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Nejprve plná bříška, až pak tradice?

Domy lehly, cihly mohou ještě posloužit

Demolice v ulici Petra Cingra probíhala na etapy. Nejprve šly k zemi domy
číslo 232 a 233. Pak se čety pustily do domu číslo 316 a nakonec 315. 

Potřebujete starší a zacho-
valé cihly? V tom případě
vám možná přijde vhod na-
bídka města, které se roz-
hodlo rozdat cihly ze zboura-
ných domů v ulici Petra Cin-
gra. Zájemci si mohou cihly
zcela zdarma odebírat už od
24. listopadu z vyhrazeného
prostoru poblíž demolic.

BM servis už stihl v lokalitě
srovnat se zemí čtyři vybydlené
a zničené domy. Su� však zatím
zůstane na místě. Jednak se
stále řeší potřebná povolení
pro její uložení, ale také proto,
aby si zájemci měli možnost
nabízené cihly vybrat a odvézt.

Cihly jsou i přes své stáří 
v dobrém stavu, stačí si je jen

oklepat. »Poblíž místa demolice
jsme vytvořili viditelně označené
místo, kde jsou uloženy cihly k od-

běru. Zájemci si je tady mohou
vybrat a také rovnou oklepat, su�
potom uklidíme my,« uvedl Pa-

vel Hanák z BM servisu. Do-
dal, že hromada cihel, urče-
ných k bezplatnému odběru,
bude průběžně doplňována.
Na místě nebude dozor a lidé
si mohou cihly nakládat na
vlastní riziko. Do jiných pro-
stor po zbouraných domech by
z bezpečnostních důvodů vstu-
povat vůbec neměli. 

»Je to experiment a netušíme, 
s jakým ohlasem se setká,« při-
pustil starosta Petr Vícha.
»Každopádně by byla škoda,
kdyby všechny cihly skončily jako
stavební su�. Mnohé se dají po
oklepání bez problémů použít. 
Lidé nám takto navíc pomohou
šetřit kapacitu naší městské
skládky,« uzavřel Vícha.

Lukáš KANIA
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OVánocích si připomínáme narození Krista, tedy Ježíš-
ka. To jen pro osvěžení paměti. Při běhání po růz-

ných super a hypermarketech, nakupování darů a plnění led-
niček to může člověku snadno vypadnout z hlavy.

Možnost připomenout si samu podstatu svátků měli Bohumíňáci
na tradičních trzích 26. listopadu. Prodejci, a že se jich letos sešla
téměř stovka, nabízeli co hrdlo ráčí. Doslova. Stánky s rozličnými

pochutinami převažovaly a také se těšily
největšímu zájmu kupujících. Inu, co
Čech, to gurmán. Na náměstí ale samozřejmě
nechyběly stánky se jmelím, vánočními ozdobami nebo ručně ple-
tenými košíky. Dětem zase udělala radost zvířátka z ostravské
ZOO, zvoneček přání a samozřejmě pošta pro Ježíška, která už pár
let k bohumínským Vánočním trhům neodmyslitelně patří. (tch)
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Vztah ke svému městu by měl mít každý 
Vystudovaný pedagog v životě střídavě
působil před katedrou nebo za kance-
lářským stolem. Učitelská profese ale 
u Zdeňka Veselého (73) vždy převažova-
la nad tou úřednickou. Pedagogické
práci se věnoval na školách v Orlové 
a Bohumíně, ve státní správě zastával
post vedoucího organizačního odboru
na okrese a ve stejné funkci na bohu-
mínské radnici svou profesní dráhu
završil. Členem zastupitelstva je nepře-
tržitě třetí volební období, ale s přestáv-
kami v něm zasedal už dříve. Nyní je 
také předsedou komise pro výchovu 
a vzdělávání a předsedou dozorčí rady
společnosti Bospor.

S vaším jménem je už jedenáct let spojena 
také městská kronika.  Čím je vám poslání 
letopisce blízké?

Vždy mě bavila literatura faktu a knihy
jsou mou celoživotní láskou. V mládí 
v Karviné jsem dokonce vypomáhal v po-
jízdné knihovně, což je záležitost, kterou
si dnešní mladá generace ani neumí před-
stavit. Od čtení je jen krůček k psaní.
Kdysi na škole jsem psával košaté práce 
a učitelé mě nabádali ke studiu žurnalisti-
ky. Nakonec to dopadlo jinak. Když jsem

ale v roce 2000 dostal nabídku dělat měst-
ského kronikáře, rozhodl jsem se, že to
zkusím.

Lidé vás mohou potkávat na mnoha různých
akcích, často v roli organizátora. To určitě 
vyžaduje spoustu času a energie. 

Občas mi někdo řekne, že je lepší užívat
si důchodu a nestarat se. Ale to není řeše-
ním, navíc by mě ležet na gauči ani neba-
vilo. Navštěvuji co nejvíce akcí jako kroni-

kář, protože je lépe jednou vidět než sto-
krát slyšet. A akce, které pomáhám orga-
nizovat, jsou většinou zaměřeny na mlá-
dež. Mimoškolním aktivitám dětí se totiž
věnuji už od studentských let. Energii a úsi-
lí to samozřejmě vyžaduje, ale múzou ve
všech činnostech je mi naštěstí moje žena. 

Ve městě žijete přes čtyřicet let a máte k němu
silný vztah. Jak jsou na tom podle vás dnešní
Bohumíňáci?

Bohužel pozoruji, že se vztah k městu
vytrácí. A je to veliká škoda. Rodiče by
měli s dětmi o městě více hovořit, aby 
o něm měly povědomí a tu vazbu si vytvo-
řily. Samostatnou kapitolou jsou památky,
odkaz předchozích generací, o který by-
chom měli pečovat. Jenže stačí si vzít třeba
takové památníky. Dnešní mládež ani ne-
ví, že ve městě nějaké jsou.

Angažujete se v oblasti kultury, sportu, a jak
říkáte, válení na kanapi neholdujete. Když si
ale chvilku pro sebe uděláte, jak ji strávíte?

Čtu detektivky, Vieweghovy knihy a asi
nejvíce relaxuji u křížovek. Jsem člověk
zvídavý a pořád mě baví se vzdělávat. 
V tomto směru je mi skvělým pomocní-
kem internet. Jakmile narazím na něco, co
nevím, nedá mi to a už si to na netu hledám.

Děkuji za rozhovor. Pavel ČEMPĚL

Boj s hazardem pokračuje, 
město zakázalo videoterminály

»Nový loterijní zákon dává po
deseti letech obcím konečně mož-
nost regulovat také videoloterijní
terminály. Proto jsme rozšířili vy-
hlášku z automatů i na tyto mo-
derní on-line přístroje. To v bu-
doucnu zabrání Ministerstvu 
financí, aby u nás další povolilo,«
uvedl starosta Petr Vícha.

Bohumín navíc v říjnu požá-
dal ministerstvo, aby všechny
herní přístroje nové generace,
které ve městě povolilo v roz-
poru se zákazovou vyhláškou,

okamžitě zrušilo. Město vychází
z průlomového rozhodnutí 
Ústavního soudu, které říká, že
videoterminál je totéž co výher-
ní hrací automat, a proto je
města mohou regulovat a zaká-
zat. »Ministerstvo se ovšem ne-
chalo slyšet, že 56 tisíc schválených
videoterminálů v celé zemi letos
zrušit nestihne. My však očekává-
me, že když stihlo tyto přístroje ve
velkém a rychle povolovat, tak je
bude umět i hromadně a stejně
rychle zrušit,« dodal Vícha.

Od 1. ledna 2012 se zkrátí
délka povolení pro videoter-
minály z 10 na 3 roky. Pokud
by ministerstvo nestihlo do tří
let v Bohumíně zrušit svá po-
volení, tak jejich provozování
v »zakázaných ulicích« defini-
tivně skončí podle nového zá-
kona do tří let.

Bohumín otevřeně bojuje
proti výherním hracím auto-
matům už od roku 2005, kdy
zdejší zastupitelé jednomyslně
schválili vyhlášku, která pro-
voz »jednorukých banditů« na
konkrétních ulicích zakázala.
Tento zákaz město už pětkrát
rozšířilo. Ze 140 přístrojů klesl
jejich počet na 21. Problém ale
dělají městu technicky vyspě-
lejší typy automatů, které po-
voluje ministerstvo financí.

Fungují na podobném princi-
pu jako jejich mincovní před-
chůdci, ale jsou propojeny 
v síti a inkasují bankovky i pla-
tební karty. Člověk tak může
vsadit a tím i prohrát daleko
větší částky. Ministerstvo stih-
lo těchto přístrojů v Bohumí-
ně povolit i přes odpor místní
samosprávy zhruba 250. Měs-
to proto s ministerstvem válčí
od samého počátku a brání se
povolování videoterminálů
všemi právními způsoby. Stalo
se zakládajícím členem Sdru-
žení měst a obcí proti hazardu,
téměř tři tisíce Bohumíňáků
podepsalo v roce 2007 petici
proti hazardu, videoterminá-
lům a postupu ministerstva. 

Lucie BALCAROVÁ

Bohumínští zastupitelé 14. listopadu jednomyslně zpřísnili
»protihazardní« opatření. Obecní vyhlášku, která ve vybra-
ných 25 ulicích zakazuje provoz hracích automatů, od prosince
rozšířili také na videoterminály. Momentálně těchto moder-
ních přístrojů funguje v zakázaných oblastech 140. Přes 
nesouhlas města je tam povolilo Ministerstvo financí.



Poradna rané péče Salome
vznikla v Bohumíně v roce
2000. Zkušení poradci posky-
tují rady, informace a podporu
rodinám s dětmi do sedmi let
věku, které jsou zdravotně po-
stižené, nebo je jejich vývoj
ohrožen v dů-

sledku nepříznivého zdravot-
ního stavu. 

V rámci týdenní kampaně
proběhl 22. listopadu den 
otevřených dveří v nových
prostorách Poradny rané péče
v budově Centra mladé rodiny
Bobeš i den otevřených dveří
zrekonstruovaného Denního
stacionáře Salome. 

Jana BRZEZINOVÁ,
vedoucí střediska Salome

Slezská diakonie - středisko Salome. Do rekonstrukce objektu vložilo
město 4,8 milionu. Pracovníci denního stacionáře, který nabízí služby
dětem s kombinovaným postižením, si opravené prostory pochvalují.

Rozdávání dárků při dni 
otevřených dveří. Salome
obdarovalo pozvané hosty,
ti přinesli na oplátku pre-
zenty dennímu stacionáři. 

Foto: Pavel Čempěl
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k r á t c eNa Ostravu bez dálničních známek

Hlavním smyslem celé kam-
paně, která se nesla v duchu
motta »Domov je doma«, bylo

prostřednictvím nejrůznějších 
akcí seznámit se službou rané
péče veřejnost.

Hosté si prohlédli opravený stacionář Salome

Denní stacionář Salome děkuje
Díky finanční podpoře města a přičiněním stavebních firem

i zaměstnanců denního stacionáře Salome Slezské diakonie
proběhla komplexní rekonstrukce budovy v Nerudově ulici.
Děkujeme všem, kteří projevili dobrou vůli k tak rozsáhlé
změně, a tím zpříjemnili prostředí dětí s kombinovaným posti-
žením, kterým nabízí služby celoročně denní stacionář. (brz)

Na sklonku listopadu se uskutečnila celorepubliková kam-
paň Týden rané péče, do kterého se zapojila také Poradna 
rané péče Salome Slezské diakonie. 

Úsek dálnice od Bohumína až po křížení 
s Rudnou ulicí v Ostravě bude od nového ro-
ku osvobozen od poplatků. Rozhodli o tom
ministři dopravy a životního prostředí s tím,
že dálnice odvede část dopravy z centra kraj-
ské metropole a uleví se tím 
ovzduší. Představitelé vlády
tak s dvouletým zpožděním
»přišli na to«, co celou dobu tvrdili zástupci
zdejších měst a co je běžné v západních 
zemích.

»Je to sice drobný krůček za zlepšením ovzduší, ale
každý krok je důležitý. Víme, že rychlé řešení pro
Ostravsko neexistuje, ale to neznamená, že bychom
měli rezignovat a nedělat nic. A ukázalo se, že sou-
středěný tlak měst má smysl,« komentoval novin-
ku starosta Petr Vícha.

Nad zavedením poplatků na ostravském úse-
ku dálnice kroutili v roce 2010 hlavou starosto-
vé v regionu, policie i experti. Pokud totiž ma-
gistrála protíná nějaké větší město a slouží jako
jeho obchvat, je v Evropě samozřejmostí, že ji

mohou řidiči využívat zdarma. Toto nepsané
pravidlo platilo i v Česku, ovšem pouze pro Pra-
hu a Brno. Ostrava tuto výjimku nedostala 
a všichni to cítili jako velkou křivdu. Zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se ukazuje, jak moc je

ostravská magistrála odfláknu-
tá, hrbolatí se a o dálničním
komfortu a rychlosti si na ní ři-
diči mohou nechat jen zdát.

Ministři se nyní snaží tento nefér přístup 
k našemu regionu napravit, ovšem zrušení po-
platků na 22 kilometrů dlouhém úseku ostrav-
ské »déjedničky« není definitivní. Výjimka bu-
de platit ve »zkušební době« dvou až tří let, kdy
budou úřady sledovat, zda a v jaké míře se 
ovzduší na Ostravsku zlepší.

Kromě dálnice už nebudou motoristé od 
1. ledna potřebovat dálniční známku ještě na
jedné silnici v regionu. Od poplatků byla osvo-
bozena ani ne kilometr dlouhá pasáž rychlostní
silnice R56 mezi Ostravou a průmyslovou 
zónou v Hrabové.

Pavel ČEMPĚL

a k t u á l n ě

Přerušení dodávky
elektřiny

5. prosince od 7 do 13 hodin
bude přerušena dodávka elek-
třiny v »hokejce« u křižovatky
ulic Čs. armády a Okružní 
a v okolních věžových domech
čísla 1052 až 1055.

6. prosince ve stejném čase
v ulicích Okružní a Svatoplu-
ka Čecha v okolí prodejny
Hruška v domech číslo 236,
683, 1074, 1075, 1125, 1127,
1129. 

7. prosince opět od 7 do 13
hodin bude bez proudu budo-
va gymnázia a okolní oblast, 
ohraničená ulicemi Seiferto-
vou, Vrchlického a Student-
skou.

Odstávku si vyžádá zajištění
nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. (red)
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p o z v á n k a

I Byt 1+2, v ulici Okružní
236, číslo bytu 9, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 53,70 m2, cel-
ková plocha bytu 56,20 m2.
Prohlídka 6.12. v 10 - 10.15 ho-
din a 7.12. v 15 - 15.15 hodin.
Licitace se koná 12.12. v 16
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Tovární
426, číslo bytu 7, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 77,09 m2, cel-
ková plocha bytu 80,03 m2.
Prohlídka 7.12. v 16.30 - 16.45
hodin a 8.12. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 12.12. 
v 16.15 hodin.

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

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 64,08 m2,
celková plocha bytu 64,08 m2.
Prohlídka 5.12. v 15.15 - 15.30
hodin a 6.12. v 9.30 - 9.45 ho-
din. Licitace se koná 12.12. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Slezská
276, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet

nájemného 103,70 m2, celková
plocha bytu 106,80 m2. Pro-
hlídka 6.12. v 9.15 - 9.30 ho-
din a 7.12. v 14.45 - 15  hodin.
Licitace se koná 12.12. v 16.45
hodin.

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

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 61,50 m2, cel-
ková plocha bytu 66,10 m2.
Prohlídka 13.12. v 8.30 - 8.45
hodin a 14.12. v 15 - 15.15 ho-
din. Licitace se koná 14.12. 
v 16  hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
212, číslo bytu 5, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,74 m2, cel-
ková plocha bytu 68,24 m2.
Prohlídka 12.12. v 15 - 15.15
hodin a 13.12. v 11.45 - 12 ho-
din. Licitace se koná 14.12. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1054, číslo bytu 50, ka-

tegorie I., 11. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha bytu 60,71 m2.
Prohlídka 12.12. v 15.30 -

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 222 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
15.45 hodin a 13.12. v 12.15 -
12.30 hodin. Licitace se koná
14.12. v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
542, číslo bytu 2, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 88,06 m2, cel-
ková plocha bytu 88,06 m2.
Prohlídka 12.12. v 16.30 -
16.45 hodin. Licitace se koná
14.12. v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
716, číslo bytu 41, kategorie

I., 5. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 63,99 m2, cel-
ková plocha bytu 70,07 m2.
Prohlídka 6.12. v 8.45 - 9 ho-
din a 7.12. v 15.15 - 15.30 ho-
din. Licitace se koná 19.12. 
v 16  hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze ti zájem-
ci, kteří si do 12.12. podají
přihlášku (majetkový odbor,
číslo B207, radniční budova B).

I Byt 1+3, v ulici Studentská
711, číslo bytu 3, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 79,40 m2, cel-
ková plocha bytu 88,90 m2.
Prohlídka 14.12. v 15.15 - 15.30
hodin a 15.12. v 9 - 9.15 hodin.
Opakovaná licitace se koná
19.12. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
716, číslo bytu 69, kategorie

I., 9. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,57 m2, cel-
ková plocha bytu 67,75 m2.

Prohlídka 12.12. v 14.15 - 14.30
hodin a 13.12. v 8.45 - 9 ho-
din. Licitace se koná 19.12. 
v 16.30 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze ti zájem-
ci, kteří si do 14.12. podají
přihlášku (majetkový odbor,
číslo B207, radniční budova B).

I Byt 1+3, v ulici Okružní
716, číslo bytu 75, kategorie

I., 9. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,94 m2, cel-
ková plocha bytu 69,31 m2.
Prohlídka 12.12. v 14.30 -
14.45 hodin a 13.12. v 9 - 9.15
hodin. Licitace se koná 19.12.
v 16.45 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze ti zájem-
ci, kteří si do 14.12. podají
přihlášku (majetkový odbor,
číslo B207, radniční budova B).

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

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 82,88 m2, cel-
ková plocha bytu 89,81 m2.
Prohlídka 12.12. v 15.45 - 16
hodin. Licitace se koná 21.12.
v 16 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

Nová 
zastupitelka 
složila slib

Na posledním za-
sedání městského
zastupitelstva složi-
la slavnostní slib 
jeho nová členka
Petra Kalichová (43).
Koordinátorka cent-
ra mladé rodiny Bo-
beš nahradila v za-
stupitelstvu města
Petru Dudovou, kte-
rá na členství v tom-
to orgánu samo-
správy Bohumína
na vlastní žádost re-
zignovala. (red)

Foto: Lucie 
Balcarová

Zasedání městského
zastupitelstva

V pondělí 12. prosince ve 14
hodin se ve velké zasedací síni
radnice uskuteční zasedání za-
stupitelstva. Nejdůležitějším
bodem programu bude schva-
lování rozpočtu města na rok
2012. Připomínky k návrhu
rozpočtu mohou občané podá-
vat do 9.12. písemně na finanč-
ním odboru městského úřadu
nebo ústně přímo na zasedání
zastupitelstva. Zasedání je ve-
řejné a vysílá jej v přímém pře-
nosu TIK. Program jednání
najdete na stránkách www.
mesto-bohumin.cz, sekce Rad-
nice, rubrika Úřední deska, ne-
bo v městských vývěskách. (red)



Bývalý klub volnočasových aktivit 
v lokalitě Petra Cingra čeká rovněž
demolice. Stal se terčem řádění van-
dalů a zlodějů. Foto: Pavel Čempěl
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Zničili klub, který jim měl sloužit p o z v á n í

■ Téže noci havaroval na křižo-
vatce Ostravské a Drátovenské
ulice autobus se Škodou Octa-
vií. Řidič osobního vozu, který
kolizi zavinil, z místa nehody
ujel. Ne však daleko. Hlídka
během dvaceti minut vypátrala
poškozené auto u garáží v ulici
Na Chalupách. Zadržela rov-
něž jeho řidiče, který se k ne-
hodě doznal. Strážníci předali
věc policistům z dopravního
inspektorátu.

■ Během čtrnácti dnů hlídky
přistihli dalších šest hříšníků,
kteří se protizákonně zbavova-
li odpadu. Tři provinilci černé
skládky uklidili a uhradili po-
kutu. Zbylé tři případy bude
řešit přestupková komise.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín 

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

Maják městské policie
■ Díky včasnému oznámení
zadrželi strážníci tři muže, kte-
ří v Rafinérském lesíku odře-
závali kovové oplocení. Krást
se vypravili za bílého dne. Do-
padené pachatele předala hlíd-
ka Policii ČR.

■ Nevídanou drzost předvedli
dva pobertové v Rychvaldu.
Přijeli k tamní benzince krade-
ným vozem, do kanystru na-
tankovali palivo a snažili se 
uprchnout bez placení. Muže 
s kanystrem zadržela obsluha
čerpací stanice s pomocí jed-
noho zákazníka. Přivolaná hlíd-
ka si jej převzala a zároveň neu-
šla její pozornosti opodál stojící
felicie, ve které čekal komplic.
Strážníci prověřili řidiče i vůz 
a zjistili, že je po něm vyhláše-
no pátrání. Případ si opět pře-
vzala republiková policie.

Z dosavadních měření vy-
plynulo, že šoféři, kteří rych-
lost překročili, jeli v průměru
68,9 km/hod. Neslavný rekord
si připsal pirát ve Skřečoni.
Ulicí 1. máje svištěl rychlostí
96 km/hod. »Dva řidiči z místa
měření ujeli, a tak je čeká pro-
jednání u přestupkové komise,«
uvedl zástupce ředitele měst-
ské policie Roman Honysz 
s tím, že výše pokuty se pohy-
bovala od dvou set do jednoho
tisíce korun.

Městem uháněl téměř stovkou
Pirátům silnic už v Bohumíně pšenka nepokvete, od polo-

viny listopadu mají strážníci k dispozici měřic rychlosti. 
Už první kontroly ukázaly, že nákup radaru nebyl zbytečný.
Za pouhé čtyři dny hlídky zachytily pětapadesát řidičů, kteří
se proháněli městem nepovolenou rychlostí.

Město bude obyvatele 

Bohumína o měření rychlosti

informovat. Pokud mají zájem,

mohou se zaregistrovat v rad-

niční službě E-info. Zdarma

tak dostanou e-mailem či sm-

skou informaci o tom, že stráž-

níci právě měří rychlost. Zprá-

va ale nebude obsahovat kon-

krétní umístění radaru. Za

první tři dny projevilo o zasílá-

ní upozornění zájem hned 30

lidí. (balu)

Poberta v domě
Nájezdu neznámého zloděje neodolal 19. listopadu rodinný

dům v ulici 1. máje v Rychvaldu. Pachatel násilím vypáčil fran-
couzské okno a vnikl do domu, kde sebral notebook a hotovost.
Včetně poškození způsobil škodu za 29 tisíc. (red)

Bourání ve starobohumín-
ské lokalitě Petra Cingra se
netýká jen obytných domů.
Kromě nich problémoví 
obyvatelé zdevastovali i ob-
jekt, který měl sloužit právě
jim. Aby si našli duchaplnou
zábavu a netropili neplechu.
To se bohužel minulo účin-
kem a i tento domeček tak
neunikne demolici.

Klub volnočasových aktivit
pro děti ze sociálně slabého
prostředí se dočkal slavnost-
ního otev-
ření v říjnu
2002. Byl
postaven dí-
ky dotaci 
v rámci pre-
vence krimi-
nality a zprvu
ho provozo-
valo občanské
sdružení Dia-
log sousedů.
To ale po pěti
letech zaniklo 
a dny klubu byly sečteny.

Vybavení klubovny naštěstí
vniveč nepřišlo. Město ho za-
půjčilo neziskovým bohumín-

ským or-
ganizacím. S budovou samot-
nou to ale bylo horší. Ani ma-
sivní ocelové mříže na oknech
nebyly pro nenechavce dosta-
tečnou překážkou. Vnikli 

dovnitř a odcizili, co se dalo.
Ze zdí nakonec vytrhali také
kabely a ve sběru zřejmě skon-
čila i vypáčená mříž z okna.
Stav objektu byl poslední do-
bou žalostný, a tak město roz-
hodlo, že ho bude rozumnější
zbourat, stejně jako vybydlené
domy v jeho blízkosti.

(tch)

Den otevřených
dveří

Základní škola Benešo-
va zve 8. prosince všechny
rodiče, bývalé žáky či za-
městnance školy. V 8 ho-
din začínají »Slavnosti 
učení«, kdy je možné na
vštívit třídy a nahlédnout
do výuky na všech praco-
vištích, včetně elokova-
ných. Ve 14.30 hodin se 
v hlavní budově koná tra-
diční Den otevřených
dveří. V krásném advent-
ním čase bude připraveno
i občerstvení a pracovní
dílničky. (bb)

Čas adventní je čas
zastavení 

Chcete se naladit na vánoč-
ní atmosféru, poslechnout si
vánoční koledy a slovo, které
pohladí na duši? Pak přij	te
14. prosince v 17 hodin do
Křes�anského sboru v Bohu-
míně v Družstevní ulici za par-
kem. Čeká na vás hodinové
pásmo s bohatým programem
a občerstvením. (ksb)
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Náměty občanů městských částí 
a jejich řešení v praxi

Pudlov
■ V opraveném městském domě v Party-

zánské ulici, kde vzniklo 12 dvoupokojo-
vých bytů první kategorie, radnice průběž-
ně řeší reklamace. V suterénu probíhalo
vysoušení sklepů a sušárny, která by měla
být v provozu už od prosince. Zároveň
město reklamovalo závady na zemním filt-
ru kvůli tamní zapáchající kanalizaci. Za
domem jsou naplánovány také ořezy 
suchých a poškozených větví lípy. Jelikož
zásah nebyl akutní, zahradníci čekali 
s ořezy na to, až vzejde čerstvě založený
trávník, který by se mohl při zahradnic-
kých pracích zničit. Ořezy by měly pro-
běhnout te	 v době vegetačního klidu.

■ Na základě požadavků občanů by se
měla v průběhu roku 2012 rozšířit sepa-
rační sí� sběrných nádob o jedno místo 
v blízkosti garáží v ulici Na Chalupách.

■ Veřejně prospěšní pracovníci průběž-
ně uklízejí ve městě, a to i tam, kde je na
to upozorní všímaví občané. Nepořádek

likvidovali také v Ostravské ulici od zdejší
autobusové zastávky až k místní škole 
v Oderské ulici.

■ Město chemicky zlikvidovalo křídlatku
v okolí drátovenského mostu. Ta v mís-
tech musela ale zůstat ležet, aby byl po-
střik dostatečně účinný. Zároveň v blíz-
kosti dnes již neexistujícího esíčka nechala
radnice posekat na neudržovaných po-
zemcích vysokou trávu, která řidičům 
ztěžovala výhled. 

Přinášíme vám tradiční sérii námětů z besed vedení Bohumína s obyvateli 
městských částí. Zjistili jsme, co se po besedách na radnici děje. Úředníci náměty
prověřují a mnohé uvádějí do praxe. O podrobnostech se dočtete v následujících
řádcích. Dnes pokračujeme Pudlovem a Vrbicí. V dalším čísle Oka uzavřeme sérií
příspěvkem o Záblatí a Skřečoni.

V domě v Partyzánské ulici se vysoušely
sklepy a řešily se dílčí reklamace.

Foto: Pavel Čempěl

Vrbice
■ Svoz popelnic na zelený odpad ve 

Vrbici město zatím kvůli malému zájmu ze
strany místních obyvatel neplánuje. 
Zatímco popelnice na bioodpad si lidé
pronajímají, u klasických popelnic město
o této možnosti zatím neuvažuje. Léta 
totiž ve městě funguje osvědčený model,
že si domkaři 110 litrovou nádobu kupují. 

a k t u á l n í  t é m a

Po letech zase v posteli Nový program SŠ Bohumín 
zaměřený na sociální práciV Drátovenské ulici začala, zatím zkušebně, fungovat nocle-

hárna pro lidi bez přístřeší. Svou kapacitou nabídne možnost
přespání deseti mužům a pěti ženám. Hned první den o tuto
službu projevila zájem desítka nocležníků. Někteří z nich při-
znali, že minimálně rok nespali v normální posteli.  

Nové prostory se nachází 
v sousedství Denního centra pro
osoby bez pří-
střeší Charity
Bohumín. Ta
nyní spravuje i noclehárnu, tak-
že služby obou zařízení na sebe
plynule navážou. Provoz zaříze-
ní by mělo od příštího roku do-
tovat Ministerstvo práce a soci-
álních věcí, ale přispívá na něj 
i město. Ještě letos na noclehár-
nu přispěje 50 tisíci, na celý
příští rok se z rozpočtu počítá 
s částkou až 200 tisíc.

Noclehárna funguje od 19.30
do 9 hodin. Zájemci z řad bez-
domovců vyfasují pyžamo, za-

míří do sprchy a pak hurá na
kutě. Podle odhadu terénních

pracovníků je
v Bohumíně
asi třicet lidí

bez přístřeší. Někteří z nich
dosud přespávali v upravené
»čekárně« na nádraží, která
fungovala díky vstřícnosti
města a Českých drah. Čekár-
nu nyní veřejně prospěšní pra-
covníci vygruntovali, vydezin-
fikovali a vyházeli natahané
deky a matrace. V provozu zů-
stane dál, ale vzhledem k otev-
ření noclehárny bude přístup-
ná jen přes den. Na noc se bu-
de zamykat.  (tch)

n o v i n k a

Loni vstoupila Střední ško-
la Bohumín do projektu Ná-
rodního ústavu odborného
vzdělávání. Cílem je promě-
nit střední školy z institucí
poskytujících počáteční vzdě-
lávání v centra celoživotního
učení. Škola chce navázat na
stávající kurzy či rekvalifika-
ce a postupně působit i v ob-
lasti poskytování dílčích
kvalifikací.

Letos připravujeme pro-
gram dalšího vzdělávání zamě-
řený na sociální činnost - Péče
o seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. Tento pro-
gram budeme od ledna pilotně
ověřovat a poskytovat prvním
deseti zájemcům. Cílem pro-
gramu je rozšířit kvalifikaci 

účastníků pro pomoc klien-
tům v sociálních službách také
v domácím prostředí. Je určen
k rozšíření znalostí pro stávající
pracovníky v sociálních služ-
bách bez kvalifikace, pro rodiče
pečující o postižené děti a zá-
jemce z řad veřejnosti.

Teoretická výuka proběhne
formou přednášek v prosto-
rách střední školy. Odborná
praxe pak podle možností zvo-
leného sociálního zařízení. 
V praktické činnosti si účastníci
kurzu ověří a upevní získané
teoretické znalosti. Studium je
denní a celková délka progra-
mu činí 100 hodin. Náklady na
kurz budou hrazeny z Evrop-
ského sociálního fondu.

Tomáš CEDIVODA, zástupce
ředitelky Střední školy Bohumín

■ Po dohodě s vlastníkem rodinného 
domu čp. 159 v Ostravské ulici ve Vrbici
došlo k navýšení počtu odpadových ná-
dob, a to na tři popelnice. Situaci v této lo-
kalitě bude město nadále sledovat.

■ I letos postupně vyzvala radnice vlast-
níky neudržovaných pozemků k nápravě.
Stalo se tak v lokalitách ulic Školní a K Vo-
dě nebo v blízkosti čerpací stanice ve směru
ke zdejšímu fotbalovému hřišti. Tamního
majitele město k údržbě pozemku každo-
ročně vyzývá a každý rok bohužel řeší pří-
pad dokonce i právní odbor radnice 
jako přestupek kvůli narušování vzhledu
obce.  (balu)



Nejmladšímu soupeři by-
lo pouhých deset let, nej-
starší už naopak dosáhli pl-

noletosti. Nikomu se však
nakonec starostu porazit ne-
podařilo. Dvěma nejmladším
soupeřům, sourozencům Voj-
tovi (10) a Ondrovi (13)

Šrámkovým ze Skřečoně
však starosta, stejně jako
loni, nabídl remízu.

»Vojta s Ondrou hrají
šachy závodně, takže jsem
si u nich dával pozor, 
abych neudělal nějakou
chybu a jsem rád, že se
mi s nimi podařilo remi-
zovat,« komentoval
výsledek Petr Vícha.

Uznal, že i mezi ostatními sou-
peři byli dobří šachisté a udo-

lal je až v závěru, kdy protihrá-
čů ubývá a mají méně času na
přemýšlení, protože vyzyvatel
rychleji obchází stoly.

»S výsledkem jsem velmi spo-
kojen. Dobře jsme si zahráli a pro
studenty tak zůstává i na příští

Dvě hodiny a pět minut obcházel 16. lis-
topadu starosta Petr Vícha stoly s dvaceti 

šachovnicemi na chodbě bohumínského
gymnázia. U nich letos zasedlo 25 studentů,

kteří se s prvním mužem města utkali při
tradiční šachové simultánce. Ta se

letos uskutečnila už pošestnácté. 
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rok výzva, aby mne po delší době
porazili,« dodal Vícha. Starosta
má na svém kontě po letošním
ročníku 303 vítězství, 13 remíz
a 5 porážek. V posledních pěti
letech v simultánce nenašel
přemožitele. (balu)

Pět let bez jediné porážky

Starosta má na svém kontě 303
vítězství, 13 remíz a 5 porážek.

Foto: Lucie Balcarová

Komunikujte s úřady hlavně elektronicky
Žijeme ve 21. století, éře počítačů a všeho 

elektronického. I v této velmi uspěchané 
době je důležité využít nejmodernějších pro-
středků ve veřejné správě.

Možností je více. Tou základní je možnost poslat
e-mailovou zprávu na takzvanou elektronickou
podatelnu úřadu. Její adresa je posta@mubo.cz.
Zprávy jsou zde každodenně zpracovávány a pře-
dávány příslušným úředníkům k vyřízení.

Druhou možností, mnohem komfortnější 
a garantovanou státem, je komunikace pro-
střednictvím datových schránek. Princip je vel-
mi prostý. Zájemce si na kontaktním místě
Czech POINT požádá o zřízení datové schrán-
ky. Do několika dnů mu přijde dopis s přístupo-
vými údaji a od toho okamžiku může s libovol-
ným úřadem v republice komunikovat výhradně
elektronicky. Obrovskou výhodou tohoto systé-
mu je garance doručování, kdy je u odeslané
zprávy zobraze-
no, kdy přesně
byla adresá-

tem přečtena. Nemůže se tak stát, že by se zpráva
ztratila či adresátovi nedorazila. Naopak úřady
mají zákonnou povinnost zprávy číst, odpovídat
na ně a vyřizovat je. Z tohoto je jasně patrné, že
pokud chcete garantovaně komunikovat s úřa-
dy, lze tuto variantu jen doporučit. Jako občané
máte odesílání a přijímání zpráv zcela zdarma.

I úřady musí s okolím komunikovat elektro-
nicky. Jednak jim to nařizují zákony, ale hlavně
díky tomu výrazně ušetří na poštovném a dal-
ších provozních nákladech.

Městský úřad Bohumín se snaží maximálně
využívat informační systém datových schránek
(ISDS) a s osobami či subjekty, které je mají zří-
zeny, komunikuje výhradně skrze ISDS. Napří-
klad loni bohumínský úřad odeslal 8 500 dato-
vých zpráv, letos ke konci listopadu to bylo při-
bližně 8 000 zpráv. Bohužel stále existují klienti
úřadu, kteří nemají datovou schránku, ba dokon-
ce ani e-mailovou adresu, a je jim třeba doručo-
vat klasické listinné zásilky. S pomocí kurýrů
a České pošty je denně z úřadu vypravována při-
bližně stovka dopisů. Ty jsou předávány České
poště a v poslední době se úřadu podařilo upra-
vit systém vnitřní spisové služby tak, že s dopisy
už předáváme seznamy obálek pouze elektronic-
ky na flash disku. Dříve býval seznam dopisů na
papírovém archu, ale úsilím zaměstnanců se po-
dařilo i tento »papír« na úřadě ušetřit.

Michal KOLOVRAT, 
správce informačních technologií

Princip datových
schránek

BMN a celoživotní
vzdělávání 
zdravotníků

Bohumínská městská ne-
mocnice je jedním z partnerů
zapojených do projektu Jese-
nius. Ten má za cíl vytvoření
centra pro celoživotní vzdělá-
vání pro zdravotnický (nelé-
kařský) personál na Lékařské
fakultě Ostravské univerzity.
V rámci projektu, který probí-
há do 30. září 2013, bude vytvo-
řena nabídka 24 kurzů celoži-
votního vzdělávání v 17 obo-
rech lékařského a zdravotnic-
kého charakteru. Další čtyři
kurzy budou zaměřeny na po-
sílení dovedností v informač-
ních a komunikačních techno-
logiích (ICT) a dva kurzy se
budou věnovat životnímu pro-
středí v souvislosti se zdravot-
nickou praxí.  Cílem projektu
Jesenius je inovace a rozvoj
dosažených vědomostí a do-
vedností pracovníků ve zdra-
votnictví, podpoření jejich 
udržitelnosti na trhu práce 
a posílení jejich konkurence-
schopnosti. Kontaktní osobou
projektu je Andrea Vilímková,
telefon 596 096 845. (bmn)



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 2  /  2 0 1 18 OOKKOO

Firmy masivní propouštění nechystají

Změny nájemních vztahů k bytu

U přechodu nájmu se vztahy
mění zásadním způsobem. Na
osobu, která nepatří mezi nej-
bližší příbuzné dosavadního
nájemníka, přejde právo ná-
jmu bytu jen v případě, že 
k tomu vydá písemný souhlas
pronajímatel. Doba tohoto
nového nájmu je dva roky. Po
jejich uplynutí záleží na maji-
teli bytu, zda s nájemníkem 
uzavře novou smlouvu. Dvou-
letá lhůta se nevztahuje na 
osoby starší 70 let. Výjimkou
jsou také mladiství, kterým
ještě nebylo osmnáct. V jejich
případě uplyne lhůta dovrše-

ním 20. roku
věku.

Pokud ná-
jemník opouští trvale společ-
nou domácnost, zákon už pře-
chod práva nájmu neumožňuje.
V Bohumíně tuto problemati-
ku řeší Zásady pro sjednávání
nájemních smluv na obecní
byty. Podle těchto zásad mo-
hou nejbližší příbuzní, kteří 
s nájemcem žili ve společné
domácnosti, v takovém přípa-
dě zažádat o mimořádného
přidělení stávajícího bytu.
Osoba, na kterou by měl ná-
jem přejít, si podá písemnou

žádost, kterou projedná by-
tová komise a následně roz-
hodne vedoucí majetkového
odboru. V případě kladného

vyřízení uza-
vře město s ža-
datelem no-
vou smlouvu,

ovšem za jiných podmínek než
měl původní nájemce. Smlou-
va bude na dobu určitou s mož-
ností dalšího prodloužení a vý-
še činže se stanoví podle prů-
měrné ceny licitací za před-
cházející rok. 

Novela zákoníku dále umož-
ňuje majiteli regulovat počet
nájemníků v bytě, aby byl při-
měřený jeho velikosti. Smys-
lem úpravy je, aby například 
v bytě 1+1 nežilo 15 lidí. Ná-
jemník proto musí ihned

oznámit pronajímateli změnu
počtu osob v bytě, pokud bude
tato změna delší než dva měsí-
ce. Stejně tak musí nájemník
neprodleně oznámit uzavření
manželství nebo přechod náj-
mu. V případě, že tyto změny
do dvou měsíců neohlásí, jde 
o hrubé porušení povinností.
Hrozí za to výpově	 z nájmu,
aniž by o tom musel rozhod-
nout soud.

Další novinkou je také po-
vinnost nájemníka oznámit
svou dlouhodobou nepřítom-
nost v bytě, pokud o ní pře-
dem ví. Nájemník by pak měl
někoho pověřit, aby v případě
nutnosti zajistil přístup do 
bytu.

Zuzana ŠMÍDOVÁ, 
majetkový odbor

b y d l e n í

V listopadu začala platit novela Občanského zákoníku, kte-
rá mimo jiné upravuje nájemní vztahy k bytu. Nejvýznamněj-
ší změny se týkají přechodu práva nájmu bytu a počtu přihlá-
šených osob.

V pondělí 14. listopadu se na radnici 
uskutečnilo setkání vedení města s majite-
li nebo zástupci velkých bohumínských
podniků. Přestože nejen česká ekonomika
stagnuje, šéfové firem nevidí příští rok ni-
jak tragicky. Žádná s místních společností
nepočítá v roce 2012 s masivním propuš-
těním. Pokud přece jen dojde na redukci
počtu zaměstnanců, dotkne se to údajně
jen agenturních pracovníků. Některé fir-
my naopak hodlají své podnikání rozšířit 
a plánují investice, některé i v řádech sto-
vek milionů. Na setkání se hovořilo také 
o změnách v bohumínské dopravě a územ-
ním plánu, o protipovodňových opatře-
ních či o dani z nemovitosti. Její zvýšení, 
k němuž po novém roce dojde, se totiž 
týká i firem. (luk) Zástupci města a firem si vyměnili informace a probrali plány na příští rok. Foto: Pavel Čempěl

Důvodem k ukončení stáv-
kové pohotovosti bylo vyjád-
ření akcionářů, že ve všech bo-
dech splní podmínky kolektiv-
ní smlouvy. Zároveň zmírnili
zprávy o avizovaném propouš-
tění. Výpovědi sice dostalo asi
dvě stě zaměstnanců, ale to
prý nemusí nutně znamenat,

že přijdou o práci. Mají přejít
na jiné provozy a už jsou jim
nabízeny nové smlouvy. Méně
optimisticky už ale vypadá o-
tázka budoucích mezd. Podle
dostupných informací platy na
nabízených postech nedosa-

hují toho, kolik měli zaměst-
nanci dosud.

Akcionáři stále nekomuniku-
jí s médii a všechny informace
se dostávají »ven« pouze zpro-
středkovaně. Především díky
odborům. Nejasná tak nadále
zůstává i budoucnost značky že-
lezáren. Podle odborářů se má
firma příští rok rozštěpit na tři
samostatné společnosti s nový-
mi názvy. Vedení firmy ale 
nevylučuje, že některá z nich 
označení ŽDB ponese. (tch)

Stávková pohotovost v ŽDB skončila
Odboráři ŽDB Group ukončili 24. listopadu stávkovou po-

hotovost. Učinili tak na konferenci v Domě služeb, na kterou
pozvali akcionáře. Právě ti po rozpuštění bohumínského ma-
nagementu firmu sami řídí.

k  v ě c i

Psí útulek v zimě
V zimním období se mění

návštěvní doba psího útulku 
v areálu bývalých kasáren v Šu-
nychlu. V pondělí, čtvrtek, pá-
tek a neděli je útulek přístupný
od 14 do 16 hodin. V úterý od 
8 do 9 hodin. Ve středu a v sobotu
má útulek zavřeno. Tato změna
platí od poloviny listopadu.

Každý, kdo se vezme pejska
z útulku, zaplatí pouze popla-
tek 100 Kč a po dobu dvou let
bude osvobozen od poplatku
za psa. (eli)

k r á t c e
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Jaroslav Dušek »pod palmou«

k r á t c e

Opět alkohol za volantem. V minulém Oku
jsme informovali o nehodě opilého řidiče 
v Bohumíně a stejně dopadl i další hazardér 
v sousedním Rychvaldu. V sobotu 19. listopa-
du havaroval v Orlovské ulici a poničil zatep-
lení a fasády dvou domů.

Muž (28) jel dvanáctsettrojkou příliš rychle 
a nevybral pravotočivou zatáčku. Vůz přelétl vy-
výšený obrubník, zdemoloval plot a kuriózně »za-
parkoval« v úzkém prostoru mezi chodníkem a zdí
domu. Škody po nehodě se odhadují na 310 tisíc.

»Zaparkoval« v předzahrádce
Policie šoférovi zadržela řidičák a obvinila jej 

z ohrožení pod vlivem návykové látky. Byl totiž
podroušený a navíc si přesedl za volant rovnou
od hospodské židle, protože jeho opilost grado-
vala. Při prvním testu nadýchal 1,66 promile, 
o několik minut později už 1,76 promile.  (tch)

Jaroslav Dušek strávil v Bo-
humíně několik dnů. Dvakrát
vystoupil v kině v úspěšném
představení Čtyři dohody a Pá-

tá dohoda. Na své fanoušky si
našel čas i po představení. 

»Zda se dá improvizace nau-
čit? Já tvrdím, že ji má každý 

Jaroslav Dušek odehrál v kině
K3 dvě představení a zavítal 
i do bohumínské talkshow.

Do posledního místa zaplněný Salon Maryška uvítal vzác-
ného hosta. O životě, divadle, ekologii i pomoci chudým zde
vyprávěl Jaroslav Dušek. Improvizátor a osobitý herec přijal
pozvání do bohumínské talkshow Večer pod palmou. 

v sobě, už od dětství. Stačí se cho-
vat přirozeně. Život není nalajno-
vaný, každou chvíli jsme postave-
ni před skutečnost, abychom im-
provizovali a reagovali na to, co
se děje. Bu	me přirození a bude-
me š�astní,« řekl Jaroslav Du-
šek v pořadu Večer pod pal-
mou Speciál. 

Dvouhodinovou civilní zpo-
vě	 divadelníka a improvizá-
tora sledovalo na 60 diváků.
»Jaroslav Dušek je pozoruhodný,
velmi citlivý a vnímavý člověk.
Jsem ráda, že přijal naše pozvání.
V talkshow byl otevřený, vtipný 
a všechno, co říkal, přímo vybíze-
lo k zamyšlení. Diváky nezkla-
mal,« bilancovala listopadový

Herec myslí na své bližní
Jaroslav Dušek projevil velký cit pro charitu. Osmnáct tisíc

z výtěžku ze vstupného věnoval na dobročinné účely v Bohu-
míně, další část svého honoráře nasměroval do celostátních
projektů. Díky hercově příspěvku si Centrum sociálních slu-
žeb Bohumín pořídí dva šicí stroje pro sociálně-terapeutické
dílny, nová noclehárna skříňky pro lidi bez přístřeší a Domov
sv. Františka ve Starém Bohumíně sprchovací vozík pro imo-
bilní seniory. »Děkujeme panu Duškovi za pomoc a podporu. Vel-
mi si toho vážíme,« vysekla herci poklonu ředitelka Charity
Bohumín Monika Vavrečková. (luk)

díl pravidelného měsíčníku
předsedkyně občanského sdru-
žení Maryška Kamila Smigová.

Lukáš KANIA

Kamila Smigová věnovala za Maryšku Jaroslavu Duškovi mouku,
čerstvě namletou v historickém mlýně v polském Tworkówě. Herec je 
totiž pověstný tím, že rád peče, obzvláš� chleba. Foto: Lucie Balcarová

Opilý řidič srovnal se zemí plot a poškodil zateplení domů. Foto: Policie ČR

Podzimní setkání
Klubka

Knihovna K3 Bohumín se
stala 16. listopadu hostite-
lem pro téměř 40 knihovnic
z Moravskoslezského kraje. 

Knihovna K3 nabídla svou
přednáškovou místnost pro
setkání »Klubka«, sdružení
dětských knihoven. Jeho úko-
lem  je pomáhat pracovníkům
dětských oddělení při jejich
každodenní práci s dětmi. A�
už pořádáním odborných se-
minářů, přednášek, tvůrčích
dílen či ukázkovými besedami,
tak i samostatnými akcemi pro
děti. Tentokrát byl připraven
seminář Mediální výchova 
v praxi, který vedli pracovníci
dětské televize Vratimov Petr
Macura, Eva Bělohlavá a Da-
vid Holzmann. Přestávky byly
vyplněny prohlídkou dětského
a dospělého oddělení.

Magdaléna JEDZOKOVÁ



Ve školce bylo 9. listopadu pohádkově živo. Rafinérský lesík se proměnil v les 
začarovaný, malí předškoláci ve skřítky a paní učitelky v lesní víly. Malí skřítci museli
přejít most ze spleteného lana, házet i hledat šišky a prolézat »pavučinami«.

Dětem
byli při pl-
nění úkolů oporou učitelky 
a rodiče, kterým pak »skřítci«
zazpívali: Pro srnky máme kaš-
tany a pro veverky oříšky. Ještě
pohla	 babičku, pošli úsměv 
dědovi, kouzelní lesní skřítkové ti přání vyplní. Po absolvo-
vání »Cesty skřítků Podzimníčků« dostali předškoláci
za odměnu pavoučí prsten a svítící hůlku. Když se roz-
loučili se začarovaným lesem, čekaly na ně dobroty.
Koláče a dorty upekly jejich maminky nebo babičky 
a ovocný punč uvařily naše kuchařky s uklízečkami.

Chtěly bychom poděkovat o.s. Maryška za zapůj-
čení kostýmů a za pomoc studentkám Střední školy
Bohumín. 

Květka ČERNOTOVÁ, MŠ Rafinérský lesík
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Stylové cyklistické loučení
Na hřišti v Hobbyparku čekal na závodníky slalom a další překážky. Závodníci projížděli například překlápěcí lávkou. Do pedálů šlápl i duchovní otec 
seriálu Rostislav Šafrata. Dole: Nepatrný zlomek letošní impozantní pohárové úrody závodníků SK Šafrata. Foto: Pavel Čempěl

Poslední zvonění. Bohumínští cyklističtí nad-
šenci, kteří celý rok šlapali do pedálů v rámci
seriálu »Nebude-li pršet...«, se rozloučili se sezo-
nou. Závěr to byl stylový. Na dopravním hřišti
v Hobbyparku uspořádali jízdu zručnosti.

»Počet soutěžících sice nebyl tak hojný jako obvykle,
ale myslím, že si to všichni užili,« uvedl pořadatel se-
riálu Rostislav Šafrata. Účastníci se při jízdě zruč-
nosti museli kromě nástrah na trati vypořádat 
také s chladným počasím. Nejlépe to zvládl Jiří
Keisler. Na druhém místě skončil Roman Liberda

a bronzový stupínek zbyl na duchovního otce 

akce Rostislava Šafratu.

Letošní seriál cyklovýletů měl včetně »Posled-

ního zvonění« pětadvacet dílů. »Celkem se do seriálu
»Nebude-li pršet...« zapojilo osmašedesát cyklistů.
Poprvé byl nejaktivnější z nich ›mimobohumíňák‹
Rostislav Petřík,« konstatoval Šafrata s tím, že ani

v zimě nebudou vyznavači jedné stopy zahálet.

Už 4. prosince začíná další cyklus výletů »Aby

zadnice nezměkla«. Startovat se bude každou ne-

děli v 10 hodin z náměstí T. G. Masaryka. (tch)

Začarovaný les, víly a skřítci

Děti z mateřské školy Rafinérský lesík vyráběly s pomocí rodičů pohádkové bytosti 
a dlabaly halloweenské dýně. Foto: Šárka Držiaková



Sebastian Szewczyk, jeden ze sed-
mi polských otužilců, proplouvá
hraničními meandry v Šunychlu.
Prvních sto kilometrů doprovázely
plavce kvůli malému průtoku a čet-
ným peřejím lehké čluny. Hlouběji na
polském území jim asistoval botel a moto-
rová lo	 s potápěčem. Foto: Pavel Čempěl

topadu v Ostravě-Třebovicích
a do cíle ve městě Szczecin, kde
Odra ústí do jezera Dąbie,
chtějí dorazit 3. prosince.

Skupina pěti mužů a dvou
žen plave štafetovým způsobem
každý den od 6 do
22 hodin.
I když

jsou tito »mroži« zocelení a tré-
novaní, u takto extrémní akce
nechali plavky doma a navlékli
se do neoprenů. Po proudu se 
i díky ploutvím pohybují rych-
lostí asi pěti kilometrů za hodi-
nu. Na trase je čeká i 23 splavů,
které ovšem absolvují na lodi. 

Nevšední akce probíhá v rám-
ci současného polského před-
sednictví EU. Organizátoři
chtějí tímto originálním způso-
bem upozornit na turistické 
i praktické využití řeky. Odra je
podle nich v tomto směru znač-
ně opomíjena. (tch)
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Zelená bariéra bude praktická i hezká

Teplota vzduchu 3,5°C, tep-
lota vody 6°C. To jsou hodnoty,
kdy by většina lidí nezanořila
do řeky ani malíček, ovšem
skupina polských otužilců klu-
bu »Mors Dębowa« si lepší po-
časí nemohla přát. Řeka ještě
není zamrzlá, ale je natolik
chladná, aby pro ně byla vý-
zvou. A ta opravdu stojí za to.
Sedm otužilců se totiž rozhodlo
uplavat v Odře vzdálenost 741
kilometrů. Vystartovali 16. lis-

Odru dobylo sedm statečných otužilých 
Lidé v zimnících a čepicích naražených až na uši, kteří se 16.

listopadu sešli u bývalého hraničního mostu ve Starém Bohu-
míně, nevěřícně zírali na hladinu Odry. Do chladných vod se
ponořil jeden z party plavců a s úsměvem na tváři se vydal smě-
rem k meandrům a pak dále po toku řeky.

Zahrada u budovy mateřinky a školní
družiny ve Skřečoni se na jaře nádherně
zazelená. V areálu postupně přibude 
33 nových stromů, většinou habrů,
a 150 keřů. Nová zeleň vytvoří
izolační bariéru, která oddělí
školní zahradu od rušné ulice
1. máje.

Výsadbu stromků a keřů
mají na starosti profesionál-
ní zahradníci. Tři javory 
a dvě růžově kvetoucí
střemchy ale symbolicky
zasadily skřečoňské děti, je-
jich učitelky, zástupci města 
a dětmarovické elektrárny. Ti-
to patroni také nové stromy
pojmenovali. V zahradě tak
bude růst Štístko, Žabka,
Kuňkalka, Gliňočák a E	áček.

Regenerace zeleně v zahra-
dě si vyžádá bezmála 200 tisíc.
Z téměř tří čtvrtin pokryla 
náklady Nadace ČEZ v rámci
projektu Stromy, zbytek uhra-
dilo město. »Jsme rádi, že nás
Nadace ČEZ finančně podpo-
řila. Na jaře ještě plánujeme 
pořídit do areálu zahradní mo-

biliář,« uvedla ředitelka skřečoňské základ-
ní školy Marie Valuštíková.

Školní budova v ulici 1. máje slouží dě-
tem z mateřinky a školákům, kteří navště-
vují družinu. Dopoledne zahradu využívají
menší děti, odpoledne po výuce ty školou
povinné. (balu, tch)

Nedávno prošel rekonstrukcí objekt skřečoňské
družiny a vyrostlo u ní nové parkoviště. Te	 se
obnovy dočkala i zahrada. Starosta Petr Vícha
s místostarosty Lumírem Macurou a Igorem
Bruzlem dali svému stromu jméno Gliňočák.

Foto: Pavel Čempěl
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Všechno nejlepší, sbor slaví 85. narozeniny
Začalo to partou »nastolat-

ków«, dnes bychom řekli te-
enagerů, kteří se v Bohumíně
scházeli a zpívali polské pís-
ničky. Psal se rok 1926 a parta
pěvecky nadaných chlapců 
a dívek si dala jméno »Hasło«.
Ani ve snu by je tehdy nena-
padlo, že generace jejich násle-
dovníků jednou se souborem
oslaví 85. narozeniny.

Asi největší boom soubor
zaznamenal po válce, která je-
ho působení na čas přerušila.
Pocitu svobody a možnosti 
opět volně zpívat si tenkrát 
lidé naplno užívali. O pár let
později, v roce 1951, si Hasło
vzal pod svá křídla PZKO a to-
to spojení funguje dodnes. 

Současná podoba pěvecké-
ho sboru se od jeho prvopo-
čátků v jednom liší. Už to není
studentská aktivita, věkový
průměr jeho čtyřiadvaceti čle-
nů je nyní něco kolem padesá-
ti let. Duch Hasła se ale ne-
změnil. »Snažíme se zachovávat
tradice. Udržovat polštinu na 
úrovni a pozvednout národní 
cítění,« řekla vedoucí sboru
Halina Szeliga (29).

Členové Hasła se scházejí
jednou týdně a pilují repertoár.
Ten tvoří převážně polské pís-
ně, ale sbor nastudoval i řadu
skladeb v češtině, angličtině
nebo ukrajinštině. Právě te	
se pilně připravuje na vánoční
vystoupení. »Za celou dobu naší

existence máme na kontě asi 850
vystoupení. Zpíváme v Bohumí-
ně, ale jezdíme také do Polska.
Spolupracujeme tam s partner-
ským Chórem Gródkowia,« uved-
la Szeliga. Ta v souboru působí
od svých patnácti let a posled-
ních pět let je jeho manažer-
kou. Zároveň je také nejmladší
zástupkyní pěveckého rodu,
který v souboru reprezentují
tři generace. Její maminka Ire-
na Szeliga (58) soubor diriguje
a babička Franciszka Czerna je
jeho nejstarší členkou. Naro-
dila se š�astnou náhodou v ro-
ce založení Hasła a letos tedy
spolu s ním slaví pětaosmde-
sátiny.

Pavel ČEMPĚL

Skupinka seniorů ze souboru Hasło. Mnozí z nich tu začali zpívat už 
jako studenti. A zpívá jim to dodnes. Nejstarší členka souboru Franciszka
Czerna má 85 let (sedící druhá zleva). Foto: Mirka Hrbáčová

»Narozeninový« koncert k pětaosmdesátinám Hasła se konal 5. listopadu
v koncertním sále Základní umělecké školy v Bohumíně. 

Potápník vroubený (Dytiscus marginalis)
Příroda kolem nás - brouci Bohumína (86)

Je nejhojnějším druhem z našich pě-
ti druhů potápníků rodu Dytiscus
a známým pedátorem rybího potěru.
K životu ve vodě rybníků a mírně te-
koucích potoků je přizpůsoben tva-
rem těla a zadních nohou. 

Délka těla se zřetelným žlutým vroube-
ním se pohybuje v rozmezí 30-35 mm.
Samec má na rozdíl od samice hladké
krovky a přední chodila opatřená okrou-
hlou destičkou s přísavkami. Ty mu slouží
k přichycení samice během kopulace. 

Potápník a jeho larvy loví drobné vodní 

živočichy a požírají i mrtvé rybky. Larva

vylučuje sekret, kterým ulovenou kořist

natráví, a teprve takto upravenou potra-

vu nasává.

Potápníci vroubení se obvykle zdržují 

v pobřežní (litorální) zóně, zarostlé vod-

ním rostlinstvem; hlubokým a volným

vodám se vyhýbají. Tito brouci výborně

létají a jsou schopni rychle osídlit nově

vytvořené nádrže. Často v noci přilétají

ke světelným zdrojům a někdy dokonce

přistanou i na mokré silnici. Vylíhlá ima-
ga přezimují; dospělé brouky jsem pozo-
roval i v únoru. V Bohumíně žije tento
druh na řadě lokalit. Jiří ŠUHAJ
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Mládežnický fotbal na vzestupu

Podzimní tvoření 
V pondělí 14. listopadu se

třídy mateřinky v Nerudově 
ulici změnily v tvůrčí dílničky
podzimního tvoření. Děti spo-
lečně s rodiči vyráběly zvířátka,
skřítky, strašidýlka i větrníky.
A vše ještě společně zrýmovali:
Padá listí zlaté rudé, 
také v naší školičce.
Tvořili jsme strašidýlka, 
te	 nám stojí v poličce. 
Tátové i mámy přišli mezi nás,
všichni jsme si zpříjemnili 
ten podzimní čas.V zahradě nám
tiše spinká ježek, krtek, myšička.
Na příští naše tvoření 
se těší celá školička. 

Miroslava RYMAŘOVÁ, 
učitelka MŠ Nerudova

PŘÍPRAVA A TRÉNINKY: KDY KDE

Pohybové hry s míčem pátek v 16 hodin tělocvična gymnázia

Mini přípravka pondělí, středa v 16.30 hodin tělocvična gymnázia

Mladší přípravka (roč. 2004, 2005) úterý v 16 hodin, pátek v 17 hodin tělocvična gymnázia 

Mladší přípravka (roč. 2003) pondělí, středa v 15 hodin tělocvična DDM
neděle v 8 hodin bazén   

Starší přípravka (roč. 2001, 2002) pondělí, středa v 15 hodin tělocvična DDM
neděle v 8 hodin bazén   

Mladší žáci (roč. 2000) pondělí,  středa v 15.30 hodin tělocvična DDM

Mladší žáci (roč. 1999) pondělí,  středa v 16.30 hodin tělocvična DDM

Starší žáci (roč. 1998, 1997) pondělí,  středa v 17.30 hodin tělocvična DDM

První polovina sezony je za námi a podle je-
jího průběhu se v našem městě začíná blýskat
mládežnickému fotbalu na lepší časy. Nově
přihlášené družstvo starších žáků vede okres-
ní soutěž, mladší žáci ročníku 1999 jsou rov-
něž na prvním místě ve své soutěži a mladší
žáci ročníku 2000 jsou na průběžném čtvr-
tém místě.

Družstvo starší přípravky ročníků 2001, 2002 
i družstvo mladší přípravky ročníků 2003 a 2004
sbírají své první zápasové zkušenosti. Účastní se
utkání na zmenšených hracích plochách s men-
ším počtem hráčů v poli s vrstevníky z Karviné,
Českého Těšína, Havířova a Orlové.

Nyní začíná zimní halová část sezony, kterou
mladí fotbalisté stráví pod střechou tělocvičny
gymnázia a DDM. Pokud to ovzduší dovolí,
chtějí využít také hřiště s umělým povrchem při
Masarykově škole, která hráčskému potěru vyšla
maximálně vstříc.  Okresní fotbalový svaz ocenil
práci mládežnických trenérů pozváním pětice
nadaných na sraz talentů ročníku 2000 okresu
Karviná. Pozván byl Míša Vachtarčík, Patrik Og-
rocki, Petr Bloksch, Kuba Tomáš a Lukáš Burda. 

Úspěšně si vedou i bohumínští odchovanci,
kteří se neztrácejí ve svých nynějších působiš-
tích. Lucas Walecki, hrající za ostravský Baník,

se dostal do krajského výběru čtrnáctiletých.
Lukáš Poštulka válí za čtrnáctileté v MFK Karvi-
ná. Ladislav Oláh se úspěšně zabydlel v mladším
dorostu MFK Havířov. Lukáš Kalous trénuje u
bývalého baníkovského kanonýra Václava Daň-
ka v Hlučíně.

Lukáš Kurušta, který nyní působí v Karviné,
se stal jedním z oceněných sportovců roku 
v Karviné a nahlédl do reprezentace U17 pod
vedením trenéra Czaplára.

Vladimír VYROBIK, DDM Bohumín

Foto: Ondřej Veselý

Darované granule
pro psy v útulcích

V těchto dnech finišuje
třetí ročník projektu »Po-
mozte naplnit misky v útul-
cích«. Akce společnosti
MARS Czech a Nadace na 
ochranu zvířat zprostředku-
je pejskům zásobu krmiva.
Do 23 útulků v celé republi-
ce kamiony rozvezou 41 tun
granulí. Je mezi nimi i pět 
útulků ze severní Moravy,
včetně toho bohumínského.
Do Šunychlu dorazí více než
půl tuny granulí Pedigree 
7. prosince.

Základní podmínkou pro
získání daru byla účast útulku
v dotazníkovém průzkumu.
Nadace na ochranu zvířat 
oslovila 136 zvířecích útulků,
ale jen od 57 z nich se jí poda-
řilo získat základní informace
o jejich fungování. Z výsledků
průzkumu vyplynulo, které 
útulky mají maximálně vytíže-
nou či přetíženou kapacitu ne-
bo to, jak úspěšně nabízejí zví-
řata k adopci. Průzkumu se zú-
častnilo osm útulků z Morav-
skoslezského kraje a pět z nich
vybrala nezávislá odborná 
komise na základě získaných
informací. Štěstí měl i útulek 
v Šunychlu, který obdrží 531
kilo granulí Pedigree.

Město zřídilo psí útulek už
před 15 lety a od té doby ho fi-
nancuje. Přesto je darované
krmivo velkou pomocí. »Jsme
za něj velmi rádi a upřímně děku-
jeme společnosti Mars Czech 
a Nadaci na ochranu zvířat. 
V projektu jsme uspěli už v roce
2009 a doufáme, že bude i nadále
pokračovat,« uvedla Eva Liszo-
ková z odboru životního pro-
středí a služeb, která má 
útulek na starosti. (red)

Foto: Pavel Čempěl
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Judistky přivezly z »republiky« dvě medaile

František Walter, Lucka Kochová, Lucka Gawliczková, Filip Walter.
Klečící Katka Hekelová a Katka Böhmová. Foto: Luboš Wiejacki

Velkého úspěchu dosáhlo
Judo Bohumín na letošním
Přeboru České republiky
mladších žaček v Litoměři-
cích. Bohumínský oddíl 
reprezentovala čtveřice mla-
dých slečen - Lucie Gawlicz-
ková, Lucie Kochová, Kate-
řina Hekelová a Kateřina
Böhmová. Dívky prošly přís-
ným sítem celorepubliko-
vých nominačních turnajů,
kde nasbíraly cenné body 
a tím se objevily na nomi-
nační listině pro přebor ČR.

Ostrou přípravou ošlehané
závodnice odvedly perfektní
výkon a Gawliczková s Kocho-
vou prošly náročným »pavou-
kem« zápasů až k bronzovým
medailím. Více než tento vý-
sledek však může trenéry těšit
výkon, kterým se mladičké ju-
distky prezentovaly. V každém
zápase odevzdaly svá maxima
a ukázaly nejen kvalitní tech-
niku, solidní taktický výkon,
ale i houževnatost a touhu po
vítězství. Právě to bývá v takto
vypjatých zápasech rozhodují-

cí. Lucky pak ukázaly i pevné
nervy ve finálovém bloku, kde
bojovaly o bronz. Obě doko-
nale využily drobných chyb

soupeřek a hodily je před kon-
cem zápasu na ipon.

Největší zkušenost ale získa-
la Katka Hekelová, která ne-

zvládla základní úkol - pohlí-
dat si svou váhu. Situaci pod-
cenila a s pouhými 40 dkg na-
víc byla nucena startovat ve
vyšší váhové kategorii, než na
kterou byla zvyklá. I přesto
hned první dvě soupeřky hodi-
la velice krásnými chvaty před
časovým limitem na ipon. Bo-
hužel pak narazila na budoucí
suverénní vítězku, které ne-
stačila hlavně fyzicky. V boji 
o bronzovou medaili nakonec
podlehla v »bohumínském«
zápase Lucii Kochové. 

»Na republikových turnajích
není slabých soupeřů. Dva bron-
zy jsou krásným výsledkem, bo-
hužel se už nikdy nedozvíme, jak
by dopadla Katka Hekelová ve
›své‹ váze,« uvedl trenér Filip
Walter. Více než výsledky se
ale u této věkové kategorie po-
čítá předvedený výkon a naby-
té zkušenosti. Ty by se měly
odrazit v budoucnu na dalším
zlepšení sportovkyň. »Každo-
pádně má celý klub z holek vel-
kou radost. Snad je příští rok na-
podobí i kluci,« uzavřel trenér.

(fiw)

Starostka TJ Sokol Záblatí Blanka Freitagová předává diplomy hráčům,
kteří se umístili na stupních vítězů.

Memoriál Miloše Freitaga s rekordní účastí

U zelených stolů se potkali
tenisté z našeho města, ale také
ze sousedního Rychvaldu a Or-
lové, ale i  Radvanic, Nové Bělé
a Ostravy. Hráči na prvních až

třetích místech obdrželi diplo-
my a finanční odměny, vítězové
navíc pohár. Turnaj pořádal od-
díl stolního tenisu TJ Sokol
Záblatí. 

Výsledky turnaje:
● Hlavní soutěž 

(dvouhra mužů)
1. Ivan Heuman, TJ Slávia

Orlová
2. Ondřej Bolcarovič, TTC

Siko Orlová
3. Radek Swaczyna, TJ 

Slávia Orlová

● Vedlejší soutěž (dvouhra
mužů nezařazených 
v oblastním žebříčku)

1. Radim Perutka, TJ 
Bohumín

2. Miroslav Štolba, TJ Sokol
Ostrava-Přívoz

3. Petr Jochym, TJ Sokol
Záblatí

● Veteráni (nad 45 let)
1. Milan Musil, TJ Slávia

Orlová
2. Petr Jochym, TJ Sokol

Záblatí
3. Václav Bartoš, TJ Sokol

Nová Bělá

Text a foto: David JOCHYM,
TJ Sokol Záblatí

Téměř rekordní účasti se 19. listopadu těšil 7. ročník Me-
moriálu Miloše Freitaga ve stolním tenisu. Turnaj na počest
bývalého předsedy oddílu stolního tenisu TJ Sokola Záblatí
přilákal 26 hráčů.

Vánoční ping pong
Oddíl stolního tenisu TJ Bo-
humín pořádá tradiční Vánoč-
ní turnaj bohumínských škol
ve stolním tenise. Koná se 
8. prosince od 15 hodin v tě-
locvičně  Masarykovy školy 
v Seifertově ulici. (red)

Vánoční akce 
aquacentra

Návštěvníci, kteří si zakoupí
permanentku v hodnotě nad
1.000 Kč, obdrží jako vánoční
dárek od společnosti Bospor
navíc dvě volné vstupenky do
aquacentra a sauny. Akce platí
celý prosinec. (vor)

Zimní cyklovýlety
SK Šafrata zve příznivce cyk-

listiky na seriál zimních cyklo-
výletů nazvaný Aby zadnice
nezměkla. Konají se každou
neděli, sraz je v 10 hodin na
náměstí T. G. Masaryka. (red)

c o - k d y - k d e
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Florbalisté 1. SC Bohumín '98 v lize válí

p o z v á n k a

REALITY
● Prodám dvougenerační

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

ř á d k o v á  i n z e r c e

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

● Prodám dr. 3+1 s lodžií 
v klidné části Boh., plast. 
okna, 2. p., nízká zástavba,
levně. ✆ 736 228 883.

● Prodám byt 2+1 po re-
konstrukci blízko centra, níz-

Florbalisté 1. SC Bohumín '98 v této sezoně ještě nepoznali chu� porážky. I díky šňůře pěti vyhraných zápasů 
je tým na druhém místě tabulky. Foto: Ondřej Veselý

ká zástavba. Zateplení, plasto-

vá okna, dlažba, zděná nová

koupelna. Po domluvě možná

prohlídka. Volat po 15 hod. na

✆ 602 575 716.

● Prodám dr. byt 1+1, Bo-

humín, Mírová ul., volný 

ihned, tichá lokalita, cena do-

hodou. ✆ 739 386 006.

● 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.

(Pokračování na str. 17)

Dlouhodobě nejúspěšněj-
ší místní florbalový oddíl 
1. SC Bohumín '98 vstoupil
velice úspěšně do letošního
ročníku 3. ligy. Po šesti ode-
hraných kolech se svěřenci
trenérů Ondřeje Veselého 
a Jiřího Habrama vyšplhali
na úžasné druhé místo tabul-
ky, když pouze v jednom ut-
kání nezískali všechny body.

»Přiznávám, že takový start
jsme ani nečekali,« řekl kouč Jiří
Habram. Tým se ještě před za-
čátkem čtvrté nejvyšší domácí
soutěže vydal na tradiční pří-
pravný turnaj Czech Open do
Prahy, jenže při posledním
ostrém testu výkonnosti neza-
zářil. Bohumínští vypadli už
ve druhém kole play-off s vít-
kovickým celkem Mustangů.
»To bylo zklamání, papírově jsme
se měli dostat až někam ke čtvrt-
finále. Náladu si ale zatím vylep-
šujeme v lize,« usmál se trenér.

Sezonu družstvo načalo re-
mízou 5:5 s Uničovem a pak
přišla série pěti výher v řadě.
Po triumfu 10:5 nad Slovanem
Havířov dokázali Bohumínští
v odvetě zdolat Uničov 5:4,
snadno si poradili s béčkem
Přerova (9:5) a následně uhrá-
li velmi cenná vítězství s FBC
Remedicum Ostrava B (6:5) 
i se silnou Stonavou (7:6).
»Hlavně poslední dva skalpy jsou
velmi cenné, za oba celky nastou-
pilo několik kluků, kteří mají bo-
haté zkušenosti s extraligou,«
uvedl Habram.

Především poslední duel
proti Stonavě přinesl podíva-
nou, která doslova zvedala di-
váky ze sedadel. »Dostali jsme
na úvod čtyři góly a ještě v průbě-
hu utkání jsme prohrávali 2:6.
Už to s námi nevypadalo dobře,
ale pak se ukázalo, že když má
družstvo srdce, je ve florbale
možné všechno. Vítězný gól dá-
val Petr Raček čtyři vteřiny před
koncem a určitě není třeba popi-
sovat, jak velikou radost všichni
měli,« spokojeně dodal trenér

1. SC Bohumín '98. Tabulce 3.
ligy zatím kraluje bez ztráty
bodu Opava, se kterou se utká
Bohumín na dalším turnaji.
Uskuteční se v sobotu 3. pro-
since v Paskově od 13.30 ho-
din. Ještě předtím ale družstvo
od 8.30 hodin čeká duel se za-
tím posledním ČSKA Ostrava.
»Obě utkání stavíme na stejnou
úroveň, protože v soutěži není
slabých týmů, takže nelze nikoho
ani v nejmenším podcenit,« kon-
statoval Habram.

Bohumínští také dlouhodo-
bě pracují s mládeží, ovšem le-
tos jsou dosud výsledky florba-
lové omladiny za očekáváním.
Junioři na své první vítězství
ve 3. lize stále čekají, podobně
také družstvo starších žáků se-
trvává v suterénu druhé ligy.
»V případě obou celků jsou však
ambice rozhodně vyšší, očekává-
me výsledkový progres především
po Vánocích,« poznamenal se-
kretář klubu Ondřej Veselý.

Vladimír VYROBIK

Adventní koncert
Občanské sdružení Přátel

bohumínské historie za finanč-
ní podpory města připravuje
druhý Adventní charitativní
koncert. Jeho čistý výtěžek bude
věnován na podporu činnosti
mateřské, základní a střední
školy Slezské diakonie - odlou-
čeného pracoviště Starý Bohu-
mín. Koncert se uskuteční 10.
prosince od 16 hodin ve farním
kostele ve Starém Bohumíně.
Zazní zde téměř dvacet skladeb
v podání členů Pěveckého
sdružení Český Těšín. (red)



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.
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Vzpomínky - úmrtí

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

10. prosince by se dožil

100 let 

pan Vilém
RUSEK 
ze Záblatí.

7. června uplynulo 25 let, 

kdy nás opustil.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.

Jarmila a Miroslav.

Už jsou to tři roky, 
ale tvá smrt je stále stejně

neuvěřitelně bolestná.

12. prosince vzpome-

neme 3. výročí úmrtí

našeho drahého 

a milovaného bratra 

a strýce 

pana Jiřího LOJKÁSKA
ze Záblatí.

S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene sestra Ludmila, 

přátelé a kamarádi.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

V prosinci vzpomeneme 5. výročí úmrtí

naší maminky a babičky 

paní Marie LYSOVÉ.

�
Zároveň uplyne 8 let, 

kdy jsme se naposledy rozloučili 

s naším tatínkem a dědečkem 

panem Františkem LYSEM,

který by se 19. prosince dožil 88 let.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Lenka a syn Josef s rodinami.

Odešla jsi tiše tmou, 
odešla jsi s bolestí svou.
Odešla jsi tam, kde ti

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

2. výročí úmrtí naší

milované manželky,

maminky, babičky a prababičky 

paní Marie PLASGUROVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Jan, dcera Daniela,

vnoučata Jan s manželkou, Veronika, 

Jiří, David a pravnučka Viktorka.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

27. listopadu jsme

vzpomněli 

nedožitých 65 let 

paní Marie
MACÁŠKOVÉ.

Zároveň si 6. prosince připomeneme 

7. výročí jejího úmrtí.

Stále s láskou a úctou vzpomínají 

manžel Jozef, synové Petr, Martin 

a dcera Jana s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval a opustil, 

ten neodešel...

28. listopadu 

uplynulo 20 let 

od úmrtí 

paní Teodory
FOLTEROVÉ.

�
S láskou vzpomínají dcery 

Dagmar a Jarmila s rodinami.

Kontakt : Bohumín � 608 883 515 - p. Žák

Ceny
inzerce

Zhodnotím Vaše peníze 
8% p.a. čistým výnosem.

Zprostředkuji v bance levnou hypotéku,
např. z úvěru 2.000.000 Kč přeplatíte jen 200.000 Kč.
Váš finanční poradce. Tel.: 605 304 797

■ 1 započatý řádek 
řádkové inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce
18 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

■ celá strana 
190x273 mm 7 200 Kč

Při opakování
3 - 4 x sleva 10 % 
5 x a více sleva 20 %

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Patrik Fertö ● Adrian Fonti ● Jakub
Honl ● Eliáš Jelínek ● David Jendřejčík ●

Natálie Kaletová ● Josef Klich ● Marek
Klosko ● Adéla Korauš ● Šimon Korauš ●

Břetislav Kováček ● Tereza Mazurková ●

Alex Jiří Michalík ● Karolína Michálková ●

Robin Mirga ● Artur Pilc ● Viktorie Plas-
gurová ● Matěj Sęk ● Karolína Snopková ●

Sára Škovronová. (mat)

Své ANO si řekli
Jakub Jalůvka z Jistebníku 
a Kamila Antoňáková z Bohumín

René Krutil a Andrea Ženatá, 
oba z Bohumína

Tomáš Schmeja a Markéta Bužková, 
oba z Bohumína

Zdeněk Slovák a Dagmar Matušů, 
oba z Bohumína

Jozef Blažek a Eva Vajdová, 
oba z Bohumína

Radek Motloch a Martina Štefániková,
oba z Bohumína (mat)

Blahopřání - jubilea
1. prosince oslaví
krásné jubileum 

70 let 

paní Marie
PRŮŠKOVÁ

ze Záblatí. 

�
Máme přání, a� nás tvá láska ještě dlouho

chrání. Hodně zdravíčka a štěstíčka.

Syn Tomáš s rodinou.
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Společnost STARLIFT s.r.o.,
prodejce manipulační techniky,

rozšířila svůj prodej o novou značku vysokozdvižných vozíků
MAXIMAL, pro kterou získala ke dni 1. 1. 2011 výhradní zastoupení

pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Jednotlivé produkty značky MAXIMAL si můžete přijít prohlédnout 
do skladových prostor společnosti STARLIFT s.r.o., v ulici Čs. armády 184,
735 51 Bohumín-Pudlov.

Naší parketou není pouze PRODEJ, ale také
SERVIS a PRONÁJEM vysokozdvižné
techniky světových značek. Mimo jiné
dodáváme také ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ
DÍLY, provozujeme BAZAR A PRODEJ
POUŽITÝCH A REPASOVANÝCH 
VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ. Zákaz-

níkům nabízíme rovněž
služby, které spočívají

v manipulaci, přemís�ování
a zvedání zboží, či materiálu.

Každým dnem se snažíme být o krok kupředu, v současné době má-
me schválený projekt z Fondů Evropské unie. Předmětem projektu je
nákup nového SW a HW, a tím vybudování moderního informačního
systému v naší společnosti. Přínosem projektu bude zvýšená kvalita
a efektivita řízení projektů, zvýšení přehlednosti a sjednocení apli-
kací pro jednotlivé produkty, zvýšení potenciálu společnosti a kon-
kurenceschopnosti, získání konkurenční výhody a zvýšení tržeb.

Věříme, že si své dobré jméno na poli manipulační
techniky udržíme také do budoucna a díky Fondům 
Evropské unie se budeme moci ještě více rozvíjet.

(Dokončení ze str. 15)
● Prodám garáž v Drátov-

nách, cena 85.000 Kč.✆ 608
173 445.

● Od 1.1.2012 dlouhodobě
pronajmu byt 1+1, 50 m2, 
v centru, nájem + služby
4.000 Kč. ✆ 731 025 011.

● Pronajmu dr. byt 2+1,
43 m2, v Tovární, po rekonstr.
koupelny, kuchyně. Cena
7.000 Kč. ✆ 603 707 699.

RŮZNÉ
● Prodej krůt po tel. domlu-

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

čoni. ✆ 608 240 097.
● Nabízím doučování dětí

na 2.-1. st. ZŠ. ✆ 739 375 175.
● Koupím lucerničky - svět-

lušky na vánoční stromek. 
I poškozené. ✆ 604 107 708.

● Hledáte dárek pod stro-
meček pro své blízké? Věnuj-
te jim chvíle relaxace a pohody!
Dárkový poukaz v ceně dle va-
šeho výběru na masáž v Aqua-
centru. Volejte 603 802 030 -
Jaromír Hrbáč.

i n z e r c eKupón pro řádkovou inzerci a informace o podmínkách inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce zpravodajství/městské noviny Oko.
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Autor: 
Jan Šula

Vojenský
kryt Šikmo Archaicky
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»Jak se vám jezdí v novém autě?« - »Ale, připadám si jako na šachovnici. Někdy porazím pěšce, jindy dámu, … (viz tajenka).« POMŮCKA: Alov, CEL, Ibar, Ilia, ink, ipse, paal
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 1. DO 15. PROSINCE

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

■ 4.12. v 10 hodin MIKULÁŠ. Pohádka o vdavekchtivé
čarodějnici s mikulášskou nadílkou. Lidové divadlo při
MIKS Krnov, sál kina.
KONCERTY
■ 4.12. v 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT. Koncert sboru
Keep Smiling Gospel z Orlové. Sál kina, 50 Kč.
■ 16.12. v 19 hodin ZPÍVÁNÍ S MAŇÁKEM. Přijďte si
zazpívat s bohumínským hudebníkem Otou Maňákem.
Sál kina, 50 Kč.
DIVADLO
■ 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.
■ 18.1. v 19 hodin BÍLÁ PANÍ. Komediální hra podle
skutečných událostí. Ochotnický divadelní soubor Od-
řivous z Bílovce. Sál kina, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 5. až 9.12. ve 13 hodin LADOVY POHÁDKY. Čtení po-
hádek s ilustracemi Josefa Lady. Dětské oddělení.
■ 13.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ HVĚZDIČKY. Výroba
perličkových vánočních dekorací. Dětské oddělení.
■ 15.12. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Chytání
ledu na udici. Dětské oddělení knihovny.
VÝSTAVY
■ 1.12. až 4.1. v 9 hodin VÁNOČNÍ KOLEDY. Připo-
meňte si texty vánočních koled. Galerie na chodbě.
■ Od 1.12. v 9 hodin MŮJ VOLNÝ ČAS. Výtvarné práce
žáků ZŠ Pudlov. Galerie na chodbě.
BESEDY A PŘEDNÁŠKY
■ 1.12. v 17 hodin ASTROLOGIE VE VZTAZÍCH. Přednáš-
ka Milana Gelnara o astrologii v partnerských vztazích 
aneb sex podle znamení. Přednášková místnost, 30 Kč. 

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na webových stránkách
www.k3bohumin.cz
■ POHÁDKOVÝ TÝDEN vždy v 16.30 hodin. Filmový

festival na plátně kina ve 2D i 3D.
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.

■ 1. a 2.12. v 19 hodin MUŽI V NADĚJI. Film Česko,
2011, 115 minut, přístupný od 12 let, 80 Kč.
■ 3.12. v 10 hodin MICIMUTR. Film Česko (Pohádka),
2011, 98 minut, přístupný, 80 Kč.
■ 3. a 4.12. v 19 hodin VENDETA. Film Česko (Drama),
2011, 90 minut, přístupný od 15 let, 90 Kč.
■ 8. a 9.12. v 19 hodin RUMOVÝ DENÍK. Film USA (Ro-
mantická komedie / Drama), 2011, 110 minut, titulky,
přístupný od 12 let, 90 Kč.

■ 10.12. v 16.30 hodin a 11.12. v 10 hodin KOCOUR 
V BOTÁCH. Animovaný film USA (Spin-off filmu 
Shrek), 2011, 3D, 90 minut, dabing, přístupný, 130 Kč.
■ 10. a 11.12. v 19 hodin OCELOVÁ PĚST. Film USA
(Akční/drama/sci-fi), 2011, 127 minut, dabing, pří-
stupný, 80 Kč.
■ 12.12. v 17 hodin BASTARDI II. Film Česko (Drama),
2011, 95 minut, přístupný od 12 let, 80 Kč.
■ 12.12. ve 20 hodin LEPŠÍ SVĚT. Film Dánsko, Švéd-
sko (Drama), 2010, 113 minut, titulky, přístupný od
15 let, 65 Kč (pro členy FK 55 Kč).
■ 14.12. v 9 hodin V PEŘINĚ. Film Česko (Muzikál/pohád-
ka), 2011, 103 minut, přístupný, 50 Kč. FK pro seniory.
■ 15.12. v 19 hodin a 17.12. ve 21 hodin MISSION:
IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL. Film USA (Akční/do-
brodružný/thriller), 2011, titulky, příst. od 12 let, 90 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, před-
cvičuje Anička Balcárková. 
■ 3.12. v 17.30 hodin VEČER POD PALMOU. Další díl
bohumínské talkshow, tentokrát na téma »Jak se žije 
v hudební rodině«. 
■ 16.12. v 18 hodin POPDIUM. Cyklus pro mládež.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Žižkova 620, zus-bohumin@volny.cz 
✆ 596 016 620

■ 5.12. v 16.30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT. Koncert 
s vyhodnocením nejlepších žáků školy a výsledky vý-
tvarné soutěže. Koncertní sál školy.
■ 9.12. v 16 hodin MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A WORK-
SHOP. Akce pro mladší žáky a jejich rodiče. Koncertní
sál školy.
■ 19.12. v 17 hodin ADVENTNÍ KONCERT. Vystoupení
žáků ZUŠ a hostů. Katolický kostel Božského Srdce Páně.
■ 20.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ. Žáci ZUŠ
se představí v knihovně K3.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ
www.bobescentrum.cz, 

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

■ 1.12. v 16.30 hodin SPRÁVNÝ VÝVOJ DĚŤÁTKA. Be-
seda o vývoji dítěte do 9 do 12 měsíce, na objednávku.
■ 5.12. v 9 hodin PORADENSTVÍ PRO ŽENY. Pracov-
ně-právní problematika, na tel. objednávku.
■ 6.12. MIKULÁŠSKÝ DEN. Na objednávku.
■ 15.12. v 15.30 hodin PÉČE O DĚTSKÝ CHRUP. Vzdě-
lávací seminář pro rodiče dětí ve věku 0-3 roky, na ob-
jednávku.
■ 7. a 14.12. v 8 hodin ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ.
Hlídaní dětí zaneprázdněných rodičů, na objednávku.
■ 7.12. v 9 hodin KOSMETIČKA.
■ 9.12. v 8.30 hodin PORADNA PRO KOJÍCÍ MA-
MINKY. Na objednávku.

■ 13.12. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ.
■ 15.12. v 9.30 hodin ŽIVOT SE PSEM. Povídání s od-
borníkem a návštěvou živých pejsků.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, 
slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz,

✆ 604 999 147

■ Připravujeme: PINGU'S ENGLISH, zábavný kurz ang-
ličtiny pro děti od 2 do 9 let. Přihlášky a informace na
tel.: 604 999 147.
■ Každé pondělí v 18 hodin a čtvrtek v 17 hodin
PILATES.
■ Každý čtvrtek v 16 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
Pouze na tel. objednávku. 
■ Každý čtvrtek v 18 hodin PILATES PRO SENIORKY.
Cvičení probíhají v tělocvičně ZŠ Beneše u PZKO (Beník).

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

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

■ 9.12. v 16 hodin ADVENTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH
RODINEK. Manželé Kaczmarczykovi povypráví o rodině
a o svém životě v Africe. Evangelická fara.
■ 3.12. v 15.30 hodin PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ. Výroba
vánočních ozdob a adventního věnce. Evangelická fara.

OSTATNÍ KULTURA

■ 10.12. v 16 hodin ADVENTNÍ CHARITATIVNÍ KON-
CERT. Farní kostel Starý Bohumín, vystoupí Pěvecké
sdružení Český Těšín.

SPORT

CYKLISTIKA
■ Každou neděli v 10 hodin ABY ZADNICE NEZMĚKLA.
Seriál zimních cyklovýletů, sraz na nám. T.G.M. 
HOKEJ
■ 3.12. v 17 hodin HC BOHUMÍN - HC PLUS OIL
ORLOVÁ. 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 

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
Při veřejném bruslení je otevřena půjčovna bruslí. Proná-
jem ledové plochy na tel. objednávku ✆ 777 707 783.
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Pětičlenná výprava bohumínských 
speleologů do norské oblasti Tromso.

Odvoz popelnic a kontejnerů v kon-
krétních lokalitách, harmonogram mo-
bilního sběrného dvora nebo plán svozu
nebezpečných odpadů. Do konce roku
najde 9,5 tisíce bohumínských domác-
ností ve schránkách opět městský eko-
logický kalendář, který se začne distri-
buovat od 5. prosince. Kromě informací
o nakládání s odpady v něm tradičně
nechybí ani kulturní a sportovní tipy.
Kalendář vydává město už čtrnáctým
rokem a pokaždé ho provází jiný motiv.
Ten loňský byl ve znamení dětí, kalen-
dář pro rok 2012 bude pro změnu zasvě-
cen seniorům. Nese podtitul »Aktivní
podzim života«. (red)

Kalendář 2012
s podtitulem 

»Aktivní podzim života«

Seriál vyprávění speleologů o zážitcích z letošní cesty do Norska píše Josef Wagner

Tromso 2011 (1)
V srpnu vyrazila výprava bohumínských speleologů na se-

ver Evropy. Měla namířeno do oblasti Tromso v Norsku, 600
kilometrů za severní polární kruh. V tomto málo prozkouma-
ném rajonu pracovali bohumínští speleologové už počtvrté 
a každá z výprav znamenala objev řady nových jeskyní a pro-
zkoumání dalšího bílého místa na mapě země. Se stejný-
mi cíli do severských pohoří vyrazili i letos.

Pět speleologů v mikrobusu
peugeot vyrazilo poslední čer-
vencovou noc na trasu dlou-
hou téměř 4 000 kilometrů.
Cílem byla oblast, kde je i v této
letní době věčný led a sníh, 
a kde slunce celou noc nezapa-
dá. První metou byl přístav
Gdaňsk a cesta trajektem na-
příč Baltským mořem do švéd-
ského přístavu Nyneshamn.
Dobře jsme věděli, že projet
Polskem se dá pouze v noci.
Bohužel nad ránem, kdy jsme
se už blížili ke Gdaňsku, začal
provoz houstnout a rychlost
jízdy ucpanými polskými silni-
cemi se téměř blížila chůzi. 

Dvacet hodin na trajektu se
dá trávit různě. Například 
v lodním baru s malým pol-
ským pivem za šest pětek a noc
pak v kajutě (když ji máte za-
koupenou) na nepohodlných
patrových postelích. A pokud
nemáte kajutu v sousedství
lodních motorů, možná se i vy-

spíte. A tohoto progra-
mu jsme se také drželi.

První, co nás příští den
po vylodění na švédském
území čekalo, bylo fouká-

ní do testeru na alkohol švéd-
ské policie. Ta totiž číhá na
všechny řidiče u výjezdu 
z trajektu. A tak rada pro
všechny, kdo se na tuto cestu
vydají za volantem - raději do
rána polské pivo nepopíjet 
(i tak za moc nestojí).

Z přístavu Nyneshamn míří-
me na sever do oblasti Hudogs-
vall, do okolí přístavu Holick,
kde je na pobřeží Baltu řada za-
jímavých abrazních jeskynních
tvarů i malebné rybářské vesni-
ce. Krásné, mořem vyhlazené 
a vymodelované bizarní skalní
útvary s řadou jeskyní, lemují
pobřeží, na kterém ve všech zá-
livech vznikly malebné rybář-
ské vesnice. Červenobílé dře-
věné domy na kůlech s vjezdem
pro rybářské čluny, přivážející
úlovky ryb, byly vybudovány
přímo nad mořskou hladinou 
a jsou typickými švédskými po-
břežními stavbami.

(Pokračování příště)Typická rybářská vesnice na
Lofotech. Foto: Josef Wagner


