
že na seznamech
byli zaměstnanci pro-
vozu Válcovna, kterou čeká
kompletní likvidace, dceřiné společnosti
AZ FIN a teprve letos založeného Bostroje.

»ŽDB Group jsou stále největším podnikem
v Bohumíně a jeho osud je pro město nesmírně
důležitý. Situace je o to překvapivější, že společ-
nost ještě před nedávnem oznámila za loňský
rok rekordní zisky. Vzhledem k tomu, že se
pravděpodobně blíží i celorepubliková hospo-
dářská recese, je situace pro nezaměstnané
velmi vážná,« komentoval dění v podniku
starosta města Petr Vícha.

Před rokem 1989 zaměstnávaly železár-
ny a drátovny osm a půl tisíce lidí, dnes je
to pouhá čtvrtina. I její budoucnost je ne-
jistá, stejně jako existence samotné značky
podniku. Ten se má od nového roku roz-
štěpit na tři samostatné akciové společ-
nosti - Viadrus, Drátovenský závod, Ener-
getika. Ve chvíli, kdy budou tyto firmy ofi-
ciálně zaregistrovány, zanikne podle odbo-
rářů značka ŽDB. Nebude totiž existovat
subjekt, který by ji používal.

(Dokončení na str. 2)

Město zvažuje prodej 
pohledávek Str. 2

Narušená statika domů
uspíšila demolici
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Náměty občanů měst-
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vychází 16. listopadu

čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXI / 2011 ● cena 7 Kč

Zanikne rozštěpením i letitá značka ŽDB?
1885 Albert Hahn a Heinrich Eisner 

zakládají v Bohumíně rourovnu
1945 Znárodnění podniku
1958 Spojení dvou podniků pod název 

Železárny a drátovny Bohumín
1993 Převedení státního podniku 

na akciovou společnost ŽDB 
1994 Dokončení privatizace kuponovou 

metodou a soukromými investory
1999 Vyčlenění Závodu železniční dvojkolí

do akciové společnosti BONATRANS
2006 Vzniká společnost ŽDB GROUP

GROUP jako právní 
nástupce dosa-
vadní ŽDB

2012 ?

Na jedné straně mlčení a arogance, na straně druhé strach a nejistota. Takovou 
atmosféru snad bohumínské železárny ve své 126leté historii ještě nezažily. 
A zřejmě už ani nezažijí, protože značce ŽDB, respektive ŽDB Group, zvoní umíráček.
Z oficiálních míst to sice ještě nezaznělo, protože vedení firmy zaujalo strategii »mrt-
vého brouka«, ale podle informací odborářů je to hotová věc. Podnik se od nového
roku rozštěpí na tři samostatné firmy a železárny, jak je známe dosud, zaniknou.

Dopátrat se jakýchkoli informací o budouc-
nosti firmy je v této chvíli takřka nemožné.
Železárny jsou půl roku bez generálního ře-
ditele, rozpuštěn byl veškerý management,
a pražští akcionáři s nikým nekomunikují.
Navíc se snaží zabránit, aby se veřejnost do-
stala k informacím z jiných zdrojů. Jak jinak
si vysvětlit, že ostraha vykázala zástupce bo-
humínských médií z budovy a pokoušela se
zmařit setkání s představiteli železáren-
ských odborů. Ty se totiž jako jediné snaží
poskytnout alespoň základní zprávy. Zas-
louží si je znát především zaměstnanci, kteří
neví dne ani hodiny, zda a kdy se jejich jmé-
no objeví na seznamu propuštěných.

Podle odborářů se v uplynulých týdnech
firma rozloučila se zhruba dvěmi stovkami
pracovníků. A vlna výpovědí nekončí.
»Včera (9.11., pozn. red.) jsme měli na stole

dalších osmašedesát ›organizačních změn‹.
Na seznamu byly i manželské páry, případně
partneři pracovníků, kteří ztratili zaměstnání
před čtrnácti dny. Na rodiny to bude mít ka-
tastrofální dopad,« líčil situaci odborový
předák ŽDB Group Jiří Jaškovský. Dodal,

Odborový předák Jiří Jaškovský
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Řešením není utíkat před znečištěním
Profesní životopis Pavla Tracha (33)

vyjadřuje svou strohostí loajalitu k rod-
nému městu. Po studiu Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci na-
stoupil na chirurgické oddělení bohumín-
ské nemocnice, které je věrný dodnes.
Otec dvou dcer přiznává, že je pro něj
místní nemocnice srdeční záležitostí.
Loni se poprvé objevil na kandidátní lis-
tině v obecních volbách a lidé jej díky
preferenčním hlasům katapultovali 
z dvanáctého na první místo kandidátky.
To mu zajistilo křeslo a »titul« nejmladší-
ho člena současného zastupitelstva.

Coby zastupitel jste také členem sociální 
komise. Jak vám tato problematika »sedí«?

Je to zajímavá oblast a mně velmi blízká,
protože má mnoho společného se zdravot-
nictvím. Mimo jiné se také věnuje riziko-
vým skupinám nebo starším spoluobča-
nům, kteří potřebují lékařskou a ošetřova-
telskou péči.

Jako lékaři vám určitě není cizí také 
dlouhodobý, a v této roční době obzvláště 
aktuální problém - znečištění ovzduší.

Jistě, je to pro mě jedna z priorit. Znečiš-
těním, zejména zvýšenou prašností, trpí
naše zdraví, ale také se podepisuje na vzhle-
du města. Stačí se podívat na nové fasády
domů, které už po pěti letech vypadají jako
v »čistých« regionech po více než dvaceti.

Může v boji se znečištěním něco udělat město?
Svou roli hraje například zeleň a i pře-

sto, že se za poslední roky udělalo hodně,
je potřeba tuto dále rozšiřovat. Uvítal bych
nejen v centru města, ale i v ostatních čás-
tech více stromů, keřů a květin. Hrají bar-
vami po celý rok, jsou prospěšné našemu
zdraví a zvyšují psychickou pohodu obča-
nů. Taktéž pravidelné zametání chodníků,
čištění cest a obrubníků od nánosů nečis-
tot a prachu. Jinak má ale město v otázce
zlepšení velmi omezené možnosti. Nepříz-

nivou kvalitu našeho ovzduší mají na svě-
domí velké průmyslové podniky v čele 
s ArcelorMittalem. Podílejí se ní i někteří
majitelé rodinných domů, kteří jsou
schopni v kotlích spálit prakticky cokoli.

Tento stav nesvědčí seniorům, ale také rodinám
s malými děti, což je i váš případ. Jak to řešíte?

Nejvíce byla zdejším ovzduším zaskoče-
na manželka, která pochází z Vysočiny.
Přesvědčila mě, abychom si, hlavně kvůli
dětem, postavili domek na Opavsku, kde
je situace lepší. Beru to ale jako takový
»letní byt«, v nemocnici bych rád pracoval
dále, tělem i duší zůstanu Bohumíňák.
Jsem tady doma a nechci odtud utíkat.
Kdyby odešli všichni, kdo tady zůstane?

Jako mnoho vašich kolegů zastupitelů 
relaxujete sportem. Které preferujete?

Paradoxně mě nikdy nebavil fotbal a po-
dobné masové aktivity. V mladí jsem se
věnoval vzpírání, následovala atletika, 
a též bojové sporty. Na gymnáziu jsem za-
čal s posilováním a výsledky nebyly zlé.
Například můj rekord v benchpressu do-
dnes nikdo nepřekonal. Koníčkem jsou
nyní především děti, občas posilovna, 
a také potápění, na které již delší dobu ne-
zbývá čas, je to ale úžasná relaxace. Člo-
věk pod vodou na vše zapomene a vyčistí
si hlavu.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

Město zvažuje prodej pohledávekZanikne rozštěpením 
i letitá značka ŽDB?
(Dokončení ze str. 1)

Informační embargo a vyhazování novi-
nářů na ulici jen dokresluje, jak napjatá 
situace ve firmě panuje. Zavání to para-
noiou, stejně jako pokus umlčet odbory,
které se kdosi snaží vyšachovat šířením
dezinformací. V podniku rozhlásil, že už
nebudou mít mandát o čemkoli jednat,
protože po vzniku nových společností se
vytvoří odbory jiné. »To je už z principu 
nesmysl. Vznik odborů se řídí zákonnými 
lhůtami. I kdyby se odborová organizace 
přetransformovala, potrvá to řadu měsíců,«
dodal Jaškovský. 

V ŽDB Group stále trvá stávková poho-
tovost, která je reakcí na propouštění, ne-
plnění kolektivní smlouvy a nevyplácení
části mezd. Další kroky odboráři zváží na
konferenci, kterou svolali na 24. lis-
topadu. Do Bohumína pozvali akcionáře,
aby objasnili své záměry se železárnami. Na
konferenci dorazí také nejvyšší vedení OS
KOVO, starosta Petr Vícha a další hosté.

Pavel ČEMPĚL

V létě se k tomuto kroku odhodlala
nemocnice, nyní stejný postup zvažuje 
i město. Rada města se seznámila 
s finančními resty dlužníků a nevylučuje,
že je v budoucnu nabídne k prodeji. 
Firmy a občané totiž městu momentálně
dluží zhruba 30 milionů. Část peněz by
se do obecní pokladny mohla vrátit
prodejem pohledávek soukromé exe-
kutorské firmě.

Situace ale není tak jed-
noduchá. Některé dluhy
soukromým »vymahačům« prodat nelze.
»Vztahuje se to na pohledávky, vymáhané
podle daňového řádu. Jde o místní poplatky,
pokuty, příspěvky na živobytí a další sociální
dávky. Ty nemůže vymáhat soukromá firma
ale jen správce daně, soud nebo soudní exeku-
tor,« ozřejmila vedoucí finančního odboru
Eva Giecková. Právě tyto dluhy tvoří větší
část městských pohledávek a představují
7,8 milionu.

V rukou privátních exekutorů naopak
mohou skončit pohledávky, které vznikly

ze smluvních vztahů. Ty v současnosti 
dosahují výše 2,3 milionu. Tvoří je neuhra-
zené faktury, soudní poplatky, pronájmy
pozemků, úroky z prodlení nebo resty ob-
čanů i firem při platbách za odvoz odpadů.
Největší položkou jsou ale pohledávky 
z nájemného a služeb, které už se vyšplhaly
na 20 milionů. 

Dluhy se většinou prodávají v jednom
»balíku«, přičemž jeho cena obvykle dosa-

huje padesáti až osmdesáti
procent výše celkových po-
hledávek. Pro exekutorské

firmy je to ale výhodný byznys a některé
jsou dokonce ochotny nabídnout věřiteli
plnou cenu. Dlužníkům totiž posléze účtují
penále a exekutorské poplatky, takže na
transakci rozhodně neprodělají. Naopak
neplatiče to může v konečném důsledku
stát několikanásobně více, než kdyby dluh
věřiteli, v tomto případě městu, zaplatil.
Město se pro prodej dluhů ještě definitivně
nerozhodlo, ale pokud selžou ostatní meto-
dy vymáhání, půjde touto cestou. 

Pavel ČEMPĚL

k  v ě c i



▲ Bourání domů v bývalé »červené
kolonii« asistovali dobrovolní hasiči.
Kvůli prašnosti bylo nutné zkrápět
stavební su� proudy vody.

Odstranění vybydlených domů 
uvolní prostor budoucí nové výstavbě. 

nostních podmínek, pálit suchý
materiál. K.W.

Odpovídá Věra Niklová,
vedoucí odboru životního
prostředí a služeb:

Podle záko-
na o ovzduší
lze v otevře-
ných ohništích, zahradních kr-
bech nebo grilech spalovat jen
dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná
paliva určená výrobcem. Uve-
dená paliva přitom nesmějí
být kontaminována chemický-
mi látkami. Pálení suchého lis-

tí a dalšího rostlinného mate-
riálu ale zakázáno není. 

Obec může obecně závaz-
nou vyhláškou (OZV) stano-
vit podmínky pro spalování
rostlinných materiálů nebo je-
jich pálení zakázat, pokud zaji-
stí jiný způsob jejich likvidace.
Tuto podmínku Bohumín

splňuje, pro-
tože město le-
tos zprovozni-

lo kompostárnu a odvoz zele-
ného odpadu ze zahrádek. 

Monitorujeme proto situaci,
jestli občané tyto možnosti vy-
užívají a budou méně pálit bio-
odpad na zahradách. V okra-
jových částech to však zatím
vypadá, že stále, i v případě

vyhlášení zhoršených rozpty-
lových podmínek, likvidují ze-
lený odpad ohněm. Není pro-
to vyloučeno, že vydání záka-
zové vyhlášky doporučíme.
Mohla by mít charakter celo-
plošný, nebo by zákaz pálení
zeleného odpadu platil jen 
v konkrétní dny nebo jen za
zhoršených rozptylových pod-
mínek. 

Nyní se k tématu připravuje
anketa, která se objeví na
městském webu. Občané bu-
dou moci hlasovat, zda OZV
ve městě chtějí nebo ne. V re-
gionu by však taková vyhláška
byla první svého druhu. Karvi-
ná, Orlová ani Havířov takové
vyhlášky rovněž nemají.

Výběr z příspěvků, které se ve větším množství sešly v měst-
ské internetové poradně »Ptejte se«. Všechny mají společné
téma - pálení listí:

3Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Narušená statika domů uspíšila demolici 

Listí se zatím pálit může, ale všeho s mírou

● Bydlím ve Skřečoni a každý
den jsme nuceni kromě prachu 
a smogu dýchat i smrad z okol-
ních zahrádek. Existuje vyhláška,
kdy je povoleno spalovat biood-
pad? M.H. 

● Je nějaká možnost, jak zabrá-
nit sousedům v pálení listí? V po-
slední době jsou nepříznivé roz-
ptylové podmínky, ale některým
to asi nedochází. P.U. 

● Prošel jsem se městem a ze
zahrad se valí hustý bílý kouř.
Každý občas potřebuje na zahra-
dě něco spálit, ale je to třeba řešit
s rozumem. Za lepších povětr-

V sobotu 12. listopadu začala dlouho
avizovaná demolice zdevastovaných do-
mů v ulici Petra Cingra. K zemi šly nej-
prve dva cihláky, které v posledních
týdnech doslova »vykuchali« sběrači
dřeva a železa. V lokalitě budou celkem
srovnány se zemí čtyři domy a bývalá
klubovna.

Termín demolice se opakovaně odsou-
val. Stále totiž visela ve vzduchu otázka,
kde nakonec skončí stavební su� z bouračky.
Původní myšlenka, že by posloužila k te-
rénním úpravám bývalé skládky pod Ba-
gincem, se nezamlouvá obyvatelům z blíz-
ké Budovatelské ulice. Proti navážce 
a uskladnění suti mají řadu výhrad.

Jednání o uložení demoličního materiálu
stále pokračují, ale bourání už nešlo dále

odkládat. Zloději zbrklým rabo-
váním narušili statiku objektů.
Na několika místech se po 
jejich řádění zřítily stropy,
spadly štítové zdi a cihláky začaly ohrožo-
vat okolí. Město se proto dohodlo s BM
servisem, který demolici provádí, že se do-
my z bezpečnostních důvodů zbourají už
nyní. Vytřídí se dřevo, kov a další využitel-
né materiály s tím, že zbytek stavební suti
zůstane na místě do vyřešení problému 
s jeho uložením. (tch) 

▲
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I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1063, číslo bytu 9, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 61,98 m2,
celková plocha bytu 63,58 m2.
Prohlídka 21.11. v 16.30 - 16.45
hodin a 22.11. v 8.15 - 8.30 ho-
din. Licitace se koná 23.11. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1063, číslo bytu 10, kate-

gorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 67,25 m2,
celková plocha bytu 70,57 m2.
Prohlídka 21.11. v 16.45 - 17
hodin a 22.11. v 8.30 - 8.45
hodin. Licitace se koná 23.11.
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
271, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 62,84 m2, celková
plocha bytu 68,34 m2. Pro-
hlídka 16.11. v 10 - 10.15 hodin
a 21.11. v 16.30 - 16.45 hodin.
Licitace se koná 23.11. v 16.45
hodin.

I Byt 1+3, v ulici 1. máje
277, číslo bytu 4, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 85,60 m2, cel-
ková plocha bytu 85,60 m2.
Prohlídka 23.11. v 16.30 - 16.45
hodin a 24.11. v 10.45 - 11 ho-
din. Licitace se koná 28.11. 
v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Trnková
307, číslo bytu 6, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2, cel-
ková plocha bytu 56,33 m2.
Prohlídka 24.11. v 10 - 10.15
hodin. Licitace se koná 28.11.
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
807, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 44,60 m2, cel-
ková plocha bytu 48,10 m2.
Prohlídka 25.11. v 10.30 - 10.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 28.11. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Husova
553, číslo bytu 9, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,64 m2, cel-
ková plocha bytu 61,44 m2.
Prohlídka 28.11. v 15.30 - 15.45

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 230 nebo 243. 
Vyvolávací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované lici-
tace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na ce-
lém území ČR. Podrobné informace naleznete na www.mesto-
bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Město 
nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
hodin a 29.11. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 30.11. v 16 
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Mírová
1016, číslo bytu 8, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 57,07 m2, cel-
ková plocha bytu 60 m2. Pro-
hlídka 28.11. v 15.15 - 15.30
hodin a 29.11. v 9.15 - 9.30 ho-
din. Licitace se koná 30.11. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Poděbra-
dova 126, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 53,84 m2,
celková plocha bytu 53,84 m2.
Prohlídka 28.11. v 15.45 - 16
hodin a 29.11. v 10 - 10.15 ho-
din. Licitace se koná 30.11. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Poděbra-
dova 126, číslo bytu 14, ka-

tegorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 56,29 m2,
celková plocha bytu 56,29 m2.
Prohlídka 28.11. v 15.45 - 16
hodin a 29.11. v 10 - 10.15 ho-
din. Licitace se koná 30.11. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Štefániko-
va 1073, číslo bytu 11, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 66,89 m2,
celková plocha bytu 68,46 m2.
Prohlídka 29.11. v 8 - 8.15 ho-
din a 30.11. v 15 - 15.15 hodin.

Licitace se koná 5.12. v 16 ho-
din.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 1050, číslo bytu 7, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 57,80 m2,
celková plocha bytu 60,99 m2.
Prohlídka 2.12. v 9.15 - 9.30
hodin a 5.12. v 15 - 15.15 
hodin. Licitace se koná 5.12. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 1034, číslo bytu 2, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 38,10 m2,
celková plocha bytu 39,63 m2.
Prohlídka 2.12. v 9.45 - 10 
hodin a 5.12. v 15.30 - 15.45
hodin. Licitace se koná 5.12. 
v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Svat. Če-
cha 1093, číslo bytu 67, ka-

tegorie I., 12. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 28,55
m2, celková plocha bytu 30,10
m2. Prohlídka 30.11. v 15.15 -
15.30 hodin a 1.12. v 11 - 11.15
hodin. Licitace se koná 5.12. 
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

Uvolněné byty,
které je možno licito-
vat, se neprodleně
zveřejňují na nástěn-
ce majetkového od-
boru před kanceláří
č. 207 v radniční bu-
dově B. Informace 
o licitacích najdete 
i na internetových
stránkách města www.
mesto-bohumin.cz
v sekci Radnice, rub-
rice Licitace bytů. Sa-
mozřejmě také v na-
šich městských novi-
nách Oko. Pro potře-
by zveřejňování lici-
tací nově slouží i in-
formační tabule na
třídě Dr. E. Beneše.

(vach)

Novinka: tabule s licitacemi bytů

Foto: Ervín Hudler

Adoptujte si panenku Unicef
Občanská sdružení Alma mater a Maryška s organizací

Unicef pořádají 27. listopadu od 17 hodin v kině K3 akci Ženy
dětem. Dražit se zde bude téměř 50 panenek, které letos ušily
bohumínské dobrovolnice.

Ve dvou částech večera budou představeni adoptivní rodiče pa-
nenek. Na pódiu se představí talentované bohumínské děti, pro-
gram doplní skupina Bum Bum Band a zpěvačka Heidi Janků. Večer
bude moderovat Milena Steinmasslová a Lukáš Szebesta. Akce
proběhne za účasti Lany Dukic, koordinátorky očkovacích programů
Unicef. Generálním partnerem akce je Raiffeisen stavební spořitelna,
hlavními partnery město Bohumín a Hockey Club Karviná. Spon-
zorsky přispěli také ABvet - Veterinární klinika a Moravel. (dk)

Výběrové řízení K3 Bohumín
K3 Bohumín vypisuje výběrové řízení na asistenta/ku kul-

turních projektů. Přihlášky mohou zájemci zasílat na e-mail
karel.balcar@k3bohumin.cz s předmětem zprávy »Výběrové
řízení - asistent/ka kultury« do 4. prosince. E-mail musí obsa-
hovat životopis a motivační dopis. Více informací získáte na
www.k3bohumin.cz.  (kab)



Ručním radarem budou strážníci měřit
rychlost v Bohumíně i v Rychvaldu.

Foto: Pavel Čempěl

5Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Řidiči s »těžkou nohou«
mají utrum

■ Hledaného muže zadržela
hlídka ve večerních hodinách
v Ostravské ulici ve Vrbici.
Další hledanou ženu z Ostravy
si strážníci převzali v Kauflan-
du, kde ji při krádeži zadržela
obsluha prodejny.

■ V noci si hlídka u řadových
garáží v Odbojové ulici v Ry-
chvaldu všimla zaparkované-
ho vozidla Audi 80. Jeho lust-
rací strážníci zjistili, že jde 
o kradené auto, po kterém je
vyhlášeno pátrání. Případ na
místě předali Policii ČR.

■ Ačkoli v Bohumíně funguje
sběrný dvůr, kde mohou obča-
né bezplatně odevzdat nepo-
třebné věci, vzniká na území
města stále velké množství
černých skládek. Během čtr-
nácti dnů strážníci odhalili
dalších pět případů, kdy se
hříšníci nelegálně zbavovali
smetí. Šlo o domovní odpad až
po zařízení bytu. Tři z pěti
tvůrců byli občané a firmy 
z okolních obcí a měst.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

Maják 
městské policie

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

s t a l o  s e

Zatkli podvodníky
Policie dopadla podvodní-

ky, kteří chtěli 12. září při-
pravit rodinu z Pudlova o čty-
ři tisíce (o případu jsme infor-
movali v Oku č. 17/2011). Pa-
chatelé se vydávali za pracov-
níky výkopové firmy a žádali
v hotovosti zálohu na kanali-
zační přípojku.

Muži byli velmi přesvědčiví.
Měli rozdělené role a snažili se
na poškozené působit psycho-
logicky. Začali například s pří-
pravou prací a vytrhali v trase
údajného výkopu dlažbu. Vše
ale bylo jen sehrané divadlo.
Oslovení manželé naštěstí ne-
kalý úmysl prokoukli a případ
ohlásili policii. Ta nyní dva re-
cidivisty (29, 57) z Ostravy za-
tkla. »V daném ›oboru‹ to nejsou
žádní nováčci a mají podobných
podvodů v rámci kraje na svědo-
mí více,« uvedl mluvčí karvin-
ské policie Jaroslav Kus. (tch)

Éra, kdy šoféři v Bohumíně beztrestně 
ignorovali tachometr, je u konce. Sporadicky 
a především na výpadovkách měřila rychlost
republiková policie, nyní si vlastní radar po-
řídili i městští strážníci. Ti se naopak zaměří
na centrum a lokality v blízkosti škol, obcho-
dů, zdravotnických středisek nebo přechodů
pro chodce.

Impulzem k pořízení vlastního laserového
měřiče byla nejasná situace v otázce měře-
ní ze strany Policie ČR. Ta několikrát slí-
bila, že pro Bohumín vyčlení policistu 
s radarem, ale pak to zase opakova-
ně dementovala. Te� už se strážníci
nemusí spoléhat na výpomoc re-
publikových kolegů a na piráty za
volantem si posvítí sami.

Nový radar, který už je v ostrém
provozu, zaměří auta do vzdálenosti
čtyř set metrů. Zvládl by to i do
dvanácti set metrů, ale norma sta-
noví čtyři sta. Při měření pořizuje
fotodokumentaci a videozáznam. 
Funguje v několika režimech, například
motocykly se musejí zaměřit specifickým
způsobem, protože nemají vepředu espézetku.

»Všechny údaje se zaznamenávají na kartu, z níž
se pak načtou do počítače. Záznamy se zpracovávají
ve speciální aplikaci, která například umí rovnou 
vytisknout protokol pro přestupkovou komisi,« sdělil
ředitel městské policie Karel Vach. Předpokládá,

že provinilci většinou zaplatí pokutu
na místě. Půjde to i bezhotovostně,

protože hlídka bude mít s sebou vždy
terminál pro platbu kartou. Pokud dá
polapený hříšník přednost projedná-
ní u komise, video a fotky s daty bu-

dou sloužit jako důkaz.
»Na pokuty samozřejmě dojde, ale není 

to hlavním cílem. Chceme zajistit, aby se v Bo-
humíně, zvláště na rizikových místech, jezdilo

bezpečně,« komentoval nákup techniky starosta 
Petr Vícha. Do pořízení radaru vložilo město
390 tisíc. Te� už záleží jen na řidičích, jak se 
budou chovat, a za jak dlouho se investice vrátí.  

Pavel ČEMPĚL 

Sankce při překročení povolené rychlosti v obci
Překročení rychlosti na místě ve správním řízení trestné body

Do 19 km/h 1.000 Kč 1.500 - 2.500 Kč 2

Od 20 do 39 km/h 2.500 Kč 2.500 - 5.000 Kč 3 *

O 40 km/h a více na místě nelze 5.000 - 10.000 Kč 5 **

* Zákaz řízení na 1 až 6 měsíců, pokud se řidič stejného přestupku dopustil za poslední rok opakovaně.
** Zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.
Pozn.: Pokud je v obci povolena rychlost 50 km/h, překročením »do 19 km/h« se rozumí 
do 69 km/h. Pokud je povolenou rychlostí 30 km/h,  rozumí se 49 km/h atd. 

Místa pro měření určuje Do-
pravní inspektorát PČR. Ten

po vyhodnocení bezpečnostních
rizik vybral následující úseky:

Ulice v Bohumíně: Opletalova,
1. máje, Mládežnická, Palackého,
Šunychelská, Mírová, Čs. armády,
Ostravská, Jateční, 9. května, Bez-
ručova, Sokolská, Hraniční, Rych-
valdská, Jana Palacha, Koperníko-
va.

Ulice v Rychvaldu: Michálko-
vická, Orlovská, Petřvaldská.
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Náměty občanů městských částí 
a jejich řešení v praxi

Starý Bohumín
■ Na propojovací silnici mezi starým 

a novým hraničním mostem se brzy objeví
značka »obec«. Značka by měla řidiče upo-
zornit na to, že vjíždějí do obce a platí zde
omezení rychlosti na 50 km/h.

■ Město zatím neuvažuje o zřízení hřiště
za domem čp. 7. ve Starém Bohumíně. 
V blízkosti domu totiž už jedno hřiště fun-
guje, a to u zdejší základní školy, kde se 
osvědčil i úspěšný odpolední projekt
»Hřiště bez nudy.«

■ Příkop na křižovatce ulic Petra Cingra
a Ostravské momentálně čistí správci ko-
munikace - Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) a Správa silnic Moravskoslezského
kraje (SS MSK). Práce jsou už ze dvou
třetin hotovy.

■ V příštím roce bude město řešit pro-
hlubeň v ulici S. K. Neumanna u rodinné-
ho domu čp. 463, a to zasypáním za použi-
tí asfaltobetonu ABS. Původně zde chtělo
město vybudovat vpus�. S tím ale nesou-
hlasil vlastník přilehlého domu a odmítl ji.

■ Veřejné toalety na hřbitově ve Starém
Bohumíně nebudou. Náklady na jejich 
vybudování a provoz by byly vzhledem 
k frekvenci použití příliš vysoké.

■ Společnost SmVaK zatím v ulici Kos-
monautů nezaznamenala slabý tlak vody.
Pokud některé obyvatele přesto trápí, bu-
de problém zřejmě v přípojce ke konkrét-
nímu domu. V případě těchto problémů
mohou lidé kontaktovat zástupce Sm
VaKu na telefonním čísle 603 222 693. 

■ Speciální kontejnery na oblečení měs-
to zatím pořizovat nebude. Náklady na za-
koupení jsou vysoké a chybí odbyt. Staré
oblečení lze odevzdat ve sběrných dvo-
rech. Čisté vyprané oblečení odebírá ve

svém šatníku Charita v Drátovenské ulici
v Pudlově.

■ K omezení rychlosti na starém hranič-
ním mostě nedojde. Dopravu zde řídí se-
mafory, které ji zpomalují. Navíc jsou po
obou stranách mostu chodníky, takže ne-
jde podle odborníků na dopravu o rizikový
úsek.

■ Město plánuje instalaci nových tabulí,
které budou nenásilným způsobem upo-
zorňovat pejskaře na uklízení exkrementů.

■ Potok Bajcůvka má nové protipovod-
ňové uzávěry. Zhotovitel stavby dálnice je
předá do správy Povodí Odry, které zajistí
jejich obsluhu.

■ Odvodnění ve Slezské ulici u domu čp.
132 je hotovo. V místech je nová vpus� 
i obrubníky.

■ Hřbitovní kaple Všech svatých dosta-
ne příští rok novou elektroinstalaci. Od-
hadované náklady jsou 120 tisíc korun.
Hotova už je projektová dokumentace.

■ Travnaté pásy přes most nad dálnicí ve
Slezské ulici zatím patří ŘSD. To už na
nich přerostlou zeleň a plevel zlikvidova-
lo. Do správy města přejdou tyto úseky až
v polovině příštího roku. Plevel bude
ovšem nutné chemicky zlikvidovat a zno-
vu založit trávník. Místy se bude dosypá-
vat ještě zemina. Na podzim navíc pro-
běhne i výměna neujatých dřevin, které
zde byly vysázeny v rámci vegetačních 
úprav pro stavbu dálnice.

Přinášíme vám tradiční sérii námětů z besed vedení Bohumína s obyvateli měst-
ských částí. Zjistili jsme, co se po besedách na radnici děje. Úředníci náměty prově-
řují a mnohé uvádějí do praxe. O podrobnostech se dočtete v následujících řádcích.
Dnes začínáme ve Starém Bohumíně a Šunychlu. V příštím čísle se můžete těšit na
Pudlov a Vrbici a v přespříštím čísle se dočtete o Záblatí a Skřečoni. 

Dopravu na starém hraničním mostě 
zpomalují semafory. Foto: Pavel Čempěl

S toaletami na starobohumínském hřbitově
se kvůli vysokým nákladům nepočítá.

Šunychl
■ V příštím roce město plánuje zpraco-

vání studie, která má řešit chodníky v pro-
storu křižovatky u restaurací Zlatý jelen 
a U Chlebika.

■ Na křižovatce U Chlebika přibude zr-
cadlo v Opletalově ulici ve směru do cent-
ra, aby řidiči měli přehled o vozidlech při-
jíždějících od Kopytova. Instalace značky
STOP v Opletalově ulici ve směru na Ko-
pytov není podle dopravních expertů nut-
ná, při dodržení povolené rychlosti je roz-
hled na křižovatce dostatečný a přehled-
ný. Zároveň úředníci zaslali firmě Vesuv
žádost o instalaci směrovky v prostorách
této křižovatky, která by je navedla mimo
Kopytov, kam kamiony mířící do Vesuvu,
často bloudí. Dopravní značení komerč-
ních objektů si totiž hradí sami podnikatelé.

■ Město se dohodlo s majitelem firmy
Jan Hefner - Progres na změně trasy záso-
bování. Kamiony budou nově vjíždět do 
areálu z Šunychelské ulice. Vjezd z Ovoc-
né ulice zůstane přístupný jen pro osobní
vozidla. Pro kamiony bude sloužit jen jako
rezervní přístup. 

■ Se zvýšením lávky přes Bohumínskou
stružku kvůli cyklistům do úrovně hrází se
nepočítá. Nákladná přestavba by byla
vzhledem k minimálnímu praktickému
využití nehospodárná. 

■ Město zahrnulo nově do plánu zimní
údržby novou cyklostezku z Šunychlu do
centra Bohumína. (balu)

a k t u á l n í  t é m a



Místo esíčka vyrostla v Drátovnách klasická a dostatečně široká
zatáčka. Pracovní ruch v okolí stále trvá, ale na provoz už nemá
větší vliv. Foto: Pavel Čempěl

menkovy ulice a zároveň
položit finální živičný po-
vrch,« uvedl stavbyve-
doucí Bohdan Pernica.
Dokončen byl i nový
most přes Bajcůvku.

Řidiči už bývalým kritickým
místem projedou bez potíží,
přestože tady kvůli terénním 
a dalším úpravám budou ještě
nějaký čas stavbaře potkávat.

(tch, luk)

Po »esíčku« už není ani pa-
mátky. Problematický úsek
v pudlovských Drátovnách,
který byl dějištěm častých
kolizí, už nebude strašit mo-
toristy. Na jeho místě, přes-
něji o pár desítek metrů dál,
už mohou projet klasickou
pravoúhlou zatáčkou. 

Práce na přestavbě zatáčky
se rozjely počátkem roku, ale 
v průběhu stavby narazil pro-
jekt na několik potíží. Kvůli
nestabilnímu podloží museli
stavbaři kopat hlubší zákla-
dy nového mostu, 
v podzemí také
neplánovaně obje-
vili pozůstatky his-
torické tramvajové
trati. Stavba tak
nabrala několika-
měsíční skluz.

Vše ale nakonec
dospělo ke zdárné-
mu konci, trochu 
i díky tomu, že pra-
covníkům přálo po-
časí. »V prvním listo-
padovém týdnu jsme
mohli dokončit propoje-
ní Drátovenské a Jere-
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Obávaná zatáčka se změnila k nepoznání

Ostravská ulice mezi Pudlovem a Vrbicí prošla omlazovací 
kůrou. Spolu s pokládkou nového asfaltu bylo v plánu 

i specifické vodorovné značení. Měly jej, podobně jako ve Skřečo-
ni, tvořit piktogramy s vyobrazením cyklisty. Ty motoristy upozor-
ňují na zvýšený pohyb lidí na bicyklech, ale neplní funkci cyklo-
stezky. Šířka Ostravské ulice ale nakonec umožnila uskutečnit ještě
elegantnější řešení. Po obou stranách silnice vznikl vyhrazený
pruh, který zaručuje cyklistům větší bezpečnost. To, že je určen
právě cyklistům, bude každých třicet metrů oznamovat červený
obdélník s jejich siluetou. Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Cyklisté mají vyhrazený pruhVstupenky si můžete
»bloknout« na internetu

Stačí párkrát kliknout a místo v hledišti bohumínského kina
máte jisté. Agentura K3 spustila on-line rezervační systém. 
Vstupenky na filmová a divadelní představení si je nyní možné
rezervovat na internetových stránkách www.k3bohumin.cz.

Rezervace vstupenek je jed-
noduchá. Na webu kliknete 
u vybrané kulturní akce na on-
line rezervační odkaz. Označí-
te sedadla, vyplníte patřičná po-
líčka a potvr-
díte rezervaci.
»Film si mohou
lidé předobjednat ještě v den pro-
jekce, divadlo nejpozději deset
dnů před představením,« vysvět-
lil ředitel K3 Karel Balcar.

V případě filmů rezervace
padá 30 minut před promítá-
ním, zamluvené lístky se vy-
zvedávají nejpozději v den pro-
mítání. U divadel a ostatních
kulturních představení rezer-
vace platí maximálně 7 dnů od

jejího on-line objednání. Do
té doby si divák musí lístky 
v pokladně kina zaplatit a vy-
zvednout. »V opačném případě
rezervace padá. Tento typ před-

stavení objed-
návejte v před-
stihu, protože

10 dnů před datem kulturní akce
nelze již rezervaci provést - mož-
ný je pouze prodej na pokladně
kina,« upozornil Balcar.

Rezervace a prodej míst pro
vozíčkáře probíhá pouze v po-
kladně kina. Rezervaci on-line
není možné uplatnit ani u di-
vadelního předplatného. Pro-
dej je možný pouze v pokladně
kina. Lukáš KANIA

n o v i n k a
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Odvoz odpadků nepatrně podraží
Kvůli navýšení dolní sazby DPH z 10 na 14 procent, které 

v listopadu schválili poslanci, musejí obyvatelé Bohumína od
nového roku počítat s navýšením poplatku za odvoz odpadu.
Díky dobrému hospodaření města i BM servisu se však platba
nenavýší o plná 4 procenta, ale pouze o 1,69 až 3,45 procenta.
Lidé si tak připlatí jen v řádech několika desetikorun.

»Daří se nám získávat stále 
více financí za třídění odpadů.
Díky tomu, že lidé více separují,
už nemusíme tuto oblast z rozpo-
čtu dotovat a příjmy za třídění
nám sníží cenu za odvoz odpadu,«
uvedl starosta Petr Vícha. 
Zároveň dodal, že osoby, žijící
zcela samy v rodinných do-
mech, mají stále nárok na sle-
vu ve výši 600 korun za odvoz
popelnice.

Letos platí Bohumínští roč-
ní poplatek 1.534 korun za od-
voz 110litrové popelnice s in-
tervalem vývozu jednou za 14
dnů. V příštím roce si domkaři
za odvoz této popelnice připla-
tí jen o 26 korun více a zaplatí
1.560 korun. Za malý sídlištní
kontejner o objemu 1 100 litrů,
který se vyváží co čtrnáct dní,
platí letos domácnosti 8.138
korun ročně. V příštím roce to
bude o 260 korun více, což
znamená 8.398 korun. Cena
za tyto kontejnery se pak roz-
počítá mezi několik desítek
domácností v bytových do-
mech, takže navýšení bude 

o 3,19 procenta a bude zase
jen v řádu desetikorun.

V Bohumíně funguje odlišný
způsob platby
za odvoz odpa-
du než v okol-
ních městech. Neplatí se tady
za osobu, ale za vývoz odpado-
vých nádob. Při vybírání pla-
teb se totiž nevychází z eviden-
ce obyvatel, ale z četnosti od-
vozu a velikosti odpadové ná-
doby. V ceně za odpad jsou
kromě jeho svozu a ukládání

na městskou skládku započítá-
ny také náklady na sběr nebez-
pečných odpadů, provozování
sběrných dvorů, separaci od-
padu a likvidaci černých sklá-
dek. Město navíc vydává každý
rok přes 9,5 tisíce ekologic-
kých kalendářů, kde jsou veš-
keré informace o cenách, svo-
zu i nakládání s komunálními

odpady. Všech-
ny domácnosti
dostávají ka-

lendáře do schránek před Vá-
noci. Čtrnáctý ročník kalendá-
ře pro rok 2012 s podtitulem
»Aktivní podzim života« už je
ve výrobě.

Ročně stojí Bohumín naklá-
dání s odpady přibližně 16 mi-
lionů korun. Celkovou cenu

však snižuje každoročně obnos
získaný za separaci odpadu, le-
tos to byly 3,4 miliony. Bohu-
míňáci tak ročně zaplatí ze
svých peněženek za likvidaci
odpadu 13 milionů. 

Ve městě je přesně 100 kom-
plexních separačních hnízd se
čtyřmi druhy kontejnerů na
papír, plasty, bílé a barevné
sklo. Celkem je to 483 separač-
ních nádob, 234 se nachází 
v centru města a 221 v měst-
ských částech. Dalších 21 u ná-
kupních středisek a 7 separač-
ních kontejnerů je u škol. Roč-
ně Bohumíňáci vytřídí 700 tun
odpadu, 13 tisíc tun smetí se za
rok uloží na městskou skládku.

Lucie BALCAROVÁ

Ve městě je rozmístěno sto separačních hnízd se čtyřmi druhy kontejnerů na papír, plasty, bílé a barevné sklo. 

a k t u á l n ě

Žluté kontejnery: PET láhve, plastové obaly, kelímky od 
jogurtů a tuků, sáčky, fólie, polystyren, ostatní plastové obaly.
Nepatří sem mastné a znečištěné obaly, pvc, linoleum nebo
novodurové trubky.

Modré kontejnery: Noviny, časopisy, reklamní letáky, papí-
rové obaly, rozložené kartóny, kancelářský papír, sešity. Nepat-
ří sem papír znečištěný od lepidla, mastný od jídla, dětské ple-
ny nebo použité kapesníčky.

Zelené (barevné sklo) a bílé kontejnery (bílé sklo): Láhve
od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. Nepatří sem por-
celán, keramika, zrcadla a drátované sklo.

Město Bohumín ve spolupráci s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM a Moravskoslezským krajem už dru-
hým rokem intenzivně podporují třídění odpadů ve městě.
Vzájemná spolupráce probíhá v rámci projektu »Intenzifikace
odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního
odpadu včetně obalové složky«.

a skla, vloni to byly již 696,7
tuny. Třídění velmi pomáhají
nové kontejnery na separova-
ný odpad, které městu bez-

platně poskytuje EKO-KOM
ve spolupráci s krajem. V po-
sledních dvou letech v Bohu-
míně přibylo 20 nových nádob.

Hlavní podpůrnou aktivitou
v Bohumíně byla letos distri-
buce speciálních tašek na plas-
ty, papír a sklo. Do domácnos-
tí zamířilo 200 tašek. »Pokud
výsledky tříděného sběru v příš-
tím roce potvrdí očekávání, rádi

bychom v poskytování barevných
tašek pokračovali,« uvedl Lubo-
mír Janda ze společnosti EKO-
KOM.

Kromě distribuce tašek jsou
informacemi o správném tří-
dění polepovány kontejnery
na směsný odpad. Lidé se ze
samolepek dozvědí, co mají se-
parovat do barevných nádob
nebo pytlů, a které složky ne-
patří do klasických popelnic.
Navíc na samolepkách najdou
odkazy na internetové stránky,
na nichž se mohou blíže sezná-
mit s tříděním, zpracováním 
a recyklací odpadků. (mia)

Cílem spolupráce je vytvo-
ření lepšího zázemí pro sepa-
raci odpadků a také informo-
vání občanů o tom, jak správně
třídit. Díky tomu se pak může
více odpadů dále využít při vý-
robě nových výrobků a méně
zbytkového smetí tak skončí
na skládce. Společný projekt
přináší výsledky. Zatímco v roce
2009 obyvatelé Bohumína vy-
třídili 692,1 tuny plastů, papíru

Třídění odpadů podpoří 20 nových kontejnerů
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Úraz máte dříve než nové
»skej�ácké« boty

p o z v á n k a

»Sportem k trvalé invaliditě«. Známé rčení, byť hodně nad-
sazené, má něco do sebe. Úrazy nejsou při sportování ničím
výjimečným, zejména když dojde na adrenalinové kratochví-
le. Je ale velký rozdíl, když se sportovec zraní doma nebo jestli
se potluče v zahraničí. Zlomená noha samozřejmě bolí stejně
v Česku jako na Madagaskaru, ale podstatně se liší následná
lékařská péče a hlavně její úhrada. 

Téma úrazů v zahraničí a s tím
spojená platba ošetření je nyní
v Bohumíně aktuálnější než
kdy předtím. V létě totiž v sou-
sedních Chałupkách otevřeli
nový skatepark, který rázem
vzali útokem i našinci. Přesto-
že areál funguje jen pár měsí-
ců, už byl dějištěm nepříjem-
ných karambolů českých spor-
tovců. Jeden mladík se potlou-
kl jen lehce a dobelhal se přes
hranice, aby se nechal ošetřit v
Česku. Další mladý Bohumí-
ňák však takové štěstí neměl.

»Jezdil tady na takovém typu
kola, se kterým se sem vůbec ne-
smí. Při pádu si vážně zranil hla-
vu,« potvrdili každodenní ná-
vštěvníci skateparku z Chału-
pek. Těžce zraněného Čecha
musela tamní záchranka pře-
vézt do polské nemocnice. Už
zranění samotné bylo vážné,
nemluvě o tom, že mladík ne-
byl pojištěný. 

Polský skatepark sice leží
vzdušnou čarou jen dva kilo-
metry od centra Bohumína,
ale co naplat, zahraničí to je.

»Pokud vyjede občan ČR do cizi-
ny nepojištěn, musí počítat s tím,
že bude veškeré léčebné výlohy
muset hradit ze svého. A ty nebý-
vají malé, zejména při hospitali-
zaci,« sdělil mluvčí České po-
jiš�ovny Tomáš Zavoral. Podle
něj by si měl každý, kdo se vy-
dá na cestu do zahraničí, roz-
hodně sjednat cestovní pojiš-
tění, jehož základem je pojiště-
ní léčebných výloh. Pokud na-
víc hodlá za hranicemi sporto-
vat nebo provádět riskantní 
alotria, je více než žádoucí 
investovat i do úrazového po-
jištění.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Měl »špičku« v dopravní špičce
Přes dvě promile v krvi! Řidiče fabie (57) zřejmě alkohol

připravil o zbytek soudnosti. V silně podroušeném stavu se 
1. listopadu proháněl ulicí Jana Palacha u gymnázia. V půl o-
smé ráno, kdy tudy chodí stovky dětí do školy!

Řidiče zřejmě přemohl mikrospánek, nebo vlivem opilosti ztra-
til koncentraci a havaroval. Jediné štěstí, že mu cestu mezi silnicí
a rušným chodníkem zatarasil strom. K úrazu tak přišel »jen« sám
hříšník. »Řidič utrpěl otřes mozku, frakturu pravého zápěstí a pět zlo-
menin žeber,« konstatoval Jaroslav Kus z karvinské policie. Zraně-
ného muže převezla záchranka do bohumínské nemocnice, kde
zůstal na pozorování. Policie mu tam také dala fouknout. Při prv-
ním měření alkoholtest vykázal hodnotu 2,05 promile. Při dal-
ším, které se provádí s časovým odstupem, 1,97 promile. Řidič
přišel okamžitě o vůdčí list a bude čelit trestnímu stíhání. (tch)

Náraz do stromu zdemoloval levou část vozu, ale zdeformoval i zbytek
karoserie. Fabie je tak pravděpodobně na odpis. Foto: Pavel Čempěl

Zdolávání překážek je mnohdy dost riskantní a o úrazy při této 
kratochvíli není nouze. 

Ve skateparku v Chałupkach platí
jistá pravidla. Na atrakce sice ne-
dohlíží správce osobně, ale dění 
v areálu nepřetržitě monitorují
kamery. 

Prohlídka bunkru
se vstupným

Zájemce o prohlídku vo-
jenského srubu MO-S5 Na
Trati čekají od příštího roku
dvě zásadní novinky. 

Období, kdy bude bunkr pří-
stupný návštěvníkům, se při-
způsobuje tradičním prohlíd-
kovým sezonám v Česku. No-
vě si budou zájemci moci srub
prohlédnout od 1. dubna do
30. září o sobotách, nedělích 
a státních svátcích od 14 do 18
hodin. Po telefonické domluvě
je možný i jiný den. Mimo toto
období ožije památka pouze 
v den výročí vzniku Českoslo-
venska 28. října. Zásadnější
novinkou je zavedení vstupné-
ho. Až dosud prováděli členové
Klubu vojenské historie Bo-
humín zájemce zdarma. Věno-
vali jim svůj čas, prohlídku do-
plňovali odborným výkladem
a dotovali i provoz elektro-
centrály. Není to levná záleži-
tost, což je důvodem zavedení
jednotného vstupného 50 ko-
run pro návštěvníky od pat-
nácti let. Mladší děti budou
mít vstup i nadále zdarma.
Bezplatně bude možné také
uvnitř srubu fotografovat a fil-
movat. (tch)

Bart v novém
OS Bart srdečně zve na pod-

zimní vernisáž, která proběhne
25. listopadu v 17 hodin v pro-
storách nového ateliéru v Ne-
rudově ulici 1156 (nad novou
poštou, vchod vedle večerky).
Výstava bude k vidění také 26.
a 27. listopadu od 14 do 18 ho-
din. Přij�te se inspirovat nebo
inspirovat nás. (red)



Návštěva interiéru opravené zbrojni-
ce. Pozornosti neušla ani historická

stříkačka. Foto: Pavel Čempěl

Svůj záměr zatím plníme i přes hospodářskou
krizi a její dopady na rozpočet města,« uvedl

místostarosta Lumír Macura. V příštím
roce čeká rekonstrukce zbrojnici

v Šunychlu s odhadovanými náklady
1,5 milionu korun. Po ní přijde
na řadu poslední bohumínská
zbrojnice ve Skřečoni. (balu)
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Červenou pásku u opravené hasičské
zbrojnice ve Starém Bohumíně přestřih-
li 8. listopadu zdejší dobrovolní hasiči
spolu se zástupci města. Díky komplexní
rekonstrukci má 108letá zbrojnice nová
okna, střechu, fasádu i automatická 
garážová vrata. 

Rekonstrukce zbrojnice probíhala od srpna
do října a přišla na 2,1 milionu. V příštím
roce se opravy dočká ještě sousední
věž, v níž se suší požární hadi-
ce. Ohňobijci si ji opraví své-
pomocí, město jim do-
dá potřebný materiál.

Součástí slavnostního
otevření, kterého se zú-
častnili také zástupci profe-
sionálních hasičů i ostatních
dobrovolných jednotek, bylo
rozdávání »dárků«. Dobro-
volníci ze Starého Bohumína
dostali trhací hák, jejich 
kolegové ze Skřečoně nové
zásahové obleky a obuv.

V posledních pěti letech
dostaly nový kabát také
hasičské zbrojnice v Zá-

Místostarosta Lumír
Macura s dárkem pro
hasiče - novým trhacím hákem.

blatí, Vrbici a Kopytově. Město
za všechny zmíněné rekon-
strukce zaplatilo čtyři
miliony. »Zbrojnice 
opravujeme syste-
maticky, každý
rok jednu. Při po-
čtu šesti jednotek
je to mimořádně
nákladná
záležitost.

Čtvrtá zbrojnice má nový kabát, zbývají ještě dvě

Každé úterý, když se sešeří, rozezní se záblatskou sokolovnou
Česká suita. Šestatřicet žen v modrých sukýnkách se seřadí 
a baletním krokem pluje v rytmu tklivé melodie po parketu. So-
kolky zatím pilují figury jen v domácím prostředí, ale už příští
rok v létě je předvedou před ochozy Strahovského stadionu.

Dříve narozené cvičenky
by mohly mladším dávat
lekci z vitality. Skladbu žen
nacvičuje v záblatské soko-
lovně šestatřicet sokolek.
Třetinu skupiny tvoří ženy
z Rychvaldu.

Foto: Pavel Čempěl

XV. všesokolský slet je za
dveřmi a v Záblatí ženy pilně
nacvičují jednu z dvanácti sle-
tových skladeb. »Česká suita má
asi sedm minut a nese se v poma-
lém tempu. Ide-
álním na to, aby
ho cvičenky ›udý-
chaly‹. Naši partu totiž tvoří pře-
vážně sedmdesátnice« prozradila
místostarostka záblatské jedno-
ty Pavla Skokanová, která je na
parketu nejmladší a »kazí« že-
nám věkový průměr. Obratem
ale dodala, že starší »sestry«
hýří energií a přistupují k ná-
cviku velmi svědomitě.

V porevoluční historii se že-
ny připravují už na čtvrtý slet.
Nácvik, stejně jako v předcho-

zích letech, vede Alena Vaško-
vá. Novinkou je však to, že
skladbu poprvé společně nacvi-
čují sokolky ze Záblatí a sou-
sedního Rychvaldu.

Českou suitu
diváci poprvé
uvidí 2. června

při župním sletu v areálu TJ
Sokol Bohumín Na Kuželně 
a 17. června v Opavě na sletu
krajském. V červenci už na cvi-
čenky čeká Strahov. »Letos to
bude velkolepé, protože se slaví
150. výročí založení Sokola,«
prohlásila Skokanová. Dodala,
že kromě sletu je v Praze při-
praveno mnoho zajímavých do-
provodných akcí.

Pavel ČEMPĚL

a k t u á l n ě

Záblatské babiZáblatské babičky v trikotech mají
elánu na rozdávání
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Vydra říční (Lutra lutra)
Je dokonale přizpůsobena životu ve vodě. Žije samotářsky

nebo v rodinných skupinách. Loví většinou v noci a pod 
hladinou vydrží až čtyři minuty. Může plavat rychlostí až 15
kilometrů za hodinu.

Obývá všechny druhy slad-
kých vod a v západní Evropě 
a Skandinávii i mořské zátoky.
Páření probíhá od února do
června. Mlá�ata přicházejí na
svět ve zvláštních doupatech,
vystlaných travou a mechem. 
V jednom vrhu jsou většinou 
2-3, jsou slepá a pokrytá jem-
nou šedavou srstí. Hlavní pot-
ravou vydry jsou ryby, občas on-

datry a raci, příležitostně loví 
i hryzce, vodní ptáky a obojživel-
níky, spokojí se i s bezobratlými.

Stavy vyder u nás v minulém
století silně poklesly kvůli kon-
taminaci vod a nadměrnému
lovu. V současné době jejich
počty díky výraznému zlepšení
jakosti tekoucích vod a zákon-
né ochraně stoupají. Na Odře
mezi Ostravou a Bohumínem

Příroda kolem nás - savci Bohumína (85)

F
o
to

: 
L

u
d
ěk

 B
o
u

cn
ý

migraci jedinců mezi dříve od-
dělenými populacemi na řece
Olši a v CHKO Poodří.

Jiří ŠUHAJ

se začaly objevovat po roce
2000, hlavně v zimě a na jaře.
Tento úsek je velmi důležitý,
nebo� umožňuje vzájemnou

V kádích se mrskaly metráky ryb

Po odtěžení bahna a důkladné očistě, kterou
prošel rybník v roce 2009, se v Záblatí konal
druhý velký výlov. Přestože tu Rybářství Ry-
chvald vysazuje především kapra, v sítích 
uvízlo i mnoho candátů, amurů či tolstolobi-
ků. Na desítky se počítali také majestátní
sumci, z nichž nejeden měřil až půl druhého
metru. »Prioritou je pro nás kapr. Vylovili jsme ho
přes deset tun,« sdělil jednatel Rybářství Rych-
vald Hynek Sochor. Rybářství Rychvald ob-
hospodařuje na Ostravsku a Karvinsku 50
rybníků. V Bohumíně je k chovným úče-
lům určen jen ten záblatský. Sochor při-

znal, že jej zaskočilo velké množství vylove-
ných karasů. Ty do rybníka nikdo nevysadil,
dostali se sem přirozenou cestou z potoků.
Rybáři nemají karase ve velké oblibě. Je to
»parazit« a ujídá potravu chovným kusům.

Rybářům ale dělají větší starosti pytláci. Za
jediný týden před výlovem u rybníka pětkrát
zasahovala policie. »Už to nejsou jednotlivci 
s háčkem na kusu silonu. Na rybnících řádí or-
ganizované a dobře koordinované skupiny, které
loví ve velkém,« posteskl si Sochor. Kvůli pyt-
lákům musela být do akce povolána rybářská
stráž a najatá bezpečnostní agentura. (tch)

Na vánočních stolech nebude prázdno. Rybáři
rozhodili 10. listopadu sítě v chovném Záblat-
ském rybníce a mohly se začít plnit kádě. Sladko-
vodních šupináčů v nich skončilo několik tun.

1) Sumec je vysazován záměrně jako »doplňková« ryba. Rybáři si ale musí dávat pozor na jeho
drobné zuby, které fungují jako struhadlo. 2) Výlov byl jedinečnou podívanou i pro žáky záblat-
ské školy. 3) Celý den v ledové vodě. I otužilí rybáři si užili své. Foto: Pavel Čempěl



▲ Studenti se scházejí jednou týdně na dvě hodiny v počítačové učebně
ZŠ Čs. armády. Vyučující Aleš Bajnar ukazuje Libuši Dudové
jak se připojí k serveru. Foto: Mirka Hrbáčová

»Je to fajn být 
v osmašedesáti zase

školačka,« usmívá se
studentka 1. ročníku

Libuše Dudová. Byla zdra-
votní sestrou a bez práce ji to

nebaví. Proto se dala na studium,
navíc jako brigádnice vypomáhá v oční
ambulanci. »Něco jsem už na počítači zvládla,
učí mne vnoučata. Vyznám se v lékařských
programech, pracuji s myší. Ale spousta věcí 
je pro mě nová a ráda se je naučím«, dodává.

Tato hláška, zdobící zeď u počítačové
učebny ZŠ Čs. armády, se určitě netýká
seniorů, kteří se dali na studium Uni-
verzity třetího věku (U3V). Šestadvacet
prvňáků se právě moří s počítačem,
kterému se budou věnovat v 16 dvou-
hodinových lekcích. Pak z nich budou
ve své věkové kategorii »počítačoví 
mágové«.

»Měli by zvládat tvorbu texto-
vých dokumentů, tabulek a pre-
zentací. Naučí se posílat 
e-maily, využívat možností
internetu,« říká vyučující
Aleš Bajnar. V Bohumí-
ně vede už čtvrtý kurz,
ale vyučuje i jinde. »Sme-
kám před vaší radnicí, kte-
rá na projekt stále přispívá.
V mnoha městech už s pod-
porou U3V skončili, přestože
je zájem mezi seniory veliký,«
uvádí Bajnar. Vstupní úroveň
nováčků je prý všude stejná, někteří
s PC něco umí, jiní vůbec nic. »Učím je ne-
bát se počítače a využívat všech možností, které
nabízí. Najít si na internetu třeba jízdní řády,
encyklopedie, televizní programy, zprávy o poča-
sí. Pracovat s vyhledávači - když něco nevím, na
internetu to určitě najdu,« vysvětluje lektor.

B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  2 1  /  2 0 1 112 OOKKOO

Děti, pomozte rodičům najít ctrl + alt!

Jiřina Zdražilová razí heslo, že v sociálních službách musí mít člověk
srdce na pravém místě. Foto: Pavel Čempěl

Domov Jistoty, který peču-
je o seniory nebo chronicky
duševně nemocné klienty,
má od září ve svém čele no-
vou tvář. Štafetu po Marii
Neudertové, která po letech
ve vedení domova odešla na
zasloužený odpočinek, pře-
vzala Jiřina Zdražilová (44) 
z Karviné. Průpravu v sociál-
ní oblasti nasbírala v orlov-
ském Domově Vesna a ostrav-
ském Domově Slunovrat.

Jiřina Zdražilová pracovala 
v technicko-ekonomických
funkcích, externě se věnovala
i kantořině, ale před deseti le-
ty se »našla« v sociální oblasti.
»Už bych neměnila, tato oblast
mě naplňuje,« vyznala se nová
ředitelka Domova Jistoty.

Do Bohumína ji přilákala
služba, kterou si dosud »neo-
sahala« - chráněné bydlení pro
lidi s chronickými duševními
poruchami. »Nové metody a tren-
dy mě lákají. Posouváme klienty

dál k soběstačnosti, aby se doká-
zali zapojit do běžného způsobu
života i do pracovních činností,«
uvedla Zdražilová s tím, že v té-
to souvislosti plánuje také zalo-
žení sociálního podniku. Jeho

smyslem není zisk, ale vytvoření

a udržení pracovních míst. Zamě-

ření »firmy« se teprve hledá.

Práce v sociální oblasti není
pro každého, proto Jiřina 
Zdražilová při přijímání no-
váčků preferuje krátkou dob-
rovolnickou činnost. Takový
»křest ohněm« před absolvo-
váním povinného kurzu. »Stá-
vá se, že někomu ta práce nesedne
a je pak zbytečné, aby absolvoval
kurz a dělal práci, ke které nemá
vztah. Člověk to musí cítit srd-
cem, pak je přínosem pro nás 
i pro klienty,« dodala ředitelka.

Krajský Domov Jistoty zastře-
šuje domovy seniorů, zařízení
se zvláštním režimem a chráně-
né bydlení. V Bohumíně se sta-
rá o sto dvanáct klientů, v Kar-
viné jich má deset. Oblast péče
o přestárlé chce od roku 2014
převzít město a začlenit ji pod
stávající Centrum sociálních
služeb Bohumín. 

Pavel ČEMPĚL

Když se povolání stane posláním
p ř e d s t a v u j e m e

Univerzita třetího věku v Bohumíně
funguje už pět let. Město ze svého rozpoč-
tu přispívá na každého studenta částkou
1.200 korun za semestr, 600 korun si platí
senioři. V posluchárnách stráví čtyři se-
mestry. Kromě práce s počítačem se naučí
cizímu jazyku, seznámí se s právem a pod-
nikáním a rozšíří si všeobecný přehled 
o světě. A po dvou letech nejen že s přehle-
dem najdou zmíněný »ctrl + alt«, ale díky
novým informacím se daleko lépe zorientu-
jí v dnešní přetechnizované době. (mifa)

▲
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Poprvé na vlastní oči viděli, 
jak se město změnilo

Diplom a dvacetitisícová odměna za druhé místo pro
Městský úřad Bohumín. Ocenění si v Ostravě pře-
vzala tajemnice Dagmar Fialová a vedoucí odboru
životního prostředí a služeb Věra Niklová. 

Foto: Moravskoslezský kraj

V prostorách Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě byly 8. listopadu slavnostně vyhlá-
šeny výsledky 1. ročníku environmentální
soutěže »Ekologicky zodpovědný kraj«. Dvě
ceny putovaly také do Bohumína.

Jedno z ocenění získal Městský úřad Bohu-
mín, který obsadil druhou příčku v kategorii 
obcí s rozšířenou působností. Komise hodnotila
města podle toho, jak ekologicky se při provozu
chovají a jak šetří zdroje energie a vody. »K umís-
tění nám pomohlo to, že používáme pákové baterie,
termoventily nebo úsporné žárovky. Svou roli hrálo
také třídění odpadů na radnici,« uvedla vedoucí
odboru životního prostředí a služeb Věra Niklová.

S prázdnou neodjela z ceremoniálu ani Masa-
rykova škola. Dočkala se ocenění za svůj přístup
k environmentální výchově, vzdělávaní a osvětě
i za ekologicky šetrný provoz školy. (red)

Naše radnice se chová ekologicky

Exkurzi napříč Bohumínem zažili senioři z místních 
domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou.

Vyrazili na projížďku městem ve speciálně upraveném auto-
busu, ve kterém se rolí průvodců zhostili starosta Petr Vícha 
s místostarostou Igorem Bruzlem.

»Nápad vzešel z našeho komunitního plánu. Senioři, kteří jsou upoutáni
na vozíček, nebo jim činí chůze problémy, se nemají možnost dostat do
všech zajímavých lokalit v Bohumíně. Proto jsme pro ně uspořádali speciál-
ní exkurzi a zavezli je do míst, která se nejvíce změnila,« řekl Petr Vícha.

Pohybově hendikepované provezl městem speciálně upravený
autobus s plošinou pro vozíčkáře, který zapůjčil Ústav sociální pé-
če v Hrabyni. Jednatřicet seniorů, z toho sedm vozíčkářů, se pro-
jelo po nové dálnici i nedávno otevřeném skřečoňském mostě.
Nechyběla ani projíž�ka kolem aquacentra, unikátního Penzionu

ve věži, zimního stadionu a nového dopravního hřiště pro děti.
Autobus zamířil i do Kopytova, kde si pasažéři prohlédli náměstí
Sv. Floriána, nejmenší v republice. Trasa vedla i přes zrekonstruo-
vané sídliště v Nerudově a Mírové ulici, areálem zmodernizované
nemocnice i přes náměstí ve Starém Bohumíně.

»Naši klienti byli z toho, co všechno viděli, u vytržení. Nejvíce se jim
líbil skřečoňský most. Určitě budou mít na co vzpomínat. Některé seni-
orky byly navíc nadšené i z pana starosty, jaký je to fešák a jak dobře 
se vžil do role průvodce,« prozradila vedoucí pečovatelské služby
Marie Somerlíková. 

»Byl jsem mile překvapen, že senioři o změnách v mnoha oblastech
věděli, a to díky naší městské televizi a novinám. Kvůli svému pohybové-
mu omezení je ale nikdy neviděli na vlastní oči. Proto jsem velmi rád, 
že jsme je mohli zajímavými místy provést a že se jim projíž
ka líbila,«
dodal Petr Vícha. Lucie BALCAROVÁ

Jednatřicet seniorů se vypravilo do míst, která v nové podobě nikdy neviděli. Průvodcem jim byl starosta Petr Vícha. Foto: Pavel Čempěl

Poděkování 
za maminku

Děkujeme pracovníkům inter-
ny a ošetřovatelského oddělení
Bohumínské městské nemoc-
nice za péči o naši maminku
Martu Rutkovou. Poděkování
chceme vyjádřit i pohřební
službě paní Balarinové. Svazu
protifašistických bojovníků, je-
hož byla maminka dlouholetou
členkou, patří náš dík za proje-
venou soustrast a rodině a sou-
sedům za květinové dary.

Dcery Jiřina a Eva s rodinami

Den otevřených
dveří

Gymnázium a SOŠ Orlová
připravuje pro uchazeče o stu-
dium i jejich rodiče 22. listo-
padu Den otevřených dveří.
Žáci a učitelé se budou zájem-
cům věnovat při prohlídce
školy od 8 do 17 hodin. (kub)

k r á t c e

jak se město změnilo
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Silový trojbojař zabodoval na Slovensku

k r á t c e

Díky Tomáši Turkovi měl Bohumín za-
stoupení na Grand Prix Slovakia v silovém
trojboji juniorů a dorostenců. Sedmnáctile-
tý závodník oddílu TJ Viktorie Bohumín si
zajel změřit síly do slovenské obce Častá,
kde stanul proti patnácti soupeřům. Mezi-
národní závod proběhl 29. října.

Tomáš Turek byl jediným Čechem, který na
Grand Prix Slovakia nastoupil k čince. Kromě
něj se soutěže zúčastnil také jeden Rakušan 
a samozřejmě domácí Slováci. Tomáš podal
výkon v dřepu 250, benchpressu 132,5 a po-
zvedu 210 kilogramů. Celkově tedy 592,5 kilo-
gramu. »Tímto výkonem si zajistil první místo ve
své váhové kategorii do 93 kilogramů,« radoval se
Tomášův trenér a otec Martin Turek a dodal:
»V celkovém hodnocení napříč kategoriemi Tomáš
na Slovensku obsadil páté místo.«

Před pár týdny Tomáš závodil jako člen týmu
oddílu silového trojboje TJ Viktorie Bohumín
v Národní lize Moravy ve Vranovicích. Čtyř-
členné družstvo ve složení Aleš Spiewok, Pavel
Malina a Tomáš a Martin Turkovi tam pro Bo-
humín vybojovalo bronzovou medaili. Te� už
se Tomáš připravuje na poslední sportovní klá-
ní letošního roku, na tradiční prosincový Sta-
robohumínský benchpress. Lukáš KANIA

Tomáš Turek (uprostřed) při přebírání ceny za 1. místo v kategorii do 93 kilogramů.
Foto: Martin Turek

Podzimní část fotbalové sezony je za
námi, a tak vedení Slovanu Záblatí
hodnotilo činnost svých mužstev.

Cíl mužstva mužů pro tento ročník byl
jednoznačný - postup do okresního pře-
boru. Úvodní zápasy ale přinesly výrazné
zklamání. Z prvních pěti klání jsme zís-
kali pouhých 6 bodů a vidina postupu se
vzdalovala mílovými kroky. Pozitivní
změna nastala po výmě-
ně trenéra. Mužstvo na
vlastní žádost opustil
Richard Dzieža a vedení převzal Daniel
Mucek, který mužstvo diriguje přímo 
z hřiště. Daniel je mužstvu platný i jako
hráč, a tak máme po mnoha letech hrají-
cího trenéra. Výkony mužstva se postup-
ně zlepšovaly a ve druhé čtvrtině soutěže
jsme získali 13 bodů, přičemž celkové
skóre z posledních čtyř zápasů bylo do-
konce 14:1. V polovině soutěže tak má-
me 19 bodů. Na vedoucí mužstvo SK
Slavoj Petřvald ztrácíme 4 body.

V našich řadách máme také současné-
ho nejlepšího střelce celé soutěže Jaro-
míra Nadhajského. Částečně se nám da-
ří plnit i další záměr - zapojovat do se-
stavy posily z řad loňských dorostenců. 

Mužstvo dorostenců jen těžko navazu-
je na veleúspěšnou loňskou sezonu, v níž
nám jen o vlásek unikl postup do kraj-
ské soutěže. Po odchodu části kádru do

vyšší věkové kategorie jsme mužstvo po-
sílili hráči z okolních klubů na hostování.
Kluci podávají slušné výkony a po pod-
zimní části sezony si udržují přijatelné 3.
místo. Myšlenky na vítězství v okresním
přeboru jsou však v tuto chvíli nereálné.

Mužstvo žáků jsme letos do soutěže ne-
přihlásili, protože bojujeme s nedostat-
kem hráčů vlivem malého zájmu mládeže

o sport obecně a s kon-
kurencí nově se rozvíje-
jících sportů. Naším sou-

časným cílem je propagací fotbalu a Slo-
vanu obzvláš� zvýšit počet našich mladých
sportovců tak, abychom toto mužstvo 
v příští sezoně mohli opět přihlásit do
krajského přeboru starších žáků.

Tým starých pánů, který je jednoznač-
ně nejpočetnějším mužstvem Slovanu,
nehrál v letošním roce žádnou organizo-
vanou soutěž. Kromě přátelského zápa-
su v Ostrožské Lhotě, který sice prohrál
2:1, se zúčastnil turnaje starých gard ve
Studénce. Na velmi slušně obsazeném
turnaji obsadil přijatelné 3. místo a záro-
veň získal pozvánku pro příští ročník.
Nejdůležitějším výsledkem zápasů sta-
rých pánů je ale navázání přátelství se
stejně nadšenými borci z dalších klubů 
s vyhlídkou vzájemných přátelských ut-
kání a následných družebních posezení.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Slovan Záblatí hodnotí sezonu
Košíkářům nová palubovka 
v tělocvičně DDM svědčí

Bohumínští košíkáři zahájili po 60 letech,
kdy byla jejich domovskou palubovkou tělo-
cvična Za Fajou, letošním sezonu v tělocvičně
DDM. A že se v novém prostředí připravili
dobře, svědčí skvěle zvládnutý zápas se silným
soupeřem z Ostravy. Ve strhujícím závěru vy-
bojovali cenné vítězství. TJ Bohumin - Slávie
Ostravská univerzita 67:60 (body Ziembinski
21, Jakovidis 18, Pohludka 11).

Slavie Havířov - TJ Bohumín 58 : 61 (body:
Zdařil 21, Pohludka 13, Havlík 10). Ve vyrov-
naném zápase rozhodla střela za 3 body naše-
ho hráče Honzy Sikory dvě vteřiny před závě-
rečným hvizdem rozhodčího.

Další mistrovský zápas sehrají naši hráči 
opět v tělocvičně DDM v pondělí 21. listopadu
v 19.30 hodin.

Oddíl košíkové vydal u příležitosti 60. výročí
založení oddílu v Bohumíně almanach. Něko-
lik výtisků v ceně 150 Kč je ještě k dispozici. 
Informace Jaroslav Vařák, tel. 725 063 912.

Jaroslav ZIEMBINSKI, oddíl košíkové

b i l a n c e

Memoriál Miloše Freitaga
19. listopadu se v sokolovně v Záblatí 

uskuteční 7. ročník turnaje ve stolním te-
nise Memoriál Miloše Freitaga. Klání
stolních tenistů začíná v 9 hodin. (red)
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NABÍZÍME PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ, 

RYCHLE A DISKRÉTNĚ. Pracuji pro 
jednu finanční společnost a jsem oprávněna 

k uzavírání smluv. Volejte, nebo 
pište SMS ✆ 725 617 816.
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tel.: 736 273 559
tel.: 603 346 346

www.svatebnisalon-madonna.cz
e-mail:svatebnisalon-madonna@seznam.cz

PŮJČOVNA
svatebních 
a společenských 
šatů

�
PRODEJ
svatebních 
doplňků

● Prodám dr. 3+1 s lodžií 
v klidné části Boh., plast. ok-
na, 2. p., nízká zástavba, lev-
ně. ✆ 736 228 883.

● Koupím jakýkoliv byt,
pozemek v Boh., Rychvaldě 
a okolí. Případné dluhy uhra-
dím. Po dohodě možnost pone-
chání ve vašem bytě v podná-
jemním vztahu. ✆ 736 228 883.

REALITY
● Prodám dvougenerační

rodinný dům v Bohumíně-
Záblatí. Dům má dva byty,
každý se samostatným vcho-
dem. ✆ 739 456 723.

● Prodám rodinný dům 
v Bohumíně-Záblatí ve velmi
dobrém stavu. ✆ 604 228 324.

ř á d k o v á  i n z e r c e ● Od 1.1.2012 dlouhodobě
pronajmu byt 1+1, 50 m2, 
v centru, nájem + služby
4.000 Kč. ✆ 731 025 011.

● Pronajmu garáž v Šuny-
chelské ul. ✆ 736 259 882.

RŮZNÉ
● Prodej krůt po tel. domlu-

vě po - ne. ✆ 776 171 452.
● Prodám hrobku ve Skře-

čoni. ✆ 608 240 097.

● Daruji sedací soupravu
v barvě hnědobéžové. Je dost
zachovalá. ✆ 607 649 310.

● Koupím video recorder
značky Philips VR 410 v dob-
rém, fungujícím stavu. ✆ 
776 255 068.

SLUŽBY
● NEPEČTE - NAPEČU

VÁM! Cukroví, dorty, po celý
rok. Super kvalita i cena. 
✆ 737 856 868.

Famózně vstoupil prvoligový tým bohu-
mínského kulečníku do soutěže. Po třech 
utkáních vede tabulku první ligy. Má plný
počet bodů a senzační skóre 52:2. 

»A« družstvo nastupuje v sestavě: Miroslav
Andrejovský, Ivo Gazdoš, Václav Majewski 
a Jan Musil. V prvním zápase hrálo v Prostějově
a zápas skončil výsledkem 18:0. V dalším kole se
utkalo ve dvojzápase s oddíly Žarošic, kde za
»A« družstvo hraje vynikající hráč, několikaná-
sobný mistr republiky Janis Ziogas.  Zápas s »A«
družstvem Bohumínští vyhráli 16: 2, a s »B«
družstvem 18:0.

Bohumínské »B« družstvo vede po dvou zápa-
sech krajskou soutěž. Nastupuje v sestavě: Mi-
lan Kolder, Aladar Kováč, Robin Andrejovský 
a Rudolf Tvrdoň. V prvním zápase oddíl porazil

Frýdek-Místek 18:0 a ve druhém utkání zdolal
velmi silný tým Ostravy-Poruby poměrem 10:8. 

BC Bohumín v nové sezoně nasadil také dvě
družstva v trojbandu. »A« je na vedoucí pozici 
v nejvyšší soutěži a »B« družstvo je ve stejné
soutěži na třetím místě.

Všechny tyto výsledky jsou dobrým příslibem
do nastávající sezony. V současné době se klub
připravuje na Turnaj mistrů města Bohumína,
který se uskuteční 17. a 18. prosince v herně BC
Bohumín.

V příštím roce budou Bohumínští usilovat 
o titul mistra republiky v družstvech a nomino-
vat se tak na Dunajský pohár, který se hraje za 
účasti loňského mistra republiky, mistra Němec-
ka, mistra Rakouska a letošního mistra Česka.

Petr DUDA, jednatel BC Bohumín

Hráči kulečníku drtí soupeře

INZERCE

Informace o podmínkách inzerce v Oku 
najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

Podnikatel roku
Okresní hospodářská komo-

ra (OHK) Karviná vyhlásila
už 8. ročník soutěže Podnika-
tel roku. Do soutěže se mohou
do 31. ledna 2012 přihlásit
podniky i živnostníci z celého
okresu, a to na webových
stránkách www.hkok.cz. Dva 
z oceněných podnikatelů ná-
sledně OHK nominuje do
krajského kola celonárodní
prestižní soutěže Firma roku 
a Živnostník roku, kterou vy-
hlašují Hospodářské noviny.
Cílem soutěže je podpořit a ta-
ké ohodnotit úspěšně prospe-
rující podnikatelské subjekty,
které působí na Karvinsku a zá-
roveň představit místní podni-
katele širší veřejnosti.  (dad)
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Vzpomínky - úmrtí

Kdyby se tak dal vrátit čas,
pohladit tě dlaní 

a slyšet zas tvůj hlas.

16. listopadu jsme

vzpomněli 

6. smutné výročí úmrtí

naší drahé maminky 

paní Hedviky
MACHACZKOVÉ

�
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery Eva a Božena s rodinami.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

21. listopadu 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

naší dcery 

paní Květoslavy
NOVAKOVÉ, 

roz. Kuchtové.

�
S láskou a bolestí v srdci 

vzpomínají rodiče.

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

nikdy nezapomene.

22. listopadu uplynulo

10 smutných let, 

kdy nás navždy opustil

pan Vilém PŘIBIL 
z Věřňovic.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, syn Dušan 

a dcera Dagmar s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

15. listopadu jsme

vzpomněli 1. smutné

výročí úmrtí 

pana Evžena
POPKA

ze Skřečoně.

�
S láskou a úctou vzpomínají manželka,

syn, příbuzní a přátelé.

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

ten nikdy nezapomene.
15. listopadu jsme

vzpomněli nedožitých

70 let 

paní Erny
KISIALOVÉ.

Zároveň 13. ledna uplyne 16 let, kdy nás

navždy opustila.

Zůstala jen vzpomínka, kterou věnují

manžel Tadeáš, dcery Jana a Pavlína 

s rodinami.

Odešel jsi tiše tmou, 
odešel jsi s bolestí svou.
Odešel jsi tam, kde ti

hvězdy v noci rozkvetou.
V našich srdcích žiješ dál
se vzpomínkou bolestnou.

16. listopadu jsme

vzpomněli 10. výročí 

úmrtí našeho tatínka

pana Zdeňka DOSEDĚLA.
S láskou, úctou a bolestí v srdcích 

vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcery Eva, Iva a Marcela s rodinami 

a bývalá manželka Eva.

Stín smrti pokryl drahé čelo 
a zahnal velkou touhu žít 

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

Tvůj hlas se ztratil, tvůj úsměv vítr vzal 
a nám velkou bolest v srdcích zanechal. 
Kráčeli jsme životem v radosti a bolu, 

v těžkých zkouškách životem 
vždy jsme byli spolu.

22. listopadu vzpomeneme 

4. smutné výročí úmrtí 

paní Františky JANDOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Josef, 

syn Roman s manželkou, 

dcera Lenka, vnučky Lucka, 

Martina a Renata.

11. listopadu jsme

vzpomněli nedožitých

70 let 

pana Josefa
WOJNARA.

Zároveň si 18. ledna

2012 připomeneme 

14. výročí jeho úmrtí.

Stále s úctou a láskou vzpomínají manželka

Jana, synové Martin, Kamil a Lukáš 

s manželkami a vnoučata Adélka, Anetka,

Adámek, Claudinka a rodina Nowakova.

7. listopadu proběhlo poslední 
rozloučení s naší milou maminkou

paní Annou
DEUTSCHMANNOVOU.

Tímto děkujeme rodině 
a známým za projevenou 

účast a soustrast. Také 
děkujeme pohřební službě

paní Balarinové a jejím 
zaměstnancům za profesio-
nální přístup a otci Tomáši

Juszkatovi za důstojné vedení obřadu,
který proběhl v kostele ve Skřečoni.

Dcery Jindřiška a Marcela s rodinami. 

To, že se rána zahojí, 
je jen zdání. 

V srdci zůstává bolest 
a vzpomínání.

27. listopadu 

vzpomeneme 7. výročí

tragického úmrtí 

Ing. Petra
CHROBOČKA.

S láskou vzpomínají manželka Miroslava,

syn Michal, rodiče, 

sourozenci Martina a Pavel s rodinami,

tchyně Jana, kamarádi a přátelé.

28. listopadu 

vzpomeneme 

15. výročí úmrtí 

pana Jana
HŘEBAČKY.

�
Kdož jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Manželka, dcera Jana s rodinou, 

syn Jirka s rodinou.

�



NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
V ČR A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE

Zastupujeme: Allianz, AXA, ČP, ČPP, ČSOB, Generali, Koop. 
Fabie 1,4 - 1849 Kč ● Octavie 1,9 - 2282 Kč ● Superb 2,5 - 2435 Kč.

Věk pojistníka nad 30 let, GARANTOVANÁ CENA.

17Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

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

nikdy nezapomene.

29. listopadu 

vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí

manžela, tatínka, 

dědečka, pradědečka a kamaráda 

pana Vítězslava FRANKA. 

Děkujeme všem, kteří nezapomněli. 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

Vzpomínky - úmrtí
Těžko se s tebou loučilo,

těžké je bez tebe žít. 
Láska však smrtí nekončí,

v srdci tě máme 
a vždy budeme mít.

28. listopadu 

vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka UHRA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,

dcery s rodinami, švagr, švagrová 

a celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá...
2. prosince 

si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Zdenka
SEDLÁČKA,

mého drahého manžela,

našeho tatínka, 

dědečka a tchána.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Alexandra, 

dcera Zdenka s vnukem Milanem, 

syn František s manželkou Dagmar.

SPOLEČENSKÁ INZERCE
(blahopřání, vzpomínky). 

Rozměr:  60 x 64 mm

Cena bez foto: 180 Kč, s foto: 300 Kč 

Cena dvojité plochy: 400 Kč 

OOKKOO

Blahopřání - jubilea
Hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, 

protože je vzácné, hodně lásky, protože je jí málo 
a hodně všeho, co by za to stálo.

26. listopadu oslaví své
krásné 85. narozeniny

paní Jindřiška
KOLESÁROVÁ.

Do dalších let jen to nej-
lepší a a� tě život stále baví!
To vše a mnohem víc ti ze
srdce přejí vnučka Veronika

s přítelem Michalem,
vnuk Marek s přítelkyní Simonou, pravnuk 

Sebastian a dcera Zdenka s manželem Petrem.

Stanislava Otrubová * 1933 z Bohumína

Tamara Huraczová * 1926 z Pudlova

Irena Kaczurová * 1935 z Pudlova

Jaromír Konečný * 1953 z Bohumína

Edita Divišová * 1922 z Bohumína

Marta Rutková * 1921 ze Záblatí

Alena Zahumenská * 1934 ze Skřečoně

František Topurkiewicz * 1949 ze Starého
Bohumína

Hedvika Kostelníková * 1918 ze Starého
Bohumína

Cecilie Honusová * 1919 z Bohumína

Alois Komínek * 1933 ze Záblatí

Jan Urbaník * 1952 z Bohumína

Alois Mader * 1935 z Bohumína

Anna Deutschmannová * 1922 ze 
Skřečoně

Halina Faldynová * 1950 z Bohumína

Naposledy jsme 
se rozloučili

INZERCE

Jste zaměstnanec, živnostník, důchodce? 
Pobíráte rentu, či jste na mateřské dovolené?

KOLIK POTŘEBUJETE?
Volejte či zašlete sms ve tvaru »UVER OKO INFO« na 777 479 083. 

Cena sms dle tarifu vašeho operátora.
Hledáme spolupracovníky na pozici úvěrových poradců.
www.sol idni -uver.cz

Kontakt : Bohumín � 608 883 515 - p. Žák

BM servis a.s. Bohumín vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovní pozice

vedoucí provozu údržba
POŽADUJEME:

■ VŠ, USO technického směru

■ manažerské a obchodní schopnosti

■ praxe min. 10 let (výhodou v oblasti stavební údržby)

■ zkušenosti s vedením kolektivu

■ řízení práce s cílem optimalizace nákladů na údržbu

■ znalost rozpočtářských prací výhodou

■ vysoké pracovní nasazení a profesionální vystupování

■ ŘP skupiny B (sk. C výhodou)

K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽTE:

■ Motivační dopis a profesní životopis

■ Kopii dokladu o nejvyšším vzdělání

■ Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

nebo potvrzení o jeho vyžádání

Nabídky zašlete nejpozději do 10 dnů na adresu

BM servis a.s., Krátká 775, 735 81 Bohumín
k rukám výkonného ředitele 

tel. 608 608 955 www.solna-jeskynka.cz

BOHUMÍN



B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  2 1  /  2 0 1 118 OOKKOO

Autor: 
Jan Šula

Vyšehrad-
ský spor-
tovní klub

Kořeny 
(slovensky)

Včela 
(odborně)

Jméno 
loveckého

psa

Vzájemně
spojené

Úkon fot-
balového
obránce

Hodně
Symboly

křes�anství

Lyžařský
vosk

Kovový
prvek
Vloha

Značka
kryptonu

Tuhý papír

☺
Herna 

(slovensky)

Severový-
chod 

(zkratka)í

Internát
(hovorově) Odklidit ☺

Keř 
(Comus)

Zmenšený
model

Křídla 
(odborně)

Styl

Spojovat
kroucením

Kód 
Slovinska

Sokolská
slavnost

Podniková
norma (zkr.)

Spodek 
nádoby

Pražský
podnik

Meditační
slabika

Značka
kvality

Pásmové
horstvo

Krmivo 
pro koně

SPZ
Přerova

Vyhynulý
kopytnatec

Značka 
olova

Okurka 
(nářečně)

Vojenský
povel (!)

Indiánská
trofej

Laponec

Značka 
rezistoru

Dědina

Harold
Lloyd

Italsky 
»zlato«

Pohádková
postava

Psací 
potřeba
Potřísnit
kapkami

Německy
»Polsko«

Druh 
výšivky

Komoni
Zelenina

Německý
fyzik

Slovensky
»piha«

Obkladek 
Pohoří

na Krétě

Vsakování
vody do
horniny

Čistidlo 
na  sklo 
Olouš

Nevidomé

Část auto-
mobilu

☺

TAJENKA

Dolní 
končetina

Ohrada

Anglicky
»banány«

Citoslovce
údivu

Prrr Vápencové
území

Část 
svíce

Verdiho 
opera

Potkají se dvě kamarádky. »Proč už nechodíš s Karlem?« »Obvodní lékařka mi to zakázala.« »A té je co do toho?«…(odpově� v tajence) POMŮCKA: alea, apis, Ide, oro, Stark, VAA

Kód letiště
Vaasa 

(Finsko)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 5. do 20. 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, 

✆ 596 012 124

DIVADLO
■ 22.11. v 19 hodin ELEKTRICKÁ PUMA. Muzikálová
parodie na bondovky Jiřího Suchého a Ferdinanda
Havlíka. Hraje Divadlo SemTamFór, 60 Kč (40 Kč stu-
denti, senioři, držitelé průkazu ZTP)
■ 7.12. v 19 hodin DVA NA SMETIŠTI. Muzikál Miro-
slava Horníčka, Pavla Dostála a Richarda Pogody. Hraje
Divadlo Silesia Ostrava, sál kina, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 21.-25.11.ve 13 hodin (mimo středu) PRINCEZ-
NIČKA NA BÁLE POZTRÁCELA KORÁLE. Čítárna s vý-
tvarnou dílnou - navlékání těstovinových korálků. Dět-
ské oddělení knihovny.
■ 4.12. v 10 hodin MIKULÁŠ. Pohádka o vdavekchtivé
čarodějnici s mikulášskou nadílkou. Lidové divadlo při
MIKS Krnov, sál kina.

VÝSTAVY
■ Do 30.11. SCI-FI. Vědecko-fantastické fotografie a li-
teratura u příležitosti Týdne se sci-fi literaturou a fil-
mem, galerie na chodbě, dle otevírací doby studovny.
■ Do 30.11. BOHUMÍN V HORNICKÉM KRAJI. Díla,
která vzešla v rámci soutěže pro žáky základních škol,
galerie na chodbě, dle otevírací doby studovny.

KINO K3 BOHUMÍN

Zprovozněna on-line rezervace vstupenek na webu
www.k3bohumin.cz

■ 28.11. - 3.12. vždy v 16.30 hodin POHÁDKOVÝ 
TÝDEN. Filmový festival na plátně kina ve 2D i 3D.

28.11. OŠTŘOVATEL. Film USA, 2011, 104 minut,
dabing, 75 Kč.

29.11. MÉĎA BÉĎA. Animovaný film USA, 2010,
3D, 80 minut, dabing, 60 Kč.

30.11. KUNG FU PANDA 2. Animovaný film USA,
2011, 3D, 91 minut, dabing, 120 Kč.

1.12. AUTA 2. Animovaný film USA, 2011, 3D,
106 minut,  dabing, 130 Kč

2.12. ŠMOULOVÉ. Film USA, Belgie, 2011, 
103 minut, dabing 80 Kč.

3.12. NA VLÁSKU. Animovaný film USA, 2010, 
96 minut, dabing, 70 Kč.

■ 16.11. v 9 hodin KRÁLOVA ŘEČ. Film Velká Británie,
Austrálie, USA, 2010, 118 minut, titulky, přístupný od
12 let, 50 Kč (FK pro seniory).

■ 17. a 18.11. v 19 hodin TWILIGHT SÁGA: ROZ-
BŘESK 1. ČÁST. Film USA, 2011, 135 minut, titulky,
přístupný od 12 let, 90 Kč.

■ 19. a 20.11. v 16.30 hodin ŽRALOCI NA S(O)UŠI.
Animovaný film Malajsie, 2011, 92 minut, dabing, pří-
stupný, 90 Kč.

■ 19. a 20.11. v  19 hodin MISTROVSKÝ PLÁN. Film
USA, 2011, 104 minut, titulky, přístupný od 12 let, 90 Kč.
■ 23.11. v 19 hodin MUŽI V NADĚJI. Film Česko,
2011, 115 minut, přístupný od 12 let, 80 Kč.
■ 25. a 26.11. v 19 hodin VÁLKA BOHŮ. Film USA,
2011, 3D, 110 minut, titulky, 130 Kč.
■ 26.11. v 10, 13 a 15 hodin MEDVÍDEK PÚ (v rámci
Vánočních trhů). Animovaný film USA, 2011, 69 mi-
nut, dabing, přístupný, 70 Kč.
■ 28. a 30.11. v 19 hodin DREAM HOUSE. Film USA,
2011, 90 minut, titulky, přístupný od 12 let, 80 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ Každé pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Nená-
ročné cviky pro seniory a méně pohyblivé osoby, předc-
vičuje Anička Balcárková. 
■ 18.11. v 18 hodin POPDIUM. Nový cyklus o mla-
dých, s mladými, pro mladé. 
■ 19.11. v 9.30 hodin SOBOTĚNKA. Cyklus pro děti 
plný her a zábavy s Lucií Semančíkovou, nutno se pře-
dem objednat.
■ 26.11. v 10 hodin ZDOBÍME VÁNOČNÍ PERNÍČKY.
Akce v rámci Vánočního jarmarku na náměstí.
■ 27.11. v 17 hodin ŽENY DĚTEM. Akce o.s. Alma ma-
ter a Maryška. Dražba ručně vyrobených panenek Uni-
cef, kino K3.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

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

vilmaurbancikova@seznam.cz, ✆ 604 999 147

■ Každé pondělí a čtvrtek v 18 hodin PILATES. Taneč-
ní sál ZUŠ v Nerudově ulici.
■ Každou středu v 16 hodin CVIČENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI. Tělocvična SŠ v Husově ulici.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin PILATES PRO SENIORKY.
Taneční sál ZUŠ v Nerudově ulici.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Modrá budova v Masarykově ul. (vedle Parku
Chopina), bohumin@sceav.cz, ✆ 736 627 503

■ Každé pondělí v 15.15 hodin SPEAKING AND
TALKING II. Konverzace v angličtině pro mírně pokroči-
lé. Kapacita skupiny 6 lidí, 25 Kč/1 hodina.
■ Každé úterý v 15.30 hodin TURISTICKÝ ODDÍL PRO
DĚTI. Pro školáky od 2. do 6. třídy.
■ Každé úterý v 17 hodin SPEAKING AND TALKING.
Konverzace v angličtině pro »věčné« začátečníky. Ka-
pacita skupiny 6 lidí, 25 Kč/1 hodina.
■ Každý čtvrtek v 16.30 hodin KEX KLUB. Dvouhodi-
novka pro mladé.

OSTATNÍ KULTURA

■ 25.11. v 17 hodin BART V NOVÉM. Vernisáž výstavy
v prostorách nového ateliéru OS Bart. Výstava potrvá
26. a 27.11. od 14 do 18 hodin.

SPORT

■ 19.11. v 9 hodin MEMORIÁL MILOŠE FREITAGA. 
7. ročník turnaje ve stolním tenise. Sokolovna Záblatí.
■ 20.11. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN A - SK
STONAVA. Šachový turnaj, krajská soutěž. Sokolovna
Starý Bohumín
■ 19.11. HC BOHUMÍN - HC ROŽNOV P. R. Hokej -
krajská liga mužů.

CVIČENÍ
■ V 19 hodin ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek 
velká tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli soko-
lovna v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 
■ ZUMBA FITNESS. Každou neděli v 19 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín, každé úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia. www.zumbabohumin.cz
■ AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé každé pondělí
v 18 hodin a každou středu v 19 hodin, pro děti každé
pondělí v 17 hodin a každou středu v 17.45 hodin.
Tělocvična ZŠ Skřečoň, ✆ 606 903 505.

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 

ZIMNÍ STADION

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

Veřejné bruslení: středa 16.00 - 17.30 hodin
sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
V době veřejného bruslení bude otevřena 
půjčovna bruslí. Pronájem ledové plochy 

na telefonickou objednávku ✆ 777 707 783.

SENIOR KLUB

Klubovna v Okružní ulici je pro veřejnost otevřená
denně od 13.30 do 17 hodin.
■ 21.11. ve 14.30 hodin BESEDA O KARLOVĚ STU-
DÁNCE. Klubovna.
■ 22.11. v 9 hodin SHOPPING PARK. Výjezd za náku-
py do Ostravy, sraz u radnice.
■ 30.11. v 7.46 hodin OLOMOUC. Návštěva Olomou-
ce, odjezd vlaku z nádraží ČD.
■ Každé pondělí od 15 hodin MOŽNOST MASÁŽÍ 
v klubovně. Je nutno se předem telefonicky objednat.



Zkrášlování vozů různými
doplňky, takzvaný tuning,
má svá pravidla. Například
»frajeřinka« v podobě tma-
vých skel se nyní může šofé-
rům prodražit. Karvinská
policie má k dispozici nový
přístroj, který propustnost
skel měří. Testovala
ho i v ulicích Bo-
humína a hned
při premiéro-
vé akci nača-
pala několik
hříšníků, je-
jichž zatem-
ňovací folie
porušují zá-
kon.

A� už si mo-
toristé zatemňu-
jí okna kvůli sou-
kromí nebo z pouhého
plezíru, důležité je, aby tím
nezhoršovali viditelnost z ka-
biny. »Čelní sklo musí propouštět
minimálně 75 procent světla,

boční 70
procent,« vy-

světlil Miroslav
Kolatek z karvin-

ské policie. Pokud to ři-
dič s »intimní atmosférou« 
v kabině přežene, hrozí mu až
dvoutisícová pokuta a samo-

Tmavá okna tohoto vozu porušují vyhlášku.
Tentokrát odjela řidička jen s napomenutím.
Příště to bude s pokutou. Foto: Pavel Čempěl
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Kdopak se to maskuje za tmavými skly?

zřejmě musí příliš tmavé folie
odstranit.

Policisté, kteří v Bohumíně
měřili propustnost skel, pojali
akci osvětově. Šoféry nepoku-
tovali, jen je na porušení záko-
na upozorňovali s tím, že už
mají nástroj, jak prohřešek od-

halit. Ani načasování nebylo
náhodné. Zhoršená viditel-
nost řidiče v kombinaci s po-
šmourným podzimním poča-
sím může skončit tragédií.

»V listopadu registrujeme nej-
vyšší počet sražených chodců,«
uvedl Kolatek. Proto se poli-
cisté zaměřili i na ně. Rozdá-
vali reflexní samoobepínací
proužky, které je možné umís-
tit na zápěstí nebo u cyklistů
na holeň. Reflexní nášivky už
bývají součástí oblečení nebo
školních aktovek, ale mnoho
lidí tento bezpečnostní prvek
podceňuje. Přitom pravidlo
»vidět a být viděn« může za-
chránit nejeden život. (tch)

▲ Líně plynoucí Vrbická stružka. ▼ Nepříliš oblíbený 
podzim si vylepšuje reputaci barevnými scenériemi.

Stačí trocha pohybu a dětem z Fitškolky 
zrůžovějí líčka. ▼ Listí, listí a zase listí.

Chodci dostali reflexní pásky.

Barevné hrátky podzimu
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