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uzávěrka
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číslo

Zneužívání sběrných 
dvorů si vynutilo 
nová pravidla str. 7

Místo padlých stromků už
stojí »náhradníci«str. 7

Slůně sfouklo deset 
svíček str. 9

Zatrénovali si 
profesionální záchranáři
i školáci str. 10

Okružní křižovatky spojí
»pupeční šňůrou« 
nová silnice str. 3

Vandalové zmrzačili 
unikátní zahradu str. 5

trhy, během kterých se jako na
objednávku začaly na město
snášet první sněhové vločky,
měly co nabídnout všem ná-
vštěvníkům bez rozdílu věku.
Dospěláci nakupovali nebo
debužírovali u stánků se speci-
alitami, na děti čekala živá zví-

řátka z ostravské ZOO, stylová
poštovní schránka pro Ježíška
nebo výtvarná dílnička ve foy-
er kina. A na všechny přede-
vším dobrá nálada. Bez té se
totiž v nadcházejících týdnech
neobejdou. Vždy� Vánoce už
klepou na dveře. (tch)

Frontální útok na všechny
lidské smysly. Osahat si prá-
ci mistrů kovářů, přivonět 
k medovině, ochutnat klo-
básku právě vytaženou z gri-
lu, nebo se zaposlouchat
do živé i reprodukova-
né hudby. A k vidění
toho bylo na Vánoč-
ních trzích tolik, že až
oči přecházely. 

Však se také v sobotu
27. listopadu na náměs-
tí T. G. Masaryka 
vypravily tisíce
Bohumíňáků, aby
nasáli tu správ-
nou předvá-
noční atmo-
sféru. Tradiční

sníh
Vánoční trhy nezklamaly. Na »objednávku«
byl i první sníh

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Už je to jisté. Bohumínský
Impuls nemá v současné 
formě konkurenci.
Tanečníkům se
ve vitríně ještě
ani neohřály zla-
té medaile a po-
háry z říjnového
mistrovství Evropy 
a už si přivezli no-
vou kolekci zla-
tých kovů. A pří-
mo světovou. Im-
puls ve dnech 22.
až 27. listopadu 
v německé Riese
pokořil soupeře ze všech koutů planety a stal se mistrem světa!

Je mrazivé nedělní ráno, rtu� teploměru se bojí vylézt z baňky,
ale atmosféra na bohumínském náměstí dosahuje bodu varu. Prá-
vě totiž přijíždí autobus s nejúspěšnější výpravou Mistrovství svě-

Nejprve jim padla k nohám Evropa, a te� svět

ta v Riese. Už se otevírají dveře, bouchá šampaňské a dav začíná
spontánně zpívat nesmrtelnou píseň »We Are the Champions«.
Ano, bohumínští tanečníci jsou šampioni a oslavy titulu mohou
naplno propuknout. (Dokončení na str. 2)
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Úpravy se dočkal i prostor za domem, kde vznikla parkovací místa a na zelené ploše se počítá s atrakcemi pro
děti. Interiér bytů voní novotou a noví nájemníci v nich stráví už letošní Vánoce. Foto: Pavel Čempěl

dopisy  č tenářů

Bytová politika: Prodávat či neprodávat?

Byty v Partyzánské voní novotou

V oblasti bydlení máme několik zásad,
které se snažíme dlouhodobě dodržovat.
Všechno nájemné vracíme už šestnáct let
zpět do oprav bytů. Většinou přidáváme
ještě peníze navíc. Díky tomu se zlepšuje
stav domů, které patří městu, tedy všem
občanům. I těm, kteří v nich momentálně
nebydlí. Vedeme přesnou evidenci vybra-
ného nájemného a nákladů na opravy 
v konkrétních domech a snažíme se udr-
žovat spravedlivý systém. Nájemné se ne-
vrací do domu každý rok, protože na velké

opravy je třeba naspořit. Ale dlouhodobě
to funguje podobně jako v družstvech.

V současnosti máme k dispozici 49 bytů
k licitaci. Náš systém na jedné straně neu-
možňuje účast těm, kteří nesplňují přísné
podmínky, například čistý trestní rejstřík,
na druhé straně při trpělivé účasti umožní
vylicitovat byt i za vyvolávací částku. Jsou
jistě případy, kdy při účasti více zájemců

jsou nabízeny ceny vyšší, ale mnohdy je 
účastník jen jeden, a pak nabízí oněch 38
korun.Systém licitací, který opravdu již 
léta uplatňujeme, navíc zcela odstranil po-
řadníky a byt je možno získat prakticky 
okamžitě.

A nakonec k prodejům bytů, respektive
domů. Jednotlivé byty opravdu neprodá-
váme, celé domy ano. Za odhadní cenu 
a stávajícím nájemníkům. Na koupi se
ovšem musí dohodnout nadpoloviční vět-
šina. Kupující pak zaplatí 70% ceny a po-
kud do tří let od podpisu smlouvy dům
zvelebí, zrekonstruuje, zkrátka do domu
investuje částku odpovídající zbylým 30%
kupní ceny, už je městu nemusí doplácet.
Opravdu však není možné prodávat byty
za pár desítek tisíc, když jsme v domě vy-
měnili okna nebo zateplili fasádu. Musí-
me se svým majetkem nakládat hospodár-
ně a neprodávat ho pod cenou. 

Petr VÍCHA, starosta města

»Obecně jsem rád za to, co město pro své občany dělá. Bytová politika je ale pouze ku
prospěchu městu, ne jeho občanů. Ze systému licitací má město údajně více prostředků na
opravy svých domů. Proč by ale z mého nájmu mělo někomu jinému opravovat a zateplo-
vat fasádu, když já na domě zateplení nemám? A proč bych měl investovat do městského
bytu, kde mi investice nikdo nevrátí? Raději bych přece investoval do vlastního. Město by
mělo začít uvažovat, jak mladým lidem s byty pomoci a ne, jak nich vydělat. Neříkám, že
všichni by si byt koupili, ale proč ti, co si ho koupit chtějí, tu možnost nemají?«, ptá se ve
svém dopise mimo jiné Martin Anastazovský z Nového Bohumína (příspěvek čtená-
ře je redakčně krácen).

Byty v kompletně zrekonstruovaném do-
mě v Partyzánské ulici v Pudlově už jsou 
k mání. Zájemci si je mohou prohlédnout 3.
prosince od 10 do 11 hodin nebo od 14 do 15
hodin. Samotná licitace se koná 6. prosince 
v 15 hodin v zasedací místnost radnice číslo
243 (bližší informace na straně 4).

Město vložilo do oprav třípatrového domu
čtrnáct milionů a je to znát. Dům má opravenou
střechu a novou zateplenou fasádu. Největší
proměnou ale prošel interiér. Nová jsou okna,
dveře, zdravotechnika i elektroinstalace. V do-
mě vzniklo dvanáct moderních bytů 2+1 první
kategorie, každý o ploše od 61 do 68 metrů čtve-

rečních. Samozřejmostí je v každém bytě kou-
pelna se sprchovacím koutem a toaleta. Vše je
zcela nové, protože v původních bytech žádné
sociální zařízení nebylo. Minulostí jsou i zbyteč-
ně vysoké stropy v místnostech, které se špatně
vytápěly. Stropy byly sníženy na standardní výšku
a komfortní teplo obstarává nové ústřední topení.

(tch)

Nejprve jim padla
k nohám Evropa,
a te� svět

(Dokončení ze str. 1)
Když Impuls na sklonku říj-

na vybojoval v Ma�arsku svůj
historicky první titul mistrů
Evropy, zdálo se, že je výčet le-
tošních úspěchů završen. Jistě,
za dveřmi bylo ještě mistrov-
ství světa v showdance, ale ta-
nečníci se drželi při zemi. Byl
to zdravý respekt, ale jak se 
ukázalo, neopodstatněný. Svět
totiž před talentem bohumín-
ského souboru kapituloval.
Velká, do puntíku propracova-
ná formace »Galileo«, v níž
exceluje čtyřiadvacet taneční-
ků, vybojovala zlato. Medailo-
vý úspěch podtrhl druhým mís-
tem Marco Běhal v sólové ka-
tegorii. Malá impulsácká for-
mace »Osud« přivezla bronz. 

Soubor Radost & Impuls
pravidelně boduje na českých
soutěžích, ale úspěch na mezi-
národní scéně se rodil postup-
ně. Na cestu k nejvyšším me-
tám vykročili v roce 2007 juni-
oři a od bronzových medailí 
v Evropě se propracovali až ke
světovému zlatu v roce 2009.
V prestižní dospělácké katego-
rii se úspěch dostavil letos 
a zlatým »double« se Impuls ne-
smazatelně zapsal do historie.

Pavel ČEMPĚL



Obce protestují proti zvyšování 
ceny za vodu
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Někteří přespolní řidiči starobohumínský rondel nedobrovolně otestovali ještě před otevřením. Při výjezdu 
z dálnice sem zabloudili. Foto: Pavel Čempěl

Okružní křižovatky spojí »pupeční šňůrou«
nová silnice

Rok zásadních změn v do-
pravě ještě není u konce. Už
jen pár dnů zbývá do otevře-
ní nové silnice, která opět za-
míchá motoristickými karta-
mi ve městě. Propojení se to-
tiž dočká šunychelský a sta-
robohumínský kruhový ob-
jezd. Oba rondely se spolu 
s novou komunikací stanou
součástí silnice I/67, což vý-
razně ovlivní značení a způ-
sob užívání okolních ulic.

Ač se otevření nové silnice
může zdát ryze motoristickou
záležitostí, pocítí ji i samotní
občané. Zejména v okolí ulice
Čs. armády. Ta byla až dosud
neš�astně silnicí první třídy 
a trpěla pod náporem těžké
dopravy. Kamiony mířící z Pol-
ska či dálnice do bohumín-
ských podniků totiž neměly ji-
nou možnost. Te� už budou
moci, respektive budou muset
využívat novou silnici. Na ulici
Čs. armády totiž bude vjezd vo-
zům nad tři a půl tuny zakázán.

»Ulici se výrazně uleví, těžká
doprava ji devastovala. Stačí se
podívat na ústí kanálů. Náporu
dopravy neodolaly ani speciální
zpevněné revizní šachtice,« uve-
dl vedoucí odboru dopravy Pa-
vel Vavrečka. Úlevu pocítí 
i obyvatelé Starého Bohumína
a Šunychlu. Nákla�áky, které

mají namířeno z Polska na
Karvinou už nebudou pendlo-
vat Ovocnou ulicí. U dálnice

najedou na rondel a nová od-
hlučněná silnice je zavede až
do Nové Vsi.

Propojení kruhových objez-
dů se nepřímo dotkne i křižo-
vatky U Chlebíka, kde se opět
změní přednost v jízdě. Hlavní
silnicí už bude pouze Šuny-
chelská v rovném směru na
Kopytov. Přeznačení se dočká
také křižovatka u »Rybeny«.
Dosavadní hlavní cesta od kři-
žovatky k dálnici totiž zanikne.
Půlka vozovky se uřízne a z ko-
munikace zbude jen obslužná
slepá ulice.

Pavel ČEMPĚL

Nová organizace nákladní dopravy 
ve směru od Polska a dálnice:

1) Tranzit na Karvinou: rondel Starý Bohumín - nová sil-
nice I/67 - Nová Ves. 

2) Do bohumínských podniků (auta do výšky 3,6 m):
rondel Starý Bohumín - Ostravská - Drátovenská.

3) Do bohumínských podniků (auta nad 3,6 m, která se
nevejdou do »myší díry« v Drátovenské ulici): rondel Starý
Bohumín - nová silnice I/67 - Slezská a Jateční ulice.

Navrhované zvýšení by dě-
lalo přibližně tři koruny na ku-
bický metr. A to je podle zá-
stupců měst nepřiměřené. »Z vý-
roční zprávy společnosti SmVaK
za loňský rok jsme vyčetli, že vy-
kázala zisk 46 procent. Opravdu
tedy nechápu, proč při takovémto

hospodářském výsledku musí fir-
ma neustále zvyšovat ceny. Na-
víc je navrhované zdražení vyšší
než míra inflace, a proto s ním
obce nemohou souhlasit,« řekl

starosta Petr Vícha. Zároveň
dodal, že společnost před ča-
sem dostala pokutu od Finanč-
ního ředitelství za nestandard-
ní míru zisku.

Loni navrhovaly SmVaK zvý-
šení nejprve o sedm procent.
Nakonec se po tlaku obcí po-
dařilo cenu srazit tak, že po se-
dmiprocentním zvýšení ubrala
společnost z nové ceny jednu
korunu. Zdražilo se tedy nako-
nec z 54,54 korun na 57,88
korun za kubík vody. (balu)

Zástupci moravskoslezských měst nekončí s bojem proti
zdražování cen za vodné a stočné pro příští rok. Společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK, a. s.) totiž
plánuje stejně jako vloni zdražování, letos o pět až šest pro-
cent. Současná cena je přitom 57,88 korun za m3. 

aktuálně

Vysoké zisky bez ohledu na pokuty

a k t u á l n ě

Cyklostezku otevře
Mikuláš

V pondělí 6. prosince bude
slavnostně otevřena nová cyklo-
stezka, která lemuje Šunychel-
skou a Štefánikovu ulici. Ce-
remoniál začne v 15 hodin na
křižovatce cyklostezky s třídou
Dr. E. Beneše. Součástí pro-
gramu bude i dopravní osvěta.
Vzhledem k termínu akce je
více než pravděpodobné, že si
slavnostní otevření nenechá
ujít Mikuláš s čertem. (red)



Jak na souseda, 
který topí odpadem?

Co máme dělat se sousedem,
který jako jediný v celém okolí
u řadovek ve Skřečoni pálí do-
movní odpad se dřevem? Kaž-
dý den k večeru je okolí pokryté
štiplavým kouřem, který se
táhne podle větru nízko do
všech stran. I Byt 1+2, v ulici Partyzán-

ská 289, číslo bytu 1, kate-
gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 64,30 m2,
celková plocha 64,30 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin. Licitace se koná
6.12. v 15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 289, číslo bytu 2, kate-

gorie I., v 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 61,12 m2,
celková plocha 61,12 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin. Licitace se koná
6.12. v 15.10 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 289, číslo bytu 3, kate-

gorie I., v 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 66,15 m2,
celková plocha 66,15 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin. Licitace se koná
6.12. v 15.20 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 289, číslo bytu 4, kate-

gorie I., v 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 62,88 m2,
celková plocha 62,88 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin. Licitace se koná
6.12. v 15.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 289, číslo bytu 5, kate-

gorie I., v 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 65,51 m2,
celková plocha 65,51 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin.Licitace se koná
6.12. v 15.40 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 289, číslo bytu 6, kate-

gorie I., v 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 62,43 m2,
celková plocha bytu 62,43 m2.
Prohlídka 3.12. od 10 do 11 a od
14 do 15 hodin. Licitace se ko-
ná 6.12. v 15.50 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 290, číslo bytu 1, kate-

gorie I., v 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 61,05 m2,
celková plocha 61,05 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14

do 15 hodin. Licitace se koná.
6.12. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 290, číslo bytu 2, kate-

gorie I., v 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 64,08 m2,
celková plocha 64,08 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin. Licitace se koná
6.12. v 16.10 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 290, číslo bytu 3, kate-

gorie I., v 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 63,07 m2,
celková plocha 63,07 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin. Licitace se koná
6.12. v 16.20 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 290, číslo bytu 4, kate-

gorie I., v 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 67,39 m2,
celková plocha 67,39 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin. Licitace se koná
6.12. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 290, číslo bytu 5, kate-

gorie I., v 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 63 m2, cel-
ková plocha 63 m2. Prohlídka
3.12. od 10 do 11 a od 14 do 15
hodin. Licitace se koná 6.12. 
v 16.40 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 290, číslo bytu 6, kate-

gorie I., v 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 66,62 m2,
celková plocha 66,62 m2. Pro-
hlídka 3.12. od 10 do 11 a od 14
do 15 hodin. Licitace se koná
6.12. v 16.50 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Čs. armá-
dy 690, číslo bytu 3, kate-

gorie I., v 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 46,62 m2,
celková plocha 50,52 m2. Pro-
hlídka 9.12. od 9.45 do 10.15
hodin. Licitace se koná 13.12.
v 15.45 hodin.

I Byt 0+1, na třídě Dr. E.
Beneše 1071, číslo bytu 31,

kategorie I., v 6. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 28,69

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v malé zasedací místnosti, číslo dveří 222 nebo
243. Vyvolávací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované
licitace se mohou zúčastnit občané EU s trvalým pobytem na ce-
lém území ČR po dobu posledních pěti let, nebo mají na tomto
území minimálně poslední jeden rok zaměstnání. Podrobné in-
formace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice,
kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
m2, celková plocha 30,92 m2.
Prohlídka 9.12. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 13.12.
v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 690, číslo bytu 14, kate-

gorie I., v 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 35,13 m2,
celková plocha 37,13 m2. Pro-
hlídka 9.12. od 9.45 do 10.15
hodin. Licitace se koná 13.12.
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
1062, číslo bytu 10, katego-

rie I., v 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 46,32 m2,
celková plocha 46,32 m2. Pro-
hlídka 7.12. od 8 do 8.30 ho-
din. Licitace se koná 13.12. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Slezská
363, číslo bytu 10, kategorie

I., v 4. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 89,10 m2, cel-
ková plocha 91,30 m2. Prohlíd-
ka 7.12. od 9 do 9.30 hodin.
Licitace se koná 13.12. v 16.45
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nerudova
364, číslo bytu 2, kategorie

II., v 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 43,30 m2,
celková plocha 44,30 m2. Pro-
hlídka 14.12. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 15.12. 
v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 69, ka-

tegorie I., v 12. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 66,89
m2, celková plocha 68,46 m2.
Prohlídka 14.12. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 15.12.
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Jateční
152, číslo bytu 16, kategorie

I., v 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,68 m2, cel-
ková plocha 29,65 m2. Pro-
hlídka 14.12. od 9.30 do 10 ho-
din. Licitace se koná 15.12. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, na třídě Dr. E.
Beneše 1065, číslo bytu 5,

kategorie I., v 2. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 48,96
m2, celková plocha 50,54 m2.
Prohlídka 14.12. od 10.30 do 11
hodin. Licitace se koná 15.12.
v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor
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■ Na dotaz občana odpoví-
dá Věra Niklová, vedoucí od-
boru životního prostředí 
a služeb: Obra�te se v tomto
případě na městskou policii. Ta
na základě podnětů a stížností
obyvatel upozorňuje vlastníky
domků, kteří tímto způsobem
obtěžují občany ve svém okolí,
na dodržování zákona o ochra-
ně ovzduší. Podle něj je totiž
každý z nás povinen omezovat
a předcházet znečiš�ování 
ovzduší a snižovat množství
vypouštěných znečiš�ujících
látek. Vlastník nemovitosti,
který tento zákon porušuje, je
za své jednání předvolán na
odbor životního prostředí a slu-
žeb MěÚ Bohumín k projed-
nání a podání vysvětlení. 
V případě, že k takovému jed-
nání dochází opakovaně, po-
stoupíme případ k přestupko-
vému řízení u právního odbo-
ru, kde už znečis�ovatelům 
ovzduší hrozí sankce.

Na znečištění ovzduší v Bo-
humíně mají z 20 procent vliv
malé zdroje, mezi které patří
právě kotle na pevná paliva 
v rodinných domcích. Bohužel
stále více domkařů topí nekva-
litními palivy. Lidé se k tomuto
druhu vytápění vrátili kvůli
rostoucím cenám zemního ply-
nu. Smutné ale je, že navzdory
tomu, že v Bohumíně funguje
pečlivě propracovaný systém
separace včetně sběrných dvo-
rů, najdou se mezi námi lidé,
kteří topí právě domovním od-
padem, nebo dokonce plasty,
když je mohou odhodit do po-
pelnice či kontejneru na třídě-
ný odpad.

Ilustrační foto
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hasiči ✆ 150

Městská policie: ✆✆ 156,
596 092 156, 731 130 666

■ Hlídka zadržela 8. listopadu
dva nenechavce, kteří měli spa-
deno na polystyren připravený
k zateplení domu v ulici Jana
Palacha. Materiál odcizený ze
stavby strážníci vrátili majiteli.
■ S blokovými pokutami ode-
šli hříšníci, kteří se 11. a 16. li-
stopadu zavrženíhodným způ-
sobem zbavovali odpadu. Prv-
ní odhodil v Oderské ulici tři
pytle s plastovými autosou-
částkami, druhý zaneřádil ulici
Na Pískách větším množstvím
obalů z pekařského zboží. Kro-
mě finančního postihu museli
oba přestupci černé skládky
uklidit.
■ Očitý svědek 12. listopadu
upozornil na podezřelé chová-
ní muže v okolí kamionu za-
parkovaného u areálu firmy
DB Trans. Ukázalo se, že muž
kradl z nákladního vozu naftu,
a hlídka jej proto zajistila. Pob-
líž objevila také kanystr s odci-
zenými pohonnými hmotami.
■ Strážníkům se v rozmezí ne-
celých dvou týdnů podařilo za-
držet tři hledané osoby. První-
ho muže odhalili při kontrole
automobilu na Náměstí Míru
v Rychvaldě. Další hříšník 
s bohatou kriminální minulos-
tí neušel pozornosti strážníků
v ulici 1. máje ve Skřečoni. Do
třetice strážníci zabodovali 
v ulici 9. května, kde zadrželi
dalšího hledaného. Všechny
polapené muže hlídky eskorto-
valy na bohumínské oddělení
Policie ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

Vandalové zmrzačili unikátní zahradu
Jeden den oslava, druhý den poslední roz-

loučení. Originální Želví zahrada u stacioná-
ře Salome, čerstvá držitelka Ceny Nadace
OKD, už v původní podobě zůstane jen na
fotografiích. Autoři projektu zahrady si cenu
nestačili ani pořádně vychutnat. Pár dnů po
jejím převzetí museli část atrakcí želvího la-
byrintu demontovat. Jedinečné přírodní lavi-
ce ze slámy a hlíny to-
tiž poničili vandalové. 

Projekt zahrady, vy-
tvořené výhradně z pří-
rodních materiálů, kte-
rá skýtá oázu klidu a po-
hody postiženým dětem,
nepočítal s barbarstvím
nezvaných návštěvníků.
Do zahrady vnikla parta
výrostků, která se mimo
jiné »proběhla« po opě-
radlech hliněných seda-
ček. »Narušili vnější kru-
stu, dovnitř se dostala vo-
da, a pak už to byla jen 
otázka času,« pokrčila
rameny Lenka Maňáko-
vá z občanského sdruže-
ní Vesica, které zahradu
vybudovalo. Stav
poškozené atrakce
se v posledních mě-
sících zhoršil nato-
lik, že ji členové
sdružení museli 
v polovině listopa-
du demontovat.

»Uvolněné místo
ale prázdné nezů-
stane. Už projek-
tujeme nové lavi-
ce, které bychom
rádi nainstalovali příští rok,«
dodala Maňáková. Po zkušenostech s vandaly
ale bude nový prvek odolnější. Lavice chce Vesi-

ca zhotovit z nahrubo opracovaných dřevěných
kmenů, aby ladily s okolním vybavením.

Želví zahrada u stacionáře Salome v Nerudo-
vě ulici je jediná svého druhu v republice. Pří-
rodní materiály a interaktivní prvky slouží k te-
rapii a relaxaci autistických, mentálně či fyzicky
postižených dětí. Unikátní dílo se probojovalo
do finále druhého ročníku Cen Nadace OKD,

kde při slavnostním vy-
hlášení počátkem listo-
padu získalo hlavní ce-
nu v kategorii Projekt
roku, sekce Program pro
budoucnost. Ocenění je
pro autory nejen morální
vzpruhou, ale díky dese-
titisícové odměně se mo-
hou pustit do oprav po-
ničených prvků zahrady.

Pavel ČEMPĚL

Hliněné lavice poničili vandalové.Pohromu dokonalo počasí.

Želví zahrada v původní
podobě už zůstane jen na
fotografiích. V uvolně-
ném prostoru chce Vesi-
ca příštím rokem instalo-
vat nové dřevěné lavice. 

Foto: Pavel Čempěl 
a Petr Piechowicz

A� se vánoční pohoda nepromění v neštěstí

Pokud na stromečku použí-
váte klasické svíčky, pak je ne-
zapomeňte umístit do stabilní-
ho, nehořlavého skřipce s mis-
kou, která zachycuje horký
vosk. Vždy mějte na paměti,
že plamínek svíčky musí být 
v dostatečné vzdálenosti od
jehličí a hořlavých vánočních
ozdob. Tam, kde stromek zdo-
bí elektrické žárovky, je jistě

bezpečnější používat výrobky 
s certifikátem, u kterých je
větší předpoklad, že elektrická
instalace nezapříčiní požár.
Velmi nebezpečné jsou také
prskavky. Chceme-li si na stro-
mečku zapálit prskavku, měla
by být pod stromečkem nehoř-

lavá podložka. Samozřejmě 
i zde platí zásada, nikdy neod-
cházejte od hořící svíce nebo
prskavky! 

Karína ŠTEMBERKOVÁ,
HZS MSK ÚO Karviná

V minulém čísle jsme se snažili upozornit na možná rizika,
která hrozí v souvislosti s hořícími svíčkami na adventních
věncích. Na bezpečnost je ale třeba dbát i při idylických chví-
lích u vánočního stromku.

krátce

Nepoteče voda
V pondělí 6. prosince od 8

do 18 hodin bude z provozních
důvodů přerušena dodávka pit-
né vody do firmy Exelsior, zim-
ního stadionu, vily u gymnázia
a ředitelství Bosporu. Důvo-
dem je přepojení na nový vo-
dovodní řad. Náhradní záso-
bování obstará autocisterna. 

(red)

Ilustrační foto
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Jedenáct živých stromů ve »vánočním« 

a k t u á l n ě

Ceny za svoz odpadů
Rada města rozhodla o no-

vých cenách za nakládání 
s komunálními odpady na
rok 2011. Cena se ve srovnání
s letošním rokem mírně zvýší.

Domácnosti si připlatí něko-
lik desetikorun. Město tak rea-
guje na inflaci a vyšší náklady
spojené se shromaž�ováním,
sběrem, přepravou, tříděním,
využíváním a odstraňováním
komunálních odpadů.
■ Popelnice 110 l, svoz 1x 

za 14 dnů: 1.534 Kč 
(letos 1.482 Kč)

■ Kontejner 1100 l, svoz 1x 
za 7 dnů: 16.276 Kč 
(letos 15.808 Kč)

■ Sídlištní kontejner, svoz
1x za 7 dnů: 88.816 Kč 
(letos 86.320 Kč)

Na slevu ve výši 600 Kč z cel-
kové platby 1534 Kč za popel-
nici, která se vyváží jednou za
čtrnáct dnů, budou mít jako
letos nárok občané samostatně
bydlící v rodinných domech.
Sleva je poskytována bez ohle-
du na způsob vytápění rodin-
ného domu. Občan si však o ni
musí zažádat na odboru život-
ního prostředí a služeb . (red)

Kopytovský experiment nesplnil očekávání

Šetřit se musí, a pokud jde 
o veřejné osvětlení, jednou 
z možností jsou úsporné zářiv-
ky. Svítivost, kterou garantuje
výrobce je jedna věc, ale vždy
je dobré otestovat si svítidla 
v praxi. BM servis k tomuto 
účelu vybral Kopytov, protože
je zde vhodný jistič a především
menší okruh než kdekoli jinde
ve městě. Experiment se však 
u místních nesetkal s kladnou
odezvou. Spíše naopak.

»Pouliční osvětlení je nyní na-
prosto nedostatečné. Večer není
vidět ani na pár metrů,« tlumo-
čil Petr Stoniš názor nespoko-
jených kopytovských obyvatel.
»V našem okolí jsme bohužel za-
znamenali několik případů vy-
kradených vozů a chabé osvětlení
pachatelům jen nahrává,« dodal
Stoniš, který s dalšími obyva-
teli zažádal o navrácení pů-
vodních výbojek.

»Původní výbojky v Kopytově
měly příkon 70 W, testované 18
W. Uspořily by tak šedesát pro-

cent elektrické energie,« vysvět-
lila vedoucí odboru životního
prostředí a služeb Věra Niklo-
vá. Po instalaci nových výbo-
jek sice klesla naměřená svíti-

vost z třicet na dvacet luxů, ale
i to splňovalo normu pro silni-
ci III. třídy. Na prvním místě
je však bezpečnost obyvatel.
Po měsíčním experimentu tak
BM servis vrátí do každé dru-
hé lampy původní výbojky.
A kdyby ani to nestačilo, ve-
řejné osvětlení se vrátí do pů-
vodního stavu v celém rozsa-
hu. Pavel ČEMPĚL

Vánoční atmosféru v Bohumíně navodí už jedenáct 
nasvětlených stromů. Počet nazdobených živých jehlič-
nanů se letos rozrostl o dva nové v Záblatí a Kopytově.

»Už třetím rokem zdobíme
vánoční stromy i v městských
částech. Plníme tak přání li-
dí, kteří chtějí, aby nejen
centrum vypadalo vánočně.
Letos se nám podařilo domluvit
nasvětlení dalších dvou stromů
v Záblatí naproti restauraci
Partyzán a v Kopytově, kde
jsme se dohodli se soukromými
vlastníky stromů,« sdělil mís-
tostarosta Lumír Macura.

Podobně jako v minulých
letech je letos vánočně na-
světlena pěší zóna, přilehlé
ulice i náměstí T. G. Masary-
ka. Nákup ozdob na veřejné 
osvětlení v městských částech
radnice zatím kvůli vysokým po-
řizovacím nákladům neplánuje.

Za instalaci vánoční výzdo-
by a dokoupení nových ozdob

V Bohumíně se už tradičně nestaví speciální stromy, ale vánoční 
výzdobou se zkrášlují živé jehličnany v centru města i městských
částech. Ozdobná světla se v centru rozzářila 27. listopadu u příleži-
tosti Vánočních trhů, v městských částech o den později.

Foto: Pavel Čempěl

radnice letos zaplatí 120 tisíc.
Vánoční dekorace pořizuje
postupně od roku 1995. Do je-
jich nákupu od té doby inves-
tovala téměř 670 tisíc. (balu)

»Bílé« světlo úsporných výbojek osvětluje prostranství i před kopytov-
skou kaplí. Foto: Pavel Čempěl

Za méně peněz, méně muziky. Testování nových úsporných
výbojek v lampách veřejného osvětlení přineslo první výsled-
ky. Ano, výbojky uspoří energii a tedy i nějakou tu korunu.
Bohužel na úkor osvětlení ulic. Reakce obyvatel »testované«
lokality proto na sebe nenechala dlouho čekat.



své místo zmíněné smrky omo-
rika, které chrání speciální ná-
střik před nájezdy nenechav-
ců. Dříve se jako »odpuzovač«
používaly nástřiky aromatické,
ale jejich efekt byl mizivý. 
Stromy začaly zapáchat až po-
té, co je poberta uřízl a instalo-

val
v bytě.

Měl sice zkažené Vánoce, ale
stromům už nebylo pomoci.
To nový »bílý« nástřik funguje
vizuálně a případné lapky od-
radí už na první pohled.

Pavel ČEMPĚL
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Místo padlých stromků už stojí »náhradníci«

Zneužívání sběrných dvorů si vynutilo nová pravidla

»Město sakur« se rozrůstá.
V uplynulých dnech zahrad-
níci vysadili na volných plo-
chách jedenaosmdesát no-
vých stromků, mimo jiné 
také v Bohumíně rozšířené
japonské třešně. Riskantní
se v předvánočním období
mohlo zdát osazení nových
smrčků, na které by si lec-
kdo mohl brousit zuby a pi-
ly. Nenechavci však mají
smůlu. Speciálně smrčky by-
ly opatřeny nástřikem, který
každého odradí.

Výsadba dřevin je v menším
měřítku součástí klasické 
údržby zeleně, ale drtivá větši-
na nových stromů plní funkci
jakýchsi »náhradníků«. Rov-
ných šedesát stromů bylo 
vysázeno jako kompenzace za
kusy, které musely ustoupit vý-
stavbě horkovodu. Proto také
pořízení dřevin hradil ČEZ. Na
městě však zůstal jejich výběr. 

»Zvolili jsme habry, jasany ne-
bo střemchy, což je druh třešně 
s opojně vonícími květy,« vysvět-
lila 	ubica Jaroňová z odboru
životního prostředí a služeb.
Sama přiznává, že preferuje
kvetoucí dřeviny, a tak kolekci
rozšířily i další sakury. »Nejed-
nou se nám přespolní návštěvníci

svěřili, že Bohumín vnímají jako
město sakur. Polichotilo nám to,«
dodala Jaroňová. 

Nová výsadba zkrášlila na-
příklad Mírovou ulici, náměstí
Budoucnosti, okolí školy Čs.
armády nebo Budovatelskou
ulici v Záblatí. Právě tady mají

V okolí školy Čs. armády zahradníci zasadili nádherně kvetoucí
sakury. Vpravo detail okrasné jabloně s miniaturními neopadavými
plody v Mírové ulici. Foto: Pavel Čempěl

Benevolence už bylo dost. Od nového
roku se  podstatně mění podmínky při-
jímání odpadů ve sběrných dvorech. Za
zpřísnění mohou Bohumíňáci »podě-
kovat« především nesoudným stavební-
kům, kteří dvory zahlcovali značnými
objemy stavební suti.

Dosavadní systém jednorázové eviden-
ce byl příliš shovívavý a občané jej zneuží-
vali. Projevilo se to především u stavební-
ho odpadu, který někteří stavebníci přivá-
želi opakovaně a stále častěji. Objem suti,
který končil ve stabilním sběrném dvoře,
se za poslední tři roky ztrojnásobil a jeho
likvidace stála město jen v loňském roce
2,6 milionu. Bylo proto nezbytné zavést
přísnější pravidla.

»Stavební odpad není klasifikován jako od-
pad komunální, a proto město nemá povinnost
zajiš�ovat pro občany jeho likvidaci,« uvedla
Šárka Plutová z odboru životního prostře-
dí a služeb s tím, že jednou z navrhova-

ných variant bylo úplné vyloučení suti.
Nakonec byl schválen systém mírnější,
který ale příjem některých odpadů výrazně
omezí. Stavební su� bude možné přivézt 
v určitém množství pouze jednou ročně,
výhradně ve dvoře stabilním a evidovat se
nebudou jednotlivci, ale celé domácnosti.

Systém navíc zastřeší nová počítačová evi-
dence. »Až dosud se vedla evidence v ›papí-
rové‹ podobě, která měla slabiny. Zato počítač
okamžitě vyhodnotí, zda už občan sběrnu
navštívil a jaký materiál a v jakém množství 
odevzdal,« dodala Plutová. Pokud se v po-
čítači ukáže, že návštěvník už svůj »limit«
vyčerpal, pracovníci odpad neodeberou.

Přísnější pravidla, která začnou platit od
nového roku, se vztahují rovněž na sběr
pneumatik. Těch bude možné odevzdat za
rok pouze pět. Odběr ostatních druhů ko-
munálních odpadů a vyřazeného elektro-
zařízení bude zatím probíhat bez omezení.

Pavel ČEMPĚL

Pravidla pro odevzdávání odpadů ve stabilním sběrném
dvoře (mobilní dvůr už stavební suť odebírat nebude):

■ Stavební odpad (zemina, beton, cihly, demoliční odpady) - jeden přívěsný vozík 
o rozměru maximálně 120 x 240 x 30 cm / rok / jeden rodinný dům nebo byt.
■ Pneumatiky (jen osobních aut) - maximálně 5 kusů / rok / jeden rodinný dům či byt.
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Plastová »reinkarnace«: Láhev minerálky
coby součást garderoby

gistického zboží se
pro změnu vyrábějí víka kanálů
a využití paradoxně najde také
»smetí«, které v nádobách na
separovaný odpad nemá co dě-
lat. »Dlouhodobě spolupracujeme
s firmou ASA, která jej odebírá. 
Z nádob na tříděný odpad tak v
Bohumíně nekončí na skládce vů-
bec nic,« pochvaluje si Hradil.

Je vytříděno a děvčata u pá-
su si mohou dát krátkou pau-
zu. Za chvíli ale dorazí další
várka a kolotoč začne nanovo.
Je to dřina, ale určitě se vypla-
tí. Schválně se koukněte do
šatníku. Třeba vám tam visí
šaty, které svého času byly lah-
ví minerálky.

Pavel ČEMPĚL

1) Auta přivážejí obsah kontejnerů. Tato várka je ze Záblatí.
2) PET lahve tvoří největší složku odpadu. 3)Na pásu se musí
odpad vytřídit. 4) Pečlivě separované plasty čekají na odběratele.

Kolik druhotných surovin se vytřídilo v Bohumíně (v tunách)
rok papír sklo plasty celkem

1995 80 68 18 166
2009 311 239 160 710

PET lahve na jednu hro-
madu, drogistické obaly na
druhou a do třetího pytle fo-
lie. Třídící linkou BM servi-
su projdou tuny odpadu, kte-
rý v »neekologických« časech
končíval na skládce. Teď tam
neputuje ani deko. Použité
plasty, papír, sklo se staly ob-
chodním artiklem. Dokonce
i odpad, který mezi tříděné
složky nepatří, najde své vyu-
žití. Takže nasadit rukavice,
zapnout běžící pás, blíží se
vůz s další várkou odpadů.

»Lidé se postupně naučili třídit.
Dříve brali nádoby na separova-
ný odpad jen jako další ›popelni-
ci‹, kam házeli všechno možné 
i nemožné,« říká mistr odpado-
vého hospodářství BM servisu
Miroslav Hradil. Vzpomene
přitom i na bizarní případ, kdy
v nádobě objevili tři stažené
beraní kůže. To dnes třídí lidé
zodpovědněji a hlavně inten-
zivněji. Ještě před patnácti lety
skončilo za rok v nádobách
pouhých osmnáct tun plastů.
Loni už to bylo tun sto šedesát.
Te� je ve městě 101 stanoviš�,
ve kterých je rozmístěno 483
kontejnerů na tříděný odpad.

Je sychravé listopadové ráno
a k třídící lince v Koperníkově
ulici míří vůz s obsahem kon-
tejnerů ze Záblatí. Tentokrát
jsou to plasty, které vůz vysype
u ústí pásového dopravníku.
A zatímco jeden pracovník
začne dopravník »krmit«, na
jeho konci v hale už čekají hbi-
té ruce třídiček. Mají se co otá-
čet. Folie zvláš�, nádoby od ke-
čupů nebo mycích prostředků
také zvláš� a PET lahve roztří-
dit podle barev. »Petky tvoří až
šedesát procent plastového odpa-
du a je o ně také největší zájem.
Po recyklaci z nich vznikají nové
lahve nebo se v podobě mikrovlá-
ken stávají součástí oděvů,« vy-
světluje Hradil. Z obalů od dro-

1

2

3

4
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Sedmý díl seriálu o novinkách, službách a přednostech in-
ternetových stránek www.mesto-bohumin.cz.

Město jako na dlani, v reálném čase,
ve dne v noci. Radnice provozuje

webkamery dvě, přičemž se jejich úhel záběru a funkčnost pod-
statně liší. Od července 2007 zabírá jedna z kamer náměstí T. G.
Masaryka. Můžete jejím prostřednictvím sledovat dění v centru
města, což má své výhody například při pořádání různých akcí.
Co třeba víkendové Vánoční trhy. Už otevřeli stánky? Je tam hod-
ně lidí? Stačí náměstí zaměřit objektivem kamery a můžete vyrazit.
Zatímco kamera v centru je statická, na střeše Penzionu ve věži
funguje od loňského září kamera panoramatická. Postupně se 
otáčí a snímá Bohumín z ptačí perspektivy. »Většinu dne běží v au-
tomatickém režimu, ale od 6 do 8, od 12 do 14  a  od 18 do 22 hodin ji
mohou ovládat občané sami,« prozradil webmaster Jiří Rozsypal.
Zájemci si v určeném čase myší svého počítače otáčejí kamerou 
a dokonce si mohou zoomem přiblížit detaily. Je to funkce lákavá,
u které by se mohl leckdo kochat půl dne a blokoval by tím pří-
stup ostatním. Proto je systém nastaven tak, že každý může držet
»kormidlo« webkamery maximálně dvě minuty. Ostatní zájemci
se po tu dobu řádí do fronty, aby se za krátkou chvíli mohli i oni 
z tepla domova pokochat pohledem třeba… třeba na pokračující
práce na skřečoňském mostě. (tch)

Webové kamery 

p o z v á n k y

Adventní koncert
Občanské sdružení Přátel

bohumínské historie ve spolu-
práci s Charitou Bohumín 
a Římskokatolickou farností
Starý Bohumín pořádají v so-
botu 11. prosince od 16 hodin 
v kostele Narození Panny Ma-
rie ve Starém Bohumíně Cha-
ritativní adventní koncert. Vy-
stoupí Slezské žes�ové kvinte-
to, které zahraje i zhudebně-
nou modlitbu k Panně Marii
Růžencové-Starobohumínské.
Čistý výtěžek koncertu bude
věnován na podporu aktivit
Charity Bohumín. (tei)

Přijďte nakouknout
do školy

Základní škola na třídě Dr.
E. Beneše pořádá 16. prosince
tradiční den otevřených dveří.

Od 8 do 12 hodin proběhnou
»Slavnosti učení«, kdy bude
možné navštívit třídy a na-
hlédnout do výuky. Od 14.30
do 17 hodin bude prostor pro
klasickou prohlídku všech zá-
koutí hlavní školní budovy,
družiny v Okružní ulici i od-
loučeného pracoviště Malý
Beník u PZKO. Odpoledne
bude pro návštěvníky připra-
veno občerstvení a předvánoč-
ní dílničky, kde si budou moci
vyrobit drobné vánoční dárky. 

(bol)

Vánoční tenisový
turnaj pro děti

Oddíl stolního tenisu TJ
Bohumín pořádá 11. prosince
od 8.30 hodin v tělocvičně
Masarykovy školy Vánoční tur-
naj pro děti. Tenisky a ping-
pongové pálky s sebou. (car)

Slůně sfouklo deset narozeninových svíček 

Bohumínské Slůně se pomalu chystá
do puberty. Rodinné centrum, které ny-
ní sídlí v Nerudově ulici, oslavilo deset
let své existence. Narozeninovou party
si 26. listopadu nenechali ujít současní
návštěvníci centra i rodiče, kteří do něj
vodili své caparty v úplných začátcích.
To jen dokazuje, že Slůně »rodinné vaz-
by« se svými odchovanci netrhá.

První léta nebyla pro Slůně vůbec snad-
ná. Centrum začínalo v tanečním sále do-
mu dětí a mládeže, o který se muselo dělit
s dalšími soubory. »Ráno jsme přichystali
hračky a v poledne jsme je zase sklízeli, aby-

chom uvolnili prostor dalším aktivitám,« za-
vzpomínala »duchovní maminka« centra
Vilma Valentová. Po čtyřech letech v pro-
vizoriu se však naskytla možnost získat
vlastní zázemí. Prostory v Nerudovce 
opustila lidová škola umění a Slůně se 
s posvěcením města mohlo stěhovat. Jen-
že začínalo znovu od píky. »Bylo tady pusto
a prázdno. Všechno jsme museli vybavit a po-
stupně zútulnit,« popsala Valentová své
první setkání s novým »domovem«.

Dnes je Slůně komplexním rodinným
centrem, ve kterém můžou mladé mamin-
ky »prožít« i několik let. Ještě před naro-
zením potomka mohou využít kurz pro tě-

hulky, posléze kurz kojenecký, a jak děti
rostou, čeká na ně miniškolička, zatímco
maminky mají na výběr z dalších aktivit.

Z předešlých řádků by se mohlo zdát, že
je Slůně zasvěceno jen ženám, ale omyl.
»Vždy jsme byli výjimeční tím, že máme klub
tatínků. Dokonce jeden z prvních v republi-
ce,« připomněla vedoucí centra. Jen si tro-
chu posteskla, že právě nyní klub trochu
vázne. Tatínků nakloněných podobným
kratochvílím je totiž jako šafránu. Jenže
Vilma Valentová se nevzdává, a tak se zar-
putilostí sobě vlastní vyhlásila akci »Hle-
dá se (šikovný) táta«.

Pavel ČEMPĚL

Na oslavě desátých narozenin Slůněte se sešlo plno »gratulantů«. Součástí narozeninové party bylo vyhlášení vítězů dětské kreslířské soutěže 
»Slon očima dětí«, kterou centrum uspořádalo společně s ČSOB. Foto: Pavel Čempěl
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Most už zakotvil na skřečoňském břehu

Bobeš poradí, pomůže i naučí

Stavbaři začali s přesunem posledních tří dílů ocelové kon-
strukce nového skřečonského mostu. Díly předem svařili

a pomocí tlačných lisů je postupně vysunuli do konečných po-
zic. První čtyři části, které vytvořily nájezd od centra a přemos-
tění železnice, už stejnou technikou vysunuli počátkem října.

Práce na skřečoňském mostě pokračují, přestože se o slovo při-
hlásilo pravé zimní počasí a uhodily první mrazy. Stavbaři musí po
skončení výsunu ukotvit ocelovou konstrukci k montážním podpě-
rám, a pak je čeká příprava bednění. Ještě v zimě a částečně na jaře

totiž chtějí stihnout betonáž »desky« mostu. V konečné fázi doje na
vztyčení čtyř mohutných pylonů a natažení nosných lan. Práce jsou
naplánovány až do června.

Budovaný most bude po svém dokončení sto metrů dlouhý a jeho
váha se odhaduje na šest set padesát tun. Jeho součástí bude sjezd
na ulici Jana Palacha, který znovu plnohodnotně spojí »odříznuté«
centrum se Skřečoní. Původní projekt počítal i s přivaděčem k šu-
nychelské okružní křižovatce a potažmo dálnici. Osud této neméně
důležité stavby, která by od těžké dopravy ulevila Nové Vsi, je ale
zatím ve hvězdách. Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Návrat do všedního kolotoče pra-
covních povinností s sebou přináší
nejedno úskalí. Díky aktivitě Bo-
beše už na ně maminky nebudou
samy. »Odborná poradkyně k nám
bude docházet jednou měsíčně. My
zájemkyním pohlídáme děti a ony bu-

dou mít dvě hodiny na osobní konzul-
taci. To vše v soukromí a zdarma,«pro-

zradila vedoucí centra Petra Kalichová.
Poradkyně ženám objasní, co je při 

návratu do zaměstnání čeká 
a vše, co s končící mateřskou
dovolenou souvisí. »Je to velká
novinka a jsem na ni hrdá,« doda-
la vedoucí Bobeše.

Bobeš se dlouhodobě věnuje
rodinám s nejmenšími dětmi 
i ženám, které narození potom-
ka právě čekají. Potřebné záze-
mí v centru najdou i rodiče mr-
ňat, jež přišla na svět se zdra-
votními či psychickými problé-
my. Právě jim je určena jedna 
z aktivit - Uzlík. »Děti s hendike-
pem vidí svět jinak«, vysvětlila
Kalichová a dodala, že si skupi-
na žije vlastním životem. Rodi-
ny s dětmi mají svůj prostor 
a v době jejich setkání je herna
uzavřená. Bobeš jim vychází
vstříc i tím, že na přání pozve
do centra jako hosta psycholo-
ga či terapeuta. Základní filozo-
fií Uzlíku ale je, že si rodiče do-
kážou pomoct navzájem. Se
zkušenostmi se také jejich role

ve skupině mění. Zatímco v po-
čátcích potřebují nováčci pora-
dit či povzbudit, postupem ča-
su se sami propracují do pozice
rádců a mentorů.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Nejen kurzy či poradenství. Pro
mladé maminky je výraznou po-
mocí i »obyčejné« stříhání dětí.

Bobeš nabízí rodičům malých dětí mimo jiné plavání. S vodou se děti 
nejprve seznámí ve »vaně«, a když se otrkají, mohou vyrazit do bazénu.

Centrum mladé rodiny Bobeš přichází s horkou novinkou.
Mladým maminkám, které se po mateřské chystají na návrat
do zaměstnání, poskytne zdarma osobní konzultaci s odbornou
poradkyní. Bobeš se tak připojil k celostátnímu projektu. Po-
běží v následujících dvou letech. 
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Zatrénovali si profesionální záchranáři i školáci
Šest jednotek hasičů, republiková i městská policie, záchran-

ná služba. Bohumínská Bochemie byla 24. listopadu dějištěm
taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému.
Musely se vypořádat se simulovaným únikem chloru a záchra-
nou zraněného zaměstnance.

Kromě vnitřních havarijních
plánů musí firmy se zaměřením
na chemickou a hutní výrobu
zpracovávat i vnější havarijní
plán. To pro případ, že by even-
tuální nehoda překročila areál
firmy a zasáhla obyvatelstvo.
»Procvičení vnějšího havarijního
plánu konkrétní společnosti se mu-
sí uskutečnit každé tři roky,« řekl

na vysvětlenou mluvčí kraj-
ských hasičů Petr Kůdela. Na
Karvinsku jsou tyto firmy
pouze dvě. Primaplyn v Hor-
ní Suché a právě Bochemie.

Rozsáhlého cvičení ve
městě se zúčastnilo šest
hasičských jednotek.
Tři profesionální 
z Bohumína, Karvi-

né a Orlové, podniková jednot-
ka Bochemie a dobrovolní hasi-
či ze Záblatí a Starého Bohumí-
na. 

A zatímco profesionální tý-
my sváděly boj s »únikem«
chloru v podniku, dobrovolní
hasiči zamířili do nedaleké ško-
ly v Bezručově a školky v Továr-
ní ulici. V přízemí utěsnili okna
i dveře a v rámci cvičení evaku-
ovali všechny děti i personál.

(tch)

Z nového kalendáře
se usmívají děti

Ještě do konce roku se všechny bohu-
mínské domácnosti zdarma dočkají tra-
dičního ekologického kalendáře. Vychá-
zí už třináctým rokem, letos v nákladu
devět a půl tisíce kusů. Tentokrát nese
podtitul »Naše děti v našem městě« a pro-
střednictví barevných fotografií předsta-
vuje nejmladší bohumínskou generaci.

Kalendář pochopitelně opět poskytuje 
ucelené »ekologické« informace, zejména 
o nakládání s komunálními odpady. Najde-
te v něm harmonogram mobilního sběrné-
ho dvora, plán svozu nebezpečných odpadů
a elektrozařízení nebo výši úhrady za naklá-
dání s odpady. Letošní novinkou jsou pře-
hledné instrukce, jak si počínat v případě
povodní nebo úniku nebezpečných látek 
z chemické výroby. (red)

▲ Záchrana zaměstnance, který
zkolaboval po intoxikaci chlorem. 

Hasiči se chystají vybudovat
mobilní dekontaminační sprchu. 

Foto: Pavel Čempěl

▲
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V letošním roce proběhla
dlouho plánovaná rekon-
strukce hasičské zbrojnice 
v Kopytově. Úzce se na ní
podílel majitel objektu Měs-
to Bohumín a jeho uživatel,
tedy Sbor dobrovolných ha-
sičů (SDH) v Kopytově.

Rekonstrukce začala v úno-
ru podřezáním zdiva a násled-
nou izolací nosných stěn. Poté
nás čekala výměna starých 
oken za plastová, včetně hlav-
ních vchodových dveří. Nej-
náročnější byla výměna pře-
kladu nad vraty v garáži a sa-
motná instalace nových gará-
žových vrat. 

Květnová povodeň opravu
zbrojnice přerušila a navíc na
ní napáchala další škody. Po
skončení likvidačních a úkli-
dových prací se členové SDH
opět pustili do díla. Oklepali
mokré zdivo a připravili terén
před budovou na položení as-
faltového povrchu. Po prázd-
ninách došlo na zateplení ob-
jektu a venkovní fasády. Do-
končit ještě letos zbývá tempe-
rování a topení.

V příštím roce bude rekon-
strukce hasičské zbrojnice 
ukončena položením nové
podlahy v garáži a nahozením
omítek, které se musely v rám-
ci sušení zdiva po povodni
oklepat.

Chtěl bych touto cestou po-
děkovat Městskému úřadu
Bohumín za vstřícnost při 
financování rekonstrukce naší
hasičské zbrojnice a za navýšení
rozpočtu pro samotnou reali-
zaci. Rovněž děkuji všem 

členům SDH Kopytov za účin-
nou pomoc při náročných 
rekonstrukčních pracích a věřím,
že se zapojí i v příštím roce.

Text a foto: 
František MLYNKEC, 

velitel SDH Kopytov

Povodeň přidělala práci, ale rekonstrukci nezhatila

Klub Bunkr bilancoval první rok existence
Přesně před rokem bylo v prostorách

Masarykovy základní školy otevřeno
Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež klub Bunkr. Jeho posláním je po-
skytovat podporu, odbornou pomoc 
a informace dětem a mladým lidem od
13 do 20 let. Pozitivně ovlivňovat jejich
životní styl a hodnoty, a nabídnout jim
prostor, kde se cítí bezpečně, je pro ně
atraktivní a motivuje je k volnočaso-
vým aktivitám.

Naši službu letos využilo čtyřiaosmdesát
klientů. Po celý rok jsme pro ně pořádali
besedy k aktuálním tématům. Probírali
jsme důvěru, vztahy, lásku, sex a antikon-
cepci, kouření i drogovou problematiku.
Nespokojili jsme se jen s mluvenou for-
mou, ale snažili jsme se klientům náměty
přiblížit i prostřednictvím her.

Kromě hlavních činností jsme se zapoji-
li i do městských akcí jako byl Prázdnino-
vý kolotoč nebo Týden pro nízkoprahy.
Inovativní byl především projekt Hřiště
bez nudy, který usiluje o zpřístupnění
hřiš� a zatraktivnění jejich využití pomocí
správců. Ti nejen dohlížejí na provoz a za-
jiš�ují bezpečnost, ale sami organizují hry

Projekt Hřiště bez nudy, na kterém se
podílejí školení správci. Aktivitám Bunkru
slouží prostory Masarykovy školy. 

Foto: NZDM klub Bunkr

či sportovní utkání a půjčují základní
sportovní vybavení. Tento projekt probí-
hal od května do října, kdy pět správců
odpracovalo na třech bohumínských hřiš-
tích přes 400 hodin. 

Během prvního roku našeho působení
jsme se také setkali bohužel s nepochope-
ním naší činnosti ze strany občanů i insti-
tucí. Pevně ale věříme, že budeme mít v nad-
cházejícím roce více příležitostí dokázat, že
nám mladí lidé nejsou lhostejní a že svou
práci děláme na profesionální úrovni.

Michaela MIČOVÁ, vedoucí zařízení
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Z hektického světa na skok 
ke slanému »moři«

d o p i s y

Kde jinde, než v exhalacemi nejzamořeněj-
ším regionu by měli lidé myslet na své zdraví.
Ovzduší mávnutím proutku změnit nelze, ale
posilovat svou imunitu a předcházet nemo-
cem ano. Tuto filozofii razí provozovatelka
centra zdraví a relaxace Jeskyňka Dagmar
Knýblová. Ke změně životního stylu ji přimě-
ly zdravotní problémy jejích nejbližších i ob-
tíže vlastní.

»Pětačtyřicet minut v solné jeskyni vyrovná dvou
až třídennímu pobytu u moře,« říká paní Knýblová 
k »vlajkové lodi« bohumínského centra - solné
jeskyni. Její interiér, zdi i stropy naplnilo devět
tun soli kamenné, jodové i soli z Mrtvého moře.
»Žijeme v nevyváženém prostředí. Může za to dnešní
doba mobilů a elektroniky, které vytvářejí pouze
kladné ionty. Sůl, obsahující iontově záporné látky,
nám pomáhá nastolit rovnováhu,« vysvětluje pod-
nikatelka s tím, že pro pobyt v jeskyni neexistují
zdravotní ani věková omezení. Klientelu tak
tvoří jak maminky s malými dětmi, tak i senioři.

I majitelka Jeskyňky ale byla dříve pragmatic-
ká. Ač ji od dětství sužovaly alergie a astma, vše
řešila prášky a »chemií«. Když ale vážné zdra-
votní obtíže postihly i její nejbližší, začala hledat
alternativní řešení. Po změně životního stylu
nastal obrat k lepšímu. Dnes se může pyšnit
tím, že už deset let nepotřebovala žádná antibio-
tika. »Doba je hrozně hektická a lidé si myslí, že me-
ditace je ›sprosté slovo‹. Na vznik nemocí má přitom
značný vliv psychika. Lidé by tak měli na chvíli 
›vypnout‹ a relaxovat,« doporučuje Dagmar
Knýblová.

Pavel ČEMPĚL 

Bohumínská Jeskyňka vznikla adaptací bý-
valé prodejny na rohu Vrchlického a Štefáni-
kovy ulici. Byla průkopníkem solných jeskyní
v době, kdy podobných zařízení existovalo 
v republice sotva deset. Jeskyňka, která nyní
oslavila čtvrté výročí, nabízí kromě solné jes-
kyně i parní lázeň Baobab, masážní lůžko 
s Jade kameny a čerstvou novinkou je »živý«
masér. Funguje zde i výživové poradenství 
a prodej kosmetiky nebo solných lamp a svíc-
nů. Na Vánoce navíc připravila Jeskyňka pro
své návštěvníky akci. Každý zákazník, který si
koupí dvě permanentky na deset návštěv, ob-
drží zdarma solný svícen.

Dagmar Knýblová s jednou ze solných lamp, které
čekají na nové majitele v rámci vánoční akce.

Pobyt v solné jeskyni zahrnuje holoterapii (solná terapie) a chronoterapii (světelná terapie), které se můžete
oddávat v polohovacím relaxačním lehátku. Foto: Karel Balcar

vánoční 

akce

Jeskyňky

vánoční 

akce

Jeskyňky
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Návštěva knihovny
Návštěva knihovny je pro

mě obohacující, nevšední záži-
tek ve všedním dni. Knih si 
odedávna vážím. Svou zásluhu
na mém přístupu ke knihám
má maminka, ale především 
otec, který mi od dětství vště-
poval ke knihám úctu. Též mi
vypracoval manuál, jak se 
s knihou zachází, byl totiž pe-
dagog - nelámat hřbet, neob-
racet stránky nasliněným prs-
tem, natož překládat jejich
růžky místo záložky a tak po-
dobně. Nejdůkladněji dohlí-
žel, abych nečetla při jídle!

Vše ve mně dodnes zůstalo,
až na poslední bod. Kniha se
stala mým společníkem při kaž-
dém jídle, nebo� to jsou jediné
volné chvilky. Jsem totiž v dů-
chodu na celý úvazek, a zvyk je
železná košile, dnes by mi bez
knihy snad ani jídlo nechutna-
lo…

Knihovnu navštěvuji velice
ráda, pro zvláštní atmosféru,
která v ní panuje díky knihám
a milým tvářím - knihovnicím,
které tam jsou skutečně pro
nás.

Nemohu opomenout nové
uspořádání interiéru včetně
zvolených barev koncipova-
ných tak, aby nám vnesly do
těla i duše pohodu a energii.

Takže děkuji knihovně, dě-
kuji knihám a jejich autorům,
že stále píší, i když knihy dnes
moc »nefrčí«. Děkuji knihov-
nicím a potažmo též městu se
všemi kompetentními lidmi,
kteří se o knihovnu starají.

Dagmar ČÍŽOVÁ

Díky za péči
Chtěl bych touto cestou

poděkovat zaměstnanky-
ním Pečovatelské služby
Bohumín, pod vedením
paní Somerlíkové, za je-
jich pomoc a spolupráci
při každodenní péči o moji
maminku, paní Margare-
tu Kožušníkovou. Všem
přeji hodně pozitivní 
energie v jejich náročné
práci.

Pavel Kožušník s rodinou
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Volný vstup 
do AQUACENTRA

Bohumín

AKCE 1 + 1
S tímto kuponem obdržíte
k zakoupené vstupence

pro dospělého 
1 VOLNÝ VSTUP.

✁

Úprava provozní
doby Aquacentra
a kupon na vstup
zdarma

Aquacentrum bude slou-
žit plavcům denně o dvě ho-
diny déle. Městská společ-
nost Bospor, která areál pro-
vozuje, tak reaguje na přání
návštěvníků.

Letos v září na bazénu posu-
nuli začátek odpolední pro-
vozní doby z pravého poledne
na 14. hodinu. Změna se po
vyhodnocení neprojevila jako
prospěšná, a proto se otevírací
doba vrátí do původního času.
»Úprava provozní doby se v tes-
tovacím režimu neosvědčila, a pro-
to si můžete přijít od 1. prosince
na bazén ve všední dny zaplavat
už od pravého poledne, jak býva-
lo dříve zvykem,« uvedl vedoucí
aquacentra Jaromír Voráč. Ba-
zén bude mít od 1. prosince 
otevřeno od pondělí do čtvrt-
ku od 6 do 7.45 a od 12 do 21
hodin. V pátek od 12 do 21 ho-
din a o víkendech standardně
od 8 do 21 hodin.

Aquacentrum navíc připra-
vilo pro širokou veřejnost ve
spolupráci s městskými novi-
nami Oko zajímavou nabídku.
V každém čísle čtrnáctideníku
bude vycházet až do konce 
února kupón k vystřižení. Po
jeho předložení na pokladně
aquacentra získá každý návštěv-
ník k zakoupené vstupence
pro dospělé volný vstup pro
jednu další osobu zdarma.

Lukáš KANIA

n o v i n k y Odkaz Miloše Freitaga žije dál

ží pochvalu Blanka Freitagová 
a Pavla Skokanová. Dík patří ta-
ké hlavnímu rozhodčímu Jindři-
chu Carbolovi,« smekl David
Jochym z pořádajícího oddílu
stolního tenisu TJ Sokol Zá-
blatí. (red)

VÝSLEDKY MEMORIÁLU
MILOŠE FREITAGA:

● Hlavní soutěž - dvouhra
mužů:
1. Bolcarovič Ondřej 

- Siko Orlová
2. Mikulíček Vladimír 

- Siko Orlová
3. Musil Milan 

- Slávia Orlová
● Dvouhra mužů 
nezařazených v oblastním
žebříčku: 
1. Perutka Radomír 

- TJ Bohumín
2. Koch Petr 

- Sokol Záblatí
3. Jochym Petr 

- Sokol Záblatí
● Dvouhra mužů
nad 50 let:
1. Musil Milan 

- Slávia Orlová
2. Jochym Petr 

- Sokol Záblatí
3. Serafín Jaromír 

- Sokol Rychvald

Už pošesté se v Zábla-
tí sešli hráči stolního te-
nisu, aby zavzpomínali
na bývalého starostu TJ
Sokol Záblatí a patriota
této městské části Miloše
Freitaga. Byl zároveň vzdě-
lavatelem Sokolské župy bes-
kydské Jana Čapka a dlou-
holetým předsedou oddílu
stolního tenisu. Turnaj po-
řádaný na jeho počest se 
uskutečnil 20. listopadu.

Na programu byla dvou-
hra mužů bez omezení,
dvouhra mužů zařazených 
v oblastním žebříčku a kate-
gorie »veteránů«, neboli dvou-
hra mužů nad 50 let. Turnaje
se zúčastnilo šestnáct hráčů,
kteří se utkali na třech stolech.

Na vítěze všech kategorií če-
kal pohár a zlatá medaile. Roz-
dávaly se i stříbrné a bronzové
medaile. Ke každému místu na
»stupních vítězů« darovalo
město Bohumín věcné ceny 
a Bospor vstupenky na bazén
se saunou. »Za organizaci a vý-
borný chod občerstvení si zaslou-

Čestné místo měl při turnaji 
obraz Miloše Freitaga, který vznikl
v rámci letošních Léto-kruhů.

Foto: Pavla Skokanová

Nevyhazujte lékárničku, pomůže potřebným
Obvazy, náplasti i nůžky se v těchto dnech

scházejí v Salonu Maryška, aby pomohly
chudým lidem v Africe. Materiál pochází ze
starých autolékárniček, které musí mít od 
1. ledna upravený obsah. Řidičům se větši-
nou nechce dokupovat zákonem požadované
doplňky jednotlivě a pořídí si raději lékárnič-
ku novou. Probíhající humanitární sbírka 
elegantně řeší, jak naložit s těmi starými. 

K celostátní sbírce se Maryška připojila v po-
lovině listopadu a autolékárničky bude
sbírat do konce roku. »První
kusy se nám začaly scházet ihned
po zveřejnění akce. Řidiči nosí celé
lékárničky i jednotlivý zdravotnic-
ký materiál. Vítáme také nůžky,
které jsou součástí výbavy. Ty podle
našich informací poputují k africkým
školákům,« uvedla Kamila Smigo-
vá, předsedkyně občanského sdru-
žení Maryška. Dodala, že se na ni
obracejí lidé z různých koutů republiky a žádají
o radu, jak se také oni mohou k sbírce připojit. 

Lékárničkou už v Bohumíně přispěli do sbírky
například strážníci městské policie a přidali se 
i další řidiči. »Pořídil jsem si novou lékárničku a tu
starou jsem věnoval na humanitární účely. Přišlo mi
to jako dobrý nápad. Nebýt sbírky, skončila by bez 
užitku někde v garáži. Takhle alespoň pomůže po-

třebným,« svěřil se řidič Mar-
tin Válek.

V Bohumíně sbírku pořádá Maryška spo-
lečně se sdružením Přátel bohumínské historie.
Sběr v Maryšce probíhá  vždy v úterý a ve čtvr-
tek od 15 do 18 hodin. Do výstavních prostor
občanského sdružení Přátel bohumínské histo-
rie mohou lidé starou výbavu 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. Sbírá
se materiál, kterému ještě nevypršela doba spo-
třeby. Text a foto: Lukáš KANIA

Martin Válek předává lékárničku
předsedkyni občanského sdružení
Maryška Kamile Smigové. 
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Kdo v srdci žije, neumírá.

12. prosince 
vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Ing. Milana
VROBLA.

�
Zároveň si 14. prosince připomeneme 

jeho nedožité 71. narozeniny.

S láskou vzpomínají manželka Emilie,
dcera Jana a syn Tomáš s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí

Vzpomínka je trvalejší nežli
květy nejkrásnější. Květy 
uschnou, uvadnou, vzpo-
mínky navždy zůstanou.

30. listopadu jsme 
vzpomněli 3. výročí 

úmrtí našeho 
milovaného tatínka, 

dědečka, pradědečka a strýce 
pana Andreje MIRGY.

S úctou a láskou vzpomínají děti Marta,
Valika, Ondrej, Betka, Viktorie a Tono,

vnoučata a pravnoučata, ze�ové a nevěsty.
Nikdy nezapomeneme. 

V neznámý svět 
jsi šla spát, plakal každý,

kdo tě měl rád. 

29. listopadu jsme
vzpomněli 3. smutné

výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná

maminka, tchýně, 
babička a prababička 

paní Anna NITSCHOVÁ.
S láskou, úctou a bolestí v srdci 

vzpomíná celá rodina.

Odešli jste, ale žijete 
v našich vzpomínkách.

4. prosince vzpomeneme 
1. výročí úmrtí 

pana Pavla DOLEŽALA 
z Bohumína.

�
Zároveň 24. prosince vzpomeneme 

8. výročí úmrtí jeho manželky 

paní Jarmily DOLEŽALOVÉ.

�
S láskou stále vzpomínají maminka Irena,

syn Rostislav s rodinou
a sestra Soňa s rodinou.

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy
nezapomene.

2. prosince jsme 
vzpomněli 1. výročí 
úmrtí naší milované
manželky, maminky 

a babičky 

paní Marie PLASGUROVÉ.

S láskou vzpomínají manžel Jan, 
dcera Daniela, vnoučata Jan, Veronika,

Jiří a David.

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

6. prosince 
uplyne 10 let od úmrtí

našeho drahého 
manžela a otce

pana Rudolfa CZUJE. 

�
S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka Gertruda 
a dcery Alena a Krista s rodinami.

k r á t c e

Ceny inzerce 
ve společenské kronice
Rozměr: 60 x 64 mm
Cena bez foto: 180 Kč
Cena s foto: 300 Kč (foto se vrací)
Cena dvojité plochy: 400 Kč (2 fotografie,
dlouhý text)

Nepřehlédněte
Příjem inzerce do společenské kroniky

pro poslední číslo Oka roku 2010, které
vyjde 16. prosince, končí 8. prosince. Prv-
ní číslo městských novin v roce 2011 vyjde
13. ledna, uzávěrka je 6. ledna. (red)

»Poslední zvonění« cyklistů
Celoroční seriál cykloturistických vý-

letů  »Nebude-li pršet...« dospěl do finá-
le. V mírně recesním duchu se »Posled-
ní zvonění« uskutečnilo 14. listopadu
na novém dopravním hřišti v parku.

Poslední etapa seriálu se nesla v duchu
jízdy zručnosti, ovšem hodně originální.
»Tra� jsme sestavili z různých fines a nesmys-
lů, které nám na našich cestách znepříjemňují
souvislou jízdu, ale současně prověřují naše
technické schopnosti i neschopnosti,« vysvět-
lil s nadhledem pořadatel Rostislav Šafrata.
Jednašedesát závodníků muselo tra� plnou
krkolomností absolvovat v co nejkratším
čase, ale zároveň si museli dávat pozor na
chyby, doteky země nohama či pády. Za
vše byly trestné body, které se převedeny
na vteřiny odečítaly od výsledného času. 

Na závěr, už v uvolněné atmosféře, byl
odstartován nový zimní seriál »Abyzadni-
cenezměkla«. V jeho rámci budou cyklis-
tičtí nadšenci každou neděli vyjíždět do 
okolí Bohumína. Délka těchto výletů bu-
de přihlížet k počasí a skladbě účastníků.
Odjezd bude vždy v 10 hodin z náměstí 
T. G. Masaryka, a protože některé akce za-
vedou cyklisty i na polské území, je nutno
mít s sebou osobní doklady. (red)

Hledá se rybářský potěr
Český rybářský svaz v Bohumíně chce

omladit své řady. Od ledna proto ve spo-
lupráci se základními školami a domy
dětí a mládeže v regionu rozjede nové ry-
bářské kroužky pro děti ve věku od 6 do
15 let (ročník narození 1996 a mladší). 

Zápisné bude činit 100 korun. Termíny
schůzek členů kroužku rybáři naplánují po
dohodě s rodiči. Přihlášky zájemci získají
osobně v sídle bohumínského svazu rybářů
v Rolnické ulici v Pudlově každé pondělí
od 16 do 16.30 hodin nebo prostřednic-
tvím emailu crsmobohumin@seznam.cz.
Vyplněné je mohou odevzdat do konce ro-
ku na stejném místě, nebo na sekretariá-
tech svých základních škol. Bližší informa-
ce na čísle 604 875 607. (luk)

Dík všem dobrým lidem
Jako starší a nemohoucí člověk jsem

občas odkázána na pomoc druhých.
Proto jsem nesmírně ráda, že stále exis-
tují lidé, kteří jsou ochotni podat po-
mocnou ruku. By� jsou to maličkosti,
například přinést nákup nebo podržet
dveře, pro nemocného mají cenu zla-
ta. Všem slušným a laskavým lidem,
kteří nezavírají oči, když se někdo 
v jejich okolí ocitne v těžké situaci,
bych chtěla touto cestou od srdce po-
děkovat. Mária MIADIKOVÁ
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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.

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

● Prodám dr. byt 2+1, 43
m2, Tovární, hokejka, plast.
okna, rohová kuch. linka. Ce-
na 540 000. ✆ 603 707 699.

● Prodám byt 2+1 v Bohu-
míně. Volný ihned. ✆ 606 710
464.

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

● Prodám dr. byt 3+1 v Bo-
humíně, Štefánikova ul., nízká
zástavba. Cena 650 000 Kč. 
✆ 777 005 110.

● Prodám rodinný dům 5+2
za parkem, cena 1.700.000 Kč.
✆ 737 544 012. 

● Pronajmu byt 0+1 Boh.
✆ 736 228 883.

● Pronajmu dr. byt 3+1
v Bohumíně. 72m2 + lodžie,
Tovární ul. ✆ 728 176 886.

i n z e r c e ● Koupím jakýkoliv dr. byt
nebo v os. vl. kdekoliv v Boh.,
Rychvaldě, event. pozemek.
Případný dluh uhradím a za-
jistím náhradní bydlení, seri-
ózně. ✆ 736 228 883.

● Koupím byt v Bohumíně.
Platba přes stavebko. ✆ 605
351 789.

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

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

● Pro všechny nad 18 let za
každý obchod odměna
12.000, vhodné pro ženy na
MD, důchodce, studenty. ✆
604 102 767.

● Prodej šperků, hodinek
z USA, Belgie, Itálie. Šperkov-
nice a jiné. www.parada.es-
hop-zdarma.cz

● Darujte pod stromeček
zdraví, poři�te svým blízkým
dárkový poukaz na služby ma-
sérny v aquacentru. Info na 
www.masaze-bohumin.cz, ✆
603 802 030.

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.

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.

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

NEKUŘÁCKÁ
RESTAURACE
BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI

OPRAVY CHLADNIČEK 
A MRAZNIČEK 

V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. R. Holaň
mobil: 605 140 362

Opravy provádíme v lokalitách:
Bohumín, Rychvald, Orlová, 
Dolní Lutyně, Dětmarovice, 

Petřvald a Ostrava. 

ŘIDIČI, ZPOZORNĚTE!!!
U mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a havarijní pojištění.
ČPP, Allianz, ČSOB, Generali, AXA, Kooperativa, Triglav, ČP.

OBČANÉ, ZPOZORNĚTE!!!
Pojištění - domácnosti, byty a domy - ČPP, ČSOB, Generali.

Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím ZDARMA!
Váš známý makléř - Jan Fojtů z Bohumína, 

jan.fojtu@fixum.cz, tel.: 604 730 472.

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: www.petr.nevyjel.sweb.cz 

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

ceny inzerce

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč

■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč

■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,
na šířku 190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,
na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

Do kina přijde Mikuláš s čertem
ČSSD v Bohumíně tradičně přispívá na kulturní a sportov-

ní akce, zejména pro děti a mládež. Jednou z nich je i Miku-
lášská nadílka. V tomto roce přijde Mikuláš s čertem a andě-
lem do kina K3 v neděli 5. prosince v 10 hodin dopoledne.

Srdečně zveme.
MO ČSSD Bohumín
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Autor: 
Jan Šula Jinam

Sídlo
kongresu

USA

Kožní 
choroby

Sídlo
v Mali ☺

Středa
(zkratka)

Autor 
detektivek

Čínsky 
»písek«

Česká 
řeka

Přitakání

Ovší kůže 
s vlnou

Husitská
zbraň

Starořímský
ženský 
oděv

Bratr Ábela

Slovensky
»kapie«
Piskoty

Léčba Ochutit 
solí

Čípek
hrtanu

Sud 
(zastarale)

Povzdech

Značka
stroncia
Popěvek

Kamenná
sůl

Chemický
prvek

Starořeko-
vé

Sídlo
v Súdánu

Padání
Vůně

Žena 
(moravsky

Švindl

Domácky
Larisa
Jitro

Kulit
Plavidla

Značka 
italských
praček

Planetka

Končetina
Hořký 

žaludeční
lék

Šarmy

Římsky 
999

Ma�arsky
»já«

Značka
zámků

Bobizační
slabika

Typ lesa
Souhlas

(nářečně)

Žací 
nástroj
Rychtář

Ovocná 
zahrada

Průtok. ohří-
vač vody

Karetní
hláška

Severský
paroháč

Zesílený
zápor Tuze

Pohodný Edouš

☺ Snad Štíhlý 
pes

Zkosení 
závitu

ZAČÁTEK 
TAJENKY

Staropers-
ký palác

Jméno 
zpěváka
Žbirky)

☺
Výtečník

(expresiv-
ně)

Světle
modrá
Judský 

král

Osobní 
zájmeno
Dopisní
douška

Předložka

☺

Samice
zpěvného

ptáka

Feldkurát
ze Švejka

Druhý ruský
kosmonaut

Setina 
hektaru

Parma
zlatá

KONEC 
TAJENKY

Společen-
ská 

zábava
Faun

Část 
obce

»Slečno, když mi dáte, co chci, napíšu na svůj dům vaše jméno.« - »Já vám dám, co budete chtít, ale … (viz tajenka) 
POMŮCKA: apada, Atar, én, Ino, Sido, Stout, ša, tůna

☺

▲

▲

Luštíme s Okem

Čatyr Dag 2010 (4)
Závěrečná část seriálu vyprávění speleologů

o zážitcích z letošní cesty na Krym 

Tepe Kermen (česky pev-
nost na hoře), je krásná stolo-
vá hora (questa),  která vystu-
puje z okolní krajiny. Pod vr-
cholem hory v kolmých skal-
ních stěnách jsou již z dálky
vidět vytesaná prehistorická
obydlí původních obyvatel té-
to části Krymu. Takovýchto
skalních měst je zde celá řada.

Vystupujeme ve strašném
vedru strmými svahy hory a ob-
divujeme stavitele i obyvatele
těchto skalních měst. Dokáza-
li žít v nehostinných podmín-
kách, kde není ani kapka vody
a celý den zde praží slunce.
První osídlení jsou zde známa
již z počátku prvního století
našeho letopočtu.

Tepe Kermen je sice co do
rozlohy nejmenším skalním

městem Krymu (1,2 ha), ale je
skutečnou skalní dominantou
krajiny, která vystupuje do vý-
še 250 metrů nad okolní doli-
ny. Nejvýše ze všech skalních
měst. 

Na platu je zachováno více
než 250 jeskyních obydlí a ob-
jektů, které byly vybudovány
ve třech výškových úrovních
po celém obvodu hory. Pod-
zemní objekty mají i dvě patra
a výška skalních stěn mezi jed-
notlivými úrovněmi obydlí
přesahuje i 30 metrů. Byla to 
i přirozená ochrana obyvatel
před útočníky. Mezi podzem-
ními objekty nacházíme kro-
mě obytných jeskyní také stáje
a sýpky. Na vrcholu questy je
zachován prostorný podzemní
chrám z baptisteriem, který

byl vybudován v devátém sto-
letí.

Z Tepe Kermen míříme do
nejrozsáhlejšího komplexu
skalních měst Eski Kermen,
nacházejícího se mezi městy
Bachčisaraj a Sevastopol. Po
celém obvodu skalního hřebe-
nu je téměř čtyři sta podzem-
ních obydlí. Ve skalách obyva-
telé vytesali sedm chrámů 
a padesát sil na uskladnění 
obilí. Je zde sto osmnáct koryt
na krmení dobytka ve stěnách
podzemních stájí. Na východ-
ním okraji obyvatelé vyrubali
ve skále více než třicet metrů
hluboké hydrotechnické dílo.
Je přímo nad vodním prame-
nem a hluboko pod skalním
městem, ze kterého získávali
cennou vodu.

Návštěvou skalních měst
končí náš pobyt na Krymu.
Ještě samozřejmě rozloučení
se Sašou a kamarády v Simfe-
ropolu, kde domlouváme plá-
ny podzimní výpravy, a může-
me opět vyrazit na dva tisíce

kilometrů důvěrně známých
ukrajinských silnic. A kdyby
nás opět nedaleko hranice 
v noci nezastavili ukrajinští
policajti s tvrzením, že se Ku-
ba dopustil přestupku, když o-
slnil zezadu před ním jedoucí
auto, nic by se nedělo. A sa-
mozřejmě pak následovalo
stejné divadlo se závěrečnou
větou: »Što buděm děla�, Ja-
kub?« a do kapsy policajtů 
opět putovalo 200 Hriven.

Josef WAGNER

Hora Tepe Kermen je dominantou
krajiny a i v jejich stěnách si pů-
vodní obyvatelé Krymu vyhloubili
svá obydlí. Foto: Josef Wagner



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 2. do 18. prosince
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K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 4., 5., 12.12. od 9 do 18 hodin, 11.12. od 9 do 12
hodin HEJBLATA HUDEBNÍ A VĚCI KOLEM aneb UŠI A
TEN ZBYTEK. Interaktivní výstava o zvuku, 25 Kč, foyer
kina.
■ Do 31.12. VÁNOCE. Výstava výtvarných prací žáků
Základní školy Čs. armády. Foyer kina.
KONCERTY
■ 13.12. v 19 hodin VÁCLAV HUDEČEK - VÁNOČNÍ
KONCERT. Přední houslový virtuóz Václav Hudeček se
svým klavírním doprovodem profesorem Petrem
Adamcem, 190 Kč (- 20 Kč v předprodeji), sál kina.
DIVADLO
■ 15.12. v 19 hodin NA ŽIVOT A NA SMRT. Autorská
hra ze současnosti. Hraje Divadlo Tom a Jeff, 50 Kč, sál
kina.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 5.12. v 10 hodin MIKULÁŠ. Než se objeví Mikuláš,
čert a anděl, je pro děti přichystán pohádkový příběh
plný písniček. Každé dítě navíc dostane mikulášský ba-
líček, 50 Kč, sál kina.
■ 9.12. v 15 hodin POHÁDKY Z VÁNOČNÍHO
STROMU. Čtení vánočních pohádek nejmenším dětem,
dětské oddělení knihovny.
■ 14.12. v 15 hodin TVOŘÍME ČASOPIS KNIHÁČEK.
Setkání mladých redaktorů, spisovatelů a ilustrátorů,
20 Kč, dětské oddělení knihovny.
■ 16.12. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Zahrajte
si na vědátory, vyzkoušejte si sérii pokusů a různých
triků, vstup zdarma, dětské oddělení knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 3.12. v 19 hodin WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ.
Film USA 2010, titulky, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 4. a 5.12. v 19 hodin OBČANSKÝ PRŮKAZ. Film ČR
2010, přístupný, 78 Kč.
■ 6.12. v 19 hodin PAN NIKDO (Mr. Nobody). Film Ka-
nada, Belgie, Francie, Německo 2009, titulky, přístup-
ný, 65 Kč (pro členy FK Kloub 55 Kč.)
■ 9. a 10.12. v 19 hodin KARATE KID. Film USA, Čína
2010, titulky, přístupný, 75 Kč.
■ 11.12. ve 20 hodin, 12.12. v 19 hodin JÍST,
MEDITOVAT, MILOVAT (Eat, Pray, Love). Film USA
2010, titulky, přístupný, 75 Kč.
■ 12.12. v 10 hodin SHREK: ZVONEC A KONEC
(Shrek Forever After). Film USA 2010, dabing, přístup-
ný, 60 Kč.
■ 15.12. v 9 hodin ŽENY V POKUŠENÍ. Film ČR 2009,
přístupný, 50 Kč.
■ 16.12. v 19 hodin ROMÁN PRO MUŽE. Film ČR
2010, přístupný od 12 let, 70 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ Do 31.12. každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.
ROZMARNÉ ILUSTRACE. Výstava děl ilustrátora a au-
tora divadelních výprav Michaila Borisoviče Romberga
(1918 - 1982).
■ Do 31.12. v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin
LÉKÁRNIČKY PRO AFRIKU. Sbírka upotřebitelných au-
tolékárniček, které však od nového roku nebudou vy-
hovovat novým předpisům.
■ 8.12. v 15 hodin PROTI PROUDU ČASU. Cesta do
minulosti Bohumína s kronikářem města Zdeňkem Ve-
selým.
■ 8.12. v 18 hodin UŠNÍ SVÍCE. Beseda masérky Vladi-
míry Šubertové s praktickými ukázkami, vstupné 35 Kč.
■ 10.12. v 19 hodin CIKÁNSKÝ PLÁČ aneb RECITÁL
HLUCHÉHO MUZIKANTA. Vystoupení hudebníka Oty
Maňáka.
■ 13.12. od 16 do 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Kurz
pod vedením cvičitelky jógy a zdravotní tělovýchovy
Aničky Balcárkové. Vhodné i pro seniory a méně po-
hyblivé cvičence.
■ 14. a 18.12. v 18 hodin PEKELNÉ TRAMPOTY. Pre-
miéra autorské pohádky divadelního kroužku Bójka
■ 16.12. v 18 hodin JOSEF PINKAS LIVE. Hudební re-
citál bohumínského písničkáře, zpívajícího horníka Jo-
sefa Pinkase.

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.

■ 3.12. v 15 hodin PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ v PZKO

SPORT

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 12 - 21 hodin
pátek: 12 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

Akce 1+1: k zakoupené vstupence pro dospělé
volný vstup pro jednu další osobu zdarma!
VOLNÁ VSTUPENKA - viz kupón na str.14.

ZIMNÍ STADION

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

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.



Pohlednice meandrů se rozletí do světa
Krásu nedotčené přírody meandrů Odry propagují dvě nové pohlednice. Jejich

motivem jsou zákoutí řeky, tamní živočichové a historie chráněné oblasti. Pohledni-
ce vydalo občanské sdružení Hraniční meandry Odry za podpory města Bohumína. 
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Prokřehlé posluchače
zahřál folklor

Ježíšek v jesličkách a nad ním tváře rozjívených
dětí. Ovšem dětí se zlatem v hrdle. Přestože se 
v sobotu 27. listopadu začal z nebe snášet sníh 
a mráz zalézal za nehty, vystoupení Folklorního
souboru Morava zahřálo na duši. Diváci na náměstí T. G. Masaryka si v podání dětí ve
věku od čtyř do deseti let vyslechli písně z oblasti Lašska a Valašska. To vše za doprovodu
vlastní muzičky občanského sdružení FS Morava a v »kulisách« vánočního příběhu. (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Jiří Spáčil a Nikola Liberdová

Jedna zachycuje me-
andr Odry v Kopytově 
a jestřába lesního, jenž
v oblasti žije. Druhá po-
hlednice ukazuje staré
rameno řeky Odry a fo-
sílie mamutího zubu 
a obratle, které byly 
v místě nalezeny. Každá
z pohlednic  má formát
20 krát 10 centimetrů 
a vyšla v nákladu tisíc
kusů. Občanské sdruže-
ní je vydalo v rámci pro-
bíhajícího projektu, je-
hož cílem je zmapování
změn v meandrech a pro-
pagace řeky. Nové po-
hledy si můžete koupit
v informačním centru
radnice a v knihovně 
K3. Jejich prodej se už
brzy rozšíří na další mís-
ta. (luk) 

Maryškou voněly
perníčky

V předvečer začátku Adventu se ze Sa-
lonu Maryška linula sladká vůně perníku.
V tvůrčí dílničce si je mohl každý návštěv-
ník, děti především, ručně nazdobit. Sta-
čilo popustit uzdu fantazii a prokázat svou
zručnost. K mání byly již hotové a zkrášle-
né perníčky, stejně jako nenazdobené po-
lotovary a samostatný krém. Stačilo na
perníček »napsat« své iniciály nebo jméno
přátel či příbuzných a malá pozornost pod
vánoční stromeček byla rázem na světě.
»Byl to vskutku sladký a voňavý workshop.
Perníčky jsme pekli těsně před akcí. Byly proto
čerstvé a správně aromatické,« podotkla Jar-
mila Liberdová. Tvůrčí workshop proběhl
v rámci aktivit volnočasového klubu pro
děti a mládež - Klubu U Létající ryby. Stal
se součástí doprovodného programu 
Vánočních trhů na náměstí. (red)
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