrnálová. 
Zapojení strojů ušetří trochu sil ho-
rolezcům a zároveň zrychlí tempo 
demolice. 

V náročné práci na vrcholu komí-
na se v těchto týdnech střídají 3 až 4 
pracovníci. Když počasí dovolí, začí-
nají v 7 a končí v 17 hodin. Problé-
mem je samozřejmě déšť, vítr i stále 
časnější stmívání. 

Pokud výkyvy počasí až příliš ne-
nabourají harmonogram prací, měla 
by být demolice komínu hotova do 
konce listopadu.  (woj,rzp)

Oprava hřbitovních domků a plotů, nové chodníčky i výsadba zeleně. To je jen zlomek 
prací, které letos pomohly vylepšit místa posledního odpočinku v Bohumíně. Město 
své hřbitovy udržuje pravidelně, letos se však na některých z nich pustilo do rozsáh-
lejších úprav. 

Práce radnice naplánovala tak, aby v den Pa-
mátky zesnulých, která připadá na 2. listopadu, 
bylo vše dokončeno a lidé mohli důstojně za-
vzpomínat na své blízké. „Ve Skřečoni zhotovíme 
do Dušiček nový okapový chodník kolem kaple, 
čímž zabráníme jejímu znečištění při deštích 
a předejdeme případnému výskytu plísní na opra-
vené fasádě. Současně rozšíříme chodníček ze 
zámkové dlažby od vodovodu až ke kontejnerům. 
Už jsme také dokončili opravu stání pod kontejne-
ry. U vstupu na hřbitov jsme vysadili nové květi-
ny,“ popsala Eva Liszoková z odboru životního 

prostředí a služeb bohumínské radnice.
Nových chodníčků ze zámkové dlažby se do-

čkají i návštěvníci hřbitova ve Starém Bohumíně. 
„Vzniknou podél hrobů v nové části hřbitova, v pů-
vodní části pak v zadním prostoru. Na jaře chceme 
zprovoznit novou rozptylovou loučku, aktuálně 
jsme provedli postřik původního trávníku a v prů-
běhu podzimu založíme nový, který už bude ná-
sledně sloužit pozůstalým k rozptylu popela ze-
mřelých,“ doplnila Liszoková s tím, že péče na 
starobohumínském hřbitově se dostalo i stro-
mům, konkrétně došlo ke zdravotnímu ořezu 

habrů. Opravou prošel i domek za kaplí, který už 
potřeboval novou podezdívku.

Na hřbitově v Záblatí se řemeslníci pustili do 
úpravy ploch u vstupu, u kaple a u kontejnerů 
a vybudovali i nový chodníček podél čelního 
plotu. Ten letos prošel viditelnou proměnou. 
Nové sloupy z pálených neomítaných cihel dopl-
nila kovová výplň a dvě brány imitující historic-
ký vzhled. Prokoukla také budova bývalá márni-
ce, která slouží jako zázemí pro pohřební službu. 
„Odborná firma vyspravila režné zdivo a přespá-
rovala jej. Bylo třeba vyměnit vydrolené cihly za 
nové a následně kompletně vyčistit a naimpregno-
vat fasádu,“ uvedl Marek Sobaniec z odboru 
správy domů bohumínské radnice. Obnova ob-
jektu trvala zhruba měsíc a přišla radnici na 174 
tisíc korun. 

Na všech pěti hřbitovech letos přibyly kontej-
nery na tříděný odpad včetně nádob na bio od-
pad. „Průběžně v areálech odstraňujeme plevel 
a náletové dřeviny a provádíme postřiky. Ve Vrbici 
jsme museli opakovaně opravit branku a pletivo 
v zadní části. Nejméně stavebních zásahů si vyžá-
dal hřbitov v Novém Bohumíně, který chceme 
ponechat v přírodním rázu s ohledem na jeho cha-
rakter. Vyžaduje to pouze častější údržbu zeleně, 
na podzim tu vysadíme dvě vrby,“ doplnila 
Liszoková. 

Údržba pěti hřbitovů stála loni městskou po-
kladnu 2,7 milionu korun, na poplatcích za hro-
bová místa se vybralo 907 tisíc korun. Obdob-
nou částku z městské pokladny si péče o místa 
posledního odpočinku vyžádá i letos. Největší 
investicí posledních let byla výstavba dvou ko-
lumbárií, která skončila letos na jaře. Jejich 
vzhled odkazuje na tradiční městskou architek-
turu z červených cihel. Ve Starém Bohumíně 
stojí 9 bloků s 216 schránkami k ukládání uren, 
v Novém Bohumíně pak 4 bloky s 96 výklenky. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Hřbitovy prochází obnovou, do Dušiček bude hotovo

Komín postupně 
mizí z výhledu 

Foto: Marek SobaniecFoto: Marek Sobaniec

Mapa sociálních služeb
Sociální odbor radnice vydal při příležitosti Dne seniorů novou mapu 
sociálních služeb města. Úřad dal zhotovit patnáct set kusů. K dostá-
ní byly zdarma na veletrhu, který proběhl 5. října v kině K3 a na ná-
městí T. G. Masaryka. Lidé si o ně nyní mohou zažádat také v městské 
nemocnici, u pracovníků terénních a dalších služeb, v budově Úřadu 
práce a v ordinacích a čekárnách bohumínských lékařů. Uživatelé 
v mapě najdou kompletní seznam organizací a typů služeb, které na-
bízejí podporu v sociální oblasti.  (yak)

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar
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Bohumínský spolek Maryška za-
hajuje podzimní sezonu řadou zají-
mavých projektů. 

Už v sobotu 1. října měla verni-
sáž výstava obrazů Jany Vohníkové, 
která tvoří pod pseudonymem Jina. 
Hlavním zdrojem inspirace je pro 
autorku příroda, kterou ráda obo-
hacuje o prvek ornamentu. „Obrazy 
doprovázejí verše coby intimní zpo-
věď o láskách, smutcích i radostech 
mladé ženy,“ říká předsedkyně 
spolku Maryška Kamila Smigová. 
Kdo nestihl vernisáž, nemusí smut-
nit, výstava bude k vidění až do 29. 
listopadu, a to vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 15 do 18 hodin a také 
v době konání dalších kulturních 
akcí v Maryšce. 

V říjnu také v Salonu Maryška 
odstartuje kurz bubnování pro do-
spělé začátečníky. Naučí se techni-
ku hry na bubny djemba, které jim 
budou zapůjčeny. Kapacita kurzu je 
10 míst, první lekce startuje v pon-
dělí 10. října v 17 hodin. 

Do Litvy, Estonska a Lotyšska 
pak vezme posluchače cestovatelský 
večer Jany a Tomáše Fedorčáko-
vých. Na vyprávění o lidech, zážit-
cích a přírodě mohou zájemci vyra-
zit ve čtvrtek 20. října, začátek je 
naplánován na 17 hodinu.  (woj)

Bohumín už téměř deset let podporuje navazování vztahů dětí v nových školních kolek-
tivech formou adaptačních kurzů. Letos, zkraje nového školního roku, vyjelo do přírody 
180 žáků. Město na pobyty šesťáků přispěje ze svého rozpočtu přes 360 tisíc korun. 

Vyrazit do neznámého prostředí a formou her 
navázat vrstevnické vztahy a přátelství. To je hlav-
ním smyslem adaptačních kurzů, na které posílají 
bohumínské školy každý podzim své šesťáky. „Pod-
pora stmelení dětí, které přicházejí na druhý stupeň 
našich škol například z malotřídek či jiných měst, se 
nám dlouhodobě vyplácí. Mimo školní lavice se mo-
hou neformálně poznat, natrénovat řešení sociálních 
situací a vybudovat si v novém kolektivu své místo,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
bohumínské radnice Pavla Skokanová. Dodala, že 
pro pedagogy jsou adaptační kurzy zase příležitostí 
seznámit se s charakterem a projevem jednotlivých 
žáků.

Letos v září se do hor vydali žáci ze základní ško-
ly ČSA, z Masarykovy a Benešovy školy a také stu-
denti primy místního osmiletého gymnázia. 
Adaptační kurzy trvají obvykle čtyři až pět dnů 

a na pobyt každého dětského účastníka přispívá 
město 2 000 korun. 

Učitelé sestavují program s využitím nejnověj-
ších trendů v oblasti vzdělávání a sociální psycho-
logie. „Náš adaptační pobyt v Beskydech se nesl 
v duchu zážitkové pedagogiky. Při různých aktivi-
tách museli žáci vzájemně spolupracovat, důvěřovat 
si, podporovat se, hledat různá řešení a mnohdy také 
vystoupit ze své komfortní zóny, aby daný úkol spl-
nili. Nechyběl ani čas nezbytný pro děti samotné, 
sportování či vycházka k přehradě a lomu se skalní 
vyhlídkou,“ uvedla pedagožka základní školy ČSA 
Klára Vítkovská. 

Masarykova základní škola si pro letošní pobyt 
vybrala Horní Lomnou, kde děti například tvořily 
osobnostní erby, památeční otisky dlaní, hrály spo-
lečenské hry a využily i sportovního zázemí v po-
době bazénu, bowlingu, stolního fotbálku a ping-

-pongu. „Vyrazili jsme i na túru směr Kamenitý 
a uspořádali módní přehlídku s diskotékou,“ popsaly 
kantorky Kristina Lindnerová a Petra Miovská. 

V podobně zábavném duchu se nesl i adaptační 
kurz Benešovy školy v oblasti Těšínského Slezska. 
„I přes nepřízeň počasí jsme využili každou možnou 
chvilku pro pobyt na čerstvém vzduchu. Zvládli jsme 
výšlap na vrchol Filipka, sportovní olympiádu a stez-
ku odvahy. Nechyběla ani četba a úkoly zaměřené na 
manuální zručnost a týmovou spolupráci,“ uvedla 
učitelka Michaela Tomicová z Benešovy školy. 
V pondělí 3. října vyjela na pobyt ještě šestá třída 
ze školy ve Skřečoni. Ve Štramberku strávili žáci 
čtyři dny.

Svou seznamovací premiéru si už odbyli i stu-
denti primy Gymnázia Františka Živného Bohu-
mín. Přestože jde o zařízení, jehož zřizovatelem je 
kraj, i těmto dětem město na adaptační kurz přispí-
vá. „Jde až na výjimky o žáky, kteří na gymnázium 
přišli z našich základních škol. Považujeme za spra-
vedlivé podpořit i je, navíc máme s gymnáziem nad-
standardní vztahy a spolupracujeme s ním na mno-
ha vzdělávacích aktivitách,“ vysvětlila Skokanová. 

Nejmladší gymnazisté letos odcestovali do Horní 
Lomné, kde kromě soutěží, turistiky a plavání v ho-
telovém bazénu absolvovali i výukový program 
o životě v Beskydech včetně interaktivní expozice.
 Jana KONČÍTKOVÁ 

Na adaptační kurzy šesťáků letos město přispěje 360 tisíc

Foto: Bohumínské základní školy Foto: Bohumínské základní školy 

Obzvlášť v tomto sychravém pod-
zimním období, kdy narůstá počet 
respiračních onemocnění, může po-
byt v solné jeskyni posloužit jako 
prevence, nebo po uzdravení jako 
rekonvalescence organismu. 

Solná jeskyně, ve které je sůl ve vy-
soké koncentraci obsažena ve vzdu-
chu, vám pomůže tak, že při dýchání 
slaného vzduchu se vaše sliznice 
zklidní a uvolní tak průchod do ved-
lejších nosních dutin. Tím dojde 

k uvolnění tlaku, který může způso-
bovat bolesti hlavy. 

Atmosféra v solných jeskyních při-
spívá k celkovému zklidnění a relaxa-
ci, což v této náročné době prospěje 
zajisté každému z nás. 

Vzhledem k nákladům s provo-
zem jeskyně spojených, a menší vytí-
ženosti jeskyně, máme otevřeno pou-
ze na objednávku den předem na tel.: 
608 608 955. 

 Dagmar KNÝBLOVÁ, Alma Mater

Obrazy, bubny i cestování s Maryškou Zveme Vás do solné jeskyně

Obraz z autorské dílny Jiny Foto: Alma materFoto: Alma mater
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Zástupci spolku Bohumínská modelová železnice uspořádali na 
státní svátek (28. 9.) velký stromečkový workshop. Jeho cílem 
bylo připravit co nejvíce dekorací pro unikátní obří model koleji-
ště, který v těchto měsících vzniká v centru Bohumína. 

Vláčkárnu s modelem železnice 
a stovkou modelů vlaků o rozloze při-
bližně 40 metrů čtverečních, tvoří 
více než desítka nadšenců v prosto-
rách bývalé prodejny ve Vrchlického 
ulici v těsné blízkosti solné jeskyňky.

Po svém otevření bude sloužit ne-
jen členům modelářského spolku, 
ale i studentům železničních oborů 
a široké veřejnosti. Ta se nyní mohla 
podílet i na přípravách unikátního 
projektu. „Máme obrovské kolejiště, 
kolem kterého chceme věrně ztvárnit 
českou krajinu, která je velmi zales-
něná. Odhadujeme, že budeme po-
třebovat vytvořit nějakých 15 tisíc 
modelů stromečků, zatím máme 
zhruba 5 tisíc polotovarů,“ vysvětlil 

před středečním „stromečkobra-
ním“ předseda spolku Bohumínská 
modelová železnice Jan Peřina. 

O státním svátku se s počty deko-
rací zase trochu podařilo hnout, 
řada dobrovolníků totiž vyslyšela 
prosbu spolku a přispěchala na po-
moc. Modelářům nahrával i fakt, že 
jen o kousek dál, u bohumínského 
vlakového nádraží, právě probíhal 
Den železnice. „Je skvělé, že lidé do-
razili a pomohli. Výrobu stromečku 
zvládne po krátkém zaučení každý, 
kdo je alespoň trochu manuálně 
zručný,“ pochvaloval si Peřina. 

Spolek chtěl původně kolejiště 
zpřístupnit už na začátku příštího 
roku, nyní musí své plány trochu 

přehodnotit. „Důvodem je celosvěto-
vá situace a z ní vyplývající nedosta-
tek čipů. Nabrali jsme tak zhruba 
tříměsíční skluz,“ vysvětlil předseda 
spolku. Pokud modelářům nevstou-
pí do cesty další překážky, mohli by 
obří vláčkárnu otevřít v březnu příš-
tího roku. 

Kolejiště v měřítku TT /1:120/ 
bude mít hlavní trať a také jednoko-
lejku. Provoz na ní budou moci ko-
ordinovat sami návštěvníci, kteří 
dostanou místo u počítače, stoleček 
a několikaminutové proškolení. In-
teraktivní vláčkárna bude součástí 

rodinného centra, které nabídne 
i další možnosti zábavy a využití. 
Spolek chce totiž ve vedlejší míst-
nosti vybudovat oddechový koutek 
a dětskou herničku.  Petr WOJNAR

Den české státnosti (28. 9.) byl v Bohumíně i svátkem železnice. Okolí vlakového 
nádraží obklopili fanoušci dopravy na kolejích, které nalákal program letošního 
Dne železnice. 

Bohumín byl letos jedním z hostitelských měst, 
kterými na státní svátek projížděly parní vláčky. 
A ty samozřejmě byly obrovským lákadlem pro 
širokou veřejnost. Dospělí i děti si je mohli nejprve 
ve stanici prohlédnout, a poté se v nich vydat na 

„Ostravské kolečko“, které vedlo z Bohumína na 
okružní jízdu po Ostravě a zpět. 

Bohumíňáci i přespolní dostali hned několik 
možností ke svezení. První parní vlak vyjížděl ze 
stanice po desáté hodině dopolední, ten poslední 

pak před čtvrtou odpoledne. Kromě tohoto zážitku 
si návštěvníci Dne železnice mohli odnést i nějaký 
ten cenný suvenýr. V bezprostředním okolí nádraží 
totiž byl připraven malý jarmark. O zábavu se pak 
staraly hudební kapely, k dispozici byla i řada 
atrakcí pro děti či klauniáda.  Petr WOJNAR

Na Den železnice vyrazili plnou parou vpřed 

Modeláři pořádali stromečkobraní 

Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani 
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj eviduje vysoké přeplatky na sil-
niční dani, které jsou zřejmě způsobeny setrvalostí osob a firem při pla-
cení záloh. Aktuálně přeplatky na této dani jen v našem regionu činí 134 
milionů korun.
Zálohy na daň silniční byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 
zrušeny. „Bohužel ne všichni poplatníci tuto změnu zaregistrovali. Na Fi-
nančním úřadě pro Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh zaplace-
ných v roce 2022 nebývale rostou přeplatky na silniční dani. Přeplatky čás-
tečně vznikly také v letech předchozích,“ uvedla mluvčí moravskoslezského 
finančního úřadu Petra Homolová.
Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům silniční daně doporu-
čuje, aby si co nejdříve na finančním úřadě ověřili existenci vratitelného 
přeplatku a požádali o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení. 
Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Fi-
nanční správy. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se 
přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu 
a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.  (rzp)

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar



  10 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti, taková je Noc literatury. Série 
veřejných čtení, kterou organizuje příspěvková organizace Česká centra, má za cíl 
zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí 
proudy. Už podruhé se k akci připojil i Bohumín. 

„Vloni jsme četli v knihovně, letos jsme udělali 
čtenářský „pokojíček“ přímo na náměstí,“ uvedl 
ředitel městské kulturní agentury K3 Karel Bal-
car. V předčítání doporučené literatury se stří-
dalo několik pozvaných hostů, mezi kterými 
byl například výtvarník Vladimír Pustowka, 
zástupkyně ředitelky Základní umělecké školy 

Marcela Suchánková a další. Jak už to tak bývá, 
dobrý úmysl v podobě konání venkovní akce, 
byl přírodou záhy potrestán. Ani déšť ale dora-
zivší účastníky ze stanu nevyhnal. Jako dočasné 
útočiště navíc dobře posloužil i lidem, kteří si 
to 21. září vykračovali do přilehlého kina na 
divadelní představení Skleněný zvěřinec se Si-

monou Stašovou. „Kromě stálých účastníků se 
u nás zastavovali i kolemjdoucí, na chvíli se za-
poslouchali a pokračovali dál,“ vysvětlil Balcar. 
Čtenářská akce za neustále se měnícího počtu 
účastníků skončila po setmění. Projekt Noc li-
teratury se postupně rozrůstá a stává se kultur-
ní akcí s mezinárodním rozměrem. V roce 
2022 je jedním z kulturních projektů pořáda-
ných v rámci předsednictví ČR v Radě EU 
a bude se konat ve více než 15 zemích na 4 kon-
tinentech.  Petr WOJNAR

Čtenářský pokojíček vytáhli na náměstí 

Foto: Ondřej KoelblFoto: Ondřej Koelbl

CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách  
jsou baktérie, plísně, alergeny,  

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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Kočkovité šelmy, jeskynní medvěd, mamuti. Do Bohumína na přelomu září a října 
zavítal pravěk v podobě putovní výstavy Doba ledová: Lovci mamutů. 

Návštěvníci se mohli potkat tváří v tvář s vyhy-
nulými zvířaty a savci z dávných časů, a to od 
menších modelů mláďat až po sedmimetrové 
exempláře. K realističtějšímu pocitu z historického 
setkání dopomohly i pohyby a zvuky, které mode-
ly vydávaly.  (woj)

Mezinárodní den evropských jazyků spadá na 26. září. Na Zá-
kladní škole Čs. armády si ho žáci společně s učiteli oslavili a při-
pomněli v úterý 27. září, a to pěkně po svém. 

Naši nejmladší prvňáčci se pus-
tili spolu s paní učitelkou do příbě-
hů Prasátka Pepy v různých jazy-
cích a soutěžili, kterým jazykem 
zrovna Pepa mluví. Navštívil je také 
náš nový pan učitel, rodilý mluvčí, 
který si s nimi povídal a hrál zábav-
né hry v anglickém jazyce. Dokon-
ce zpívali francouzskou píseň, ke 
které si připravili i ochutnali fran-
couzské palačinky.

Zbytek žáků se také nenudil 
a nezahálel. Žáci 2. až 9. ročníku 
pracovali společně v různě namixo-
vaných skupinách. Vytvořili jsme 
24 skupin dle různých evropských 
jazyků jako např. němčina, španěl-
ština, francouzština, maďarština, 
ale i arménština, islandština, gru-
zínština a jiné. Během celého dopo-
ledne jsme poznávali daný evrop-
ský jazyk z mnoha pohledů. Našli 

jsme si, kde všude na světě se do-
mluvíme tím a tím jazykem, jaká je 
abeceda, výslovnostní odlišnosti, 
jaká je kultura a tradice v daných 
zemích, základní informace o ev-
ropských zemích, co kde mají dob-
rého k jídlu a pití, které známé 
osobnosti mluví jakou řečí… Nau-
čili jsme se v daném jazyce pozdra-
vit, zeptat se jak se jmenuješ, nebo 
jak se máš. Někteří poslouchali 
hudbu či hymnu, jiní tancovali čar-
dáš, někdo i ochutnával, ale přede-
vším všichni spolupracovali, bavili 
se, pomáhali si mezi sebou a získali 
mnoho nových informací a zkuše-
ností. Chtěli bychom všechny žáky 
moc pochválit za jejich aktivitu, 
schopnost a zodpovědnost za svou 
odvedenou práci.  

 Jana PĚTROŠOVÁ,  
 ZŠ a MŠ Čs. armády 

Společnost Bonatrans Group vy-
hlašuje každoročně firemní gran-
tový program BONAGRANT, 
v němž prostřednictvím žadatelů 
z řad svých zaměstnanců přispívá 
na projekty rozvíjející místní ko-
munitu. Díky této aktivitě se děti 
z MŠ Nerudova radují z nového 

houpacího „hnízda“. Houpání vy-
volává pocit pohody a vnitřního 
klidu, stimuluje centrum rovnová-
hy, rozvíjí koordinaci pohybu tru-
pu a nohou, aktivuje mozek a po-
zitivně ovlivňuje procesy učení 
a vnímání. 

 Kolektiv MŠ Nerudova

Do Bohumína dorazili mamuti

Evropský den jazyků po “ČS - áčku” 

„Houpy, houpy, kdo se houpe není hloupý“

Střízlík obecný je skořicově hnědý neposedný ptáček s ocás-
kem namířeným takřka vzhůru. Jeho nepatrná velikost se sta-
la synonymem pro všechny drobné živočichy. Obývá celou 
Evropu s výjimkou jejích nejsevernějších oblastí.

Žije na vlhkých místech, kde se 
ukrývá v roští a houštinách, takže 
nejspíše ho prozradí jen jeho velmi 
hlasitý zvonivý zpěv, kterým se 
ozývá i v zimě. Hnízdí v kamení, 

vývratech stromů a dalších růz-
ných dutinách a štěrbinách staveb. 
Péči o potomstvo od vystýlky 
hnízd po sezení na vejcích a krme-
ní mláďat obstarávají jen samice. 
Samci pouze občas přikrmují po-
tomky a veškerou svou energii bě-
hem léta vynakládají na stavbu 
dalších velmi bytelných a masko-
vaných hnízd, kterých bývá prů-
měrně tři až čtyři a do kterých se 
snaží nalákat další partnerku.  
 Jiří ŠUHAJ

 Foto: Petr Sněhota

Střízlík obecný 
(Troglodytes troglodytes) Příroda Bohumínska

ptáci (300)

Foto: Petr WojnarFoto: Petr Wojnar
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Přestože je snad definitivně pryč doba, kdy lockdowny drtily 
a unavovaly českou společnost, tak pro zdravotnická zařízení 
musejí dále platit o poznání přísnější hygienická pravidla. Bo-
humínská městské nemocnice proto už s předstihem informuje 
rodinné příslušníky svých pacientů, že v případě výskytu nákazy 
nemoci covid-19 na odděleních dojde k zastavení návštěv. 

„Často máme na lůžkách hospita-
lizováno i poměrně velké množství 
starších pacientů, u kterých musíme 
být nadále obezřetní. Proto jsme na-
stolili pravidla, která začala platit už 
od začátku září,“ vysvětlil předseda 
představenstva Bohumínské měst-
s k é  n e m o c n i c e  S v a t o p l u k 
Němeček.

Situace s nárůstem pozitivních pa-
cientů není alarmující, přesto ne-
mocnice zavedla povinné nošení 
roušek a respirátorů také u personálu 
na všech odděleních centra následné 
péče, tj. LDN 1, LDN 2, ošetřovatel-
ském oddělení a oddělení zdravotně-
-sociálních lůžek. „Týká se to však 
také příchozích návštěv. Žádáme ro-
dinné příslušníky, aby naše nařízení 
začali respektovat. Chráníme pacien-
ty, ale koneckonců také zdravotníky. 
Přicházejí pro nás zase složitější mě-
síce,“ uvedl Svatopluk Němeček.

Pokud se na některém z oddělení 
objeví výskyt nemoci covid-19, 
bude to automaticky znamenat 
jeho uzavření pro veřejnost. „Dou-
fáme, že to nebude příliš často. Do-
poručujeme, aby se rodiny pacientů 
před návštěvou informovaly, zda je 
oddělení přístupné. Budeme se sna-
žit o včasnou informovanost také na 
našich sociálních sítích,“ dodal 
předseda představenstva Bohumín-
ské městské nemocnice.  (hbr)

Od začátku října se znovu rozšiřuje nabídka služeb Bohumínské městské nemoc-
nice. Každé pondělí od 7 do 10 hodin bude svou ambulanci v rámci tohoto zdra-
votnického zařízení provozovat uznávaný specialista v oblasti plastické chirurgie, 
MUDr. Ladislav Petráš. 

„Jsme moc rádi, že jsme se dohodli na spolupráci 
s kmenovým lékařem ostravské fakultky, který má 
za sebou nejen tři atestace, ale je zároveň jako je-
den z mála českých odborníků i členem Mezinárod-
ní konfederace pro plastickou rekonstrukční a este-
tickou chirurgii. Bude to další zajímavý přínos pro 

naši nemocnici, a zejména pak pro pacienty,“ 
uvedla místopředsedkyně představenstva Bohu-
mínské městské nemocnice Petra Tomanová.

V pondělí dopoledne bude MUDr. Ladislav 
Petráš ambulovat zatím v 1. patře pavilonu 
A v místě očkovacího centra, po otevření nového 

traktu se přesune do moderních prostor. V Bo-
humíně se bude následně věnovat i samotným 
zákrokům. „Bude se specializovat na operativu 
Dupuytrainovy kontraktury, úžinových syndro-
mů, kam patří třeba známé karpály, různým der-
matochirurgickým výkonům, jako jsou odstraňo-
vání znamének, kosmetických kožních projevů, 
dále pak operacím očních víček, ušních boltců 
a podobně,“ dodala Petra Tomanová. Pacienti se 
před vyšetřením v ambulanci mohou objednávat 
na telefonním čísle 737 109 852.  (hbr)

Administrativní část bohumínského Domova Jistoty se pře-
souvá do nové zrekonstruované budovy. Původní objekt, kde 
měla krajská organizace kanceláře, využije Zdravotnická zá-
chranná služba Moravskoslezského kraje. Přestěhuje do něj 
zázemí, které zatím sídlí v provozní budově Domova Jistoty. 
Záchranáři uvolněné prostory následně umožní další rozvoj 
sociální služby. 

„Podařilo se nám vytvořit takové 
kolečko, na jehož konci budou nové 
volné prostory Domova Jistoty. Ty 
budeme moci využít například na 
rozšíření kapacity domova pro seni-
ory nebo vybudování společenské 
místnosti. Změny jsou ve výsledku 
výhodné pro všechny zúčastněné 
strany. Město Bohumín nám daro-
valo budovu ve Slezské ulici, pro 
kterou nemělo využití, a která tak 
zbytečně zatěžovala městskou po-
kladnu. Domov Jistoty si získanou 
budovu za 2,8 milionu korun zre-
konstruoval a přesunul do ní sídlo 
administrativy. Uvolněné prostory se 

pak hodí bohumínským záchraná-
řům, kteří do nich přesunou své zá-
zemí a budou ho moci napojit na 
stávající garáže,“ uvedl náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje 
pro sociální oblast Jiří Navrátil 
a doplnil, že záchranná služba pro 
své zázemí nyní využívá prostory 
Domova Jistoty. Tyto prostory, kte-
ré jsou součástí provozní budovy 
domova pro seniory, se v dohledné 
době uvolní a domov je využije pro 
zvýšení kvality poskytované péče.

 „Budovu, kterou nám darovalo 
město, jsme zrekonstruovali, změnili 
jsme dispozice jednotlivých místností, 

vyměnili podlahy, omítky a všechny 
elektrorozvody. Také jsme vybudovali 
nové sociální zařízení. V nových 
krásných prostorách budou mít naši 
zaměstnanci velmi příjemné prostře-
dí. Těšíme se také na další změny, 
kterých už využijí i klienti našeho 
domova. Až se záchranáři ze zapůj-

čených prostor v našem domově vy-
stěhují, čeká nás další rekonstrukce. 
Rádi bychom se už pustili do přípra-
vy projektové dokumentace, aby-
chom byli na rekonstrukci připravení 
a spustili ji bez zbytečných průtahů,“ 
sdělila ředitelka Domova Jistoty Ji-
řina Zdražilová. (red)

Covid může zastavovat návštěvy Dotazníky hledejte v ambulancích

Portfolio nemocnice rozšíří plastická chirurgie

Jistota má nové sídlo 

V ambulancích, které jsou provozovány Bohumínskou měst-
skou nemocnicí, začalo další dotazníkové šetření spokojenosti 
pacientů. Po roce se tak vedení zdravotnického zařízení snaží 
znovu zjistit, zda se některá opatření z posledních měsíců ne-
minula účinkem. 

„Podobné šetření jsme absolvovali 
na jaře letošního roku a teď bychom 
si chtěli ověřit, zda došlo k nějakém 
posunu. Primárně jsme se zaměřili 
na pacienty, kteří navštěvují naše 
ambulance, následně pak proběhne 
podobný průzkum i na lůžkových 
odděleních nemocnice,“ prohlásila 
manažerka pro akutní ošetřovatel-
skou péči Romana Vrátná.

V dotazníku se pacienti a klienti 
mohou nyní vyjadřovat k systému 
objednání, délce doby strávené 
v čekárně nebo také k ochotě per-
sonálu. „Cílem je, abychom se pořád 
zlepšovali. Dotazníky nám mohou 

nastavit jakési zrcadlo. Získané po-
znatky si poté důkladně vyhodnotí-
me a budeme na vylepšení naší péče 
i nadále pracovat,“ prozradila Ro-
mana Vrátná.

Dotazník mohou klienti žádat 
v ambulancích v rámci nemocnice, 
samozřejmě bude průzkum probí-
hat také v ordinacích nemocnič-
ních lékařů na poliklinice. „Celá 
akce potrvá zhruba měsíc. Vzhle-
dem k tomu, že pak se bude většina 
ambulancí stěhovat do nového trak-
tu, chtěli jsme mít srovnání ambu-
lancí ve shodném prostředí s loň-
ským rokem,“ dodala.  (hbr)

Foto: MSK Foto: MSK 

Poděkování týmu ošetřovatelů
Ráda bych tímto způsobem poděkovala celému týmu ošetřovatelů, 
obzvlášť Bc. Ester Brankovičové z oddělení sociálních lůžek Bohu-
mínské městské nemocnice. A to za neuvěřitelnou lidskost a laskavý, 
vstřícný přístup ke svým pacientům.  Kateřina ŠKUTOVÁFoto: ilustrační Foto: ilustrační 



  ČÍSLO 18 / 2022 13

Fotbalisté Bosporu zatím plní to, co si předsevzali. Po dvou tře-
tinách podzimní části čtvrté nejvyšší soutěže se drží v horních 
patrech tabulky, vedoucí příčka je tak pro svěřence Martina 
Špičky pořád na dostřel. „Zatím asi naše výkony nemají kvalitu, 
jakou bychom si představovali my i fanoušci, ovšem podstatné 
je, že sbíráme body,“ usmál se kouč Bosporu.

Bohumíňáci sice brzy na podzim 
ukončili šňůru neporazitelnosti, 
která trvala dlouhých 15 zápasů, zá-
roveň však potvrdili ambice čeřit 
vody v horních patrech tabulky. 
„Dalo se předpokládat, že to nebude 
trvat věčně, jednou to přijít muselo. 
Takové jaro, kdy jsme neprohráli, se 
bude opakovat asi těžko, přesto i ta-
hle zkušenost nás posunula dál,“ 
konstatoval Martin Špička.

Měl radost, že tým je úspěšný 
hlavně doma. „Chceme, aby naši fa-
noušci viděli výhry. Porazili jsme 
silné soupeře z Polanky, Valašského 
Meziříčí, Frenštátu i Bílovce, ztratili 
jsme pouze body za remízu s Havířo-
vem. To je výborná bilance. Bohužel 
venku přišly zbytečné prohry, na 
Hlubině, v Novém Jičíně i Rýmařově 
jsme určitě měli na víc. Soupeři ne-
jsou vyloženě kvalitnější, je to hlavně 
o nás. Pokud do zápasu kluci dají 
všechno, máme na to, abychom pora-
zili kohokoliv,“ prohlásil trenér.

Letošní divize F je nesmírně vy-
rovnaná. „Nikdo se bodově neodpou-
tal a není ani vyloženě slabých týmů,“ 
řekl Martin Špička. Jeho svěřence 
ještě čekají čtyři kola, z toho dva sou-

boje doma. V neděli 16. října se za 
parkem představí od 14:30 hodin 
béčko Opavy a podzim završí Bohu-
míňáci poslední říjnovou neděli od 
14:30 hodin duelem s rezervním tý-
mem Karviné. „Doma se nám oprav-
du daří, a tak bychom rádi pozvali 
fanoušky. Chtěli bychom se s nimi pro 
tento úspěšný kalendářní rok rozloučit 
kvalitními výkony a hlavně vítězství-
mi,“ uzavřel trenér.  (bir)

Neuvěřitelná energie, dokonalý pohyb, nápaditá choreografie. 
Junioři bohumínského tanečního souboru Radost a Impuls bo-
dovali na mistrovství světa v jazz a modern dance v Makedonii. 
Ze šampionátu, který se konal v hlavním městě Skopje, přivezli 
titul vicemistrů světa.

„Rok od roku je soutěž náročnější, 
protože taneční výkony jdou nahoru 
raketovým tempem. Co minulou 
sezónu stačilo na bednu, v té nové 
už neobstojí,“ podotkla Lenka Kr-
čová, šéftrenérka souboru Radost 
a Impuls. Do Makedonie se sjelo na 
dva tisíce tanečníků, mimo jiné 
z Turecka, Kypru, Německa, Nor-
ska či Finska.

J u n i o ř i  s   c h o r e o g o r a f i í 
„Jazzzzzzz“ vybojovali v jazz dance 
formaci stříbrnou medaili, překo-
nali je pouze tanečníci ze Srbska. 
Děti souboru Radost a Impuls si 
vytančily 4. místo, medaile jim 
unikla doslova o vlásek. Čtvrté 
místo si za sólo jazz přivezl také 
Radim Ksenič. Několikrát se mla-
dým Bohumíňákům povedlo pro-

bojovat mezi patnáct nejlepších do 
semifinále. 

Bohumínští obstáli ve velmi silné 
konkurenci, například sólisté měli 
proti sobě až padesát konkurentů. 
Autorkami choreografií jsou Lenka 
Krčová a Barbora Walecká. „Šam-
pionát se letos konal podle nového, 
tříkolového systému. Je mnohem 
náročnější, přísnější a krutější pro 
tanečníky. Každý nepovedený detail, 
každá chybička vystaví dalšímu po-
stupu stopku,“ dodala Krčová. Vý-
pravu do Makedonie podpořilo 
město Bohumín.  (rzp)

Bilance TS Radost a Impuls 
na MS v jazz a modern dance 

2. místo, junioři, jazz formace "Jazzzz",  
I. vicemistr Evropy. 4. místo, děti, jazz for-
mace "Welcome in show music". 4. místo, 
Radim Ksenič - sólo jazz, junioři muži

Do semifinále postoupili: 
Radka Sláničková - modern sólo, junior. 
Stela Šnoblová - modern sólo, děti. Amálie 
Kováčiková - jazz sólo, děti. Nela Bážová, 
Natálie Schullová - modern duo, junioři. 
Adéla Beňková, Karolína Sidžinová - jazz 
duo, junioři. Malé skupiny: jazz děti, mo-
dern junioři, jazz junioři. Velká formace 
modern: Andělé a lidé nebo andělé a dé-
moni?

Juniorští tanečníci přivezli medaili ze „světa“ 

Bospor se drží na dostřel

Foto: Archiv souboru Foto: Archiv souboru 

AQUACENTRUM

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

pondělí až čtvrtek: 06.00 - 07.45, 

12.15 - 21.00

pátek: 12.00 – 21.00

víkendy a svátky: 8.00 – 21.00

SAUNOVÝ SVĚT

pondělí až čtvrtek: 12.15-21.00 
pátek: 12.00-21.00 

víkendy a svátky: 8.00 – 21.00

SPORTOVNÍ HALA 

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

denně: 6.00 – 22.00

BOSPORKA

730 521 457, bosporka@bospor.info, 
denně: 9.00 – 21.00

LEZECKÁ STĚNA

denně: 9.00 – 21.00

ADVENTURE GOLF 

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

říjen: soboty a neděle 10.00 - 18.00

TENISOVÉ KURTY 

730 521 456, 731 818 545,  
tenisove-kurty@bospor.info 

ZIMNÍ STADION

veřejné bruslení: soboty a neděle 
15.00-16.30

Pronájem ledové plochy: 777 707 782

rezervace na www.bospor.info

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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VZPOMÍNKY

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.

23. září jsme si připomněli nedožité 75. narozeniny 

pana Emila VELGOSE 

a zároveň 23. července jsme vzpomněli  
3. smutné výročí jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, ' 

syn a dcera s rodinou.

Smutný je domov, prázdno je v něm, chybíš mi, chybíš nám všem.

Dne 5. října jsme si připomněli  
10. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa MICZKA. 
Zároveň si 24. listopadu připomeneme  

jeho nedožité 75. narozeniny.

 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Soňa,  

dcera Elen a syn David s rodinami. 

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

10. října vzpomeneme nedožitých 90 let 

pana Ioanise KARANIKOLOPULOSE. 


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

synové a dcera s rodinami. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

13. října uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila 

manželka, maminka, babička, teta a kamarádka, 

paní Anna GALLIKOVÁ


S láskou vzpomínají manžel Andrej, dcery Darina, 

Monika a syn Dušan s rodinami.

Čas běží rychle dál, v mém srdci však navždy zůstane bolest a žal na krutý osud, 
který mi mého jediného syna v mladém věku vzal.

8. října uplynou 3 roky, kdy po krátké zákeřné nemoci 
opustil tento svět milovaný syn, synovec, a kamarád, 

pan Jiří MANDERLA. 
4. ledna by se dožil 44 let. 


Nikdy nezapomeneme a všem, kteří s námi vzpome-
nou, děkujeme. Mamka Věra, strýc Standa a Kiki. 

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 
Nikdy nezapomeneme na toho, kdo nám schází. 

14. října si připomeneme 8. smutné výročí 
našeho milovaného tatínka, bratra, strýce, 

dědečka, pradědečka, 

pana Karla DVOŘÁKA. 


S úctou a láskou vzpomíná rodina. 

Kdo Tě znal, ten si vzpomene. Kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene. 

17. října vzpomeneme 30. smutné výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela a tatínka 

pana Jaroslava JAROŠE. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jana a děti Ondřej a Gabriela s rodinami. 


Odešla jsi, jak Bůh si přál, v našich srdcích však zůstáváš dál. 

3. října jsme si připomněli 5. smutné výročí úmrtí 
a zároveň si 26. října připomeneme nedožité 80. narozeniny naší maminky, 

paní Hildegard RICHTEROVÉ. 
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. 

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

9. října si připomeneme 5. 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.

Dne 7. října vzpomeneme nedožitých 80 let 

paní Růženy HESSOVÉ z Pudlova, 

která nás náhle opustila po těžké nemoci 

ve věku pouhých 41 let. 



Vzpomíná syn Karel s rodinou. 

V našich srdcích žiješ stále. 

Dne 8. října uplyne rok, co nás navždy opustil 

pan Valentin VRÁBEL. 


S láskou a úctou vzpomínají manželka Pavla, dcera 

Martina s rodinou a syn Ladislav s rodinou. 

Vzpomeňte všichni, kdo jste ho měli rádi. 

Dne 9. října vzpomeneme 

7. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího KOCHA.

 

Syn Michal a Radka. 
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Městské noviny OKO ve spolupráci s psím útulkem v Šunychlu 
přináší pravidelnou rubriku, ve které hledáme domov opuš-
těným pejskům. Tentokrát Vám dobrovolnice z útulku Veroni-
ka Šutová představí fenku Axu. 

Čtyřnohých psích mazlíků bez 
domova je v různých útulcích mno-
ho, na tom se asi všichni shodne-
me... Našim přáním je nejen pre-
vence, aby se do takové situace 
dostalo co nejméně zvířat. Cíleně 
však pracujeme i na tom, abychom 
útulkové svěřence dobře připravili 
na nový domov. Snažíme se je soci-
alizovat, lépe poznat a v tom nej-
lepším případě pak vybrat ty správ-
né nové majitele. Ovšem co dělat, 
když je pes či fena připravena odejít 
do nového domova, ale zájemci ni-
kde? Právě k tomuto účelu slouží 
i seznamovací text útulkové fenky 
Axy. Věříme totiž v osudové setkání 
čtenáře, který si kříženku ovčáka 
zamiluje na první čtení.

Axa je úžasná a vitální krasavice 
středního věku, která pobývá v útul-
ku již přes rok. V minulosti ji před-
chozí majitel uvázal u sloupu a ne-
chal ji tam napospas osudu. Fenka 
v té době hárala a navíc prožívala 
náročné období. Začaly se jí dělat 
vředy na očích, tudíž ztrácela zrako-
vé vidění. Ani nechceme pomyslet na 
to, jak velký stesk musela prožívat. 
V té nejkřehčí životní chvíli ztratila 
oporu ve svém člověku. Nyní již vní-
máme, že své šrámy na duši z minu-
losti má zahojené. Jen ty oči se jí 
moc nezlepšily, a to ani po prodělané 
operaci. Možná to má svůj účel, 
možná je to jen špatná náhoda. Axa 
však sází na to, že svého vysněného 
majitele pozná podle činů, ne podle 
toho, jak vypadá. Pokud jsi to ty, kdo 
hledá klidnější, ale stále aktivní 
ovčandu, věrnou, pracovitou, maz-
livou, jsi na dobré cestě. Axa má 
stále chuť se učit novým věcem, jen 
k tomu potřebuje zodpovědné vedení 
a mít své místečko nejblíže ke svému 

lidskému příteli. Axa hledá člověka, 
který jí bude zrakem, a ona mu za 
to na oplátku nabídne své laskavé 
srdce.“

Kříženka ovčáka Axa, ev. číslo 
feny je 714, věk cca 8 let, kastrova-
ná. Novým držitelům jsou psi pře-
dáváni za poplatek 100 Kč. Adop-
tovat psa může pouze osoba starší 
18 let. Držitel s trvalým bydlištěm 
v Bohumíně je po dobu dvou let 
osvobozen od poplatku za psa.

 Veronika ŠUTOVÁ, dobrovolnice

Šest jednotek pomáhalo na začátku října ve Vrbici s přelo-
žením čtyř tisíc tun uhlí zahřátého na nebezpečně vysokou 
teplotu. 

Hasiči průzkumem zjistili, že je 
na místě uskladněno několik tisíc 
tun uhlí, na dvou místech našli 
ohnisko zahřáté nad kritickou 
teplotu (přes 80 stupňů Celsia). 
U podobných případů je nutné 
hromadu ochladit přeložením na 
jiné volné místo a rozložením do 

tenké vrstvy. „Hromady uhlí byly 
přeloženy a ochlazeny vodou na 
bezpečnou mez," uvedl mluvčí ha-
sičů Jakub Kozák. Hasiči pak ještě 
pár hodin dohlíželi na bezpečí 
v areálu, následně je vystřídali 
tamní správci.  

 (woj)

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 

18. října vzpomeneme nedožité 100. narozeniny 

pana Josefa KWASNEHO. 



S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami. 

To, že se rána zahojí, je jen zdání,  

v srdci však stále zůstává bolest a vzpomínání. 

17. října vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 

pana Rudolfa NITSCHEHO.

 
S láskou vzpomíná manželka Daniela, rodina 

Nitschova a rodina Savkova.

 PODĚKOVÁNÍ 

 Kontakt na útulek

Telefonní kontakt útulku: 
731 124 627

Adresa: Větrná, 
735 81 Bohumín-Šunychl

Web: www.mesto-bohumin.cz/
cz/o-meste/utulek-pro-psy/

Facebook: Psí útulek Bohumín 
(okr. Karviná)

Hledáme domov pro psí opuštěnce Hasiči pomohli s přehřátým uhlím

Foto: Radka MatonogováFoto: Radka Matonogová

REALITY
 ● Koupím garáž v Bohumíně. Cena 

dohodou. Tel.: 732 334 147.
 ● Prodám 3+1 byt u parku s balko-

nem. Cena 2 280 000. Bližší info na 
Bohumín 731 134 557 

 ● Prodám antikvariát v Bohumíně 
včetně e-shopu. Důvod – odchod do 
důchodu. Tel.: 602 544 338
SLUŽBY

 ● Provádíme pokládku plovoucích 
podlah, PVC, koberců, vinylu, samo-
nivelační stěrky. Tel.: 604 265 861.

 ● Nová Pedikúra M. Pečová, Kostel-

ní 363. Objednávky pouze telefonicky. 
Tel.: 770 103 362, e-mail: monika.
souskova@seznam.cz.
RŮZNÉ

 ● Prodám krbová kamna 7kw, sklo 
pod kamna, roury 2ks černá kolena. 
Tel.: 732 720 463.

 ● Poptávám zeminu vhodnou na do-
rovnání pozemku. Tel.: 605 521 531.

INZERCE

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
ZDARMA! 

Neurologická ambulance 
Bohumín, 

Studentská 64, tel.: 596 043 544

JSTE DIABETICI?  A CHODÍTE NA PEDIKÚRU?
U MNE VÁM MŮŽE VAŠE ZDRAVOTNÍ

POJIŠTOVNA PŘISPĚT AŽ DO VÝŠE

3 000 Kč
( z preventivních fondů zdravotních pojištoven)

TĚŠÍM SE NA VÁS - MAGDA TOMČIAKOVÁ
TEL. 603 379 781

Děkuji touto cestou všem přátelům a známým za účast na pohřbu mého 
manžela Jana Fodora, za květinové dary a projevy soustrasti. Velký dík 
patří i pohřební službě „Iveta Balarinová“ za citlivé vypravení pohřbu 
a krásná slova, která zazněla z úst řečníka.  Iveta FODOROVÁ s rodinou 

Foto: HZS MSKFoto: HZS MSK
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8.10. v 18 hodin SEDM KŘÍŽKŮ OTY 
MAŇÁKA. Narozeninový koncert k se-
dmdesátinám Oty Maňáka. Mezi gratu-
lanty budou Nikola Cenková, Štěpán 
Rak, skupina Alibaba a další. Kinosál K3. 

13.10. v 19 hodin NEJSTARŠÍ ŘEMESLO. 
I zástupkyně „nejstaršího řemesla“ po-
třebují vědět, co je to marketing. Diva-
dlo s Valérií Zawadskou, Zuzanou Slaví-
kovou, Janou Švandovou a dalšími 
známými tvářemi. Kinosál K3, 120 Kč. 

14.10. v 19 hodin ZAMAJOBE WITH 
SMALL KINGDOM. Koncert africké zpě-
vačky, pětinásobné nominantky na cenu 
South African Music Award. Klubová 
scéna foyer kina, 150 Kč. 

14.10. REVOLUTION TRAIN Do Bohumí-
na opět dorazí speciální protidrogový 
vlak. Vlakové nádraží Bohumín. 

KINO

7.10. v 19 hodin JAN ŽIŽKA, Česko (His-
torický), 125 min., 130 Kč.

9.10. v 19 hodin BUKO, Česko (Komedie), 
112 min., 140 Kč.

12.10. v 9 hodin CO JSME KOMU VŠICH-
NI UDĚLALI, filmový klub pro seniory, 60 
Kč. 

15. a 16.10. CIRKUS MAXIMUM, Česko 
(Komedie), 97 min., 130 Kč.

20. a 21.10. ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU, Čes-
ko (Komedie), 105 min., 140 Kč.

KINO PRO DĚTI

9.10. v 16 hodin PRINCEZNA REBEBLKA, 
Francie (Animovaný), 89 min., 120 Kč.

16.10. v 16 hodin WEBSTEROVI VE FIL-
MU, Česko, Slovensko (Animovaný), 65 
min., 100 Kč 

KNIHOVNA

3.10. – 8.10. TÝDEN KNIHOVEN. Upomín-
ková amnestie, sleva 50 % na roční regis-
traci, prodej vyřazených knih v dospě-
lém oddělením zdarma vyřazené 
časopisy. 

20.10. v 17 hodin ZDRAVÁ VÝŽIVA. Bese-
da o zdravé stravě. Přednášková míst-
nost knihovny K3, 50 Kč. 

KNIHOVNA PRO DĚTI

21.10. V 15 hodin PIZZA KVÍZ NA DĚT-
SKÉM. Dětské oddělení Nový Bohumín

TEEN ZÓNA

10.10. – 14.10. od 13 hod. (mimo středu) 
TURNAJ NA PLAYSTATIONU. Teen zóna. 

KURZY

8.10. od 8:30 hod. PAPÍROVÁ KRAJKA. 
Teen zóna, 250 Kč / lekce 

17.10. od 16 hod. KURZ PALIČKOVÁNÍ. 
Teen zóna, 300 Kč / lekce

VÝSTAVY 

Do 31.10. ODVRÁCENÁ TVÁŘ MĚSTA. 
Výstava Ladislava Pekárka ve foyer 
kina K3. 

1.10. – 31.10. MOJE FOTOGRAFICKÁ 
TVORBA. Výstava fotografií Jana Olborta. 
Knihovna 

FOTBAL 

16.10. ve 14:30 hodin FK BOSPOR - SFC 

OPAVA B. Muži, divize, hřiště za parkem. 

HOKEJ

15. 10. v 17:30 hodin HC BOSPOR BOHU-
MÍN - ROŽNOV P. RADHOŠTĚM, Krajská 
liga mužů, zimní stadion. 

BOSPOR 

říjen-březen VEŘEJNÉ BRUSLENÍ, vždy 
v soboty a neděle od 15 do 16:30. Zimní 
stadion.

říká manŽel své obézní Ženě: „Proč si zase kuPuješ šaTy s kvěTinami? vŽdyť v nich vyPadáš... (Tajenka).” Pomůcka: antl, arak, arit, ott.
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Tajenka: jako rozkvetlá tříhektarová louka.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 7.10. do 21.10. 
Programy také na www.bohumin.cz nebo www.k3bohumin.cz.

KAM V BOHUMÍNĚ?

Až do konce října má ve foyer Až do konce října má ve foyer 
kina K3 výstavu fotograf Ladislav kina K3 výstavu fotograf Ladislav 
Pekárek.Pekárek.


