
Sedmnáct nových studentů převzalo indexy z rukou prorektorky Vysoké školy
podnikání Renaty Nešporkové. Foto: Pavel Čempěl

Odložit bačkory a hurá do školních, respektive univerzitních »škamen«. V rámci
projektu »Bohumín učící se město« odstartoval už čtvrtý cyklus Univerzity třetího
věku (U3V). Imatrikulace se zúčastnilo sedmnáct studentů, které čekají dva roky
studia šitého na míru právě seniorům.

Dříve narození studenti absolvují formou
přednášek, seminářů, cvičení či exkurzí čty-
ři semestry. Nejprve se naučí pracovat s po-
čítačem a poté se musí vypořádat s nástra-
hami vybraného cizího jazyka. Ve třetím se-
mestru si mohou zvolit mezi architekturou,

uměním nebo zeměpisem a na závěr se
ponoří do praktického studia práva.
Univerzitu třetího věku zajiš�uje město

ve spolupráci s Vysokou školou podnikání
Ostrava. A zatímco si noví studenti 1. listo-

padu na radnici slavnostně převzali indexy 
a imatrikulační listy, v knihovně v No-

vém Bohumíně už začal příjem při-
hlášek pro příští ročník U3V. Hlásit
se mohou studenti starší 55 let, 
přičemž nehraje roli, zda mají stře-
doškolské vzdělání nebo ne. Vyu-
čování probíhá dvě hodiny týdně
na ZŠ Čs. armády a školné na 
jeden semestr činí 1800 korun.
Zájemci však hradí pouze 600
korun, zbylou částkou přispí-
vá město. (tch)

Ve zralém věku už se učit nemusí, ale chtějí
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Nejstarší plavec nekouří,
nepije, ale dobrému
jídlu neodolá str. 7

Adoptuje si psa, třeba 
jen na zkoušku str. 8

»Čtyřkolka« zvládá i ne-
přístupný terén str. 10

Odpadky v galerii, aneb
unikátní světový rekord

str. 11

Zábradlí mělo zvýšit 
bezpečnost, ale...

str. 3

Panelovky postupně mizí
v nenávratnu str. 6

Stálici na postu starosty »kryjí záda«
dva debutanti

Věra Palková předává po šestnácti letech štafetový kolík starostovi
a svým nástupcům. Foto: Pavel Čempěl

Vedení Bohumína prošlo gene-
rační obměnou. Rozhodli o tom
10. listopadu zastupitelé na svém
ustavujícím zasedání. Křeslo sta-
rosty obhájil Petr Vícha, který
stojí v čele Bohumína šestnáct let
a do funkce starosty byl zvolen už
popáté. Zato na postech místo-
starostů se objevily zcela nové
tváře. Dosavadní vedoucí 
organizačního odboru radnice 
Lumír Macura a mluvčí Baníku
Ostrava Igor Bruzl.

Zvolením nových místostarostů
vedení města výrazně »omládlo«.
Jeho věkový průměr se snížil o ce-

lých dvaadvacet let. »Je to pro
mě samozřejmě výzva. Mí před-
chůdci nasadili la�ku hrozně vy-
soko,« konstatoval zástupce sta-
rosty Lumír Macura. Přitakal
mu i Igor Bruzl. »Jsem rád, že se
můžu angažovat ve městě, ve kte-
rém odmalička bydlím a které mi
přirostlo k srdci jako žádné jiné.
Musím se hodně věcí naučit, ale
výhodou je, že nejdu do úplně ne-
známého prostředí« prozradil čty-
řiatřicetiletý a tedy nejmladší
člen nejužšího vedení města.
Na postech místostarostů »no-
váčci« vystřídali osm let »slou-
žícího« Josefa Plášila a Věru
Palkovou, která stála po boku
Petra Víchy v čele Bohumína
šestnáct let. 

(Dokončení na str. 3)
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Josef Plášil (63)
důchodce:
»S úsměvem jde všechno
mnohem líp.«

Roman Honysz (66)
důchodce:
»Umění je naslouchat 
lidem a to dobré v život
přenášet.«

Věra Palková (61)
náměstkyně hejtmana
kraje:
»Tělo nech� každodenní
své hýbání má«.

Vojtěch Balcárek (39)
ředitel Bohumínské
městské nemocnice:
»Štěstí je prostě dobré
zdraví a špatná pamě�.«

»Dokud se zpívá, ještě se neumřelo...«
»Kam s ní? Už je stará, opo-

třebovaná, věčně něco zapomí-
ná. Chce to mladou krev. Ale
drží se, prevít, zuby nehty. 
A nevíš, jak se jí zbavit, že?« -
Posadila jsem se na posteli 
a z čela mi padal ledový pot.
Uf, to byl ale sen! Nebo ne-
byl? Ne, opravdu nechci
skončit jako slamník ze zná-
mého fejetonu Jana Nerudy.

Ráno už ale starosta od dve-
ří zvesela zdravil kolegy: »Ma-
kat, čeládko líná, do práce!« a uhá-
něl Pavla, zda už je opravena
dlaždička na hlavní třídě a zda
konečně pokosili trávu v Drá-
tovenské ulici. O mé skleróze
nepadla jediná zmínka.

Jenže červ pochybností začal
vrtat a našeptává: »Jsi už na
radnici čtyři volební období, te�

navíc sedíš na dvou
židlích. Nemáš vol-
né víkendy, z domu
odcházíš za tmy 
a vracíš se za tmy…«
Oponuji: » Baví
mě to, Bohumín je
moje třetí dítě a ne-
můžu ho opustit.
Nejsem macecha!«
a sama sebe utvr-
zuji: »Úřad šlape
jako hodinky, cent-
rum města je k ne-
poznání, sídliště se
mění před očima, i
dálnici snad konečně dostavíme.
Mám ráda ›svoje školáky‹ a je-
jich problémy. Školy už jsou vy-
šperkované, jen by to ještě chtělo
dokončit školní dvory, otevřít ma-
teřinku pro maloušky, zavést
školní autobus…«

I v nemocnici
jsem obrazně »pro-
potila« hodně tri-
ček a dnes vypadá
skvěle. Zaměst-
nanci neprchají
do Německa, ba
co víc, rodí se
nám nadějná lé-
kařská generace.

Dost vzpomí-
nek! Ještě musím
na komisi, pak na-
studovat materiá-
ly na radu a při-
pomínkovat nové

směrnice! Zase přijdu pozdě!
Večer telefonovala Katka:

»Mami, mami, Vojtíšek má první
zoubek!!!« Můj zlatý vnouček,
škoda, že bydlí tak daleko. Ani
na Tobíška jsem se nebyla po-
dívat už čtyři dny, a to ho mám

v Bohumíně. Jsem to ale babka
na baterky! A aerobic jsem zase
nestihla. Rozhodnuto! Končím.
Život je krátký a raději zemřu
na bedýnce v tělocvičně než na
nějaké schůzi či v kanceláři.

Takže, moji milí Bohumíňá-
ci! Děkuji vám všem za důvěru
a podporu, kterou jsem celá ta
léta cítila. Dávala mi sílu řešit
všechny problémy s úsměvem
a snad i s nadhledem. Ale ne-
loučím se s vámi. Určitě se bu-
deme nadále potkávat na uli-
cích, v obchodě či na bazénu 
i na všech těch úžasných ak-
cích, které se v Bohumíně zro-
dily. A také musím občas mrk-
nout, jak se činí ta omladina,
které jsme předali štafetu:
»Neodcházím, jsem tady přece
doma!«

Věra PALKOVÁ

Do meandrů vyrazili
»zeměměřiči«

Rozsáhlé monitorování spo-
jené s měřením GPS souřad-
nic probíhá v přírodní památ-
ce Hraniční meandry Odry.
Sledování změn v korytě řeky
a okolní přírodě se týká bez-
mála sedm kilometrů dlouhé-
ho úseku od Starého Bohumí-
na k soutoku Odry a Olše.
Měření je naplánováno na ně-
kolik let.

»Monitorováním koryta Odry
chceme sledovat změny, ke kte-
rým dochází při zvýšené hladině
řeky. Řeka si v tomto úseku sa-
movolně hledá koryto, ukrajuje
zeminu z břehů a mění trasu to-
ku,« uvedl předseda pořádají-
cího sdružení Hraniční mean-
dry Odry Jiří Spáčil. Při moni-
torování vzniká rovněž foto-
dokumentace. Cílem je vytvo-
řit mapu změn v oblasti pří-
rodní památky. Získané po-
znatky mohou sloužit při výu-
ce na školách, studijních pro-
jektech či při plánování proti-
povodňové ochrany. Součástí
projektu je propagace přírodní
památky jako takové. Akci,
která se rozběhla v říjnu, fi-
nancuje samotné občanské
sdružení a město Bohumín.

(luk)

k r á t c ePředstavuje se nová rada města

Petr Vícha (47)
starosta města:
»Starého psa novým
kouskům nenaučíš... 
My už horší nebudeme.«

Lumír Macura (49)
místostarosta města:
»Spolupráce je součástí
smyslu života. Mám rád
lidi, s nimiž spolupracuji.«

Igor Bruzl (34)
místostarosta města:
»Nikdy nelituji žádného
rozhodnutí, které jsem
předtím mohl ovlivnit.«

Radu města opouštějí
dva její dlouholetí čle-
nové Svatopluk Něme-
ček a Vilém Bannert.
Oba v ní působili od ro-
ku 1994 (Němeček s pře-
stávkou v letech 2000
až 2002). Za svou práci
ve prospěch města si
zaslouží slova uznání 
i díků. Vilém Bannert
se navíc zapíše do his-
torických análů města
absolutní »docházkou«.
Během svého šestnác-
tiletého působení na
zasedání rady ani jed-
nou nechyběl. (fi)
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(Dokončení ze str. 1)
Dnes už bývalá místostarostka
Věra Palková pak starostovi 
a svým mladším následovní-
kům předala štafetový kolík ja-
ko symbol pokračování v jejich
rozdělané práci.

Sedmičlenná rada města bu-
de díky volebnímu výsledku
jednobarevná a zasednou v ní
výhradně zástupci ČSSD. »Cí-
tíme obrovskou zodpovědnost 
a děkujeme občanům za tu vel-
kou důvěru, kterou dali celému
našemu týmu. Máme šedesát
konkrétních cílů, které jsme slíbili
ve volebním programu, a proto se

Stálici na postu starosty »kryjí záda«
dva debutanti

Zábradlí mělo zvýšit bezpečnost, ale...

hned pustíme do práce,« uvedl
staronový starosta Petr Vícha.
Spolu s ním a výše zmíněnými
místostarosty tvoří městskou
radu Vojtěch Balcárek, Roman
Honysz, Věra Palková a Josef
Plášil.

Kromě volených zástupců
zřídili zastupitelé na svém prv-
ním zasedání také kontrolní 
a finanční výbor a zvolili jejich
předsedy. Předsedou finanční-
ho výboru se stala Yvona
Placzková (ČSSD) a předse-
dou  kontrolního výboru Da-
vid Maryška (ODS).

Lucie BALCAROVÁ
Lumír Macura podepisuje slib zastupitele. Posléze byl zvolen prvním
místostarostou. Foto: Pavel Čempěl

Nové zábradlí v křižovatce třídy Dr. E. Beneše a Štefánikovy ulice je přímo v úrovni očí mnoha řidičů a brání
jim ve výhledu.  Foto: Pavel Čempěl

Když se nedaří… V minulém Oku jsme 
v souvislosti s budováním cyklostezky v cent-
ru města informovali o nevhodně použitém
asfaltu, který museli stavbaři pokládat nad-
vakrát. Podobný osud bohužel čeká i čerstvě
instalované zábradlí na křižovatce. Brání 
totiž řidičům ve výhledu.

Zapeklitý problém se vyskytl na křižovatce tří-
dy Dr. E. Beneše a Štefánikovy ulice. Nové zá-
bradlí, které je součásti vybudované cyklostezky,
má chránit chodce. V tomto ohledu mu nelze

nic upřít. Horší je to se šoféry. Zábradlí dosahu-
je výšky očí většiny řidičů a na už tak nepřehled-
né křižovatce jim brání ve výhledu.

»Zábradlí je vysoké 110 centimetrů, aby splňovalo
přísné parametry pro ochranu chodců. Bohužel právě
jeho výška se ukázala jako velmi neš�astná,« konsta-
tovala Jana Slívová z odboru rozvoje a investic.
Kvůli bezpečnosti, tentokrát řidičů, bude nutné
zábradlí předělat. Autoři projektu proto uvažují
o snížení či zvýšení jeho úrovně. Problém by
mohlo vyřešit i umístění zrcadla do křižovatky,
ale to se nejeví jako příliš praktické. (tch)

Vánoční trhy
Na náměstí T. G. Masary-

ka a v prostorách kina se 27.
listopadu od 8 do 17 hodin
uskuteční tradiční vánoční
trhy.

Atmosféru blížících se Vá-
noc navodí poštovní schránka
pro Ježíška, stánky s převážně
ručně vyráběným zbožím, více
než 80 prodejců, ukázky řeme-
sel, taneční i hudební program
na pódiu. Děti se mohou těšit
na zábavný program s klauny 
a sněhulákem Františkem, díl-
ničku a zvířátka z ostravské
ZOO. V kině se bude promítat
pohádka Deš�ová víla od 10, 13
a 15 hodin. Vstupné je 40 Kč.

PROGRAM:
8.00 Reprodukovaná hudba
9.00 Zahájení
9.05 Calata historická kapela

10.05 Soutěže pro děti
10.20 Harmonikář Eda Rakus
10.45 Calata historická kapela
12.00 - 13.00 Reprodukovaná

hudba - vánoční písně
13.00 Folklorní soubor Morava
13.15 Harmonikář Eda Rakus
13.45 Folklorní soubor Morava
14.00 Klauni a Sněhulák - 

zábavný program pro děti
15.00 Soutěže pro děti
15.20 Folklorní soubor Morava
15.35 - 17.00 Reprodukovaná

hudba (red)

co se chystá



I Byt 1+2, v ulici Osvobodi-
telů 1021, číslo bytu 11, ka-

tegorie I.,  4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 58,40 m2,
celková plocha 61,59 m2. Pro-
hlídka 23.11. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 24.11. 
v 16 hodin.

I Byt 1+2, na náměstí T. G.
Masaryka 934, číslo bytu

4, kategorie I., 3. patro. Plo-
cha pro výpočet nájemného
69,32 m2, celková plocha 69,64
m2. Prohlídka 23.11. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
24.11. v 16.15 hodin

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1054, číslo bytu 31, kate-

gorie I., 7. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha 60,71 m2. Pro-
hlídka 23.11. od 9.30 do 10 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 24.11. v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Drátoven-
ská 198, číslo bytu 7, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 38,80 m2,
celková plocha 38,80 m2. Pro-
hlídka 18.11. v 10.30 - 11 hodin.
Opakovaná licitace se koná
24.11. v 16.45 hodin.

I Byt. 1+2, v ulici Alešova
921, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,22 m2, cel-
ková plocha 52,57 m2. Pro-
hlídka 25.11. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 29.11. 
v 16 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 71, kate-

gorie I., 13. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 28,86 m2,
celková plocha 31,18 m2. Pro-
hlídka 25.11. od 8 do 8.30 ho-
din. Licitace se koná. 29.11. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, na náměstí T. G.
Masaryka 934, číslo bytu 1,

kategorie I., 1. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 50,21
m2, celková plocha 50,53 m2.
Prohlídka 25.11. od 8.30 do 9
hodin. Licitace se koná 29.11.
v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, na třídě Dr. E.
Beneše 709, číslo bytu 6,

kategorie I., 4. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 36 m2,
celková plocha 36 m2. Prohlíd-
ka 25.11. od 9.45 do 10.15 ho-
din. Licitace se koná 29.11. 
v 16.45 hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v malé zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vyvolá-
vací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou zúčastnit občané EU s trvalým pobytem na celém území
ČR po dobu posledních pěti let, nebo mají na tomto území mi-
nimálně poslední jeden rok zaměstnání. Podrobné informace
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
I Byt 1+2, v ulici Čáslavská

983, číslo bytu 8, kategorie
I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,20 m2, cel-
ková plocha 58,40 m2. Pro-
hlídka 30.11. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 1.12. v 16
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nádražní
465, číslo bytu 9, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 66,68 m2, cel-
ková plocha 66,68 m2. Pro-
hlídka 30.11. od 8.30 do 9 ho-
din. Licitace se koná 1.12. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 238, číslo bytu 5, kate-

gorie II., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 58,65 m2,
celková plocha 62,20 m2. Pro-
hlídka 30.11. od 9.30 do 10 ho-
din. Licitace se koná 1.12. 
v 16.30 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 140, kate-

gorie I., 9. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 49,99 m2,
celková plocha 53,53 m2. Pro-
hlídka 30.11. od 10 do 10.30
hodin. Licitace se koná 1.12. 
v 16.45 hodin.

Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 596 092 199,
nebo osobně na MěÚ Bohu-
mín, odbor majetkový, číslo
dveří B207 v 1. patře, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor
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Poukázky pro »hříšníky« se osvědčily

Do roku 2009 si město ti-
sklo poukázky na potraviny,
základní drogerii a ošacení
svépomocí. Zároveň ale muse-
lo uzavírat dohody s obchod-
níky, kteří tyto poukázky přijí-
mali. »Loni jsme zkušebně oslo-
vili specializovanou firmu a uza-
vřeli roční smlouvu. Nyní už mů-
žeme říct, že tento systém funguje
a budeme v něm pokračovat,«
uvedl vedoucí sociálního od-
boru Daniel Ucháč. Díky ex-

ternímu dodavateli stravenek
se klientům rozšířila nabídka
prodejen a městu odpadla 
agenda uzavírání smluv s ob-
chodníky.  

Stravenky jsou jistou for-
mou omezení pro občany, kte-
ří zneužívají systém sociálních
dávek. Peníze, které mají slou-
žit rodinám k překlenutí ne-

příznivých životních situací,
utráceli za alkohol nebo hrací
automaty. »Přidělujeme je i kli-
entům, kteří jednoduše neumí 
s penězi hospodařit,« prozradil
Ucháč s tím, že podněty k této
skupině klientů přicházejí od
pracovníků sociálně právní 
ochrany dětí.

V současnosti pobírá část
dávek, především u »příspěvku
na živobytí«, ve stravenkách
devadesát lidí. Většinu z nich
přistihli sociální pracovníci ve
spolupráci s městskou policií
při pravidelných kontrolách 
v hernách či nálevnách.

Pavel ČEMPĚL

Stravenky pro příjemce sociálních dávek bude i v příštím
období dodávat specializovaná firma. Na tuto variantu při-
stoupilo město poprvé vloni a v ročním »zkušebním« období
se osvědčila. Dodavatel stravenek vzejde z výběrového řízení.

a k t u á l n ě

d o p i s y

v ý r o č í

Bude se v Bohumíně
vařit pivo?

Všiml jsem si, a kdo by ne,
jak naši spoluobčané chodí
utrácet peníze do Polska.
Tudíž by i Poláci a sousedé 
z okolí u nás mohli pustit po-
myslný »chlup«.

V létě jsem zavítal do Štram-
berku na Novojičínsku. A stej-
ně jako většině návštěvníků
zdejší trúby, neušel mé pozor-
nosti také městský pivovar na
náměstí. Tento pivovar vysta-
vuje, tedy vaří, velmi dobré
kvasnicové pivo. Kdo ho tam
ochutnal, dá mi za pravdu.
Napadlo mě proto, že když se
bude rekonstruovat Národní
dům aneb restaurace »Pod Ze-
lenym« ve Starém Bohumíně,
a� se vyčlení prostor pro zříze-
ní bohumínského městského
pivovaru. Ve Štramberku mají
varnu přímo ve výčepu, proto-
že při výrobě kvasnicového 
piva nejsou sklepy nutností.

Kdybychom tento druh zla-
tavého moku vařili i my, 
neměli bychom v širokém oko-
lí konkurenci. A� se nad tímto
návrhem zamyslí nové zastu-
pitelstvo města, vždy� už je po
volbách.

Josef ŠKUTA, občan ze Záblatí

Slon očima dětí
Rodinné centrum Slůně slaví

10. narozeniny. Oslavy dopro-
vází výtvarná soutěž a hlaso-
vání o nejlepší kresbu na téma
»Slon očima dětí«. Obrázky
dětí ve věku od tří do šesti let
jsou vystaveny v pobočce banky
ČSOB v Komenského ulici,
která tím zároveň připomíná
své dvouleté působení ve měs-
tě. »Každý obrázek má své číslo
a lidé pro něj mohou do 23. listo-
padu hlasovat,« uvedla vedoucí
centra Slůně Vilma Valentová.
Hlasovací lístky jsou k dispozi-
ci přímo na pobočce banky
denně od 9 do 12.30 a od
13.30 do 17 hodin. Jména vítě-
zů pořadatelé vyhlásí 26. listo-
padu v centru Slůně při oslavě
výročí jeho založení. Na auto-
ry nejlepších obrázků čekají
vstupenky do Divadla loutek 
v Ostravě, malířské a kreslíř-
ské potřeby, diplom. (luk)
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■ V průběhu dušiček jsme
na hřbitově v Novém Bohumí-
ně řešili dvě problémové udá-
losti. V prvním případě jsme
díky oznámení zadrželi muže 
z Ostravy, který zde zcizoval li-
tinové označníky hrobů. Muž
se dal na útěk a během něj se
pokusil ukrýt odcizené věci.
Nic z toho se mu nepovedlo 
a navíc jsme zjistili, že na hřbi-
tově kradl i předchozího dne.
Už dříve ukradené označníky
strážníci nalezli ve sběrně su-
rovin v Lidické ulici a vše vrá-
tili správci hřbitova.

Další případ se týkal podna-
pilého mladíka, který na hřbi-
tově kopal do svíček, lampiček
a dalších věcí na hrobech. I to-
ho hlídka zadržela.

■ Ve dvou případech strážní-
ci zjistili tvůrce černých sklá-

s t a l o  s e Volejte městskou policii: ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666 

dek. V Drátovenské a Boční
ulici ve Skřečoni byl odhozen
domovní odpad, který pře-
stupci uklidili a uhradili blo-
kové pokuty.

■ 26. října odpoledne nám
oznámil muž, že jeho dceři 

■ Večer 28. října strážníci dí-
ky oznámení Policie ČR zadr-
želi v Palackého ulici muže,
který byl podezřelý z vykrade-
ní tří motorových vozidel.

■ Strážník, který byl mimo
službu, si ráno 1. listopadu 

u bohumínské nemocnice ně-
jaké osoby nabízely drogy. Po
příjezdu na místo strážníci zjis-
tili, že odvážný oznamovatel
svým vozidlem zablokoval vo-
zidlo Audi patřící dealerům drog.
Dva muži z Bohumína a dívka
z Orlové se pokusili o útěk, ale
byli strážníky zadrženi. Dále
hlídka zjistila, že vozidlo s pol-
skou »espézetkou« bylo odci-
zeno a řidič má vysloven zákaz
řízení motorových vozidel.

všiml v Rychvaldské ulici po-
dezřelého muže sedícího v za-
parkovaném autě. Informoval
kolegy, kteří zjistili, že je po
muži vyhlášeno pátrání a zadr-
želi ho.  

■ Dopoledne 3. listopadu
objevila hlídka městské policie
v Drátovenské ulici odcizený
obytný přívěs.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják městské policie

Cíle Policie České republiky, tedy 
i bohumínského obvodního oddělení,
lze jednoduše vyjádřit slovy »předchá-
zet, vyhledávat a objasňovat«. Předchá-
zet kriminalitě, vyhledávat tu, které se
předejít nepodařilo, a tuto objasňovat.

Má-li být policie v plnění svých cílů úspěš-
ná, musí spolupracovat nejen se státními
orgány, orgány místní samosprávy a práv-
nickými osobami, ale také s občany. A aby
mohli policisté účinně pomáhat a chránit,
musí být především tam, kde k protiprávnímu
jednání dochází. Jedním z prostředků, jak
toho docílit, je spolupráce s občany, kteří
nejsou ke svému okolí lhostejní. Pro usnad-
nění komunikace mezi občany a policií byl
proto obvod města rozdělen do čtyř obvodů,
v nichž působí policisté - okrskáři.

Výkon okrskářů je nepravidelný, ale ko-
ordinovaný s ohledem na konkrétní bez-
pečnostní situaci v daném teritoriu. Ne-
bojte se je proto oslovit a požádat o po-
moc, ochranu nebo pouhou informaci.
Poznatky o situaci v dané lokalitě, které
okrskář od občanů získá, jsou jedním z kri-
térií, na jejichž základě je plánován výkon
služby hlídek v terénu. V místě vašeho
bydliště, pracoviště či školy.

Nelíbí se vám skupinky klábosících a uli-
cemi bezcílně bloumajících policistů, kteří
zkoumají výlohy obchodů a sem tam udělí
pokutu za špatné parkování? Řekněte
nám, kde a proč nás potřebujete, jen tak
můžeme efektivně a účinně plnit své cíle.

Oslovit můžete nejen svého okrskáře,
ale i kteréhokoli policistu v terénu či na
obvodním oddělení, které funguje nepře-

tržitě. Podněty je možné sdělit také telefo-
nicky na čísle 974 734 701, emailem na
adresu kaoopbohum@mvcr.cz, případně
prostřednictvím schránky důvěry u vcho-
du obvodního oddělení. Budete-li chtít
svou záležitost projednat přímo se mnou,

můžete mne osobně navštívit, nejlépe 

v úterý od 14 do 16 hodin. Tuto dobu jsem

si vyhradil pro kontakt s občany.

Martin WASTL, 
vedoucí oddělení PČR Bohumín

KOPYTOV

ŠUNYCHLSTARÝ 
BOHUMÍN

NOVÝ
BOHUMÍN

NOVÁ VES

VRBICE
ZÁBLATÍ

PUDLOV

SKŘEČOŇ

Neviditelný »zabiják«
Nepáchne, nemá žádnou

chu�, a o to větší nebezpečí 
s sebou přináší. Své o tom ví 
i pár z Bohumína, který 8. li-
stopadu unikl otravě oxidem
uhelnatým jen o vlásek. Muže
(43) a o tři roky mladší ženu
dostal do nesnází plynový ohří-
vač vody při koupání. »Oběma
se v koupelně udělalo nevolno,
ale naštěstí stačili zamořený pro-
stor včas opustit,« uvedl mluvčí
záchranné služby Lukáš Humpl.
Přivolaní zdravotníci přiotrá-
vený pár na místě ošetřili a pře-
vezli do nemocnice. Záchraná-
ři zasahují u pacientů s tímto
druhem otravy opakovaně.
Oxid uhelnatý totiž dokáže
velmi rychle přivodit bezvědo-
mí a způsobit trvalé poškození
zdraví nebo i smrt. (tch)

Budeme tam, kde nás potřebujete
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Panelovky postupně mizí v nenávratnu

Jedna po druhé mizí v propadlišti dějin, ale není třeba
truchlit. Z Bohumína se už téměř vytratily všechny panelo-

vé cesty. Tu předposlední, v pudlovské ulici Na Výsluní, cestáři
z větší části vyasfaltovali počátkem listopadu. Nový povrch spo-
lu s budováním kanalizace si vyžádal osmimilionovou investici.

Když letos zmizely panely i z ulice, které daly jméno, tedy Pane-

lové ve Vrbici, zbyly ve městě poslední dvě panelovky. Před ško-

lou ve Skřečoni a právě Na Výsluní. I tady však nyní kodrcání po
archaickém povrchu téměř odzvonilo a ulice prošla radikální pro-
měnou. Na první pohled je patrný zmíněný asfaltový koberec na
více než devadesáti procentech ulice, ale zásadní inovace se ode-
hrály i pod povrchem. Výměny se tady dočkalo tři sta třicet metrů
kanalizačního řádu včetně přípojek ke třiceti napojeným dom-
kům. »Omlazovací kúrou« prošly i chodníky. Část byla vysprave-
na, další úsek už má poklad i dlažbu zcela novou. (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Šestý díl seriálu o novinkách, službách a přednostech inter-
netových stránek www.mesto-bohumin.cz.

Jak se ráno cestou z domu obléct? Vzít si deštník?
Otázky, které si bez výjimky klade pravidelně každý 

z nás. Obstarožní lihové teploměry za okny mohou mást, nemlu-
vě o digitálních rádoby meteostanicích z tržnice. Přesto existuje
jednoduchá možnost, jak zjistit naprosto přesně aktuální stav po-
časí. Stačí se podívat na hlavní stránku městského webu. Zájemci
si mohou také »objednat« zasílání předpovědi na email nebo mo-
bil prostřednictvím služby E-info. 

Předpově	 počasí pro Bohumín a okolí je průběžně aktualizo-
vána a její součástí jsou on-line grafy teplot, oblačnosti, směru
vetru či deš�ových srážek. Data dodává oficiální cestou Meteo-
press. Aktuální teplotu ve městě však monitoruje vlastní teplotní
čidlo, díky němuž se údaj na webových stránkách aktualizuje kaž-
dých pět minut. Čidlo je natolik spolehlivé, že město poskytuje
naměřené teploty v reálném čase Meteopressu jako podklady pro
jejich výpočty a předpovědi. (tch) 

Počasí

Maryška pořádá sbírku 
starých autolékárniček

S nápadem shromáždit vyřa-
zené autolékárničky přišly děti
základní školy v Teplicích nad
Bečvou. »Výměna autolékárnič-
ky či její dovybavení čeká každé-
ho řidiče. Musíme vyřadit i tako-
vé, které ještě nemají prošlou ex-
pirační dobu. Žádá si to nová vy-
hláška, která začne platit od no-
vého roku. Řekli jsme si, že by ne-
bylo špatné začít staré lékárničky
sbírat,« uvedla vychovatelka
školy Marie Horká.

Bohumín se k akci připoju-
je. Ve městě sbírku pořádá ob-
čanské sdružení Maryška spo-
lečně se sdružením Přátel bo-
humínské historie. Pomáhat 
s organizací budou děti a mlá-
dež z volnočasového Klubu 
U Létající ryby. »Nápad nás 
oslovil a je v souladu s tím, co 
v Maryšce razíme. Nechceme mys-
let jen na sebe,« říká předsedky-

ně občanského sdružení Ma-
ryška Kamila Smigová a dodá-
vá: »Uvítáme kompletní lékár-
ničky, stejně jako obvazový mate-
riál. Toho je totiž v afrických ze-
mích velký nedostatek. Budeme
rádi za materiál, který má před
sebou ještě delší dobu spotřeby.« 

V Salónu Maryška bude sběr
lékárniček, případně obvazo-
vého materiálu, probíhat vždy
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18
hodin. Do výstavních prostor
občanského sdružení Přátel
bohumínské historie mohou li-
dé materiál nosit vždy v úterý,
ve čtvrtek a v pátek od 10 do
17.30, v sobotu od 8 do 15.30 
a v neděli od 12 do 19.30 hodin. 

Sběr materiálu bude na 
obou místech probíhat do 31.
prosince. Podrobnější infor-
mace na čísle 776 577 722.

Lukáš KANIA

Změny v legislativě si od ledna příštího roku vyžádají úpra-
vy autolékárniček. Jak naložit s těmi starými? Pokud je jejich
obsah stále k upotřebení, můžete autolékárničky darovat na
pomoc Africe. K humanitární sbírce se připojí i Bohumín.
Sběr začne 16. listopadu a potrvá do konce roku.

k r á t c e

Vánoční koncert
Křes�anský sbor v Bohumí-

ně pořádá již tradiční koncert
hudební skupiny »Okteto« 
z Opavy, který se uskuteční 5.
prosince v 17 hodin v koncert-
ním sále základní umělecké
školy v Žižkově ulici. Koncert 
s adventním poselstvím připo-
mene pravý význam Vánoc.

Přij	te si do koncertního sálu
základní umělecké školy spo-
lečně zazpívat známé vánoční
písně a koledy. Vstupné je
dobrovolné. (kost)

Delší návštěvy 
v nemocnici

Bohumínská městská ne-
mocnice od listopadu prodlou-
žila návštěvní hodiny. Pacien-
ty je nyní možné navštívit
denně od 15 do 17 hodin. (red)



7K o n t a k t :  o k o @ m u b o . c z ,�731 130 672 ● a r c h i v  O K A  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z

Nejstarší plavec nekouří, nepije,
ale dobrému jídlu neodolá

Majitelům trabantů obrátili »vtipálkové« svět naruby

Začíná svítat, město se teprve budí, ale v aquacentru už má za
sebou několik bazénů zcela výjimečný plavec. »Jsem nezmar,« 
říká o sobě sportovec, válečný veterán a nejstarší účastník 
nedávné akce »Plave celé město« Bohuslav Brachaczek (89). 
I přes zákazy lékařů chodí pravidelně plavat a jezdí na kole.
Užívá si zkrátka života, přestože už mu táhne na devátý křížek.

»S plaváním jsem začal v osmi
letech a od patnácti jsem přidal 
otužování,« vzpomíná duchem
stále mladý Brachaczek. Dlou-
há léta chodil na Kališok nebo
Antošovice, a zatímco na bře-
zích vysedávalo jen pár rybářů 
v hubertusech, on už se nořil do
ledových vod. S prvními tempy
totiž začínal v březnu a z vody
pomyslně »vylezl« až v říjnu. 

Pan Brachaczek působil za
války jako tankista v Anglii. 
I přes nelehké časy má na tuto
životní éru hezké vzpomínky.
Ani na ostrovech totiž nezů-
stal nic dlužen své pověsti
sportovce a kopal za tamní fot-
balovou jedenáctku. »Hrál
jsem i na stadionu Machesteru,«
říká pyšně. Jako sportovec se
také vyvaroval všech neřestí.
Otci například přivezl z Anglie
pytel »amerik«, ale sám v živo-
tě nevykouřil jedinou cigaretu.
O »panáky« se zase maximál-
ně sázel, ovšem nikdy je nepil.
»Na plesech se na mě dívali div-
ně, když jsem usrkával sodovku,«
pokrčí rameny pan Bohuslav.
Jedno si ale odepřít nedokázal
- dobré jídlo. »A chutná mi po-
řád,« dodává šibalsky.

Přestože pan Brachaczek od
mládí trénoval tělo a dodržoval
správnou životosprávu, nevy-
hnuly se mu těžké nemoci.
Před osmi lety mu onkologové
diagnostikovali rakovinu a před
dvěma jej zradilo srdce. Od té
doby má voperovaný kardiosti-
mulátor. Se zhoubným one-
mocněním se nakonec vypořá-
dal a se srdíčkem, které nyní
pracuje jen na dvacet procent,
se naučil žít. A jak sám říká, ži-
je rád a ničeho v uplynulých
devíti dekádách nelituje.

Pavel ČEMPĚL
Nejstarší aktivní bohumínský plavec je pravidelným návštěvníkem 
aquacentra. Mrzí ho jen to, že mu lékaři zakázali plavání v ledové vodě.

Bohuslav Brachaczek je už od 
roku 1981 v penzi, ale rozhodně
od té doby nezahálí. 

Foto: Pavel Čempěl

Toto má být vtipné? Možná
na recesní akci a s auty zralý-
mi »na odpis«. Majitelé dvou
vozů v Čáslavské ulici se ale
při tomto »kanadském žertí-
ku« smíchy za břicha rozhod-
ně nepopadali. Po nočním
řádění rádoby vtipálků se 
o ně spíše pokoušel infarkt.

Šok zažila časně ráno 4. lis-
topadu motoristka (42), která
se chystala do zaměstnání.
Vůz, který večer zaparkovala
před domem, sice našla na
svém místě. Jen v poněkud ne-
standardní poloze. Neznámí
výtržníci převrátili pod rouš-
kou noci automobil na bok.
Vzhledem k lehké plastové ka-
roserii trabantu jim to nedalo
mnoho práce a zřejmě se při
tom, narozdíl od majitelky,
skvěle »bavili«.

»Majitelka nám událost ozná-
mila a zároveň si všimla, že opo-
dál je na bok převrácený další
trabant,« sdělila policejní mluv-
čí Zlatuše Viačková. Také dru-
hý poškozený (79) zaparkoval
své vozítko večer před inci-
dentem u domu. Okna bytu
má bohužel na opačnou stra-
nu, a tak noční počínání van-
dalů vůbec nezaregistroval.
Dozvěděl se o něm až ráno od
policistů. Ti nyní případ vyšet-
řují, ovšem pouze jako přestu-
pek proti majetku.

»Škody u tohoto typu vozů jsou
velmi nízké. Majitelka prvního ji
odhadla na dva a půl tisíce, seni-
orovi vznikla na autě škoda pou-
ze za pět set korun,« dodala Viač-
ková. Není ale vyloučeno, že
policisté v průběhu vyšetřová-
ní překvalifikují skutek na
trestný čin.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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a k t u á l n í  t é m a

Za svobodu bok po boku se Svobodou
Už jich mezi námi mnoho není. Vá-

lečných veteránů, kteří na frontách II.
světové války bojovali za svou vlast. 
O to více nás může těšit, že jedním 
z nich je Bohumíňák Michal Hubinec,
který 29. října oslavil úctyhodné 93. na-
rozeniny. Účastnil se bojů na Dukle a s
jednotkou Ludvíka Svobody se probo-
joval až do Prahy.

Pan Hubinec plnil za války funkci řidiče
a šoférování ho provázelo celým životem.
Coby řidič z povolání se projezdil až do
penze, ovšem v pracovním procesu zůstal
dalších dvacet let. Na zasloužený odpoči-
nek tak odešel až ve svých osmdesáti. Po-
slední pracovní léta sice strávil jako topič,
ale ani tehdy nezanevřel na svou největší
vášeň - motorismus. »Vlastnil trabanta, kte-
rého bral jako člena rodiny,« vzpomíná dcera
Lenka Krčová. Zatímco jiní se nad bakeli-
tovým vozítkem z NDR jen ušklíbali, on
jej zahrnul veškerou péčí. »Každý návrat 
z cesty do garáže byl jako rituál. Vytáhnout

baterii, aby se nevybila, a postavit auto na
zvedák, aby nepřišly k úhoně pneumatiky,«
usmála se dcera.

Michal Hubinec pochází z chudých po-
měrů Podkarpatské Rusi, kde získal vztah
k přírodě a zemědělství. Proto každou vol-
nou chvíli trávil na své zahrádce v Šuny-
chlu, nebo se zapáleně věnoval dřevořez-
bářství. Také velmi rád cestoval, a když se
doslechl o nějaké akci, by� na druhém
konci republiky, okamžitě tam vyrazil. »Do
devadesáti byl maximálně vitální a naplno se
věnoval svým koníčkům,« vypráví Krčová.

Své 93. narozeniny oslavil Michal Hu-
binec v kruhu rodiny a svých nejbližších 
a nechyběli ani zástupci Svazu protifašis-
tických bojovníků. Ke gratulantům se ny-
ní připojuje i naše redakce a přeje osla-
venci do dalších let hodně štěstí, zdraví 
a životní pohody.

Pavel ČEMPĚL

Děkujeme touto cestou Svazu protifa-
šistických bojovníků za neutuchající zá-
jem o Michala Hubince a pravidelné
návštěvy u příležitosti jeho narozenin 
a jubileí. Manželka a dcery

Foto: rodinný archiv

Adoptuje si psa, třeba jen na zkoušku

Bohumínský psí útulek sídlí od samé-
ho počátku své existence v areálu býva-
lých kasáren v Šunychlu. Má kapacitu
dvaadvacet kotců a je po většinu roku
přeplněn. Stejně je tomu bohužel i teď.

Jelikož je zima přede dveřmi, obracíme se
na všechny s prosbou, aby navštívili opuš-
těné chlupáče a podívali se, zda by se jim
některý nezalíbil a nezamilovali si ho. Po-
kud jsou případní zájemci o adopci na váž-
kách, zda bude nový »člen rodiny« splňo-
vat jejich představy, nabízíme i možnost
vzít si pejska »na zkoušku«, nebo jen dočas-

ně na zimu. Umístění do pěstounské péče
by opuštěným zvířatům velmi pomohlo.

Město plánuje výstavbu nového útulku,
ale jeho realizace naráží na problém s umís-
těním. Vhodnou lokalitu se zatím nepoda-
řilo najít. Přesto věříme, že se nám v bu-
doucnu podaří vybudovat útulek, který
bude vyhovovat i v zimním období. 

Útulek můžete navštívit v pondělí, čtvrtek
a pátek od 15 do 17, v úterý od 7 do 9 a v ne-
děli od 14 do 18 hodin. Ve středu a v sobo-
tu je zavřený. ✆ 603 357 534, 731 714 150.

Eva LISZOKOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

1) Ovčák, pes (4 roky)

2) Kříženec, fenka 
(2 měsíce)

3) Kříženec, pes (4 roky)

4) Kříženec kokršpaněla,
fenka (5 roků)

5) Labrador, pes (2 roky) 

Foto: Pavel Čempěl
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Pozor na adventní věnce,
jsou příčinou mnoha požárů

Tak se nám opět blíží Vánoce, chvíle
pohody a klidu. V posledních letech se
však množí počet požárů od adventních
věnců. Příčina je velmi prostá. Na ad-
ventní věnec se umístí svíce a po jejich
zapálení se na ně prostě zapomene. Ho-
řící svíčky pak mohou při převrhnutí 
anebo dohořívání zapálit chvojí a jiný
hořlavý základ věnce, od kterého se vzní-
tí nábytek a následně celé zařízení bytu. 

Je třeba si uvědomit, že zapálenou svíč-
ku nelze položit kamkoli a na cokoli. V kaž-
dém případě by svíčka měla být umístěna
na nehořlavé podložce a v dostatečné
vzdálenosti od hořlavé dekorace věnce 
a to tak, aby se i při případném převrhnutí
svíčky nemohl oheň rozšířit mimo tuto
podložku. Rovněž je velmi důležité myslet
na vzdálenost zapálených svíček od hořla-
vých závěsů či záclon.

Další zásadou by mělo být, že hořící
svíčku nikdy nenechávejte ani na chvíli
bez dohledu, protože ani stabilní svíce na
pevném stole nejsou zárukou bezpečí.
Může ji shodit domácí zvíře nebo malé 
dítě. Pokud svíčky na adventním věnci ne-
jsou umístěny v nehořlavé a tepelně izolu-
jící misce, raději ho používejte jen jako 
dekoraci bez zapálených svíček. 

Karína ŠTEMBERKOVÁ,
Hasičský záchranný sbor Karviná



Děti z mateřské školy Rafinérský le-
sík opět oslavily podzim po svém, tento-
krát akcí s názvem »Dýňování«. Připra-
vovaly se na ni pod vedením svých paní
učitelek. Malovaly dýně, vyráběly je 
z nejrůznějších materiálů, pekly dobrůt-
ky… prostě věnovaly celý týden dýním. 

V den akce, která proběhla 3. listopadu,
se všichni sešli ve svých třídách, kde nej-
dříve dýně dlabali a posléze z nich vyráběli
panáčky, masky, strašidla a jiné dekorace.

»Dýňování« v Rafinérském lesíkuPodzimní dílnička 
v mateřské škole

Ve čtvrtek 4. listopadu jsme pozvali
rodiče, sourozence i prarodiče do Ma-
teřské školy Čáslavská, abychom spo-
lečně prožili atmosféru barevného pod-
zimu. 

Děti v obou třídách hostům zazpívaly 
a přednesly podzimní říkanky. Netrpělivě
očekávaly vyhodnocení soutěže ve sběru
žaludů a kaštanů. Nebylo důležité přinést
nejvíce, ale pomyslet na omezené možnos-
ti zvířat v chladných měsících. Zimní jídel-
níček jim zpestřilo sedmnáct dětí; Kašta-
nová královna Markéta Machoczková
První a Václav Daniš První, Kaštanový
král Martin Machoczek Druhý, Kaštanový
král Jaromír Zajíček Třetí a třináct rádců
Kaštanového království. Po korunovaci se
děti pustily do výroby podzimních dekora-
cí, ozdob, postaviček skřítků, obrázků 
z listů. V klidu temné třídy nám prosvítila
náladu čerstvě vydlabaná dýně.

Za všechny pedagogy děkuji dospělým,
kteří přišli a znásobili tak prožitek svých dětí.

Eva ULMANOVÁ, vedoucí učitelka I rodiče přidali ruku k dílu. Připravili
domácí pamlsky, pudinky, polévky, kom-
poty, ale také punč. Pro děti, samozřejmě.
Po setmění jsme si všichni společně zazpí-
vali na školní zahradě písničku Dýň a Dý-
ně, poté jsme se vydali na cestu za tykvo-
vým světýlkem, na jejímž konci čekala děti
sladká odměna. Troufám si říci, že se akce
vydařila, vzhledem k jiskřivým úsměvům
na dětských tvářích a spokojenosti rodičů.

Nikol PUNČEVOVÁ, 
MŠ Rafinérský lesík

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Naše škola v Záblatí se
proměnila v hrůzo-

strašný dům. 25. říj-
na jsme přišli v pře-
strojení za přízraky.
Měli jsme straši-
delnou diskotéku,

pili jsme hadí lek-
tvary a pekli dýňový

koláč a »krvavé prsty
staré čarodějnice«. Po stez-

ce odvahy jsme snědli pizzu, kte-
rou jsme si sami upekli. V knihovně pro
nás připravila paní knihovnice zajímavé
úkoly. Četli jsme strašidelné příběhy, vyrá-
běli škapulíře proti zlým duchům a řešili
literární kvízy. Nakonec jsme v knihovně
také přenocovali. »Děsuplný« den jsme si
všichni báječně užili.

Školáci ze Záblatí

Strašidelný večer záblatských školáků pokračoval
i v knihovně. Foto: ZŠ Záblatí

Záblatská škola se proměnila v hrůzostrašný dům



Nový vůz pojme pětičlennou posádku, která ve Vrbici zasahuje především
při živelných pohromách. Téměř polovinu investice stála jeho všestranná

výbava. Přišla na 566 tisíc. Foto: Pavel Čempěl
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»Čtyřkolka« zvládá i nepřístupný terén

Do Kopytova zavítal polský král s chotí

Spadnout autem do příkopu už ve Vr-
bici nemusí znamenat takový problém.
Místní jednotka dobrovolných hasičů to-
tiž vyfasovala zbrusu nový vůz vybavený
mimo jiné výkonným navijákem. Hlavní
předností přírůstku vozového parku je
ale pohon všech čtyř kol, díky němuž
mohou vrbičtí hasiči vyrazit k zásahům 
i v těžko přístupném terénu.

Plovoucí i ponorné čerpadlo, dieslový 
agregát, výsuvné žebříky i lezecká vý-
bava. Všestrannou výbavu nového
fordu doplňuje i nadstandardní
dvousetlitrová nádrž s vodu.
»Díky vysokotlakému proudu se
hodí k prvotnímu zásahu při
požáru. Vydrží až pětadvacet
minut,« vysvětlil Michal Sud
z SDH Vrbice. Vůz, který
jednotce pořídilo město,
přišel včetně výbavy na bez-
mála 1,4 milionu. Součástí
»balíčku« bylo i tažné zařízení
a vozík na člun, což hasiči ope-
rující v blízkosti jezera jen přivítali.

Každý hasičský rajon má svá specifi-
ka a Vrbice není výjimkou. Muži z jednotky
například zasahovali u několik kuriózních
nehod na panelovém parkovišti u Vrbického

hasičský vůz disponuje demontovatelným
navijákem, který bez problému utáhne až
pět a půl tuny. Přes tuto vymoženost však
hasiči šoférům vzkazují, aby se jámám a pří-
kopům raději vyhýbali. Pavel ČEMPĚL

jezera. »Pár řidičů už
neodhadlo konec neohrani-

čeného parkoviště a sklouzlo ze
svahu,«prozradil Sud. Pomoct těmto ne-
š�astníkům te	 bude mnohem snazší. Nový

Živý historický obraz tvořil kulisu kon-
certu, kterým osada Kopytov 6. listopa-
du zakončila letošní oslavy 530. výročí
své doložené existence. Do kopytovské
kaple svatého Jana Nepomuckého zavítal
polský král Jan II Kazimierz Waza (1609 -
1672) s chotí Ludwikou Marií Gonzaga.

Kostýmní podívanou spojenou s hudeb-
ním vystoupením uspořádalo Občanské

sdružení Přátel bohumínské historie. 
»V minulosti jsme několik podobných koncertů
s kostýmními prvky uspořádali a těšily se velké
oblibě. Do Kopytova jsme se proto s nápadem
rádi vrátili,« řekl předseda pořádajícího
sdružení Jan Teister.

Aktéři v dobově věrných šatech sehráli
příběh, který zachycuje historicky doložený
triumfální návrat polského krále do vlasti 

osvobozené od Švédů. Polský král se po-
zdravil s obyvateli Kopytova a v kapli si vy-
slechl koncert v podání přerovských truba-
čů pod vedením Martina Jakubíka z Oder.
Po hudebním vystoupení przemyský biskup
Andrzej Zawisz Trzebicki symbolicky navrá-
til Janu Kazimierzi královskou korunu. Na
závěr večera, který lahodil oku i uchu, roz-
zářil kopytovské nebe ohňostroj. (tch, luk)

1) Dvořané míří na slavnostní koncert. 2) Polský král pronesl projev k přihlížejícím obyvatelům Kopytova. 3) Kostýmní vystoupení 
vytvořilo v kapli výjimečnou atmosféru. 4) Jan II Kazimierz Waza vládl Polsku v letech 1648 až 1668. Foto: Pavel Čempěl



Slunéčko Harmonia axyridis
Příroda kolem nás - brouci Bohumína (67)

Dosahuje délky těla 6-9 mi-

limetrů; zbarvení je velmi pro-

měnlivé. Nejčastěji je světle

červené s devatenácti černými

tečkami. Tečky se mohou vzá-

jemně dotýkat nebo i chybět,

pokud se brouk vylíhl ve vyso-

ké teplotě - pak mohou být

krovky až čistě červenooran-

žové. V západní Evropě byla

Harmonia záměrně vysazová-

na do skleníků a sadů již od za-

čátku osmdesátých let, lavino-

vitě se ale začala šířit, díky vy-

soké plodnosti (2000 vajíček

za život), až během několika

posledních let. 

V České republice byla slu-

néčka Harmonia axyridis obje-

vena poprvé v roce 2006.

Možná i díky mírné zimě dob-

ře přezimovala a na jaře se za-

čala rychle množit. Na podzim

roku 2007 byl její výskyt hlá-

šen již z většiny krajů České

republiky. V témže roce jsem ji

nalezl ve Věřňovicích a na

podzim se již masově vyskytla

v Beskydech. Právě tedy proží-

váme začátek její mohutné in-

vaze na východ. V Bohumíně

se nyní vyskytuje ve všech

městských částech.

Text: Jiří ŠUHAJ,
foto: Jan Kašinský

V Česku žije 97 druhů slunéček. V posledních letech se 
objevilo invazní asijské slunéčko rodu Harmonia. Pro své
nadprůměrné schopnosti likvidovat mšice se stalo oblíbeným
vysazovaným přirozeným nepřítelem škůdců na polích a v sa-
dech v mnoha zemích.

11K o n t a k t :  o k o @ m u b o . c z ,� 731 130 672 ● a r c h i v  O K A  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z

Je z odpadu, ale do smetí rozhodně nepatří. Už nyní
se vyjímá na zdi zasedací síně radnice a možná ho čeká 
i cesta na brněnský veletrh GO a Regiontour 2011. Znak
města vyrobený výhradně z recyklovatelného odpadu je
dílem bohumínských středoškolaček. Jejich výtvor bude
součástí celorepublikové galerie a pokusu o světový rekord.

Odpadky v galerii, aneb unikátní 
světový rekord

S nápadem vytvořit »Největ-
ší galerie znaků měst a obcí ČR
vyrobených z odpado-
vých materiálů« přišla
Agentura Dobrý

den a společnost EKO-KOM.
Organizátoři sázejí na patri-

otismus a hrdost na svou 
obec, nemluvě o tom, že

výroba znaku prohlou-

bí u soutěžících znalosti heral-
diky. Především má ale projekt
podpořit sběr druhotných suro-
vin a demonstrovat, že i z nich
mohou vznikat hodnotné věci.
Ani naše město nezůstalo stra-
nou. Výroby městského znaku
se s chutí ujaly studentky oboru
Výchovná a humanitární čin-
nost Střední školy Bohumín.

»Při výrobě městského znaku
jsem zvolila obtížnější způsob
zpracování. Plastová víčka PET
lahví jsme rozřízly na dvě části,
horní plošku a pásek. Měla jsem 
obavy, zda to dívky po prvním či
druhém víčku nevzdají. Ale byly
trpělivé a vydržely,« pochválila
své studentky učitelka Jana
Šnyrchová. Na výrobě znaku

našeho města se podílela děv-
čata 2. a 3. ročníku, která nad
ním strávila patnáct hodin.

Bohumínský znak se stane
součástí celostátní kolekce, kte-
rá bude zapsána do České kni-
hy rekordů. Do akce se zapojilo
přes pět set měst a obcí, jejichž
symboly se postupně objevují
ve virtuální internetové galerii.
Nejzdařilejší znaky se v lednu
dočkají i výstavy skutečné. Bu-
dou představeny v rámci veletr-
hu GO a Regiontour 2011. Za-
tím není jisté, jestli do Brna po-
putuje i znak bohumínský. 
S určitostí se ale stane stálou
dekorací radnice.

Pavel ČEMPĚL
Studentky Střední školy Bohumín přispěly svým dílem k vytvoření 
světového rekordu. Foto: Pavel Čempěl

Znak o rozměrech 
jeden krát jeden metr
tvoří 376 víček PET

lahví, 3 černé PET 
lahve, 2 obaly 

ze šamponů a pracího
prostředku.
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Impuls vzkazuje: »My talent máme. 
A mistrovský!«

Odmítnutí účasti v talento-
vé soutěži nejprve bohumín-
ské tanečníky zamrzelo, ale 
v ma	arské Pécsi si vše vrcho-
vatě vynahradili. Impulsácká
velká formace »Galileo« vybo-
jovala v konkurenci čtrnácti
evropských týmů zlato, vůbec
první ve více než dvacetileté
historii souboru. »V zahraničí
zatím sbírali cenné kovy jen naši
junioři. Tato generace, která sla-
vila úspěch v letech 2007 a 2009,
nyní dozrála pro hlavní kategorii
a hned je z toho titul mistrů Evro-
py,« radovala se vedoucí sou-
boru Lenka Krčová, která
svým svěřencům vysekla po-
klonu: »Vítězství čtyřiadvaceti-
členné formace si nesmírně váž-
ním. Na rozdíl od talentovaných
sólistů tady hraje roli souhra ko-
lektivu, ochota podřídit své zájmy
ostatním.«

Oddanost týmu předvedli
Bohumíňáci v Pécsi během tří
mistrovských vystoupení. Pro-
tančili se vyřazovacím kolem
přes semifinále a finále až na
stupínek nejvyšší. Zatímco na
jevišti ze sebe dávali maxi-
mum po fyzické stránce, v zá-
kulisí dostávaly zabrat nervy.
V prvních dvou kolech totiž

Hledači talentů se šeredně zmýlili. Taneční soubor 
Impuls letos oslovila produkce soutěže Česko Slovensko
má talent. Vzápětí však svou nabídku stáhla s tím, že jí vy-
stoupení nepřijde zajímavé. Pokud ale »profesionální hle-
dači« na sklonku října zaregistrovali spanilou jízdu Impul-
su na Mistrovství světa v Maďarsku, měli by okamžitě vy-
běhnout do nejbližší restaurace, posbírat popelníky a vysy-
pat si jejich obsah na hlavu.

Krčová. Atmosféra se tak dala
krájet nejen v dějišti mistrov-
ství, ale i v obývácích rodin-
ných příslušníků v Bohumíně.
Mnozí totiž proseděli doma 

piloval tři měsíce, a pak s ním
vyrazil na soutěže v Česku. Po
prázdninové přestávce se ta-
nečníci vypravili za hranice. 
V Ma	arsku dosáhli na metu

porotci hlasují neveřejně a sou-
bory netrpělivě a dlouze čekají
na verdikt. Otevřeně se znám-
kuje až finále. »Bylo to hodně 
emotivní pro nás i naše příznivce,
kteří mohli vše sledovat v přímém
přenosu na internetu,« uvedla

u počítačů celé dny a prožívali
vše se svými dětmi, vnuky či
sourozenci - tanečníky. 

Bohumínský úspěch se začal
rodil letos v lednu, kdy soubor
jako každoročně připravoval
nové vystoupení. »Galilea« 

nejvyšší, ale sezona ještě ne-
končí. Už na sklonku listopa-
du odjíždí Radost & Impuls do
německé Riesy, kde je čeká le-
tošní mistrovství světa. Držme
jim palce.

Pavel ČEMPĚL

Mistrovské vystoupení »Galileo«, ve kterém se všechno »točí«. Foto: www.rendezvenyfotozas.hu

ŽDB GROUP a.s. ocenila své nejlepší »rytíře«
Měsíc listopad je ve společnosti ŽDB

GROUP spojen nejen s datem založení
firmy, ale také se slavnostním oceněním
nejlepších zaměstnanců, tedy s akcí »Ry-
tíř železné tradice«. Letošní, v pořadí již
4. ročník, uspořádala společnost v pátek
5. listopadu v kině K3 v Bohumíně.

Společnost letos slaví 125. výročí od své-
ho založení a slavnostní večer byl proto
provázán důležitými historickými milníky
firmy. Oceněné zaměstnance i ostatní hos-
ty přenesl na začátku večera »stroj času«
do roku 1885, kdy se začala psát historie

firmy. Postupně shlédli videoprojekce spja-
té s významnými daty společnosti v kombi-
naci se zajímavými historickými momenty

z celého světa až do současné doby. Slav-
nostním večerem provázeli moderátoři Ja-
na Doleželová a Radek Erben (na snímku),
kteří postupně pozvali na podium devěta-
padesát nominovaných zaměstnanců. 
Ti byli vybráni poradou vedení podniku 
a oceněni v deseti kategoriích. 

Bohatý kulturní program, ve kterém vy-
stoupila Leona Machálková, Muzikálová
show Praha, Taneční soubor Radost&Im-
puls a smyčcové trio In Flagranti, jistě
zaujal všechny přítomné a dodal správný
punc slavnostní náladě. 

odbor Personální záležitosti
ŽDB GROUP a.s. 
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JUNIOŘI TRH NADHOZ
Kategorie do 50 kg
1. místo Jaromír Gasior 58 kg 68 kg

Kategorie do 69 kg
1. místo Jan Gasior 105 kg *132 kg
3. místo Jan Mirga 91 kg 111 kg

Kategorie do 84 kg
2. místo Petr Sedláček 125 kg 151 kg

Kategorie do 85 kg
1. místo Jiří Gasior 125 kg 165 kg

Kategorie do 94 kg
1. místo Jakub Jureček 125 kg 160 kg

JUNIORKY TRH NADHOZ

Kategorie do 53 kg
1. místo  Kateřina Thérová 48 kg 58 kg

Kategorie do 58 kg
1. místo Hanka Gasiorová 58 kg *73 kg

* nový český rekord

30. září se v Havířově 
uskutečnilo Mistrovství Čes-
ké republiky ve vzpírání ju-
niorů a juniorek do 17 a do
20 let. Vzpěračský oddíl O.S.
Bonatrans Bohumín na této
vrcholné sportovní soutěži
reprezentovaly dvě dívky 
a sedm chlapců, kteří byli na
základě svých celoročních
výsledků na tuto soutěž no-
minováni Českým vzpěrač-
ským svazem. 

Jelikož v kategorii juniorů
patři bohumínští vzpěrači me-
zi nejlepší v republice, doufali
jsme, že se umístí na předních
místech svých váhových kate-
gorií. Výsledky ale předčily na-
še očekávání - viz tabulka.

Nutno podotknout, že Jiří
Gasior a Jakub Jureček na
těchto závodech nešli naplno,
protože je koncem listopadu
čeká Mistrovství Evropy junio-
rů do 20 a 23 let na Kypru.
Dále byli na tuto soutěž nomi-
nováni Hanka Gasiorová a v ka-
tegorii do 23 let Petr Petrov.

Zlaté žně bohumínských vzpěračů

Slovan Záblatí v polovině fotbalové sezony

Za zmínku stojí, že Český svaz
vzpírání nominoval na tuto vr-
cholnou evropskou soutěž šest
závodníků a z toho jsou čtyři 
z Bohumína.

Touto cestou chceme podě-
kovat všem našim sponzorům,
především podniku Bonatrans

Bohumín, bez jejichž podpory
bychom nemohli dosahovat
tak významných úspěchů. Vy-
braným závodníkům přejeme
mnoho úspěchů na Kypru.

Petr TEPLIČEK, 
předseda oddílu vzpírání 

O.S. Bonatrans Bohumín

Mužstvo starších žáků je si-
ce na úplném konci tabulky 
okresního přeboru, ale vzhle-
dem ke katastrofálnímu nezáj-
mu mládeže o kopanou a spor-
tovní aktivity vůbec, jsme v tu-
to chvíli rádi, že se nám daří
mužstvo vůbec zachovat v sou-
těži. Hlavním úkolem pro příš-
tí období je průběžně doplňo-
vat mužstvo o další hráče a udr-
žet jejich zájem o kopanou. Roz-

puštěním žá-
kovského muž-
stva bychom si výhledově způ-
sobili značné problémy pro
mužstvo dorostu.

Mužstvo mužů zatím nena-
plňuje očekávání. Po loňském
sestupu do okresní soutěže byl
jednoznačným cílem návrat do
okresního přeboru. Mužstvo
se nyní nachází uprostřed pě-
tičlenné tabulky. A protože na

vedoucí Baník Rychvald ztrácí
naši hráči značnou spoustu
bodů, bylo by úplným zázra-

kem, kdyby se
nám podařilo
na postup do-

sáhnout. Ale zázraky se dějí. 
»Vlajkovou lodí« klubu je 

v tomto ročníku jednoznačně
mužstvo dorostenců, které
přezimuje na druhé příčce 
okresního přeboru se ztrátou
čtyř bodů na vedoucí Stonavu.
Dorostenci v podzimní části
neprohráli ani jediný zápas 
a disponují kvalitním kádrem,

zkušeným trenérem i vedou-
cím mužstva. Postup do kraj-
ské soutěže v příštím roce by
byl nejlepším dárkem všem fa-
nouškům záblatské kopané 
k 50. výročí založení klubu.

Na závěr ještě zmíním neofi-
ciální mužstvo starých pánů,
které sice nehraje žádnou sou-
těž, ale jeho hráči svým nadše-
ním a zapálením pro kopanou
dokazují, že fotbal není jen ko-
níčkem, ale přímo životní filo-
zofií.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

b i l a n c e

Po podzimní části fotbalových soutěží je čas bilancovat. 
Také vedení Slovanu Záblatí krátce zhodnotilo dosavadní 
úspěchy a neúspěchy svých tří mužstev.

Oddíl košíkové TJ Bohumín začal se-
zonu dobrými výkony a své první zápa-
sy vyhrál.

● Bohumín - TŽ Třinec 66:46 Naši
hráči byli po celé utkání lepší a po dobrém
kolektivním výkonu zvítězili.

● Slavoj Český Těšín - TJ Bohumín
54:66  Další zápas na palubovce soupeře
jsme zvládli lepším závěrem a doskaková-

ním pod oběma koši. Body: Ziembinski 
V. - 19, Zdařil L. - 16, Arabasz J. - 10. 

● TJ Bohumín - Restart Havířov 76:64
Utkání bylo nečekaně vyrovnané, přede-
vším kvůli patnácti neproměněným trest-
ným hodům našeho družstva. Zlepšeným
výkonem v závěrem jsme však zápas do-
táhli do vítězného konce. Body: Ziembin-
ski V. - 22, Arabsz J. - 19, Cmiel I. - 12.

Další utkání na domácí palubovce odehra-
jeme v pondělí 22. listopadu v 19.30 hodin.

Oddíl košíkové oslaví v příštím roce 60.
výročí svého založení. Prosíme fanoušky 
a bývalé hráče, kteří vlastní fotografie 
z historie bohumínské košíkové a mohli by
je zapůjčit, aby nás kontaktovali na čísle
731 566 074.

Jaroslav ZIEMBINSKI, oddíl košíkové

Basketbalisté TJ Bohumín dobře vykročili do nové sezony

Turnaj mistrů 
opět  Bohumíně

Po dvouleté přestávce se v
Bohumíně opět uskuteční
turnaj sezóny ve sportovním
kulečníku. O víkendu  4. - 5.
prosince se sejde celá špička
českého karambolu na jedi-
nečném klání v kulečníko-
vém trojboji. 

Turnaj se uskuteční v herně
BC Bohumín na náměstí Bu-
doucnosti. Zahájen bude v so-
botu v 10 hodin. Finále se ko-
ná v neděli ve 13 hodin. Účast
přislíbili mistři republiky Janis
Ziogas, Miroslav Bača, Slávek
Tauterman, Jan Musil, Ivo
Gazdoš, Milan Ráček, Rado-
van Hájek, Ota Truksa, Miro-
slav Andrejovský.

Vstup pro diváky je volný.
Na závěr je čeká oblíbená tom-
bola s hodnotnými dárky. Ga-
rantem turnaje je jako každo-
ročně starosta města Bohumí-
na Petr Vícha. Zveme všechny
příznivce sportovního kuleční-
ku na tento neopakovatelný tur-
naj, jediný v České republice.

Petr DUDA, BC Bohumín
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Čatyr Dag 2010 (3)
Seriál vyprávění speleologů o zážitcích 

z letošní cesty na Krym píše Josef Wagner

Je čtvrtek a končí naše půso-
bení na platu Čatyr Dag. Dnes
vše balíme a přejíždíme na po-
břeží Černého moře na zá-
kladnu našich krymských přá-
tel. Cestou podél pobřeží Čer-
ného moře však nemůžeme
minout Massandru a Vlaštov-
čí hnízdo. V Massandře jsou
snad neslavnější vinné sklepy
Krymu, a samozřejmě být zde
a neokoštovat vína, to ani ne-
jde. Proto si objednáváme ex-
kurzi do carských sklepů i ce-
lého závodu, spojenou pocho-
pitelně s degustací vín. Absol-
vujeme prohlídku sklepů, kde
jsou uloženy láhve s víny ohrom-
né ceny už z poloviny osmnác-
tého století. Například láhev
vína z roku 1948 zde stojí oko-

lo 10 000 Kč. Nám nabídli osm
druhů, od skvělých suchých
vín po portvejny, což jsou sil-
ná vína s obsahem alkoholu o-
kolo 17 %. Jen v tomto závodě
se vyrábí více než padesát dru-
hů vín, všechna z hroznů, kte-
ré zrají na jižních svazích
Krymských hor nad mořem. Je
až s podivem, že se u nás tato
skvělá vína neprodávají.

Cestou ještě nemůžeme mi-
nout symbol Krymu »Vlaštov-
čí hnízdo«, zámeček stojící na
skále vypínající se přímo nad
hladinou Černého moře. Pů-
vodně zde stál klášter a pozdě-
ji gotický zámeček, který byl
přebudován po roce 1917 na
restauraci, která jako velmi
exkluzívní funguje dodnes. 

Příští den vyrážíme na ex-
kurzi historických skalních
měst v okolí Bachčisaraje. Na-
šim průvodcem je dřevorubec
Saňa, který byl ještě nedávno
plukovníkem a pilotem v ar-
mádě, ale jak říká, je třeba ži-
vit rodinu, a tak nyní kácí lesy.
Saňa nás za svým gruzovikem
vedl mezi vápencové stolové

hory, kde původní obyvatelé
Krymu ve skalních stěnách
vyhloubili řadu zajímavých,
bizardních skalních měst. Pod
horou Tepe Kermen se s námi
rozloučil, a zatímco my začíná-
me výstup na tuto horu, on
pokračoval do lesa kácet stro-
my.

(Pokračování příště)

Původní obyvatelé stolové hory Eski Kermen si v podzemí vyhloubili i své
chrámy. Foto: Josef Wagner

Vždy, když v průběhu voleb-
ního období vyhodnocujeme
plnění cílů svého programu,
uvažujeme o tom, co ještě mů-
žeme pro Bohumín udělat, co
je třeba zlepšit. 60 konkrét-
ních závazků, které jsme se za-
vázali splnit
během násle-
dujících čtyř
let, jste dostali všichni do
svých domovů a můžete kon-
trolovat jejich plnění. Vynika-
jící volební výsledek nám 
umožňuje pracovat bez ome-
zení, vyplývajícího z případ-
ných koalic. Nemáme se na
koho vymlouvat.

Už po několikáté máme
možnost plynule navázat na
připravené projekty, okamžik
voleb nepřináší žádný zásadní
zvrat.

V předvolební kampani naši
političtí soupeři volali po změ-
ně. Nejsme proti změnám, ale
nesmí to být změny k horšímu.
Většinová podpora, kterou

občané opakovaně dávají prá-
vě našemu programu, svědčí 
o tom, že jsou se směřováním
města v našem pojetí spokoje-
ni. Budeme i nadále rozvíjet
Bohumín tak, aby se v něm
všem dobře žilo. Dále budeme

dobře hospo-
dařit a snažit
se získávat do-

tace, abychom na naše záměry
měli dostatek financí. Víme,
že jedině tak přesvědčíme naše
občany, že zvolili dobře.

Samozřejmě si nemyslíme,
že jen my máme dobré nápady,
že máme patent na rozum.
Proto vítáme každý dobrý ná-
mět a připomínku od ostatních
stran v zastupitelstvu i od těch,
které se tam nedostaly. Rádi
přijmeme a posoudíme podně-
ty od všech občanů. Nadále se
s vámi, občany města, budeme
radit a budeme vás informovat
o připravovaných změnách.

Josef PLÁŠIL, 
předseda MO ČSSD

Čeká nás hodně práce 
Ve středu 10. listopadu zasedalo ustavující zastupitelstvo

Bohumína, které zvolilo starostu, místostarosty a radu města.
Díky velké podpoře vás voličů může sociální demokracie 
v Bohumíně opět, tak jako v uplynulých dvou volebních ob-
dobích, plně realizovat svůj program.

p o l i t i k a

TOP09: Budeme se podílet 
na řízení veřejných záležitostí

Nebudeme tedy mít rozho-
dovací pravomoci, ale získali
jsme možnost alespoň částeč-
ně se podílet
na řízení veřej-
ných záležitos-
tí. Stejně důležité je to, že bu-
deme moci uplatňovat náš
program, by� silou jednoho
hlasu. Víme, že jeden hlas ne-
stačí, a proto jsme připraveni
ke spolupráci. 

Volební výsledek považuje
místní organizace za významný
úspěch. Jsme strana ve městě
nejmladší a přesto jsme oslovili
řadu spoluobčanů. Vážíme si
vaší podpory. Je to pro nás sig-
nál, že pravicová politika je ur-
čité části občanů Bohumína
blízká. Pro nás z toho plyne, že
v nadcházejících čtyřech letech
budeme ze všech sil pracovat
tak, abychom dokázali ve vol-

bách příštích opět uspět. Naší
snahou bude na základě našich
pracovních výsledků oslovit

ještě větší část
občanů našeho
města.

Vážení spoluobčané, děku-
jeme všem našim voličům za
účast ve volbách. Důležitý byl
pro nás každý váš hlas. Je to
pro nás závazek do budoucna.
Budeme pracovat tak, abyste
neměli pochyby o vaší správné
volbě a po čtyřech letech jsme
se znovu se ctí mohli ucházet 
o vaši přízeň. Naší prioritou
zůstane naplňování motta Tra-
dice - Odpovědnost - Prosperi-
ta, a to vždy zdvořile a slušně.

Dovolte nám blahopřát vítě-
zům voleb a popřát jim mnoho
zdaru v jejich práci.    

Tomáš FODOR, 
MO TOP 09 Bohumín

p o l i t i k a

Vážení  spoluobčané,
Do komunálních voleb jsme vstupovali s heslem: »Budoucí

prosperita Bohumína je pro nás víc, než si myslíte.« Ukázalo
se, že TOP 09 voliče zaujala a propracovala se do zastupitel-
stva města. Díky vaší podpoře a důvěře budeme mít možnost
účastnit se jeho jednání. Ve volbách jsme získali 5,55 % všech
platných hlasů a tomu odpovídá jeden mandát.
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Co nám řekly výsledky komunálních voleb?
Bohumínská ČSSD v komunálních

volbách vyhrála a z 23 míst v zastupitel-
stvu jich obsadila 17 - další 4 roky tedy
bude jednobarevně vládnout na radni-
ci. ČSSD (někde s KSČM) podobně 
uspěla i v okolních městech. Dalo se to
do jisté míry očekávat, protože karvin-
ský okres je zejména díky své sociální
struktuře obyvatel a jejich spoléhání na
roli státu dlouhodobě považován za
baštu levice - to platí pro celostátní,
krajské i obecní volby. 

Být zde kandidátem pravicové politické
strany, navíc v době, kdy vláda ČR, složená
z představitelů ODS, TOP 09 a VV, je nu-
cena díky předchozím rozhazovačným vlá-
dám razantně zatáhnout za záchrannou
brzdu před propastí bankrotu veřejných fi-
nancí (průměrná rychlost zadlužování ve-
řejných financí je hrozivých 5.346 Kč za 
1 sekundu, na každého obyvatele ČR tak
připadá veřejný dluh 135.560 Kč - viz.
www.verejnydluh.cz), vůbec není snadné.
Nikdy nemůže být populární říkat lidem
do očí, že je nutno drasticky šetřit na stát-
ních výdajích, na mzdách ve veřejné sprá-
vě, propouštět státní zaměstnance, snižo-
vat sociální dávky či prodlužovat věk od-
chodu do důchodu - jenže kde brát a ne-
krást? Volání ČSSD a KSČM po zvyšování

daní a sociálního pojištění firmám je zcest-
né - teoreticky můžeme mít daň z příjmů
ve výši 100% - jenže všichni plátci bu	to
zkrachují nebo sídla svých firem odstěhují
mimo ČR, kde nebudou daně likvidační.
Potřebujeme přece férové podnikatelské
prostředí, kvalitní, rychlou a úspornou
státní správu, promptní vymahatelnost
práva - vysoké daně žádného domácího ani
zahraničního investora nepřesvědčí, aby
zde zřizovali nová pracovní místa.

Naši kandidáti poukazovali na neduhy,
které trápí obyvatele i návštěvníky Bohu-
mína - chybějící protipovodňová ochrana
města (centrum města v květnu nebylo za-
plaveno jen díky tomu, že velkou vodu ten-
tokrát udržela železniční tra� do Polska),
nedokončená městská kanalizace, chaotic-
ká nákladní tranzitní doprava městem,
problematická městská hromadná doprava
atd.), kumulace veřejných funkcí staros-
ta/senátor a místostarostka/vicehejtman-
ka. Jenže voličům nic z toho patrně nevadí,
i voliči ze zatopené Vrbice, Pudlova či Šu-
nychlu opět většinově volili ČSSD, která
už přitom ve svém volebním programu 
z roku 2006 hlásala konkrétní slib č. 35 -

p o l i t i k a

p o z v á n k a

dohlédneme na dokončení protipovodňo-
vé ochrany celého města … Starý Bohu-
mín zase volil ČSSD i navzdory jejímu ne-
splněnému slibu č. 11 - zamezíme chátrání
Národního domu … a občané z centra
města většinově volili ČSSD, ačkoliv ta
nesplnila svůj slib č. 27 - zmodernizujeme
tržnici u vlakového nádraží … 

Staronový starosta bohužel dále zůstává 
i předsedou klubu ČSSD v Senátu, což mu
po získání většiny v Senátu pro ČSSD ube-
re ještě více z času, který mohl věnovat zále-
žitostem našeho města… Nu což, nezbývá
než doufat, že alespoň noví místostarostové
přinesou na radnici novou energii, větší ra-
zanci při prosazování zájmů občanů a pod-
statně lepší výsledky při získávání dotací na
městské domy, nemocnici, protipovodňové
stavby a kanalizaci ve všech městských čás-
tech. ODS nabídla ČSSD své kandidáty pro
případnou radniční koalici a byla připrave-
na podílet se i na odpovědnosti např. za
městské investice a získávání dotací z ná-
rodních i evropských fondů, naše návrhy
však byly představiteli ČSSD předem od-
mítnuty. Přesto - všem voličům, kteří přišli
k volbám a jakkoliv hlasovali, děkuji za je-
jich aktivní občanský postoj a vězte - život
jde dál a nejdůležitější je zdraví!

David MARYŠKA, zastupitel za ODS

Klubová »Čajka« nabízí
Chceš se zastavit, dát si teplý čaj, pokecat,

nebo jen tak relaxovat? Pokud ano, pak
přij	 v sobotu 20. listopadu od 16 do 20 ho-
din do modré budovy vedle Parku Chopina
v Masarykově ulici. Od 18 hodin zde pro-
běhne zajímavá beseda s psychiatrem Davi-
dem Polednikem na téma »Chodíme spolu,
ale naše pohledy na život se rozcházejí«.
Čajka je určena hlavně mladým lidem od 13
let. Akci pořádá Farní sbor Slezské církve 
evangelické augsburského vyznání v Bohu-
míně v rámci projektu »Fara dokořán«. Bliž-
ší informace na čísle 736 627 503. (pasz)

Poděkování za péči
Vyjadřuji upřímné poděkování in-

ternímu oddělení 2 Bohumínské
městské nemocnice za neocenitelnou
péči při ošetřování mé těžce nemocné
manželky paní Dáši Kocurové v po-
sledních dnech jejího života. Zvláštní
poděkování patří MUDr. Vlastě Zvo-
lánkové, protože je dobré, když ve
chvíli, kdy srdce bolí a rozum odmítá
přijmout skutečnost, potkáte lidství.

Lubomír KOCUR 

Nepomohly ani zámky a oplechované
dveře. Nepřizpůsobiví obyvatelé cihláků
v Loukách zdevastovali neobydlené patro
jednoho z domů. Po jejich řádění zůstaly
vybourané zdi, vytrhané sprchové kouty,
nebo vytlučená zánovní plastová okna.

Že z neobsazených bytů zmizelo část vyba-
vení, je zavrženíhodné, ale má »zlodějskou«
logiku. Pachatel krádeží něco získá.
Vandalství, kterým byla v tomto
případě způsobena šestkrát větší
škoda než krádeží, je však zcela
mimo lidské chápání. Chuligáni
na konci října vytloukli okna, vy-
bourali několik cihlových příček
a zanechali na zdech vulgární ná-
pisy. »Škodu jsme vyčíslili na třia-
dvacet tisíc. Relativně nízká je pouze
proto, že musíme počítat zůstatkové
ceny. Oprava a náhrada poničeného
vybavení si ale vyžádá mnohonásobně
větší částku,« sdělila Dagmar Siekie-
rová z majetkové odboru.

Případ v Lounech je bizarní nejen svým
rozsahem ale také pohnutkami, které někte-
ré sousedy k vandalství vedly. Jedna žena na-
příklad vyrukovala s tím, že ztratila klíče ke
svému bytu a musela si vykopnout dveře.
Aby je nahradila, »půjčila« si zkrátka jiné 
z neobsazeného bytu. (tch)

Vandalové řádili jako smyslů zbavení

Foto: Dagmar Siekierová
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Blahopřání - jubilea

19. listopadu oslaví 

Žofie a Valentín BIALKOVI 
50 let společného života. 

K jejich zlaté svatbě jim přejeme zdraví,
štěstí, lásku a pohodu do dalších 

společných let.

Dcera a syn s rodinami, vnuci 
a pravnoučata Kristýnka a Michálek.

22. listopadu oslaví

75. narozeniny 

pan Miroslav
NOVÁK.

�
S kytičkou v ruce a přáním 

všeho nejlepšího, hlavně pevného zdraví,

Ti ke Tvému životnímu jubileu 

srdečně přejí dcera Soňa a syn Pavel 

s rodinami.

23. listopadu oslaví

65. narozeniny 

pan Michal
FEDORČÁK

ze Skřečoně.

�
Hodně elánu do života přeje 

životní partnerka Anna s rodinou, 

dcery Michaela, Božena a syn Tomáš 

s rodinami, Jarka a Josef Solichovi, 

kamarádi z práce 

a z pohostinství U Keconě.

Na cestách života, 
který je těžký, 

přejeme Ti ze srdce 
kvetoucí štěstí.

25. listopadu oslaví
40. narozeniny 

paní Renáta
PODHORSKÁ, 
rozená Skupieňová.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní

pohody, Ti Renátko, ze srdce přejí rodiče,

přítel Milan, bratři Michal a Tomáš 

s rodinou, rodina Skupieňova a Piatkova 

a Kubíček posílá mamince pusinku.

p o z v á n k a

Dveře školy dokořán
Každoroční akce Gymnázia a SOŠ v Or-

lové-Lutyni pořádaná 25. listopadu v den
»Voleb povolání« je letos v Orlové připra-
vena pro uchazeče 5. a 9. tříd od 8 do 17
hodin. Naši žáci a učitelé děti provedou
zajímavým interiérem nadstandardně vy-
bavené školy. Kromě denního studia oborů
Gymnázium a Veřejnosprávní činnost ote-
víráme na SOŠ i dálkovou (pětiletou) for-
mu studia oboru Veřejnosprávní činnost.
Proto neváhejte a do Orlové doje	te!

Pavel KUBÍNEK, ředitel školy

Studenti viděli to nejlepší z Paříže a Londýna
Tak a je to tady, dlouho 

očekávaný den odjezdu právě
nastal. Sbalit věci, polštář do
autobusu, zkontrolovat všech-
ny doklady a může se vyrazit.
Cílem zájezdu, který jsme co-
by studenti Gymnázia Fran-
tiška Živného absolvovali od
23. do 29. září, byla atraktiv-
ní města Paříž a Londýn.

Po celonoční jízdě jsme se 
ocitli před »branami« Paříže. Do
metropole zbývalo pouhých sto
kilometrů a tedy slabá hodina.
To by ovšem nesměl existovat
»bouchon«, jak se ve Francii
říká dopravní zácpě. Nicmé-
ně po několika dalších ho-
dinách jsme centrum Pa-
říže »dobyli«. Navštívili
jsme Latinskou čtvr�, stá-
li před branami Sor-
bonny, prošli se Lu-
cemburskou zahradou a... na
závěr Louvre, jedno z největ-
ších muzeí světa. To kromě
nádherného exteriéru skýtá ta-
ké La Joconde (francouzský vý-
raz pro Monu Lisu) a stovky
dalších uměleckých děl. Dru-

hého dne nás čekal symbol
města La Tour Eiffel, více než
stoletá a nejnavštěvovanější
stavba Paříže. Z třísetmetrové
rozhledny jsme měli úchvatné
město jako na dlani.

V neděli jsme zamířili do pří-
stavu Calais, pak trajektem do
Anglie. Moře bylo rozbouřené,
lo	 se kývala ze strany na stra-
nu, ale naštěstí jsme bez úhony
minuli doverské bílé skály, Can-

terbury a dojeli až do Londýna.
I tato metropole nás okouzlila.
Obdivovali jsme prestižní ko-
lejní školu v Etonu nebo Wind-
sor, největší doposud obývaný
hrad na světě. Prošli se síněmi,
kde přebývá královna, prohléd-
li si slavný domeček pro panen-
ky. V centru Londýna jsme si
nenechali ujít procházku po
nejznámějších místech metro-
pole: hodinovou věž Big Ben,
Westminsterské opatství, kde
byli korunováni téměř všichni
angličtí panovníci, Whitehall,
Downing street 10, Bucking-
hamský palác a mnohé další.
Večer jsme zamávali Londýnu 
a hurá Eurotunelem do Francie
a v noci přes Německo domů.

Závěrem bych chtěla podě-
kovat našemu pedagogickému
doprovodu, Janě Čopíkové 
a Marcele Piperkové, průvodci
Leoši Jaškovi, a oběma řidi-
čům, protože bez těchto lidí by
zájezd nemohl proběhnout.

Text a foto:
Eva ŠVIDRNOCHOVÁ, 

studentka gymnázia



Jak bylo nám s Tebou
dobře, srdíčko, 

když jsi byl mezi námi.
Te� zůstáváme 

jako »zplanělé« políčko -
či řeka »se zplodinami«.

27. listopadu 

vzpomeneme 6. výročí

tragického úmrtí 

pana Ing. Petra CHROBOČKA.

S láskou vzpomínají manželka, 

syn, rodiče, sourozenci s rodinami, 

tchýně, kamarádi a přátelé.

Vzpomínky - úmrtí

Stín smrti pokryl drahé čelo
a zahnal velkou touhu žít 

a srdce předobré, 
i když chtělo, utichlo 
a přestalo navždy bít. 

22. listopadu 

vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí

paní Františky JANDOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Josef, syn Roman 

s manželkou, dcera Lenka s manželem,

vnučky Lucka, Martina a Renata.

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

21. listopadu 

vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

pana Jindřicha
DURCZOKA.

S láskou vzpomíná manželka Olga, 

syn Jiří s manželkou Danou, 

dcera Martina, vnoučata Jakub, 

Dominik, Adélka, a celá rodina.

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo tě měl rád, 

ten nikdy nezapomene.
25. listopadu 

vzpomeneme nedožité
65. narozeniny 

našeho milovaného
manžela, tatínka, 

dědečka, bratra a švagra 

pana Rudolfa VACHTARČÍKA 
z Bohumína.

Zároveň jsme 25. října vzpomněli 

2. výročí jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a synové s rodinami.

�
Když řekneš maminka,

za život děkuješ, i když ti
zemřela, stále ji miluješ.

3. prosince 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

paní Marie VACHTARČÍKOVÉ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Milada a Božena s rodinami.

Jak tiše letí vánek do polí 
a zelených lesů, 

které jsi měl tolik rád, 
tak smutně běží léta, 
co jsi odešel navždy 
věčný spánek spát.

26. listopadu 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

manžela, tatínka a dědečka 

pana Vilibalda PLUSKALA.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka

a dcera Darina s rodinou.

Jak krásné by bylo Ti přát,
jak těžké je u hrobu stát

a vzpomínat.

26. listopadu 

by se dožil 77 let 

pan Oldřich
TEMA.

�
Děkujeme všem, kteří nezapomněli. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

Marně Tě naše oči hledají,
marně nám slzy po tváři

stékají. Chtěl ses radovat,
s námi tu být, osud však

nedopřál Ti déle žít.

28. listopadu 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Zdeňka UHRA.
Zároveň jsme si 8. října připomněli 

nedožité výročí zlaté svatby 

s manželkou Adélkou.

Vzpomínají s láskou a úctou manželka 

a dcery s rodinami.

Podnikatel roku 2010 
vzejde z celého okresu

Okresní hospodářská komora (OHK)
Karviná ani letos nepřerušila mnohale-
tou tradici a počátkem listopadu vyhlá-
sila další ročník soutěže »Podnikatel ro-
ku«. Zatímco v předchozích letech se
však soutěže mohli účastnit pouze pod-
nikatelé působící na území města Kar-
viné, letos poprvé se mohou zapojit
podniky a živnostníci z celého okresu.
Uzávěrka přihlášek je 30. prosince.

»Protože zastřešujeme podnikatelské sub-
jekty nejen z Karviné, ale z celého regionu,
rozhodli jsme se dát letos šanci všem úspěšným
podnikatelům v okrese. Mnohonásobně větší
konkurence zároveň zvýší prestiž udělovaného
ocenění,« vysvětlila důvod změn vedoucí
OHK Karviná Andrea Hoschnová.

Soutěž bude tradičně rozdělena do tří
kategorií podle počtu zaměstnanců na
»Společnost roku do 50 zaměstnanců«,
»Společnost roku nad 50 zaměstnanců«
a »Živnostník roku«.

Po novém roce odborná výběrová komi-
se vyhodnotí obdržené přihlášky a vítězo-
vé jednotlivých kategorií budou slavnost-
ně vyhlášeni a odměněni věcnými cenami
na reprezentačním plese OHK Karviná
12. února 2011. 

Cílem soutěže je podpořit a ocenit 
úspěšně prosperující podnikatelské sub-
jekty. »Vyjadřujeme tím náš zájem o zdravé 
a přínosné podnikání a zároveň chceme před-
stavit místní podnikatele širší veřejnosti,« uvedl
předseda představenstva OHK Karviná
Jaroslav Dadok. Dodal, že právě rozvoj
podnikání a s tím spojené zvyšování za-
městnanosti mají stěžejní vliv na prosperi-
tu celého regionu.

Zuzana KLUSOVÁ, OHK Karviná

k r á t c e

Jóga na židlích
Jóga v moderním pojetí nabízí dušev-

ní a tělesnou pohodu. V Bohumíně 
se její příznivci už několik let scházejí 
v Salónu Maryška, aby jógu cvičili ne-
všedně s použitím obyčejné židle.

Díky ní se stává cvičení dostupné senio-
rům a lidem se zdravotním handicapem.
Věnovat se jim bude oblíbená lektorka
Anna Balcárková, která s jógou »koketu-
je« už třicet let. Když se ocitla v invalid-
ním důchodu, stala se profesionální lek-
torkou. Použití židle je její autorský ná-
pad, se kterým sklízí hlavně u seniorů
nadšené ovace. Cvičení bude probíhat 
v Salónu Maryška každé pondělí, vždy od
16 do 17 hodin. Maximální počet účastní-
ků dané hodiny je deset. (luk)
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Masérna Vladimíry Šubertové, DiS.
✆ 731 044 955

Komenského 554, na nám. v Bohumíně

■ Rašelinové teplé zábaly
■ Horké lávové kameny
■ Čokoládová masáž
■ Medová detoxikační masáž
■ Kurzy domácích masáží pro laiky

DÁRKOVÉ POUKÁZKY 
PRO NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY

www.masaze.huu.cz

ÚDRŽBA DOMU
A ZAHRADY

● sekání trávy, 
práce s křovinořezem

● řezání, kácení ovocných stromů
● úklid pozemků, hrabání listí
● veškeré údržbářské práce
● úklid domácností, mytí oken
● zámečnické práce
● zimní údržba

✆ 603 366 056

EKOLOGICKÁ
PALIVA

● dřevěné brikety
● palivové dříví štípané

734 488 233
608 452 619✆

SERIÓZNÍ, TRANSPARENTNÍ A RYCHLÉ ÚVĚRY 
A KONSOLIDACE ZÁVAZKŮ
➧ Poskytneme úvěr 20.000,- Kč až 500.000,- Kč se zajištěním 

nemovitostí, pozemkem, bytem v osobním nebo družstevním vlastnictví.
➧ Vyřešíme konsolidací jakékoliv Vaše závazky, bankovní i nebankovní

půjčky, úvěry, exekuce či nevýhodné zástavy, a to bez kontroly registrů.
➧ Vyřízení úvěru již do druhého dne, žádné poplatky předem.
➧ Měsíční splátky vždy nastavíme dle Vašich finančních možností

nebo navrhneme systémové řešení Vašich závazků.
KONTAKTUJTE NÁS NA ✆ 608 906 030.

● Koupím dr. byt, RD, po-
zemek v Boh. Pouze od maji-
tele. ✆ 736 228 883.

● Prodám dr. byt 0+1 s lod-
žií nedaleko centra Boh. ✆
736 228 883.

● Prodám dr. byt 1+1,
50m2, cihlová zástavba, určen
k rekonstrukci. Nová okna,
nové stoupačky, přízemí. Cena
dohodou. ✆ 603 366 056.

● Prodám byt 3+1 s garáží,
nízká cihlová zástavba, ČSA,
✆ 605 287 441.

● Prodám dr. byt 3+1 v N.
Bohumíně, 10. patro, zaskl. lo-
džie, výhled na park. Cena
850.000 Kč. ✆ 737 708 837.

● Prodám dr. byt 3+1 v Bo-
humíně, Štefánikova ulice. Ce-
na 650.000 Kč. ✆ 777 005 110.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 0+1 s lodžií v Boh. ✆ 736
228 883.

● Pronajmu 3+1, Mírová ul.,
po rekonstrukci. ✆ 602 714 416.

● Pronajmu 3+1 v Boh. 
✆ 731 664 532.

● Pronajmu řadovou garáž
naproti Kauflandu (ul. 9. květ-

i n z e r c e na) s kanálem pro opravu au-
tomobilu, napojeno na elektři-
nu. Nájem 1200 Kč na měsíc.
✆ 605 926 955.

● Pronajmu garáž s el.
proudem v Drátovnách. ✆
739 522 425. 

● Prodám garáž č. 254, ul.
Mírová, dálkově ovl. výklopná
vrata. Blízko hlavní komunika-
ce. Cena k jednání 170.000 Kč.
Výborný stav. ✆ 774 790 472.

● Prodej krůt na tel. objed-
návku. ✆ 776 171 452. Petř-
vald.

● Prodám válendu, dám-
ské kolo, lednici Minsk, tele-
vizi Nec, pračku, vířivku, konf.
stolek. Levně. Dohoda. ✆ 602
844 250.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Nabízím pečovatelskou
službu člověku, který je v do-
mácí péči. Mám praxi a vzdě-
lání. ✆ 604 232 686.

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy. ŽO, přijatelné ce-
ny. ✆ 728 597 581.

PROJEKTY 
RODINNÝCH DOMŮ

Ing. arch. Jan Hock
Červinská 218

Dolní Lutyně - Věřňovice
jan.hock@seznam.cz
tel.: 606 666 547

HLEDÁME 15 LIDÍ,
kteří chtějí ZDRAVĚ
SNÍŽIT SVOJI VÁHU 

a neví, jak na to.
Vstupní telefonická 

KONZULTACE
je zcela ZDARMA.
PRVNÍCH 5 LIDÍ, 
kteří zavolají na

739 237 505,
dostane navíc DÁREK
v hodnotě 350,− Kč.

HUDEBNÍ NÁSTROJE
Bohumín - Záblatí

Na Úvoze 372
(300 metrů od restaurace Partyzán)

www.hudebni-nastroj.cz
Tel.: 724 952 404

Po předložení 
tohoto inzerátu

SLEVA 5% na
všechno zboží

● NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU (včetně internetových 
obchodů)

● individuální přístup a dostatek času na předvedení 
a vyzkoušení              

● kvalita a garance značkového zboží

Kupón pro řádkovou inzerci a informace o podmínkách 
inzerce v Oku najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko
nebo v redakci OKA na čísle tel.: 731 130 672.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 19. do 30. listopadu

KAM V BOHUMÍNĚ?
P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w . k 3 b o h u m i n . c z

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 124

■ 22.11. od 19 hodin TANEČNÍ ORIENT SHOW. Krás-
né tanečnice, bohaté kostýmy a atmosféra tajemného
orientu. Účinkují orientální tanečnice Yasmina. Sál ki-
na. 100 Kč
■ Do 25.11. SBLIŽOVÁNÍ. Výstava maleb a fotografií
umělců z regionu. Foyer kina K3 Bohumín. Vstup zdar-
ma dle otevírací doby kina
■ 27.11. od 8 do 17 hodin VÁNOČNÍ TRHY. Více než
80 prodejců, ukázky řemesel, taneční i hudební pro-
gram na pódiu. Náměstí T. G. Masaryka a prostory kina.
■ Do 30.11. NAMALUJ SI SVOU POHÁDKU. Výstava
dětských kreseb na motivy říkadel Františka Hrubína.
Galerie na schodech.
■ Do 31.12. VÁNOCE. Výstava výtvarných prací žáků
Základní školy Čs. armády. Foyer kina..

DIVADLO
■ 25.11. v 19 hodin MÁTOVÝ NEBO CITRON? Hraje
Divadlo Devítka. Sál kina. 50 Kč

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz, 
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 25.11. v 16 hodin ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PER-
NÍČKŮ. Pod vedením lektorky si vyberete, vlastnoruč-
ně ozdobíte a zabalíte svůj perníček. Oddělení pro děti

KINO K3 BOHUMÍN

■ 18. a 19.11. v 19 hodin ROMÁN PRO MUŽE. Film ČR
2010, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 20. a 21.11. v 19 hodin RESIDENT EVIL: AFTERLIFE.
Film VB, SRN, USA, 2010, titulky, přístupný od 15 let, 75 Kč.
■ 21.11. v 10 hodin PÁSMO POHÁDEK. Cvrček a pavouk,
Velbloudí nápady, Krtek zahradníkem a další. 50 Kč.
■ 26.11. v 19 hodin NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ. Film ČR
2010, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 27.11. v 10, 13 a 15 hodin DEŠŤOVÁ VÍLA. Film ČR,
přístupný, 40 Kč.
■ 27. a 28.11. v 19 hodin KÁJÍNEK. Film ČR 2010, 
přístupný od 15 let, 75 Kč.
■ 28.11. v 10 hodin TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK.
Animovaný film USA 2010, dabing, přístupný, 50 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ 25.11. v 17 hodin POVÍDÁNÍ S KOČIČKAMI. Seriál
přednášek o chovu koček. Vstupné dobrovolné.
■ 26.11. od 18 hodin KONCERT SLOVANSKÉ HUDBY.
Studenti profesorky zpěvu Niny Krioutchkové vystoupí
na radnici v polských Krzyżanowicích.
■ 27.11. od 9 do 15 hodin PERNÍKOVÁ DÍLNIČKA.
Workshop pro děti, zdobení a recepty na voňavé perníčky.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

■ Každé pondělí v 15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro ma-
minky s kojenci od narození do 10 měsíců.
■ Každé úterý v 10 hodin KOŤATA. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 10 do 18 měsíců.
■ Každé úterý v 16 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hudebně
pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každé úterý v 17.30 hodin ČEKÁME MIMINKO. 
Soubor cvičení, plavání a besed pro těhotné.
■ Každý čtvrtek v 9 a 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové 
aktivity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin BARVIČKA. Výtvarné aktivi-
ty pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každý pátek v 15.45 hodin BABYENGLISH. Výuka
angličtiny pro nejmenší děti podle nejnovějších metod.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz

vilmaurbancikova@seznam.cz, tel.: 604 999 147

PRO DĚTI
■ Každé pondělí od 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RO-
DIČŮ S DĚTMI. Výtvarné techniky pro nejmenší od 2 let.
■ Každé sudé úterý od 15 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ 
A BATOLAT. Program pro děti od 0 do 12 měsíců. 
■ Každou středu od 9 hodin PŘEDŠKOLKA. Dvouhodi-
nové setkání dětí s programem. 
■ Každou středu od 9.45 hodin CVIČENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI. Pro děti od 18 měsíců. Velká tělocvična DDM.
■ Každou středu od 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČ-
TINOU. Pro děti od 4 let.
■ Každý čtvrtek v 15.30 hodin HVĚZDIČKY. Tanečně -
pohybová průprava pro předškolní děti.
■ Každý první čtvrtek v měsíci ČTENÁŘSKÝ KLUB DĚTÍ
S RODIČI v knihovně K3.
■ Každý poslední čtvrtek v měsíci VESELÉ ZPÍVÁNÍ 
U KLAVÍRU. Hudební hodinka pro děti od 2 let.
PRO DOSPĚLÉ
■ Každé pondělí v 15.30 hodin PILATES PO PORODU.
Pouze na telefonické objednání.
■ Každé pondělí a čtvrtek v 17 a 18 hodin PILATES.
■ Každé úterý v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
■ Každou středu od 16 do 17 hodin CVIČENÍ 
A POVÍDÁNÍ PRO TĚHULKY. Předporodní kurz je zdarma.
■ Každou středu v 18 hodin TAI-ČI.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin PILATES PRO ŽENY -
SENIORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM.
■ Jednou měsíčně v pátek od 17 hodin RELAXAČNÍ
PODVEČERY PRO ŽENY.

AKCE SENIOR KLUBU

Klubovna v Okružní ulici je pro veřejnost 
otevřená denně od 13.30 do 17 hodin.

■ 22.11. ve 14 hodin ANIMOTERAPIE. Přednáška. Klu-
bovna v Okružní ulici.
■ 25.11. PEČENÍ MOUČNÍKŮ pro děti ze Slůněte. Bliž-
ší informace u p. Švancarové.

OSTATNÍ AKCE

■ 28.11. v 9 hodin DEN PRO IZRAEL. Zpěv Hebrej-
ských písní spojených s tancem na náměstí Budouc-
nosti. Program bude pokračovat v modlitebně Apoštol-
ské církve v Čáslavské ulici.

SPORT

ŠACHY
■ 21.11. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Slavie Orlová
C. Zápas šachových družstev krajské soutěže. Sokolov-
na Starý Bohumín.

■ 28.11. v 9 hodin Viktorie Bohumín B - Jäkl Karviná
C. Zápas šachových družstev okresního přeboru. Soko-
lovna Starý Bohumín.

AEROBIK, tělocvična ZŠ Beneše, ✆ 607 956 096

■ Každé pondělí a středu AEROBIK PRO DĚTI od 15.30
do 16,30 hodin (mladší děti) a od 16.30 do 17.30 
hodin (starší děti). 

■ Každé pondělí od 19 do 20 hodin PILATES. 
■ Každou středu od 19 do 20 hodin BODY FORM.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, ☎ 596 092 300, 
777 707 786, www. bospor.info

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA :

pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 14 - 21 hodin
pátek: 14 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

ZIMNÍ STADION

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

■ Soboty a neděle od 6. až 28.11. ve 13 hodin ŠKOLA
BRUSLENÍ. Sedm lekcí kurzu bruslení pod vedením
kvalifikovaných instruktorů. Cena kurzu 400 Kč

Veřejné bruslení: středa 17.20 - 18.50 hodin
sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin

Objednávky ✆ 777 707 783.

✁

AKCE 1 + 1
VOLNÁ VSTUPENKA 

do AQUACENTRA Bohumín

S tímto kuponem obdržíte 
k zakoupené vstupence 

pro dospělého

1 VOLNÝ VSTUP PRO DÍTĚ 
do 15 let.
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Přednáška herečky
Mileny Steimasslové

O komunikaci, češtině i smskách přijela
do Bohumína přednášet herečka Milena
Steimasslová. V knihovně jí naslouchalo
několik desítek žen z nově vzniklého sdru-
žení Alma mater. Herečka zaujala publi-
kum svým projevem s nádhernou češtinou
i hereckým smyslem pro dramatizaci. Ten
předvedla například při čtení dopisů ze 
17. století, při kterých demonstrovala, že
život je o komunikaci a populární smsky
nikdy nenahradí ručně napsaný dopis. Po
rétorickém besedování čeká v prosinci na
ženy z Alma mater inspirativní taneční
workshop. (balu)

Palcát má svůj prapor
Klub branné přípravy Palcát se může pyšnit svým

novým praporem. Převzal ho 25. září z rukou Jana
Šimčíka, velitele 211. strážní roty aktivních záloh
Ostrava. Akce se konala při příležitosti pochodu
za vojenskou historií z Bohumína do Darkoviček.

Trasa pochodu vedla po opevňovací linii, budo-
vané před II. světovou válkou proti vpádu hitle-
rovského Německa. Akce se účastnil průvodce
Slezského zemského muzea, početná skupina čle-
nů Palcátu, rota aktivních záloh Ostrava a něko-
lik občanů Bohumína. Po několikahodinovém
pochodu se zastávkami u každého bunkru se
všichni dočkali vytouženého cíle na těžkém 
objektu MO-S19 - Alej v Darkovičkách. Zúčastnění si dopřáli chvíli
odpočinku a hned nato se konal ceremoniál. Došlo na předání praporu a k udělování 
medailí třem členům Palcátu za pomoc při povodních na Bohumínsku. Medaile přijali od
Petra Lužného, předsedy Svazu důstojníků a praporčíků Armády ČR. 
Text: Petr SUCHÁNEK, velitel KBP Palcát Foto: KBP Palcát a Pavel Čempěl

Pieta i odlehčená lekce dějepisu 
Děti Základní školy Starý Bohumín držely pomyslný 

»prapor« při uctění památky obětem i přeživším bojovníkům
všech válečných konfliktů. Ve čtvrtek 11. listopadu v 11 
hodin si »Den válečných veteránů« připomněly u pomníku
padlých na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. 

Malí školáci prvního stupně přinesli
kytici a poklonili se památce padlých
vojáků. Zvídavě si pak četli jména na
památníku, zda tady nenajdou někoho
ze svých předků. Následovala i odlehče-
ná chvilka dějepisu, kdy paní učitelky
vysvětlily dětem historii onoho význam-
ného dne.

Den válečných veteránů se ctí na celém
světě 11. listopadu, protože toho dne roku
1918 bylo v železničním voze na francouz-
ském území podepsáno příměří mezi Spo-
jenci a Německem. Tímto podpisem byly ukončeny boje I. světové
války. Tradice se zrodila o rok později, když si první výročí příměří
připomněli obyvatelé Londýna, Paříže a dalších měst. Od roku
2001 je tento významný den připomínán i v České republice. (tch) Foto: Pavel Čempěl

Foto: Lucie Balcarová

E-info se činí
Bezplatnou službou E-info, která in-

formuje o aktuálním dění v Bohumíně,
už bylo občanům rozesláno přes pět 
milionů emailů a více než jeden a půl
milionů SMSek. (jiro)


