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Popelnice nezdraží. Přibudou další na kompost
Žádné zdražování, ceny se nemění. Městští radní rozhodli, že kvůli vývozu 
popelnic Bohumíňáci nebudou muset v příštím roce sahat hlouběji 
do kapsy. Za klasickou popelnici u rodinných domů, která se odváží 
jednou za dva týdny, lidé zaplatí stejně jako letos 1.404 korun. Sídlištní 
kontejner vyvážený jednou týdně bude rovněž stát stejně, 15.964 korun.

I v příštím roce bude 
jako v uplynulých letech 
fungovat systém slev 
a zvýhodnění. Osoby samo- 
statně žijící v rodinném 

domě (jedna osoba v dom-
ku) mohou u platby za vývoz popelnice 
požádat o slevu 600 korun. Ušetří také 
domácnosti, které se zapojí do kampaně 
»Chovám se ekologicky, přidáte se?«. 
V jejich případě se sleva netýká klasických 
popelnic, ale hnědých nádob na rostlin-
ný odpad. Domkaři, kteří se chovají 

ohleduplně k životnímu prostředí, mají 
při uzavření smlouvy na odvoz zeleného 
odpadu nárok na slevu 500 korun.

O neměnné ceny za popelnice se do 
značné míry zasloužili sami obyvatelé 
tím, že lépe odpady třídí. V roce 2013 
skončilo v popelnicích u domů či na síd-
lištích 4 967 tun směsného odpadu z do-
mácností, ovšem dalších 745 tun se po-
dařilo vytřídit a následně zpeněžit. Ročně 
stojí nakládání s komunálem v Bohumíně 
patnáct milionů, více než dva miliony 
z této částky se daří pokrýt díky separaci.

Ceny pro občany se v příštím roce ne-
zvýší, přestože v souvislosti s odpady 
přibyla nová služba. Týká se zeleného 
odpadu, tedy kompostovatelného mate-
riálu. Na šestadvaceti místech ve všech 
městských částech budou stát kontejnery 
o objemu 1 100 litrů, kam budou moci 
lidé bezplatně uložit biologicky rozloži-
telné zbytky. Trávu, listí nebo třeba 
i shnilé ovoce. Službu si město už letos 
odzkoušelo, a protože se osvědčila, příští 
rok bude mít v kalendáři své stálé místo.

Aktivitami v oblasti vývozu bioodpadu 
Bohumín »předběhl dobu«. Od nového roku 
začne platit novela zákona o odpadech, 
která městům ukládá povinnost třídit 
zelený odpad a kovový šrot. Obě tyto ko-
modity město už dávno ve stabilním i mo-
bilních sběrných dvorech odebírá.  (tch)

Listopadové léto. Ty tam jsou doby, kdy jsme v předposledním měsíci 
roku vytahovali kožichy a beranice, kdy přijížděl Martin na bílém koni. 

Klimatické a další změny udělaly v ročních obdobích pořádný »guláš«. 
Během letošního podzimu sice hrála příroda všemi barvami jako v minulých 
letech, ale jinak padal jeden teplotní rekord za druhým. 

Dvacítky v listopadu? Jistě, proč ne. 
Teploty typické pro zcela jiné období 
roku nebyly letos v Bohumíně výjimkou. 
Například šestého listopadu se vyšplhala 
rtuť teploměru na 19,5 stupňů celsia. 

A sněhová nadílka, kterou přiváží Martin 
na bílém koni? Letos by na běloušovi při-
jel v šortkách a tričku s krátkým rukávem. 
11. 11. totiž bohumínská teplotní čidla 
naměřila hodnotu 18,1 stupňů Celsia. 

Nadprůměrné teploty padaly v záři 
slunečních paprsků, ale stejně tak i v noci. 
Jednou z veličin, na kterou se zaměřují 
meteorologové, je nejnižší noční teplo-
ta. Rekord v tomto ohledu padl v Bohu-
míně například v noci na 6. listopadu. 
V Záblatí naměřili meteorologové 15,8 °C, 
což překonalo předchozí rekord o téměř 
sedm stupňů. Dosavadní nejvyšší mi-
nimum z roku 2010 tady přitom bylo 
rovných devět stupňů Celsia.  (red)

Barevný podzim a teplotní rekordy

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Pravidla 
správného topení:
● Nespaluj odpadky

●  Používej moderní kotel 
či kamna.

●  Dřevo suš minimálně jeden 
až dva roky (více tepla, 
méně kouře)

●  Oheň nedus – nastav 
regulační klapky tak, 
aby vzduch mohl k palivu

●  Přikládej častěji menší 
dávku paliva než jednu 
velkou dávku za dlouhý čas 
(neplatí pro automaty 
a zplyňovací kotle)

●  Udržuj teplotu spalin za 
kotlem mezi 150 až 250 °C.

●  Nepouštěj teplo oknem, 
nepřetápěj

●  Pravidelně čisti kotel 
a komín

Podzim. Čas spadaného listí, ale také doba inverzí 

a smogu. Některé faktory kvality ovzduší mohou 

ovlivnit i jednotlivci, občané. Například tím, jak 

(ne)zodpovědně v zimní sezoně vytápějí svůj dům.

Stoupající  ceny plynu 
a elektřiny v posledních le-
tech přiměly řadu lidí k ná-
vratu k topení tuhými palivy. 
Pokud přikládáte do kotle 
koks, kvalitní uhlí nebo dobře 
vysušené dřevo, není vám 
příliš co vytknout. Jenže ně-
kteří skrblíci jdou do extré-
mů a spalují v kotlích kdeja-
ké svinstvo včetně obsahu 
odpadkových košů. To je 
jednak nezodpovědné, ale 
také nezákonné. Argumenty 
»ropáků«, že ve velkých spa-
lovnách končí smetí v peci 
také, jsou založeny na naivitě 
a neznalosti. V domovních 
kotlích, na rozdíl od spalo-

ven, nelze nikdy dosáhnout 
tak vysokých teplot potřeb-
ných pro dokonalé spalování. 
Spalovny navíc disponují 
složitými fi ltry na zachycení 
škodlivin. Při topení v do-
movním kotli ale platí, že co 
si v kamnech spálíte, to vaše 
rodina i sousedé dýchají. 
Spalováním plastů ,  PET 
lahví, nápojových kartonů 
a dalších odpadů vzniká řada 
škodlivin, z nichž má mnoho 
karcinogenní účinky.

Jak už bylo řečeno, pálení 
odpadů zakazuje zákon. Lidé 
mají povinnost nakládat se 
smetím podle systému, který 
stanoví jejich město. Co pat-

Veřejně prospěšné práce 
se bez dotace neobejdou
Na jednání zastupitelstva města 10. listopadu zazněl komentář k rozpočtu města 
na rok 2015, konkrétně k oblastí dotací. Zastupitel Marin Schubert doporučoval, 
aby fi rmě BM servis nebyla přidělena dotace ve výši zhruba 3,5 milionu.

Nově zvolený zastupitel za hnutí NEZÁVIS-
LÍ dokonce zmínil, že je určitě ve schopnos-
tech vedení BM servisu řídit fi rmu tak, aby 
dokázala hospodařit s kladným výsledkem 
i bez této dotace. Tohoto »ocenění« si velice 
vážím a jsem za ně j 
vděčný. Starosta města 
Petr Vícha přímo na jed-
nání zastupitelstva ozřejmil, k čemu uvedená 
dotace slouží. Nyní se pokusím podané vy-
světlení ještě rozvést. 

Zmíněný příspěvek je jedinou provozní do-
tací, kterou město BM servisu poskytuje, 
a slouží výhradně ke krytí nákladů spojených 
s agendou veřejně prospěšných pracovníků 
(VPP). Letos jsme jich zaměstnávali 230. Bez 
dotace by nebylo možné veřejně prospěšné 
pracovníky zaměstnávat. BM servisu by tím 
sice ubylo mnoho nepříjemných starostí spo-
jených s administrativou, řízením, úkolová-
ním a kontrolou těchto osob. Jsem však 
přesvědčen, že zaměstnávání veřejně pro-
spěšných pracovníků má smysl, že je v soula-
du se strategií, kterou stanovila Rada města 
Bohumína a zároveň i v zájmu (doufám, že 
většiny) zastupitelů našeho města. 

Veřejně prospěšní pracovníci nejen že za-
jišťují úklid města, ale jejich zaměstnávání 

v obecné rovině rovněž přispívá ke zlepšení 
sociální situace v Bohumíně, větší bezpečnos-
ti obyvatel a pomáhá vytvářet nová pracovní 
místa. Mimochodem, nejsou toto volební hes-
la také hnutí NEZÁVISLÍ? 

Přestože nejsem zastáncem komunikace 
prostřednictvím médií, rozhodl jsem se takto 
reagovat i s ohledem na další dotčené osoby 
a zaměstnance BM servisu, kterých se tyto 
informace týkají. Uvádět na pravou míru ně-
které »ne zcela přesné« údaje, které byly 
mimo jiné zveřejněny také v předvolebním 
plátku hnutí NEZÁVISLÍ s názvem »OKO 
vidí«, bohužel stojí spoustu času a energie, 
kterou lze vynaložit podstatně efektivnějším 
způsobem. 

Kdokoli, kdo hodlá informovat veřejnost 
a navrhovat různá zlepšení jakýchkoli zave-
dených procesů, by se měl nejprve detailně 
seznámit s problematikou. K tomu postačí 
v případě činností týkajících se BM servisu 
zvednout telefon či sjednat si schůzku. Všich-
ni kompetentní pracovníci (včetně mě) jsou 
k dispozici!

Marek PIEKLO, výkonný ředitel BM servisu

Pomozte s opravou 
chyb v mapách

Mapy a geografi cké udaje 
jsou neodmyslitelnou sou-
částí internetových aplikací. 
Mnoho fi rem a poskytovate-
lů dat prezentuje své infor-
mace pomocí mapových por-
tálů. Jedním z nejznámějších 
v Česku je server Mapy.cz 
provozovaný společností Se-
znam.cz. A právě odtud vyu-
žívá data ve svých aplikacích 
i město Bohumín.

Obrovskou výhodou tohoto 
mapového portálu je také 
možnost online nahlášení 
chyb. Všimne-li si například 
občan Bohumína, že je v mapě 
nepřesnost či chyba, může ji 
v počítači přímo do mapy vy-
značit (po kliknutí na ikonu 
»Chybka?«). Nesrovnalost 
pak stačí popsat a odeslat spo-
lečnosti Seznam.cz, která in-
formaci prověří a sjedná ná-
pravu. V minulosti takto bylo 
nahlášeno už několik desítek 
chyb na území našeho města.

Výhodou těchto oprav je 
jejich následné promítnutí 
i do mapového portálu města 
Bohumína. Ten lze nalézt na 
adrese mapy.mesto-bohu-
min.cz a obsahuje mimo jiné 
také data společnosti Se-
znam.cz. Navíc jsou oprave-
né mapové podklady také 
součástí aplikací města jako 
jsou například hlášení závad, 
databáze fi rem a dalších.

Michal KOLOVRAT

CO ZAZNĚLO NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA

Nepodkuřujte sobě ani sousedům

ří do popelnice, co do sepa-
račních nádob, co do sběrné-
ho dvora. Města zase podle 
zákona musí občanům po-
skytnout místa, kam mohou 
odpady ukládat.  (red)
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Aby nám nebylo na úzké silnici hodně úzko
Málokdo má tak bujnou představivost jako Jules Verne, 
nemůžeme se proto divit našim předkům, že stavěli svá 
sídla v blízkosti komunikací. V tomto umístění spatřovali 
pouze výhody, nepočítali s mohutným rozvojem auto -
mobilismu a s tím, že prostor, postačující jednoduchým 
povozům, bude  pro čtyřkolé miláčky motoristů úzký. 

Tam, kde to je technicky možné, buduje město 
v úzkých ulicích výhybny či parkovací zálivy. 
Co však dělat v případech, kdy úzké hrdlo kvůli 
natěsnaným domům nelze rozšířit? Tady je rada velmi jedno-
duchá – stáhnout nohu z plynu. Motorista tak lehce a bez 
zbytečných fi nančních výdajů předejde možným škodám na 
vozidle a ušetří si i nervy.

Avšak ruku na srdce, z jízdy mnoha našich řidičů si nemů-
žeme brát příklad. Bohužel. I když vedle našich komunikací 
v okrajových městských částech vede většinou zpevněná kraj-
nice, musí chodci zhusta před zběsile uhánějícími auty uska-
kovat a uhýbat. A co teprve, pokud se dvě auta mají na ne 
příliš široké cestě minout. Travnaté plochy, o které se domkaři 
starají, dojdou často značné úhony. 

Přestože jsou tyto plochy většinou ve vlastnictví města, ma-
jitelé rodinných domků v městských částech je kosí, starají se 
o jejich údržbu, vysazují si sem okrasnou zeleň. A město si 
těchto lidí velmi váží, neboť může fi nance použít na důležitější 
věci, než je pokos úzkých zelených pásů u cest. Opečovávaný 
trávníček je ale často ozdoben vyjetými koly. To když ani jeden 
z míjejících se řidičů aut nechce počkat na bezpečném místě, 

až jeho protijedoucí projede. Pochopitelné je 
proto i to, když se domkaři rozhodnou trávní-
ček či kus zeleně za svým plotem chránit. 

Mnohdy svérázným způsobem, který však je velkou hrozbou. 
Používány jsou totiž různé zábrany v podobě kamenů, zabod-
nutých kůlů a jiných pevných překážek, které zejména cyklis-
tům mohou při střetu s nimi způsobit velmi vážná zranění či 
smrt. Apelujeme a prosíme všechny, kteří se k tomuto krajnímu 
způsobu ochrany zeleně odhodlali, aby je odstranili. Nechceme 
nikomu vyhrožovat pokutami či jinými sankcemi. Zeleně nebude 
nejen v našem městě nikdy dost, ale zvažte, zda kousek uchrá-
něné trávy či keřík stojí za zmařený lidský život. Zamyslet by 
se nad způsobem jízdy měli ale zejména řidiči.

Dagmar FIALOVÁ

Interiér zbrojnice se změnil k nepoznání
Místo skromného dvoupokojového 
bytu komfortní zázemí pro celý 
sbor. Hasičská zbrojnice ve Vrbici 
prošla radikální přestavbou. 
Samostatný byteček v přístavbě se 
proměnil v praktické nebytové 
prostory. Hasiči získali prostornou 
klubovnu, kuchyňku a v neposlední 
řadě důstojné sociální zařízení.

Stavbaři vzali proměnu bývalého 
odděleného hasičského bytu zgruntu. 
Bylo třeba odstranit 
příčky, aby se rozšířil 
prostor, nebo ve zdi vy-
bourat otvor a usadit do 
něj propojovací dveře se 
samotnou zbrojnicí . 
„Nový průchod trochu 
zkomplikovala skutečnost, 
že přístavba a původní 
zbrojnice mají podlahy 
v jiné úrovni. Výškový roz-
díl ale hravě vyřešilo pár 
schodů,“ vysvětlila Miro-
slava Šmídová, vedoucí 
organizačního odboru, kte-
rý má dobrovolné hasiče pod palcem. 
Dodala, že ve vzniklých nebytových pro-
storách bylo třeba nově vybudovat pod-
lahy, omítky, rozvody vody či elektřiny. 
Hasiči jistě ocení i novou kuchyňku nebo 
toaletu se sprchovým koutem. Celou zbroj-
nici nyní také vytápí nový plynový kotel 
a budovu hlídá alarm napojený na pult 
centralizované ochrany městské policie.

Do rekonstrukce vrbické zbrojnice 
vložilo město osm set tisíc. Součástí 

investic 
byla mi- 
mo jiné 

i výměna dřevomorkou 
napadených trámů a podest v sušicí 
věži, vybudování manipulační plochy 
neboli provizorního »parkoviště« před 
zbrojnicí nebo výměna vrat externí ga-
ráže. Vrbičtí hasiči si novou klubovnu 
a další zázemí nemohou vynachválit. 
Sami přiložili ruku k dílu a prostory si 
dále zútulňují. A mají plány i do bu-
doucna. V nejbližší době se chtějí pustit 
i do úpravy venkovních prostor. 

Pavel ČEMPĚL

 Společenskou místnost si hasiči vyzdobili desítkami cen 
a pohárů z různých soutěží.   Velitel jednotky Eduard Rajski 
s neonovým logem vrbického sboru, které vyrobil jeden z mladých 
hasičů.  Před zbrojnicí ve Vrbici vznikla i nová »manipulační« 
plocha ze zámkové dlažby.  Foto: Pavel Čempěl

ytu zgruntu. 

i výměna dře

K ZAMYŠLENÍ
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo dveří 
A135 a A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se 
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné infor-
mace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. 
Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 38, kategorie 
I., 7. patro. Věžový dům s funk- 
cí domovníka poblíž kruhového 
objezdu, supermarketu Billa 
a autobusového stanoviště, 
plastová okna. K bytu náleží 
balkon. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,86 m2, celková 
plocha bytu 31,18 m2. Prohlíd-
ka 24.11. ve 14.15–14.30 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 
24.11. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 53, kategorie 
I., 11. patro. Věžový zateplený 
dům v klidové zóně poblíž cen-
tra města, supermarketu, zá-
kladní a mateřské školy. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
59,37 m2, celková plocha bytu 
60,71 m2. Prohlídka 24.11. ve 
14.00–14.15 hodin. Opakova-
ná licitace se koná 24.11. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 65, kategorie 
I., 12. patro. Věžový dům 
v centru města poblíž vlakové-
ho i autobusového nádraží. 
Možnost parkování před do-
mem. Byt s balkónem a rekon-
struovanou koupelnou. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,82 
m2, celková plocha bytu 70,34 
m2. Prohlídka 24.11. ve 14.30
–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 24.11. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, 
číslo bytu 5, kategorie I., 2. 
patro. Cihlový nízkopodlažní 
dům poblíž kruhového objez-
du a autobusové zastávky, 
nově provedeno ústřední vytá-
pění s domovní kotelnou. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
68,42 m2, celková plocha bytu 
68,42 m2. Prohlídka 25.11. 
v 9.15–9.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 26.11. 
v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 
558, číslo bytu 2, kategorie II., 
1. patro. Nízká cihlová zástav-
ba se zateplenými štítovými 
stěnami, plastová okna. Plocha 

pro výpočet nájemného 62,16 
m2, celková plocha bytu 67,71 
m2. Prohlídka 25.11. v 9.45-
10.00 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 26.11. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 28, kategorie 
I., 5. patro. Věžový dům s funk-
cí domovníka poblíž super-
marketu Billa, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,64 m2, celková plocha bytu 
69,96 m2. Prohlídka 26.11. ve 
14.30–14.45 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 26.11. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, 
číslo bytu 46, kategorie I., 10. 
patro. Věžový dům, který bude 
v roce 2015 rekonstruován 
včetně zateplení. Byt s plasto-
vými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 76,56 
m2, celková plocha bytu 78,98 
m2. Prohlídka 25.11. v 8.45
–9.00 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 26.11. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvobodite-
lů 1025, číslo bytu 11, katego-
rie I., 4. patro. Nízkopodlažní 
zateplený dům poblíž školy, 
školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Možnost par-
kování u domu. Byt s balko-
nem a neprůchozími pokoji po 
celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,25 
m2, celková plocha bytu 57,29 
m2. Prohlídka 24.11. v 15.00
–15.15 hodin a 25.11. v 9.00–
9.15 hodin. Licitace se koná 
26.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Jateční 1153, 
číslo bytu 13, kategorie I., 
3. patro. Věžový zateplený dům 
s bezbariérovým vstupem, 
v bytě je upravené sociální 
zařízení včetně zárubní. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 67,15 m2, celko-
vá plocha bytu 69,02 m2. Pro-
hlídka 26.11. v 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace 
bezbariérového bytu se koná 
1.12. v 15.00 hodin. Licitace 
se mohou zúčastnit pouze 

osoby s omezenou schop-
ností pohybu.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 89, kategorie 
I., 8. patro. Dům se nachází 
poblíž zrenovovaného parku, 
školky, nákupních center 
Kaufl and a Albert. Byt s lodžií 
je po celkové rekonstrukci, 
v koupelně je sprchový kout. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,99 m2, celková plocha bytu 
53,53 m2. Prohlídka 26.11. 
v 15.15–15.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 1.12. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, 
číslo bytu 8, kategorie I., 2. 
patro. Věžový zateplený dům 
poblíž školy, školky, zdravotní-
ho střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem, kuchyňskou 
linkou a plynovým sporákem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,07 m2, celková plocha bytu 
60,00 m2. Prohlídka 26.11. 
v 15.00–15.15 hodin a 27.11. 
v 10.00–10.15 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 1.12. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 
204, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní dům 
s uzavřenou zahradou. Plynové 
topení, plastová okna a zrekon-
struovaná koupelna. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,70 
m2, celková plocha bytu 43,70 
m2. Prohlídka 24.11. v 15.15
–15.30 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 1.12. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul.  Okružní 
1055, číslo bytu 32, kategorie 
I., 7. patro. Věžový zateplený 
dům s plastovými okny se 
nachází v blízkosti školy, škol-
ky, obchodů a centra města. 
V bytě je kuchyňská linka 
a nová spížní skříň. V koupel-
ně je sprchový kout. Plocha 
pro výpočet nájemného 37,27 
m2, celková plocha bytu 38,61 
m2. Prohlídka 25.11. v 8.30
–8.45 hodin a 26.11. ve 14.45–
15.00 hodin. Licitace se koná 
1.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
542, číslo bytu 9, kategorie I., 
3. patro. Nízká cihlová zástav-
ba poblíž restaurace, v přízemí 
domu se nachází prodejna 
potravin, v bytě jsou velké 
místnosti. Plocha pro výpočet 
nájemného 100,40 m2, celková 
plocha bytu 100,40 m2. Pro-
hlídka 27.11. v 9.30–9.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 1.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 69, kategorie 
I., 12. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa a autobu-
sového stanoviště, plastová 
okna. K bytu náleží balkon. 
Plocha pro výpočet nájemného 
66,89 m2, celková plocha bytu 
68,46 m2. Prohlídka 1.12. ve 
14.00–14.15 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 1.12. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, 
číslo bytu 42, kategorie I., 9. 
patro. Věžový dům s plastový-
mi okny, v roce 2015 proběhne 
celková rekonstrukce domu 
včetně zateplení. K bytu náleží 
balkon. Plocha pro výpočet ná-
jemného 76,56 m2, celková 
plocha bytu 78,98 m2. Prohlíd-
ka 27.11. v 9.00–9.15 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 
1.12. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+5, tř. Dr. E. Bene-
še 766, číslo bytu 1, kategorie 
I., 1. patro. Nízká cihlová zá-
stavba poblíž centra města, 
zrekonstruovaný byt s ústřed-
ním topením a kuchyňskou 
linkou. Plocha pro výpočet 
nájemného 124,10 m2, celková 
plocha bytu 129,10 m2. Pro-
hlídka 3.12. ve 14.30–14.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 3.12. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 
468, číslo bytu 6, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům v klidné části města 
poblíž parku, supermarketu, 
pošty a dětského lékaře. Mož-
nost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny, ústředním 

Připravované licitace městských 
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topením a zděným jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 43,75 
m2, celková plocha bytu 45,60 
m2. Prohlídka 1.12. ve 14.15–
14.30 hodin a 2.12. v 9.45–10.00 
hodin. Licitace se koná 3.12. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
689, číslo bytu 5, kategorie I., 2. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům poblíž autobusového nádra-
ží. Možnost parkování před do-
mem. V bytě je ústřední vytápění, 
k bytu náleží lodžie. Plocha pro 
výpočet nájemného 98,68 m2, 
celková plocha bytu 102,76 m2. 
Prohlídka 1.12. v 15.00–15.15 ho-
din a 2.12. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace se koná 3.12. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Komenského 
535, číslo bytu 6, kategorie I., 3. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. V bytě je 
ústřední vytápění, v koupelně 
rohová vana a dvě umyvadla. 
K bytu náleží balkon. Plocha pro 
výpočet nájemného 79,91 m2, cel-
ková plocha bytu 83,71 m2. Pro-
hlídka 1.12. ve 14.30–14.45 hodin 
a 2.12. v 9.30–9.45 hodin. Licita-
ce se koná 3.12. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1019, číslo bytu 29, kategorie I., 
8. patro. Zateplený věžový dům 
po celkové rekonstrukci poblíž 
školy, školky, zdravotního stře-
diska a supermarketu. Dům s 
funkcí domovníka. Byt s balko-
nem a zděným bytovým jádrem. 
V bytě je nové PVC a koupelna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
54,42 m2, celková plocha bytu 
55,42 m2. Prohlídka 1.12. ve 
14.45–15.00 hodin a  2.12. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace se 
koná 3.12. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 29, kategorie I., 
6. patro. Věžový dům s funkcí do-
movníka poblíž supermarketu 
Billa, plastová okna. Byt má bal-
kon, zrekonstruovanou koupelnu 
a nové PVC. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,64 m2, celková 
plocha bytu 69,96 m2. Prohlídka 
3.12. v 15.00–15.15 hodin a dne 
4.12. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
se koná 8.12. v 16.00 hodin.

Bližší informace  596 092 199, 
e-mail: vachtarcikova.lenka@
mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,

majetkový odbor

bytů 

 ●  Mobilní sběrný dvůr ve 
Starém Bohumíně navštívil 
26. října nezvaný host. Po-
berta násilně vnikl do oploce-
ného stanoviště a kradl zde 
kovový materiál. Když se 
k místu blížila přivolaná hlíd-
ka, muž se pokusil o útěk. 
Strážníci ho ale dostihli a za 
použití donucovacích pro-
středků zpacifi kovali. Jelikož 
šlo o notorického zloděje, na 
místě si ho převzala republi-
ková policie.

 ● Dopoledne 30. října v Loun-
ské ulici zajistila hlídka dva 
zloděje, kteří kradli plechy 
z městského domu. Oba vý-
tečníci skončili kvůli dřívěj-
ším krádežím na policejní 
stanici. MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

 ●  Sehraná trojice zlodějů 
úřadovala 30. října večer v řa-
dových garážích u drátoven. 
Dva pachatelé vnikli do jedné 
z garáží, třetí komplic opodál 
hlídal. Když uviděl strážníky, 
dal svým kumpánům echo 
a ti okamžitě vzali do zaje-
čích. Autohlídka však oba 
zloděje dostihla v Okružní 
ulici. Pak se strážci zákona 
vrátili ke garážím a zadrželi 
posledního spolupachatele 
– hlídače.  

 ●  V křoví »zaparkované« 
bezprizorní kolo se zapnutým 
světlem zaujalo 1. listopadu 
o půlnoci hlídku v Jateční uli-
ci. Strážníci se rozhlédli po 

okolí a cyklistu na-
čapali při vloupání 
do nedaleké garáže u domu. 
Prozradila jej baterka, kterou 
si při činu svítil. Před garáží 
už měl připravený lup, který 
si chtěl odvézt.

 ● S nezaplacenou lahví ginu 
utekl 2. listopadu lapka z pro-
dejny Lidl. Podle popisu a po-
mocí kamerového systému 
strážníci muže vypátrali a za-
drželi v Nerudově ulici. Ukra-
dený alkohol měl v batohu. 
Musel jej vrátit prodejně a za 
krádež vyfasoval blokovou 
pokutu.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

Maják městské policie

Dětský plácek v přírodním duchu
Nepraktický a ošklivý asfalt je minulostí. Trendem dnešní doby je projektování 
z přírodních materiálů. V tomto duchu se nesla i úprava plácku za prodejnou Hruška 
v ulici Svat. Čecha. O prázdninách tady přibyla dětská atrakce, skluzavka s průlezkami. 
Nyní se proměnilo i okolí pískoviště.

„Snažili jsme se celý prostor oživit. Nejprve 
jsme odstranili starý a popraskaný litý asfalt. 
Poté jsme prostranství zúžili a kolem pískoviš-
tě vytvarovali dva metry široký prstenec 
z mlata. Ze stejného přírodního materiálu 
jsou i dvě přístupové cestičky,“ popsal úpravy 
Roman Pak z odboru životního prostředí 
a služeb. Zbylou plochu po odtěženém asfaltu 
pracovníci zasypali zeminou a čeká ji zatrav-
nění.

Proměně plácku předcházel průzkum mezi 
místními obyvateli. Většina byla pro zacho-

vání původního pískoviště a obnovu jeho 
okolí. Kvůli shlukování výrostků a problémo-
vých part zato lidé příliš nestáli o umístění 
laviček. Ty ale nakonec v místě zůstanou, aby 
si měly kam sednout maminky, které tady 
tráví čas s dětmi. Lavičky ovšem budou nové 
a budou rozmístěny blíže k pískovišti.

Terénní a další úpravy prostranství stály 115 
tisíc. Plácek díky nim prokoukl a o to více nyní 
bijí do očí okolní popraskané a zvlněné chod-
níky. I na ně by se ale mělo dostat. Figurují 
v »zásobníku« projektů na příští rok.  (tch)

Dětské hřiště v ulici Svatopluka Čecha je zregenerované. Oprava okolních 
chodníků je předběžně v plánu na příští rok.  Foto: Pavel Čempěl
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Úderem jedenácté vzpomněli na veterány
11.11. v 11 hodin. Už pětadevadesát 

let si v tuto dobu celý svět připomíná 

Den válečných veteránů. Je věnován 

žijícím i padlým vojákům všech 

válek. Lidem, kteří konfl ikty 

nezpůsobili, přesto se jich museli 

účastnit a často zaplatit životy.

Tento den se ve světě nazývá různě –
Den příměří, Den vzpomínek či Den 
válečných veteránů. Jeho poselství je 
ale stejné, uctít válkou zmařené životy. 
Lidé si ho připomínají od roku 1919 
vždy 11. listopadu přesně v 11 hodin. Jde 
totiž o symbolické datum a hodinu, kdy 
po podepsání příměří mezi Spojenci 

a Německem utichla palba a ustaly boje 
první světové války. Symbolem tohoto 
dne se stal vlčí mák, jehož rudé květy 
tehdy v celých lánech pokrývaly bojiště 
a hroby padlých vojáků.

Den válečných veteránů si, byť se 
značným zpožděním, našel cestu také
k nám. Česko si tento významný den 
připomíná od roku 2001. V našem městě 
se pietní akt pravidelně koná u památ-
níku padlým v obou světových válkách 
ve Starém Bohumíně. Letos u monumen-
tu na náměstí Svobody položili kytice 
zástupci města a radnice, členové 
základní organizace Českého svazu 
bojovníků za svobodu a děti ze starobo-
humínské školy.  (erh)

Vánoční výstava
Do 2. ledna probíhá v domě 

U Rytíře na náměstí Svobody 
ve Starém Bohumíně »Vá-
noční prodejní výstava«. 
K prodeji jsou šperky, bižu-
terie, keramika, hračky, 
vánoční dekorace, výrobky 
z pedigu, přání, obrázky, su-
šené ovoce. Výstava je pří-
stupná každé úterý a pátek 
od 15 do 18 hodin.  (red)

Protimotorkářská zábrana
Z břehu na břeh suchou nohou a bez 
drncání. Přemostění Odry v Pudlově 
už opět slouží bez omezení. Přestavba 
Antošovické lávky skončila a lidé už 
mohou pěšky či na kole testovat její 
podlahu z kompozitního materiálu.

Podlahu lávky původně tvořila dřevěná 
prkna. I když byla z tvrdého masivu, ve vlh-
kém prostředí se neosvědčila. Hnila, kroutila 
se. Nyní proto došlo na jejich výměnu za plas-
tové rošty. Ty vytvořily jednolitou plochu bez 
nerovností, která odolá rozmarům počasí. 

V rámci výměny pochůzné části prodělala 
lávka ještě jednu změnu. Na obou přístupo-
vých stranách se objevily »zátarasy« v podobě 
plastových sloupků. Nepřekážejí chodcům ani 
cyklistům a projedou kolem nich i invalidé na 
vozíčku. Kdo však neprojede, jsou frajírci na 
čtyřkolkách, kteří lávku zneužívali.

Výměna podlahy lávky a další inovace přišly 
městskou kasu na téměř dva miliony. Bohumín 
nyní jedná s Ostravou o fi nanční spoluúčasti 
na opravě. Hranice katastru totiž  vede stře-
dem toku a před čtrnácti lety postavila přechod 
přes Odru obě města společně.  (tch)

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu 

v Bohumíně vyhlašuje výběro-
vé řízení na pracovní místo na 
odboru odboru rozvoje a in-
vestic. Pracovní poměr je na 
dobu určitou, zástup za mateř-
skou dovolenou. Termín dodá-
ní přihlášek je do 28. listopadu. 
Bližší informace na stránkách 
www.mesto-bohumin.cz, sek-
ce Radnice, rubrika Nabídka 

práce, nebo ve vývěskách. (red)

POZVÁNKA

Pozemky na prodej
Město Bohumín nabízí 

k prodeji pozemky pro vý-
stavbu dvou rodinných domů 
v Záblatí. Jde o vyhledáva-
nou lokalitu díky klidnému 
prostřední a množství zeleně.

K prodeji jsou určeny po-
zemky číslo 246/3, 246/1 
a část 248 o rozloze 915 m2 
a 970 m2. Parcely jsou urče-
ny k výstavbě rodinných 
domů. Jsou přístupné z ko-
munikace a mají možnost 
napojení na inženýrské sítě.

V blízkém okolí se nachází 
mateřská a základní škola, 
sportovní hřiště, kulturní za-
řízení, restaurace, obchod, 
pobočka pošty i autobusová 
doprava. Výborná dostup-
nost Bohumína i Rychvaldu. 

Minimální vyvolávací cena 
pro licitační řízení je 430 ko-
run za metr čtvereční. Zájemci 
se mohou hlásit na majetko-
vém odboru, budova B měst-
ského úřadu, kancelář 103. 
Bližší informace na čísle  
596 092 228 nebo e-mailem 
holeszova.jana@mubo.cz. 



246/1

248 246/3
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Reklamovaná tribuna před dokončením
Divácká tribuna, pokus druhý. Na hřišti bohumínského fotbalového klubu (opět) 
stojí ocelová konstrukce nové tribuny. Už druhá. Tu první odmítlo město kvůli 
hrubým nedostatkům převzít. Nyní se zdá, že už je vše v pořádku. Zbývá jen 
nainstalovat střechu, sedačky a je hotovo.

„Tribuna měla stát do konce 
srpna, chtěli jsme ji slavnostně 
otevřít během prvního zápasu 
nové sezony. Otevřeme ji však 
až příští rok u příležitosti za-
hájení jarní části soutěže,“ po-
steskl si místostarosta Igor 
Bruzl. 

Šest metrů vysoká fotbalo-
vá tribuna se rozkládá na 
ploše 173 metrů čtverečních. 
Fandům nabídne 235 míst 
k sezení na plastových sedač-
kách, čtyři místa jsou přizpů-
sobena vozíčkářům. „Za dílčí 
úspěch považuji, že tribunu 
těchto rozměrů a parametrů 
postavili dva lidé. To jsem 
ještě nikde neviděl,“ komen-
toval Bruzl sarkasticky zku-
šenost ze stavby, kdy během 
kontrolních dnů nebo náhod-
ných prohlídek staveniště 
nikdy nezastihl na místě více 
než dva pracovníky.

Laxní přístup, ignorování 
projektové dokumentace 

a následná reklamace vadné 
konstrukce. To vše stavbu 
prodlužovalo. Za nedodržení 
termínu naskakovalo stavební 

firmě denně nemalé penále. 
Těsně před dokončením stav-
by už sankce v součtu dosáhly 
čtvrt milionu. Všechno zlé je 

ale k něčemu dobré. Peníze 
z penále chce město využít na 
stavbu střídaček pro hráče na 
druhé straně hřiště. K inovaci 
fotbalového areálu přispěje 
i společnost Bospor, která 
zde hodlá nainstalovat umě-
lé zavlažování.

Pavel ČEMPĚL

Fotbalová tribuna s novým chodníkem přijde na 4,6 milionu. Čtyřicet procent nákladů městu pomůže uhradit 
státní dotace.  Foto: Pavel Čempěl

Les na místě bývalého stadionu nebo vilek
Téměř dvě stě nových stromů a na šest stovek keřů přibude do konce 
listopadu v areálu na Faji. Odstartovala tady už třetí etapa výsadby izolační 
zeleně. Zalesnění oblasti bude stát 1,5 milionu. Devadesát procent nákladů 
uhradí dotace z Evropské unie a státního rozpočtu.

„Výsadba zeleně je součástí celkové 
proměny bývalého sportovního areálu 
v Revoluční ulici. Nejprve zahradníci 
odstranili nebezpečné stromy, náletové 
dřeviny a křídlatku. Pak začali s výsad-
bou nových stromů a keřů,“ uvedla 

Ľubica Jaroňová z odboru životního 
prostředí a služeb.

Největší zastoupení na Faji budou mít 
javory. Sází se šedesát kusů a sedm růz-
ných druhů. Budou zde růst i dlouho-
věké duby, lípy či jinany, okrasné třešně, 

jabloně a hrušně, ale také habry, osiky, 
jasany, břízy nebo jeřáby. 

Další várky nových dřevin se dočká 
příští rok také Skřečoň. Izolační zeleň 
bude lemovat areál Rockwoolu, po doho-
dě se bude sázet přímo na pozemcích 
fi rmy. Výsadba se týká dvou set stromů 
a osmi set keřů. Vyčleněná oblast původně 
sloužila k bydlení. Rodinné domy ale 
Rockwool před časem vykoupil a zboural. 
Před výsadbou bude proto třeba lokalitu 
vyčistit a ještě letos vykácet necelou pa-
desátku přestárlých ovocných stromů 
z bývalých zahrad. Nové dřeviny se zde 
objeví na jaře. Díky zelené bariéře se 
v okolí sníží hluk i množství polétavého 
prachu. Odhadované náklady na čtvrtou 
etapu výsadby jsou 1,1 milionu. Stejně 
jako na Faji uhradí většinu dotace.

Sázení zelených bariér odstartovalo 
před dvěma lety. Dva tisíce stromů a tisíc 
keřů přibylo ve skřečoňském Gliňoči 
a Dolním poli a v Záblatí u sídliště Továr-
ní. Loni proběhla druhá etapa výsadby na 
bývalé skládce u Budovatelské ulice na 
pomezí Skřečoně a Záblatí. Zahradníci tu 
vysadili 1 600 stromů. Investice do prv-
ních dvou etap činila pět milionů, většinu 
rovněž pokryly dotace.  (balu)

Nová zeleň přispěje k proměně bývalého 
stadionu na Faji. Foto: Pavel Čempěl
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Do vánočního se Bohumín oblékne slavnostně
Prodloužené babí léto mohlo 

leckoho zmást, ovšem kalendář 

hovoří jasně. Za měsíc jsou tady 

Vánoce a přípravu na ně nelze 

podcenit. V centru i městských 

částech je v plném proudu instalace 

vánoční výzdoby. Její slavnostní 

rozsvěcení proběhne 30. listopadu.

V celém Bohumíně se letos rozzáří 
čtrnáct vánočních stromů. Svůj symbol 
bude mít každá městská část, ale oproti 
loňsku dojde k několika změnám. Na-
příklad v rozlehlém Záblatí se tentokrát 
sváteční výzdoby dočkají hned tři jehlič-
nany. Jeden v dolní části poblíž restau-
race Partyzán, další na točně u pošty 
a premiérově i strom na nově vzniklém 
prostranství naproti sokolovně. Záblatí 
tedy nemá o stromy nouzi. Zato Skře-
čoň, počtem obyvatel druhá největší 
městská část, ano. Dosud zde funkci 
vánočního stromu plnila borovička 
u prodejny Hanusek. Ta už má ale 
svá nejlepší léta za sebou a je třeba se 
poohlédnout po nové »jolce«. 

V dalších městských částech zůstávají 
stromy tradiční. Výzdoba na nich dokon-
ce zůstala z loňska. BM servis ji pouze 
musí zkontrolovat a upravit, protože 
během roku si s ní pohrál vítr a své udělal 
i přirozený růst stromů. Někde bylo 
také třeba staré žárovičky komplet 
vyměnit, například na smrčku u novo-
bohumínského kostela. „Světla zde už 
dosloužila, byla deset let stará. Jehličnan 
dostal osm nových vánočních řetězů. 
Současně jsme rozšířili výzdobu dalších 
dvou stromů v centru, smrčků na ná-
městí,“ sdělila vedoucí organizačního 
odboru radnice Miroslava Šmídová 
s tím, že obnova a pořízení nové výzdo-
by letos v Bohumíně přijde na sto tisíc. 
Dalších sto dvacet tisíc stojí instalace 
(a po svátcích demontáž) vánočních 
dekorací, které kromě nazdobených 
stromů tvoří také hvězdy na lampách 
a podobně.

Do vánočního se letos Bohumín oblékne 
30. listopadu. Na programu je od 17 hodin 
slavnostní rozsvěcení stromů na náměstí 
T. G. Masaryka. Součástí akce bude kon-
cert zpěváka Pavla Vítka. (tch)

Výzdoba na smrčku u kostela v Novém Bohu-
míně dosloužila, po deseti letech má strom 
novou.  Foto: Pavel Čempěl

Literární večer na konzulátu
Bohumínská rodačka, spisovatelka a překladatelka 
Alena Mrázová pokračuje v představování svého 
nového díla. Poté, co s knihou Vzkaz po Elfi  Nitche 
seznámila v září bohumínské příznivce, uspořádala 
nyní setkání se svými polskými přáteli. V pondělí 
10. listopadu na půdě polského konzulátu v Ostravě.

Dílo, ve kterém se autorka 
věnuje tématu odchodu člo-
věka na druhý břeh, vyšlo 
v roce 2007 coby součást 
souhrnné publikace Dům 
učitelů. Nyní spatřil Vzkaz 
po Elfi Nitche světlo světa 
samostatně, navíc ve dvou 
jazykových mutacích. Alena 
Mrázová knihu sama přelo-

žila a získala v Polsku nomi-
naci na cenu v celostátní 
soutěži o původní autorskou 
publikaci »Ogólnopolski 
konkurs na autorską książkę 
literacką – Świdnica 2013«.

Přestože autorka už dlou-
há léta v Bohumíně nežije, 
nikdy na něj nezapomněla 
a při každé příležitosti na něj 

ráda vzpomíná. V oblasti 
psaného slova je tak Bohu-
mín díky Aleně  Mrázové 
v podvědomí veřejnosti. 
O městě na soutoku Odry 
s Olší také velmi vřele hovo-
řila generální konzulka pol-
ské republiky v Ostravě Anna 
Olszewska.

Zájemci mohou nejnovější 
publikaci Aleny Mrázové 
– Vzkaz po Elfi Nitche – 
koupit u vybraných knihkupců, 
část podepsaných výtisků je 
k mání také v bohumínském 
Salonu Maryška. (erh)

1) Literární večer na polském konzulátu v Ostravě. 2) Alena Mrázová (vlevo) a generální konzulka polské republiky 
v Ostravě Anna Olszewska (vpravo).  Foto: Petr Piechowicz

Sportovní dopoledne
V sobotu 22. listopadu se 

od 9 do 12.30 hodin ve 
Sportcentru Bohumín koná 
9. ročník Sportovního dopo-
ledne. Cvičení bude probíhat 
ve čtyřech sálech najednou 
a hodiny povede devět lekto-
rů. Na programu je jóga, step 
aerobik, bosu, interval aero-
bik, kruhový tréning, břišní 
pekáč, velké míče, spinning, 
piloxin. Vstupné pro členy 
klubu je 60 korun, pro ostatní 
150 korun. Vybrané vstupné 
půjde na konto organizace 
Dobrý anděl, která pomáhá 
rodinám s onkologicky ne-
mocnými dětmi. Bližší infor-
mace najdete na stránkách 
www.aerobikbohumin.net 
nebo  608 333 771.  (ide)

POZVÁNKY

Adventní koncert
Křesťanský sbor v Bohumí-

ně pořádá koncert skupiny 
Okteto s adventním posel-
stvím. Koná se 6. prosince 
v 16 hodin v koncertním sále 
Základní umělecké školy 
v Žižkově ulici. Vstupné je 
dobrovolné.  (red)
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Popáté do Beskyd a Jeseníků
Za čerstvým vzduchem. Bohumínské děti, které trpí alergií, astmatem, častým 
onemocněním dýchacích cest, obezitou nebo skoliózou vyrazí i v příštím roce na 
měsíc do horských ozdravoven. Město pro ně už pátým rokem rezervovalo léčebny 
v beskydských Metylovicích a jesenických Zlatých Horách. Dopravu do ozdravoven 
zaplatí město, samotný pobyt hradí v plné výši zdravotní pojišťovny.

Rodiče už mohou hlásit své 
děti k ozdravnému pobytu 
u dětských lékařek. K přijetí 
do sanatoria je totiž zapotře-
bí jejich doporučení. Návrh 
na zařazení dítěte do léčebny 
pak schvaluje revizní lékař 
příslušné zdravotní pojišťovny.

V Metylovicích má Bohu-
mín rezervován měsíční ter-
mín od 31. ledna, ve Zlatých 
Horách od 2. února. Do ozdra-
vovny může vyrazit i rodič 
s předškolákem, to už ale zá-
leží na jeho osobní domluvě 
s léčebnou. Součástí ozdrav-
ných pobytů budou nejen lé-
čebné kúry, ale i školní výuka. 

„Termíny pobytů jsme zvoli-
li záměrně. Jednak je ukon-
čeno první pololetí a učitelé 
mají v tu dobu uzavřenu kla-
sifi kaci pro pololetní vysvěd-
čení. Zároveň vrcholí topná 
sezona a kvalita ovzduší tak 
bývá nejhorší,“ uvedla ve-
doucí odboru školství, kultury 
a sportu Pavla Skokanová.

Léčebné pobyty Bohumín 
pořádá a dotuje od roku 2011. 
Ročně se jich účastní asi še-
desát dětí. Celkově jich díky 
projektu vyjelo za čerstvým 

vzduchem přes 260. Rozpočet 
města to přišlo na více než 
440 tisíc. Až do roku 2013 totiž 
město přispívalo rodičům na 
regulační poplatky za pobyt 
dítěte v sanatoriu, a to část-
kou dva tisíce korun na dítě. 
Teď radnice financuje hro-
madnou přepravu dětí tam 
i zpět a zajišťuje koordinaci.

Kromě toho přispívá rad-
nice předškolním i školním 
dětem rovněž na týdenní po-
byty v přírodě, v solné jesky-
ni, na bruslení, plavání nebo 
saunování. Ročně tak jde na 
tyto aktivity z rozpočtu přes 
jeden milion korun.  (balu)

AKTUÁLNĚ

Z Oderbergu do Oderbergu
Na počátku naší cesty do braniborského Oderbergu byla pohlednice s nápisem 
»Gruss aus Oderberg« (Pozdrav z Oderbergu). Jedna z členek krojované skupiny při 
sdružení Maryška ji našla v internetové aukci a v domnění, že jde o »náš« Oderberg 
(dřívější německý název Starého Bohumína), pohlednici zakoupila. Brzy však vyšlo 
najevo, že vůbec nejde o Starý Bohumín, ale o malé německé město. 

Zuzana Maléřová v Muzeu vnitrostátní lodní dopravy 
s bývalým starostou města.  Foto: OS Maryška

Německý Oderberg má v současnosti zhruba 
dva a půl tisíce obyvatel. Leží ve spolkové zemi 
Braniborsko nedaleko od polských hranic, ne-
celých 55 kilometrů východně od Berlína. 
Městem protéká jedno z vedlejších ramen řeky 
Odry nazývané Alte Oder (Stará Odra). Řeka 
byla základním dějotvorným prvkem v historii 
celé lokality a udávala charakter i tempo míst-
ního života a hlavně hospodářství. K poctě 
Odry bylo před 60 lety v Oderbergu založeno 
Muzeum vnitrostátní lodní dopravy (Binnen-
schifffahrts-Museum). Toto muzeum se stalo 
styčným bodem naší návštěvy a celé exkurze.

Počáteční zjištění, že není jen jeden Oderberg, 
v nás vyvolalo řadu otázek. Především nás zají-
malo, proč ty shodné názvy? Jak je možné, že 
města, ležící od sebe 627 kilometrů, mají shod-
ná jména? Částečnou odpověď nám dala sama 
historie. Bohumín byl založen v rámci středo-
věké velké kolonizace, která u nás probíhala po 
celé 13. století. V té době k nám přicházeli ně-
mecky hovořící kolonisté a usazovali se v dosud 
slabě osídlených, zalesněných pohraničních 
oblastech. Zde pod vedením profesionálního 
středověkého zakladatele (lokátora) zakládali 
zcela nové vesnice nebo dosavadní vsi přetvářeli 
na města (lokace). A to byl i případ Bohumína. 
Původně nehrazená polská trhová osada s ná-
zvem Bogun se na konci 13. století proměnila 
v město či spíše městečko, a to pod vedením 
hornolužického šlechtice Heinrica de Baruth.

Tato skutečnost v nás ihned vyvolala druhou 
otázku. Mohli pocházet nově příchozí obyvatelé 
přímo z braniborského Oderbergu a podílet se 
na proměně původní osady v městečko Oder-
berg? Název i strategická poloha u řeky Odry 
mohou naznačit, že ano. Tato domněnka byla 
podnětem k naší výpravě i k dalšímu bádání. 
V rámci krátké návštěvy Oderbergu jsme nahléd-
li hlouběji do historie a ta nám odhalila několik 
nových společných dějinných prvků a pojítek. 
Zároveň však vyvstaly nové otázky i podněty pro 
další výzkum, který budeme i nadále naplňovat.

Zuzana MALÉŘOVÁ, sdružení Maryška 

Změna provozní 
doby pošty
Česká pošta upravuje od 

1. prosince provozní dobu 
u tří bohumínských poboček. 
Reaguje tím na podněty ob-
čanů. Délka otevírací doby 
zůstává stejná, pouze se po-
souvá tak, aby lépe vyhovova-
la návštěvníkům. Ke změně 
dochází od prosince u pošt 
v Záblatí (Bohumín 4) a v 
Pudlově (Bohumín 5), které 
ve všední dny otevřou o ho-
dinu dříve. Ve Skřečoni (Bo-
humín 3) se pro změnu ote-
vírací doba prodlouží.

 ●  ZÁBLATÍ, PUDLOV
 8-10 (dosud 9-11) 
a 14-17 hodin

 ● SKŘEČOŇ
 8-11 a 14-17 (dosud 13-16) 
hodin (red)

Otevřené dveře 
Škola Slezské diakonie 

pořádá 5. prosince den otevře-
ných dveří ve svých bohumín-
ských pracovištích. V Nerudově 
ulici od 8 do 12 hodin, na ná-
městí Svobody ve Starém Bo-
humíně od 8 do 15 hodin. 
Prohlídky budou probíhat 
každou celou hodinu.  (maga)

Novoroční Fleret
Vizovická folkrocková sku-

pina Fleret, známá svými 
předělávkami valašských 
písniček, vystoupí 2. ledna 
v 16 hodin v kulturním domě 
v Dolní Lutyni. Předprodej 
vstupenek probíhá do 15. 
prosince v kanceláři kultur-
ního domu. Místa k sezení 
stojí 250 korun, ke stání 150 
korun. Další informace na 
telefonu 734 788 717 nebo
e-mailu osvetovabeseda@
dolnilutyne.org.   (dl)

KRÁTCE

Vzorná péče
Chci velmi poděkovat léka-

ři Vojtěchu Žochovi z měst-
ské polikliniky v Novém 
Bohumíně za vzornou péči 
a profesionalitu po dobu mé 
nemoci. Velký dík patří také 
jeho asistentce, sestřičce 
Ivance Karvalové za láskypl-
ný přístup k pacientům, 
úsměv a milé slovo, které 
v dnešní době tolik chybí.

 Václav SZYMSZA
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Nová vířivka, která hraje barvami
Saunový svět bohumínského aquacentra má nové lákadlo. Poblíž sudové sauny vyrostl 
pod širým nebem venkovní whirlpool. Může v něm najednou relaxovat šest až osm lidí.

Venkovní vířivka z nerezové 
oceli má průměr tři metry, je 
metr hluboká a pojme čtyři 
kubíky vody. Stejné množství 
upravené a už ohřáté vody je 
v podzemní akumulační jímce 
připraveno okamžitě doplnit 
obsah whirpoolu, který hosté 
rozcákají.

„Díky nové atrakci mohou 
návštěvníci venku relaxovat 
v lázni o teplotě pětatřiceti 
stupňů. Systém trysek a víři-
vých módů si ovládají sami 
pomocí tlačítka. Zážitek ještě 
umocňuje systém podvodních 
barevných světel, která vy-
niknou zejména po setmění,“ 

popsal přednosti nové atrakce 
vedoucí aquacentra Jaromír 
Voráč.

Venkovní areál aquacentra 
nabízí kromě whirlpoolu ještě 
jednu novou službu. Vznikl 
zde ochlazovací bazén pro 
saunaře. Voda v něm má pou-
hých sedm stupňů a zajíma-
vostí je, že jde o vodu pitnou, 
která se díky průtokovému 
systému stále obměňuje. „Ro-
zehřátí saunaři by ale do ba-
zénku neměli skákat rovnou. 
Po opuštění sauny je nejprve 
třeba tělo osprchovat a až 
pak ochladit v nové lázni,“ vy-
světlil Voráč.

Do nových atrakcí a služeb 
investoval Bospor, provozo-
vatel aquacentra, půl druhého 
milionu. Veřejnosti začaly 
sloužit v půlce listopadu.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Cyklisté se opět stylově rozloučili s uplynulou sezonou. 
Jízdou zručnosti, kterou vždy jako ukončení ročníku 
pořádá SK Šafrata a pro niž se vžil název »Poslední 
zvonění«.

  Trať tvoří různé překážky, 
které prověřují technické schop-
nosti závodníků.



 Se sněhem letos závodníci 
bojovat nemuseli, závěje zato 
vytvořilo spadané listí.

  S ostatními soutěžícími po-
měřil své síly i organizátor klání 
Rostislav Šafrata.

Foto: Pavel Čempěl

Zazvonil zvonec, cyklistice však není konec

Závodníci dokazovali 15. 
listopadu své dovednosti na 
dopravním hřišti v Hobby-
parku, kde je čekal slalom, 
projíždění branek, vratká 
lávka a podobné záludnosti. 
Přestože cyklistice přálo 
počasí, účast byla letos slabší 
a o ceny se na trati popralo 
šestnáct soutěžících.

„I přes skromnější pole 
závodníků byla akce tradičně 

zajímavá, soutěžilo se s pl-
ným nasazením a časové roz-
díly v pořadí byly minimální. 
Zvítězil konečně Jirka Keisler 
vteřinu před naší letošní biko-
vou posilou Martinem Dziar-
ským. Věnec v ženské katego-
rii získala Sandra Bugdo-
lová,“ uvedl organizátor Ros-
tislav Šafrata. Ten pro změnu 

kraloval a získal hlavní ocenění 
v celosezonním klání »Nebu-
de-li pršet…«. 

Seriál se pro letošek završil, 
ale aby cyklisté neztratili for-
mu, okamžitě se rozběhla 
jeho zimní varianta. První 
z akcí výstižně nazvaných 
»Aby zadnice nezměkla« od-
startovala 17. listopadu.  (tch)
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Centrálním prvkem sídliště je moderní sportovní hřiště. U pošty a centra Bobeš vznikla nová 
parkovací místa a spojovací chodník.  Foto: Pavel Čempěl

Vatovec obrovský (Langermannia gigantea) 
Příroda Bohumínska – houby (149)

Vatovec patří k našim největším jedlým houbám. Jeho 
plodnice jsou kulovité, někdy nepravidelné nebo mírně 
zploštělé, 10 – 50 cm široké. Největší plodnice nalezená 
v ČR měla obvod 216 cm a vážila 20,8 kg.

Roste od nížin až do hor, 
jednotlivě nebo ve skupinách 
či kruzích v trávnících, na 
loukách, pastvinách, v křovi-
nách a světlých lesích, zejmé-
na na půdách bohatých dusí-
kem. Na svých lokalitách se 
objevuje každoročně. Barva 
plodnice je bílá, později světle 
žlutohnědá. Vnější okrovka 

ve stáří praská a odlupuje se 
ve velkých plátech. Mladé 
plodnice jsou velmi chutné, 
výborné jsou rozkrájené na 
plátky a smažené na oleji 
jako obalované řízky. Na Bo-
humínsku jsem vatovce nalezl 
na několika místech, dvakrát 
i v městských sídlištích.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Hotovo! Třešničkou obnovy a moder-
nizace venkovních prostranství na 
sídlišti v Nerudově a Mírové ulici je 
nové sportovní hřiště. Teď už zbývá 
poslední úkol – najít spolehlivého 
správce, který bude mít sportoviště 
pod palcem.

Na novém hřišti bude fungovat jiný 
režim než na původním plácku. Ten byl 
otevřený a přístupný kdykoli a komukoli. 
Problém byl, že na rozpraskaném asfaltu 
se příliš sportovat nedalo a nikoho nelákal. 
To nové sportoviště s umělým povrchem 
nabízí zázemí pro celou škálu sportů – 
tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, 
florbal či malou kopanou. O špičkový 
areál je ale třeba pečovat a dohlížet na 
něj. Proto je oplocený a zamčený. „Klíč 

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Moderní sportoviště bude »pod zámkem«

bude mít k dispozici sousední mateřinka, 
základní škola a také dům dětí,“ ozřejmila 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Pavla Skokanová systém organizovaného 
využití hřiště. Bude zde pochopitelně 
možné sportovat i neorganizovaně, ale 

v tomto případě bude hrát důležitou roli 
právě správce „Ráno areál odemkne, otevře 
schránku s náčiním, případně nainstaluje 
sloupky a sítě pro určitou sportovní aktivitu. 
Průběžně přijde sportoviště zkontrolovat 
a večer jej opět zamkne,“ vysvětlila Skoka-
nová.

Výstavba nového hřiště byla součástí 
celkové obnovy sídliště. Postupně zde 
vznikl chodník s cyklostezkou u polikli-
niky, chodník a rozšířené parkoviště 
u pošty. Nově vyrostla stezka pro pěší od 
veteriny k centru Bobeš. Předláždění se 
dočkaly chodníky podél Mírové ulice 
a zpřehlední se zde i stávající parkovací 
místa u družstevních domů spolu s vjezdy 
ke garážím. Proměna lokality si vyžádala 
deset milionů s tím, že 85 procent nákladů 
uhradí evropská dotace z programu Integ- 
rovaný plán rozvoje města. 

Pavel ČEMPĚL



  S E R I Á L  ·  C E S T O P I S12

Z Česka přes čtyři země a zase zpět
(Dokončení z minulých čísel)

Čtvrtý den nás vede horská silnice pod 
dálnicí do Innsbrucku, centra Tyrolska. 
Kolem olympijského skokanského můstku 
sjíždíme do údolí řeky Inn, v němž se 
město rozkládá. Obcházíme historické 
jádro – radnici se Zlatou stříškou, Rezi-
denci a Hofkirche s největším císařským 
náhrobkem v Evropě. Věčný odpočinek 
císaře Maximiliana I. zde střeží osmadva-
cet soch římských císařů v nadživotní ve-
likosti. Impozantní! Ještě společné foto na 
nábřeží a jedeme z Tyrolska do Bavorska.
Čeká nás romantika zámků Ludvíka II. 

Bavorského. Parkujeme pod Hohenschwan- 
gau a v dešti se pěšky vydáváme na pro-
tější kopec, na němž se tyčí Neuschwan-
stein, pohádkový zámek. Deště ubývá, 
čínských turistů přibývá. A všichni si 
chtějí pořídit snímky na nejfotogeničtěj-
ších místech, čímž blokují cestu ostatním.

Pokračujeme do nedalekého města Füs- 
sen. Turistů výrazně méně, čínští žádní. 
Nad krásně upraveným středověkým 
centrem stojí barokní kostel s ostatky sv. 
Magna a hrad knížat – biskupů. Další 
cesta nás vede do spolkové země Vorarl-
bersko. Na dálnici přibývá tunelů, ten 
nejdelší má čtrnáct kilometrů. Na večeři 
přijíždíme se zpožděním a na množství 
jídla je to znát. 

Ráno opouštíme Rakousko. První sku-
tečná celnice na naší cestě. Přejíždíme 
Rýn a jsme ve Švýcarsku. Bodamské jezero 
nás vítá mlžným oparem, ale ten se 
v Kostnici ztrácí. Jdeme kolem přístaviště 
k domu, v němž od roku 1414 zasedal 
koncil. Ten je připomínán na každém 

místě, protože právě na letošní rok připa-
dá kulaté výročí zahájení Kostnického 
koncilu. Úžas vyvolává kašna s kovovými 
sochami zesměšňujícími papežskou i cír-
kevní moc. I symbol města je takový. 
Velká otáčející se socha Imperie je vlastně 

nevěstka. Stojí na břehu Bodamského 
jezera, na rukou nese sochy nahého císa-
ře a papeže a dokazuje, kdo ve skutečnos-
ti vládne světu. Jdeme k městské bráně, 
u níž stojí Husův dům, a pak k románské 
katedrále, v níž rovněž probíhal koncil. 
Porci historie vyrovnáváme přírodou. 
Návštěva květinového ostrova Mainau je 
jako návštěva Flory Olomouc, jen mno-
honásobně větší. Květiny, stromy, dětské 
atrakce, motýlí dům – zábava na celý 
den. Pokračujeme kolem jezera zpět do 
Švýcarska k Rýnu, který z Bodamského 
jezera vytéká. U Schaffhausenu překoná-
vají výškový rozdíl vodopády s největším 
průtokem v Evropě. Prohlížíme si Rhein-
fall ze švýcarské i německé strany až do 
soumraku, pak přejíždíme k poslední ve-
čeři na severní břeh Bodamského jezera do 
Meerseburgu. Pizza s italskou šunkou je 
skvělá, ale obsluha trvá dlouho, a tak jde-
me na poslední procházku. Noční osvětle-
né město je jako z pohádky. Hrázděné 
domy, barokní zámek, středověký hrad 
s mlýnem. Restaurace opouštějí poslední 
hosté, žádní opilci, žádné herny, žádní 
povykující spoluobčané, jen klidná noční 
atmosféra. 

Vracíme se nočním přejezdem zpět 
domů. Za hranicemi střídá pohodlné 
německé dálnice česká realita. D5 drncá, 
kolem svítí poutače na noční kluby a ha-
zard, u cesty se smějí umělohmotní trpas-
líci. Zůstávají nám vzpomínky na kouzelná 
místa, příjemnou atmosféru a milé lidi. 
A také víra, že třeba příští rok opět vyhra-
jeme a bude nás čekat podobná expedice.

Vladimír JEŘÁBEK

Z DENÍKU CESTOVATELŮ (3)

Naše barmanka Lilia nám připravila 
místo večeře sendviče a vyrážíme na místa 
Čatyr Dagu, kde jsme se už toulali nesčet-
někrát, ale pokaždé objevujeme něco ne-
známého. Samozřejmě nám to nedá a pro- 
zkoumáváme terén, jestli se nám třeba 
nepodaří učinit objev nějaké nové jeskyně.

Je čtvrtek ráno a v horách čekáme na 
Sašu. Po jeho příjezdu nás jeho šofér vy-
váží na okraj plata, abychom ještě nato-
čili několik záběrů na Krymské hory 
i celé Dolní plato Čatyr Dagu. Hned se 
také dozvídáme, jaké komplikace už třetí 
den Saša zažívá s naší registraci. Cizinci 
se totiž po příjezdu do Ruska musí regist-
rovat na OVIRu, což je oddělení víz a re- 
gistrace. Popisuje nám celou anabázi. 
Nejdříve šel na centrální oddělení v Sim-
feropolu. Když se nakonec probil fron-
tou několika set lidí, kteří zde vyřizují 
výměnu ukrajinských pasů za ruské, 
dozvěděl se, že jeho společnost Onyxtur 
je registrována v jiné části Simferopolu 
a musí tam. Příští den tedy vyráží do 
druhé části města, aby se opět probil ne-

konečnou frontou žadatelů o ruský pas. 
Odevzdává v kanceláři naše registrační 
karty, které jsme s Pavlem obdrželi 
v Moskvě na letišti, a spokojeně odchází. 
Ještě nedorazil domů, když mu volá 
sekretářka OVIRu, že pokud nás chce 
registrovat jménem své fi rmy Onyxtur, 
musí donést kopie všech dokladů o zalo-

žení firmy, doklad, že řádně zaplatil 
daně za loňský rok a mnoho dalších. Sa-
mozřejmě už ne ukrajinských, ale rus-
kých. Saša odpovídá, že vše nestihne 
vyřídit ani do našeho odletu. Proto se 
dotazuje, jestli neexistuje jiná možnost 
registrace. Sekretářka se ptá, zda pozvá-
ní podepsal osobně, a když dostane sou-
hlasnou odpověď, poradí Sašovi, aby nás 
zaregistroval na své bydliště. A tak Saša 
hned volá náčelníkovi OVIRu, kdy může 
přijít pro naši registraci. A náčelník prý, 

že to hned nejde, že má málo lidí a tak 
dále. Natož mu Saša poradí, že když na 
svou funkci nestačí, ať si najde práci 
odpovídající jeho schopnostem. A bylo. 
„Tak přijďte zítra v 11 hodin,“ nakonec 
raději slevuje náčelník. 

(Pokračování příště)

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z letošní výpravy píše Josef Wagner

Krym 2014 (2)

Obědy personálu a průvodců v jeskyních na 
Čatyr Dagu jsou skromné, menu tvoří vlastně 
jen hustá polévka. Foto: Orcus Bohumín

Květinový ostrov Mainau v Kostnici. 
Foto: Gymnázium Bohumín
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Naděje psích útuláčků 
Každý pejsek má nárok na teplý pelíšek a láskyplný 
domov. Pro čtyřnohé obyvatele bohumínského psího 
útulku je každá publicita velkou nadějí, že ho brzy 
najdou. V rámci nové rubriky se proto pokusíme 
představit několik chlupáčů. Ať nemusí v útulku 
dlouho čekat a ať najdou ty správné páníčky. 

 ●  Drak 
(evidenční číslo 950).
Asi pětiletý kříženec bulte-

riéra budí sice respekt, ale 
přitom to je kamarádský, 
vděčný a milující krasavec. 

V útulku je nejdéle, venčitelé 
si ho však nemohou vyna-
chválit pro jeho pohodovou i 
veselou povahu. Drak má ži-
vot stále před sebou, je plný 
elánu a naděje. Plnění něko-
lika základních povelů by se 
jistě zvládl naučit. Hodí se 
jako statný hlídač na zahradu, 
ale byt by mu také nevadil. 

 ●  Ušák 
(evidenční číslo 970).
Asi tříletý kříženec labra-

dorského retrívra středního 
vzrůstu strávil v útulku vět-
šinu života. Dosud si jej ni-
kdo neadoptoval, přestože je 
to hodný a rozjařený psík, 
a to jak ve společnosti lidí, 
tak i dalších psů. Má spoustu 
energie a radosti ze života, se 
kterou by se dokázal podělit 
i se svým novým páníčkem. 
Jakmile se unaví, stává se 
z něj neskutečný mazel. Po-
třebuje jen základní výcvik 
a bude výborným společní-
kem. Hodí se spíše k domečku 
k mladým lidem.

  
Navštivte pejsky v útulku, 

vezměte je na procházku, ať 
poznáte, v čem tkví jejich 
kouzlo. Šiřte informace o útu-
láčcích i mezi svými přáteli.

Text a foto: Veronika ŠUTOVÁ

Další informace: www.facebook.

com/PsiUtulekBohumin; 

www.mesto-bohumin.cz > 

O městě > Útulek pro psyDRAK UŠÁK

Bláznivá bublinová čutaná
Když deset balonů kope do balonu, 
aneb fotbal trochu jinak. Nová sportovní 
hala za parkem zažila 9. listopadu 
originální »sportovní« show. V Bohumíně 
si odbyl svou premiéru takzvaný 
bublinový fotbal.

Bublinový fotbal se stěží někdy stane jednou 
z disciplín na olympijských hrách. O sportovní 
výkony nebo počet vstřelených branek v něm 
totiž až tolik nejde. Na prvním místě je zábava, 
a tu nabízí mírou vrchovatou. V Bohumíně si 
ji coby netradiční výhru v rozhlasové soutěži 
mohla vychutnat desítka nadšenců.

Obout kopačky, navléknout dres a nakonec 
to nejdůležitější – nasoukat se do nafukovací 
bubliny. Už jen pohyb v tomto komickém 

kostýmu dělá hráčům obtíže, natož aby moh-
li běhat, kombinovat s míčem nebo obehrát 
kličkou protihráče. Ne, tato odnož fotbalu 
funguje na jiném principu. Například se 
v něm smí, a dokonce je to žádoucí, faulovat 
soupeře. Při srážkách a pádech »bubliňáků« 
totiž nehrozí zranění. Jediné, co dostane za-
brat, je smíchem namožená bránice. 

Bublinový fotbal je ještě v plenkách, před 
třemi lety jej přivedli na svět dva Norové. 
Jakmile se video jejich bláznivého vynálezu 
objevilo na internetu, začala se svérázná 
kopaná šířit do celého světa. Nyní už v někte-
rých zemích existují fotbalové kluby, které 
hrají regulérní, i když samozřejmě recesní, 
ligu.  (tch)

 Každý hráč se musí nasoukat do nafouknutého zorbu, 
který váží asi deset kilo.  První test bublinového fot-
balu v Bohumíně. Ve sportovní hale proběhl hodinový 
zápas.  Foto: Lukáš Kania

Hvězdná výstava
Benešova škola a Fit školka 

pořádají 10. prosince v 15 ho-
din vernisáž výstavy »Pošep-
tám ti, hvězdičko!«. V budově 
malé školy (Beník) v Masary-
kově ulici budou k vidění 
hvězdičky všech tvarů, veli-
kostí a barev. Vyrobily je děti 
z mateřinky a žáci prvního 
stupně školy v rámci výtvar-
ných a pracovních činností, 
ale také s rodiči během odpo-
ledních setkání v rukoděl-
ných dílničkách. Vernisáže se 
jako hosté i vystavovatelé zú-
častní děti z družební mateř-
ské školy ze Zabełkova. Sou-
částí programu bude kulturní 
vystoupení dětí. Zároveň si 
v předvánočním čase budou 
moci děti s rodiči vyrobit 
v pracovních dílničkách 
drobné vánoční dárečky.  (red)

Výstava umění
Sdružení BART se svými 

hosty pořádá tradiční výstavu 
své tvorby v prostorách ate-
liéru v Nerudově ulici (nad 
poštou). Vernisáž výstavy 
proběhne 28. listopadu v 17 
hodin, návštěvníci si ji bu-
dou moci prohlédnout také 
29. a 30. listopadu od 15.30 
do 18.30 hodin.  (tch)

POZVÁNKY
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Snad nám dáte za pravdu, že letošním volebním tématem č. 1 byla BEZPEČNOST. 

Proto také NEZÁVISLÍ hned na prvním jednání zastupitelstva navrhli navýšit rozpo-

čet MP pro rok 2015. Nutné je nejen posílit policii, ale také rozšířit kamerový systém, 

zejména do míst se zvýšeným bezpečnostním rizikem (okolí ubytoven, heren), 

případně také nastavit odpovídající navýšení mezd, zejména policistům v terénu. 

Je rozdíl sloužit v turistickém Českém Krumlově nebo v Bohumíně. 

V ostatním je rozpočet pod-
le nás bez větších vad, včetně 
plánovaného příspěvku spo-
lečnostem BOSPOR a Bohu-
mínská Nemocnice. Naopak 
věříme, že společnost BM 
servis již dotační pomoc po-
třebovat nebude a za rok 2015 
vykáže mnohem lepší hospo-
daření, než tomu bývalo do-
posud. Proč by pak část toho-
to zisku nemohla být součástí 
příjmu Města Bohumín, jako 
mimořádná „dividenda“ akci-
onáře a tato by pak byla dále 
použita na rozvoj a podporu 
veřejných aktivit našich obča-
nů. Jsme přesvědčeni, že 
efektivně řídit podnik, které-
mu doslova práce a zakázky 
„padají do klína“, by mělo být 
pro zkušeného manažera ve-
lice jednoduché. Podle nás 

stačí jen neinvestovat do ztrá-
tových akcí, optimalizovat 
náklady, zamezit trestné čin-
nosti v podniku či zlepšit pro-
duktivitu práce a řízení lidí. 
Pak jsme přesvědčeni, že cena 
za svoz komunálního odpadu 
pro občany musí zůstat stej-
ná, ne-li být nižší a naopak si 
dovedeme představit rovněž i 
odpovídající nárůst mezd, ze-
jména v dělnických profesích. 

Nejen však městské firmy 
musí odpovědně hospodařit, 
ale nepochybně také i město 
samotné. Proto, pokud chce-
me zajistit reálnost těchto ná-
vrhů, nesmíme předkládat 
nereálné, a dokonce pro vy-
brané kupující „pohádkově“ 
výhodné návrhy, jako tomu 
bylo např. v případě návrhu 
prodeje bytového domu na 

ulici Kostelní. Původní prodej-
ní cena bytového domu byla 
4,6 mil. Kč + městem daná 
povinnost rekonstrukce no-
vým kupujícím a najednou, a 
snad i za podezřelých okolnos-
tí proběhla jen s jedním zá-
jemcem velice nestandardní 
licitace. „Vítěz“ dal vlastní ná-
vrh, nabídl městu bez mála jen 
0,5 mil. Kč a věřte – nevěřte 
– nabídka postoupila do dal-
ších kol. Toto je špatné hospo-
daření a každý kdo to nechce 
vidět je podle nás i špatný hos-
podář. Nejspíš zde špatně od-
vedli práci nejen bývalí členo-
vé majetkové komise, ale také 
někteří současní pracovníci 
majetkového odboru, který 
návrh předkládali. Věříme, že 
za těchto – pro město značně 
nevýhodných podmínek snad 

nakonec ani nemůže dojít 
k prodeji!! Pokud nebudeme 
dělat tato špatná rozhodnutí, 
tak pak bychom mohli hravě 
a bez větších diskusí klidně 
vyhovět i požadavkům někte-
rých zastupitelů na investice 
třeba do vylepšení atletického 
areálu nebo rozšíření kame-
rového systému. Vážení spo-
luobčané, toto není kritika, 
toto není jen negativní pohled 
– toto je skutečná opoziční 
kontrola – práce v podobě 
věcné diskuse nad návrhy, 
hledání řešení nebo jen sděle-
ní vlastního názoru na věc 
a na tento snad máme právo, 
stejně tak jako ostatní mají 
právo třeba jen mlčet. NEZÁ-
VISLÍ jsou přesvědčeni, že 
právě toto je něco, co Bohu-
mín po těch letech potřebuje. 
Hlavní je si uvědomit nebo 
také přiznat, že je vždy co 
zlepšovat, jak u sebe samých, 
tak nejspíš i v komisích, výbo-
rech nebo také na zastupitel-
stvu. 
Martin SCHUBERT, hnutí Nezávislí

fb: nezprobohumin
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Pozor na »provozní slepotu«. Vidíme to jinak 

Jsem rodák z Bohumína, 
v minulosti jsem chvíli 

pracoval v Brně, ale vrátil 
jsem se zpět. Naše město se 

mi líbí, proto jsem se rozhodl 
se podílet na jeho rozvoji 

a kandidovat do zastupitel-
stva, aby se i mému synovi  

tady žilo líp.

Jaký konkrétní problém 
vidíte aktuálně v Bohumíně?

Největším problémem je, 
dle mého názoru, již tak stále 
skloňovaná bezpečnost, kte-
rou je nutno řešit, a hlavně se 
jedná o stěžejní bod volebního 

programu hnutí ANO 2011. 
Každopádně budeme chtít 
počet městských policistů na-
výšit. Jelikož jsme v zastupi-
telstvu teprve měsíc, tak se 
pořád ještě rozkoukáváme a 
určitě si vyžádáme materiály 
k možnému zlepšení situace. 
Dalším závažným problémem 
našeho města je úbytek »sluš-
ných lidí«, a to díky nedostatku 
pracovních příležitostí.

Na jakou oblast se chcete ve 

městě zaměřit především?

Jako všichni  naši zastupi-
telé bych chtěl být nápomo-
cen v oborech, ve kterých 
mám alespoň nějaké znalosti. 
Jelikož naše společnost patří 
mezi sponzory mladých hoke-
jistů a tenistů, chtěl bych se 
věnovat oblasti sportu.  Z pra-
covního hlediska mám blízko 
k problematice odpadů.

Jste v zastupitelstvu 

nejmladší, nebudete 

zapomínat na seniory?

Senioři jsou pro hnutí ANO 
2011 všechny velmi citlivé 
téma. Za mne by byla asi hlavní 
věcí ochrana před »šmejdy«. 
Protože dle mého názoru, ne-
mají tito nepoctiví podnikavci 
v naší společnosti místo. 

Čemu se věnujete ve volném 

čase?

Vzhledem k pracovnímu vy-
tížení mi moc volného času 
nezbývá, přesto se snažím v 
maximální míře trávit ho s ro-
dinou a nejvíc se svým synem 
Jiříčkem na sportovištích. 
Zbylý volný  čas pak věnuji 
práci kolem domu a zahradě. 
Protože má manželka ráda 
sleduje módní trendy,  holdu-
jeme občas tzv. shopování.

JIŘÍ KULDÁNEK 32 let, ženatý, jedno dítě, 
výkonný ředitel a člen představenstva TKR Steel a.s.

Fb: Ano, jsme v Bohumíně 
www.bohumin.anobudelip.cz  

Zpovídáme nejmladšího zastupitele:

RC SLŮNĚ 

slunerc.webnode.cz, 
rcslune@centrum.cz, 

 604 999 147

 ● Pondělí v 10 hodin TVŮRČÍ DÍL-
NIČKA RODIČŮ S DĚTMI. 

 ● Pondělí v 16 hodin HUDEBNÍČEK.

 ● Středa v 9 hodin CVIČENÍ KOJEN-
CŮ A BATOLAT. Tel.: 739 252 741.

 ● Středa v 16 hodin PŘÍPRAVA MA-
MINEK K PORODU.  605 243 101.

CMR BOBEŠ

www.bobescentrum.cz, 
 604 800 100, 604 388 853; 

bobes@bobescentrum.cz

 ● 24.11. v 17 hodin VEČER PRO 
TÁTY A DĚDY. Prostor pro chlapskou 
sešlost.

 ● 26.11. v 15 hodin KDYŽ VÁS ZLO-
BÍ ŠKOLA. Seminář pro rodiče – poru-
chy učení a přístup školy. Na objed-
návku.

 ● 25.11. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ.

 ● 1.12. v 17 hodin VEČER PRO 
MÁMY. Prostor pro ženské sdílení, 
povídání a tvoření.

Program pro 
maminky s dětmi
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Bohumínská 
košíková

Basketbalisté BC Bohumín 
zahájili nový ročník soutěže 
se střídavými úspěchy. První 
zápas na domácí palubovce 
prohráli s Restartem Haví-
řov, kdy jim v závěru zápasu 
přestala jít střelba.

 ●  BC Bohumín - Restart 
Havířov 48:66 (33:33)
Body: Ziembinski V. 21, 

Samek 11, Havlík 9.
Další zápas opět na domá-

cí palubovce proti silnému 
soupeři z Českého Těšína 
naši hráči zvládli až zlepše-
ným závěrem.

 ●  BC Bohumín – Český 
Těšín 52:49 (22:27)
Body: Ziembinski V. 22, 

Cmiel 10, Sikora 8.
První zápas na cizím hřišti 

sehráli hráči na palubovce 
Slavie Havířov. S velmi sil-
ným soupeřem hráli vyrov-
naný zápas a o svém vítězství 
rozhodli až v koncovce. 

 ●  Slavia Havířov - BC Bo-
humín 63:68 (36:35)
Body: Havlík 22, Ziembin-

ski V. 14, Zdařil L. 12.
Příští zápas odehrají hráči 

na domácí palubovce proti 
TŽ Třinec v pondělí 1. prosin-
ce v 19.30 v tělocvičně DDM.

Jaroslav ZIEMBINSKI, 
oddíl košíkové

VÝSLEDKYMalá cena, ale velké výkony
V posledních letech organizuje sportovní oddíl Judo Pionýr Bohumín pravidelně 
v jarním a podzimním termínu Malou cenu Bohumína. Je určena nejmladším 
judistům, zejména začátečníkům. V sobotu 8. listopadu se v tělocvičně Bezručovy 
školy sešlo 115 mladých judistů.

O bohaté zastoupení pod-
zimního turnaje se postaralo 
sedmnáct oddílů Moravsko-
slezského a Olomouckého 
kraje. Nejpočetnější zastou-
pení měl Slezan Opava a TJ 
Ostrava. Dorazili také zástup-
ci slovenského juda z oddílu 
Mladosť ze Žiliny. Zástupci 
klubů se utkali v kategoriích 
mláďat a benjamínků (roční-
ky 2004-2006 a mladší).

Boje byly velmi dramatické. 
Velmi intenzivně je prožívali 
zejména nejmladší posily 
oddílu – děti, které trénují 
teprve od tohoto září a po-

dobné větší soutěže se účast-
nily poprvé.

V soutěži oddílů zvítězil 
Slezan Opava, druhé místo 
vybojoval klub Judo Pionýr 
Bohumín a třetí příčka patří 
TJ Ostrava. Kromě skvělého 
kolektivního umístění uspěli 
domácí také mezi jednotlivci. 
Mladí bohumínští judisté 
získali dvě čtvrtá místa (Jan 
Mieszczak, Adam Obracaj), 
třikrát vybojovali bronz 
(Sebastián Szefler, Daniel 
Revák, Eliška Miczková) 
a šestkrát stříbro (Luděk 
Peter, Jan Vojnar, Richard 

Kucharčík,  Eliáš Frňka, 
Martina Gawliczková, Eva 
Seidlerová). Pět judistů z Bo-
humína si odneslo zlatou 
medaili (Josef Peter, Jakub 
Křístek, Daniel Urbánek, 
Pavel Zuščák a Patricie 
Hanusková). 

Soutěž měla pohodový 
průběh. Sledovalo ji a bouř-
livě fandilo mnoho diváků, 
především z řad rodinných 
příslušníků. Výsledky napo-
vídají, že bohumínské judo 
získalo další várku slibných 
talentů.

Antonie WALTEROVÁ

Dvouhodinová zpověď
Sdružení Profi t12 uspořádalo 30. října 
ve své klubovně další díl zábavného 
pořadu Rande-dam. Hostem byla 
tentokrát Věra Palková, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje. 

Účastníci akce nejprve vyslechli hymnu Ali-
ance žen s rakovinou prsu. Poté zahájila mode-
rátorka Jana Morcinková velmi dojemné zpo-
vídání, při kterém výrazně napomáhal vnouček 
Věry Palkové, Tobiášek. Došlo také na dotazy 
z publika. Hovořilo se o školství, o dnešních 
dětech, o výchově. Na přetřes přišel i život 
v našem městě. Byl to krásný dvouhodinový 
maratón otázek a odpovědí. Všichni jsme byli 
rádi, že jsme poseděli s příjemným člověkem, 
který má rád svou rodinu, práci, své město.

Při další akci se v klubovně ozývaly salvy 
smíchu. Dokázali jsme si, že hra »Člověče, 
nezlob se« není jen pro děti a užili jsme si 
u ní spoustu zábavy. 

Přínosná byla také přednáška gynekologa 
Petra Langera »Zdraví a prevence«. Druhým 

dílem pokračovala lekce »Finanční (ne)gra-
motnost« – beseda s odborníky o tom, jak 
řešit a přežít fi nanční nesnáze.

Helena ČERVENKOVÁ

Divadelní předplatné jde na dračku
Na prknech bohumínského kina zazáří hvězdy. V sobotu 22. listopadu v 8 hodin ráno 
startuje předprodej divadelního předplatného pro novou sezonu. Předplatné nelze 
rezervovat, je možný pouze přímý prodej v pokladně kina.

V létě vzali zájemci poklad-
nu kina doslova útokem. Za 
hodinu se prodalo 261 z 300 
kusů předplatného na pod-
zimní představení. Někteří 
milovníci divadla si hlídali 
místo ve frontě už několik ho-
din před otevřením pokladny.

Předplatné jarní divadelní 
sezony (únor až červen 2015) 
přijde na 950 korun. Zahrnuje 
pětici kvalitních představení 
s hvězdným obsazením (viz 
článek vpravo). „Těší nás, jak 
se divadelní představení v Bo- 
humíně ujala a jak jsou žáda-

ná. Protože očekáváme už od 
rána frontu ve foyer, připra-
víme pro čekající něco malé-
ho k zakousnutí. Divadelní 
předplatné patří mezi letošní 
největší hity naší agentury,“ 
potvrdil ředitel K3 Bohumín 
Karel Balcar.  (luk)

PŘEDPLATNÉ PRO JARNÍ 

DIVADELNÍ SEZONU 2015

Pět představení 
s hvězdným 
obsazením

 ● 18. 2. v 19 hodin ÚČA MUSÍ PRYČ. 

Divadlo-verze. Hrají David Prachař, 
Jana Janěková ml., Kateřina Wintero-
vá, Linda Rybová, Igor Chmela, Petra 
Špalková. 

 ● 18. 3. v 19 hodin ZHASNĚTE LAM-

PIONY. SergeArt. Hrají Tatiana Vilhel-
mová a Marián Miezga.

 ● 29. 4. v 19 hodin DEZERTÉR 

Z VOLŠAN. Divadelní společnost Julie 
Jurištové. Hrají Oldřich Navrátil, Kami-
la Špráchalová, Dana Bartůňková.

 ● St 20. 5. v 19 hodin PENZION PRO 

SVOBODNÉ PÁNY. Těšínské divadlo.

 ● 10. 6. v 19 hodin NOHAŘ. Divadel-
ní skupina Enthemor z Frýdku-Místku.
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Tak jako ti z očí zářila láska, 
radost a dobrota, 

tak nám budeš scházet 
do konce života.

15. listopadu jsme 
vzpomněli nedožité 

90. narozeniny 

paní Cecilie 
DRLÍKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

15. listopadu 
jsme vzpomněli 4. 

smutné výročí úmrtí

pana Evžena 
POPKA

ze Skřečoně. 


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn, příbuzní a přátelé.

Proč muselo to být, 
proč nemohl jsi s námi ještě žít?

27. listopadu 
vzpomeneme 

10. výročí 
tragického úmrtí 

pana 
Ing. Petra 

CHROBOČKA.
S láskou vzpomínají 

manželka Miroslava, syn Michal, 
rodiče, sourozenci Pavel a Martina 

s rodinami, tchyně Jana, 
kamarádi a přátelé.

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy.

22. listopadu 
si připomeneme 
7. smutné výročí 
úmrtí naší drahé 

maminky, 

paní Evy VÁCLAVKOVÉ

S láskou a úctou vzpomínají 
synové s rodinami

a druh Jožko.


V listopadu 
si zároveň 

připomeneme 
1. smutné výročí 

úmrtí 

pana Jiřího 
DOBROCKÉHO.


S láskou a úctou vzpomínají 

bratři s rodinami
a Jožko.

Kdo v srdci žije, neumírá...

24. listopadu 
to bude 20 let, 
kdy nás navždy 

opustil milovaný 
tatínek a dědeček,

pan Leopold 
OPIC.

9. září jsme vzpomněli 
jeho nedožitých 85 let.

Vzpomínáme s láskou a úctou. 

Za celou rodinu dcera Jindřiška.

VZPOMÍNKY

Kdo žije v srdcích těch, 

které miloval, ten neodešel.

21. listopadu 
vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Jindřicha 
DURCZOKA.


S láskou vzpomíná manželka Olga, 

syn Jiří s manželkou Danou, 
dcera Martina, vnoučata Jakub, 
Dominik, Adélka a celá rodina.

V neznámý svět jsi šla spát, 
plakal každý, kdo tě měl rád. 

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička ke hřbitovu zůstala jen.

29. listopadu jsme 
vzpomněli 7. smutné 

výročí, kdy nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka, 

tchyně, babička a prababička, 

paní Anna NITSCHOVÁ.

S láskou, úctou a bolestí v srdci 
vzpomíná celá rodina.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel, 

žije v našich srdcích dál.

16. listopadu 
jsme vzpomněli 
9. výročí úmrtí 

naší drahé maminky 
a babičky,

paní Hedviky 
MACHACZKOVÉ

ze Šunychlu.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcery Eva a Božena s rodinami.

Život lidský je okamžik pouhý, 

pro každého člověka různě dlouhý. 

Dnes již nevzbudí tě krásný den, 

na tichém místě odpočíváš a sníš svůj věčný sen. 

Zůstaly jen vzpomínky na roky šťastné, 

jsou v našich srdcích ukryté, hluboké a krásné..

22. listopadu vzpomeneme 
7. smutné výročí úmrtí 

paní Františky JANDOVÉ.


S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Josef, 
syn Roman s manželkou, 

dcera Lenka, vnučky Martina, Renata, 
Lucka a pravnučka Lilinka.

V nebeský svět jsi odešel spát, 
plakal každý, kdo tě měl rád. 

Ta rána v srdci stále bolí 
a zapomenout nedovolí.

28. listopadu 
vzpomeneme 

smutné 5. výročí 
úmrtí 

pana Zdeňka UHRA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Adélka, dcery Ivanka a Hanka 
s rodinami, příbuzní a přátelé.
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REALITY

● Prodám nebo prona-
jmu druž. byt 2+1 se 2 bal-
kóny v nízké zástavbě u nám. 
Budoucnosti. Byt je po celko-
vé rekonstrukci, vč. plovou-
cích podlah, vestavěné skří-
ně, kuchyně na míru s vesta-
věnými spotřebiči, koupelna 
+ WC – dlažba. Je ihned 
k dispozici a nastěhování.  
776 084 481.
● Pronajmu byt 1+1 po-

blíž centra, polozařízený.  
739 212 406.
● Vyměním hezký byt 

4+1 ve 3. poschodí v nízké 
zástavbě za byt 2+1 nebo 
3+1.  605 534 248.
● Prodám družst. byt 

1+1.  723 550 090.
●  Prodám 2+1 a 3+1 

v centru.  736 287 793.
● Prodám dr. byt 2+1 

v centru Bohumína, nízká 
zástavba, v přízemí, cena do-
hodou.  608 748 047.
● Prodám družst. byt 

3+1, 78 m2 v přízemí cihl. 
domu v centru, po celk. re-

● Pronajmu garáž ve 
Vilové ul.  604 463 588.
● Pronajmu garáž v To-

vární ul.  731 510 537.

RŮZNÉ

● Prodej medu z Jese-
níků, včelařských a rybář-
ských potřeb v obchůdku 
U Luďky ve Skřečoni.  776 
684 719.
● Koupím starou vzdu-

chovku i poškozenou a sta-
rý trezor.  604 107 708.
● Koupím lucerničky – 

světlušky, i poškozené, 
a různé staré vánoční ozdo-
by.  604 107 708.
● Prodám konferenční 

stolek tmavé barvy, ruční 
práce 160 x 55 cm, 1.000 Kč. 
 724 313 995.

INZERCE
konstrukci a zateplení. Cena 
658 tis. Kč.  776 581 214.
● Prodám družst. jed-

nopokojový byt, Čáslavská 
ul.  604 226 130.
● Prodám družstevní 

byt 2+1, ihned volný, Bohu-
mín.  608 566 617.
● Pronájem bytu 1+1, 

polozařízený. Cena 5.500 Kč 
+ kauce.  739 212 406.
● Nabízíme k proná-

jmu 2 byty 1+1 ve Skřečo-
ni, každý o výměře 36 m2. 
Nová kuchyňská linka, spr-
chový kout, plastová okna, 
střeženo bezpečnostním sys-
témem. Dům po celkové re-
vitalizaci. Nájem 6.000 Kč + 
služby (za každý byt).  596 
013 541, 603 445 300.
● Družstevní byt 3+1 

v centru, přízemí, cihlový, 
zateplený, vyměním za 0+1 
nebo 1+1.  776 581 214.
● Prodám garáž za par-

kem. Cena: 49.000 Kč.  
603 534 702.
● Prodám řadovou ga-

ráž, ul. 9. května, u Kauflan-
du. Cena dohodou.  602 
844 250.

BLAHOPŘÁNÍ 26. listopadu 
oslaví krásné 

životní jubileum 
65 let náš manžel, 
tatínek a dědeček,

pan Bohumil 
MEDVIĎ.


Hodně zdraví, štěstí, pohody 

a životního elánu do dalších let 
přejí manželka Vlasta, dcera a syn 

s rodinami.

Paní Zdeňka ŠEVČÍKOVÁ 
zároveň 19. listopadu 

oslavila krásné životní jubileum,
 65. narozeniny.


Spoustu krásných, 

společně strávených chvil, 
hodně zdraví a radosti 

přejí dcery Ivona, Pavla 
a syn David s rodinami.

8. listopadu oslavili 45. výročí svatby 

Zdeňka ŠEVČÍKOVÁ 
a Ladislav ŠEVČÍK.

● Kanadské krůty na 
chov i vykrmené po tel. 
domluvě.  776 171 452.
● Doučím český jazyk, 

připravím na přijímací 
zkoušky a státní maturi-
tu.  736 467 552.

SLUŽBY

● Hloubkové čištění ko-
berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz  
724 088 643. 
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

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

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-90x90_CB.indd   1 22.3.2012   15:09:56
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NÍZKÉ

SEDÁTKO
BEZ

OPĚRADLA

ZVLHČITI
ROSOU

NÁŠ
HEREC

A REŽISÉR

ARMÁDNÍ
SOUBOR

UMĚLECKÉ
TVOŘIV.

SLOVEN-
SKY

„ŽITO” �
SLOVEN-

SKY
„POLÁK”

HORSKÝ
SKŘÍTEK

SMĚS
KOUŘE
A MLHY

TEN, KDO
SE TÁŽE � TA I ONA VOZKŮV

POVEL

ZANIKLÝ
HRAD U
ŽITAVY

TROCHU
(SLOVEN.)

DŮVĚRNĚ
OSLOVO-

VATI

RUSKY
„SOU-

STRUŽNÍK”
LÉČKA OČISTIT

VODOU

ŠVÝCAR-
SKÉ

MĚSTO

OLOMOUC.
MLÉKÁRNA
MILOVNÍK
ESTETIKY

DROBNÉ
NÁBOJE
OTVOR

PRO ČEP

1. DÍL
TAJENKY

POLÉVK.
KNEDLÍČEK
MOTORO-
VÉ KOLO

ODEBRAT
SÁNÍM

SOLMIZ.
SLABIKA

JAPONSKÝ
PŘÍSTAV

KELT
PŘIJÍMAT

(DO
ZAMĚST.)

RUSKÁ
ŘEKA

VYSÉVAT

DOMÁCKY
SEDRIK

DOMÁCKY
OTAKAR

OCHUTNAT

OHÝBAT
SLOVESA
SLOVEN.

ŘEKA

LATINSKÁ
SPOJKA

OPUCHAT
ODBORNÉ
ČLÁNKY

FYZICKY
TRESTAT
MODEL
FORDU

SPZ
KARVINÉ

VYHRNOVAT
(RUKÁVY)

MAČKAT
BOČNÍ

STRANA
SOUPRAVA

ŘEKA
NÁRODNÍ
PODNIK
(ZKR.)

ALKO-
HOLICKÝ
NÁPOJ

ZNAČKA
DOUTNÍKŮ

� PÁR
BÝK (KNIŽ.)

VELKÁ
SOVA

SŮL KYS.
SÍROVÉ

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC

POLYNÉS.
NÁPOJ

FYZIKÁLNÍ
JEDNOTKA

2. DÍL
TAJENKY

SKUČETI
ADAMOV-

SKÉ STRO-
JÍRNY

ZNAČKA
POLSKÉHO
UMĚLÉHO
VLÁKNA

ŠESTE-
REČNÝ

NEROST

NÁBYT-
KOVÉ

DŘEVO
LEKNÍN

MLADÍK SE ROZHLÍŽÍ V LÉKÁRNĚ. LÉKÁRNÍK MU CHCE POMOCI: „HLEDÁTE NĚCO? MOHU VÁM NABÍDNOUT KONDOM?” MLADÍK ODVĚTÍ: „ ... VIZ TAJENKU.”

3. DÍL
TAJENKY
TLAKOVÁ
NÍŽE (ZK.)

POMŮCKA: MOMA, NAR, OTARU, REL, TOKAR. 

Řešení křížovky 
z minulého čísla

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: 
Jazyk zahaleče nikdy ne-
umdlévá.

13.12.2014 v 9.00–12.00 hod.
Dům Služeb, Bezručova ul., Bohumín

Výstava a prodej hmyzu, motýlů 

a brouků, dekorativních tématických 

předmětů, entomologických potřeb.

VSTUPNÉ:

30 Kč (dospělý+dítě do 12 let)

15 Kč (děti, studenti, důchodci)

50 Kč (rodinné, 2 dospělí+2 děti)

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formu-
láře na internetových stránkách www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Ať se pohoda 
nezmění v drama

Každoročně dochází na 
sklonku roku k požárům od 
hořících svíček, především 
na adventních věncích nebo 
vánočních stromcích. Je nut-
né si uvědomit, že zapálenou 
svíčku nelze umístit kamkoli 
a na cokoli – měla by být na 
nehořlavé podložce. Také je 
důležité zohlednit vzdálenost 
od hořlavých předmětů jako 
jsou záclony, závěsy nebo 
obrazy. Klasické svíčky na 
vánočním stromku musí být 
umístěny ve stabilních, ne-
hořlavých skřipcích s mis-
kou, která zachytí horký 
vosk. Plamínek musí být 
v dostatečné vzdálenosti od 
jehličí a vánočních ozdob. 
Ještě deset centimetrů od 
plamene svíčky dosahuje 
teplota 200 °C!
Častou příčinou požárů 

o Vánocích bývají také elek-
trické žárovky. Používejte 
certifikované výrobky a při 
odchodu z bytu je vypněte.

Lukáš RYLKO, 
hasičský záchranný sbor
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 22.11. DO 5.12.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 29.11. v 8-16 hodin VÁNOČNÍ TRHY A SELSKÝ 
RYNEK. Řemeslníci, prodejci a farmáři na náměstí 
T. G. Masaryka. Doprovodný kulturní program:

9 –11 hodin vystoupení dětí bohumínských škol
11.00 Keep Smiling Gospel Orlová
12.30 Vánoční koledy
13.00 pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín
14.00 Ostravský smíšený sbor Hlučín
15.00 Vítězslav Vít – vánoční pásmo

 ● 30.11. v 17 hodin ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH 
STROMŮ. Slavnostní rozsvěcování stromů na nám. 
T. G. Masaryka spojené s koncertem Pavla Vítka. 
Vstup volný.

DIVADLO
 ● 26.11. v 19 hodin ŘÍMSKÉ NOCI. Příběh z pade-

sátých a šedesátých let 20. století. Hraje Simona Sta-
šová a Oldřich Vízner, agentura Harlekýn Praha. Sál 
kina, 420 Kč.

HUDBA
 ● 21.11. v 16 hodin BOHUMÍNSKÁ SUPERSTAR 

2014. IV. ročník pěvecké soutěže pro žáky základních 
a středních škol. Sál kina.

 ● 24.11. v 19 hodin SCREAMERS – TYJÁTR. Před-
stavení travesti skupiny Screamers. Sál kina.

 ● 27.11. v 19 hodin RANGERS A MAROD. Společný 
koncert folk a country skupin. Sál kina, 150 Kč.

 ● 6.12. v 16 hodin OKTETO. Koncert skupiny Okte-
to s adventním poselstvím. Koncertní sál ZUŠ, vstup-
né dobrovolné.

PRO MAMINKY S DĚTMI

 ● 23.11. v 16 hodin SINDIBÁD MOŘEPLAVEC. Pří-
běh na motivy Pohádek z tisíce a jedné noci. Hraje 
divadlo Scéna Zlín. Sál kina, 80 Kč.

 ● 30.11. v 10 hodin ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 
7. Kreslené pohádky pro děti: Rákosníček, Rumcajs, 
Maxipes Fík a další. Kino, 20 Kč.

 ● 7.12. v 10 hodin MIKULÁŠ / VÁNOČNÍ DIAMANT. 
Divadelní pohádka o andílku popletovi. Po předsta-
vení proběhne mikulášská nadílka. Sál kina, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 21.11. ve 14 hodin PŘEDVÁNOČNÍ FOCENÍ. 
Focení dětí s vánoční tématikou. Rezervace u knihov-
nice dětského oddělení.

 ● 28.11. v 15 hodin DESKOVÉ A JINÉ HRY. Člověče, 
nezlob se, Twister a Tik Tak Bum.

 ● 28.11. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ DÝCHÁNEK 
S KNIHOU. Čtení při čaji nebo horké čokoládě. Hrní-
ček a sáček čaje s sebou. Knihovna Starý Bohumín.

PŘEDNÁŠKY A KURZY
 ● 27.11. v 17 hodin NA PINCKU KOLEM TŘÍ MOŘÍ. 

Přednáška a krátký dokument studentů, kteří proje-
li Evropu na motorkách Jawa 21 Pionýr a Jawa 23 
Mustang. Přednášková místnost knihovny, 50 Kč.

 ● 28.11. v 17 hodin SNOW FILM FEST. Tradiční pod-
zimní festival nejlepších outdoorových fi lmů se zimní 
tématikou. Přednášková místnost knihovna, 70 Kč.

 ● 29.11. v 8–12 hodin VÁNOČNÍ KURZ PAPÍROVÉ 
KRAJKY. Výtvarný kurz pro zájemce nad 13 let. Na 
objednávku, přednášková místnost knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz..

 ● 22.11. v 16 hodin HURÁ DO PRAVĚKU! Animo-
vaný fi lm USA (Dobrodružný), Jižní Korea, 2012, da-
bing, přístupný, 82 minut, 70 Kč.

 ● 22.11. a 23.11. v 19 hodin HUNGER GAMES: 
SÍLA VZDORU 1. ČÁST. Film USA (Sci-fi  / Thriller), 
2014, titulky, přístupný od 12 let, 125 minut, 120 Kč.

 ● 23.11. v 10 hodin VČELKA MÁJA. Animovaný 
fi lm Austrálie, Německo, 2014, dabing, přístupný, 79 
minut, 100 Kč.

 ● 28.11. v 19 hodin ŽELEZNÁ SRDCE. Film USA 
(Válečný), 2014, titulky, přístupný od 15 let, 134 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 29.11. v 9, 11 a 14 hodin TUČŇÁCI Z MADAGAS-
KARU. Animovaný film USA (Komedie), 2014, 
dabing, přístupný, 90 minut, 125 Kč, děti 100 Kč.

 ● 29.11. v 16 hodin TUČŇÁCI Z MADAGASKARU. 
Animovaný fi lm USA (Komedie), 2014, 3D, dabing, 
přístupný, 90 minut, 140 Kč, děti 120 Kč.

 ● 29.11. v 19 hodin a 30.11. ve 20 hodin OUIJA. 
Film USA (Horor), 2014, titulky, přístupný od 15 let, 
90 minut, 110 Kč.

 ● 1.12. v 19 hodin a 3.12. ve 20 hodin CO JSME 
KOMU UDĚLALI. Film Francie (Komedie), 2014, titul-
ky, přístupný od 12 let, 97 minut, 110 Kč.

 ● 4.12 a 5.12. v 19 hodin JAK JSME HRÁLI ČÁRU. 
Film Česko (Komedie / Drama), 2014, přístupný, 102 
minut. 110 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, 776 577 722

 ● Pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Pro seni-
ory a cvičence s pohybovým omezením. 

 ● Úterý v 16 hodin KLUB MLADÝCH HISTORIKŮ. Klub 
pro mladé badatele.

 ● Středa v 15 hodin KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub.

 ● Čtvrtek v 15 hodin FOLKLÓRNÍ SOUBOR MARYŠ-
KA. Dětský krojovaný soubor. 

PROFIT 12

Klubovna: Mírová 1038, Centrum Kotelna

www.profi t12.cz, profi t12@email.cz 

 731 310 048, 733 343 942    

 ● Každé pondělí v 17 hodin CVIČENÍ ŽEN 
S JANOU. Pro cvičenky bez rozdílu věku.

 ● Každé úterý ve 14–18 hodin DÍLNIČKY. Výroba 
vánočních ozdob z perliček.

 ● 25.11. v 17 hodin BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ. 
Bezpečnost a ochrana dětí a seniorů ve městě. 

 ● 27.11. v 17 hodin VÁŽNĚ–NEVÁŽNĚ. Oblíbený 
pořad s osobnostmi města, politiky a umělci.

OSTATNÍ KULTURA

 ● 28.11. v 17 hodin BART. Tradiční výstava amatér-
ských umělců, ateliér v Nerudově ulici. Výstava je 
přístupná 29. a 30.11. od 15.30 do 18.30 hodin. 

 ● Každou sobotu ve 14–17 hodin ARMÁDNÍ VÝ-
STROJ A VÝZBROJ. Výstava uniforem a vybavení 
vojáků ČSLA až po AČR. Dům služeb v Čáslavské ulici. 

SPORT

 ● 23.11. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »B« 
– OS RYCHVALD »B«. Šachy, okresní přebor. Soko-
lovna Starý Bohumín.

 ● 30.11. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »A« 
– OS RYCHVALD »A«. Šachy, krajská soutěž. Soko-
lovna Starý Bohumín.

 ● 22.11. od 9 do 12.30 hodin SPORTOVNÍ DOPO-
LEDNE. Cvičení ve čtyřech sálech – jóga, step aero-
bik, bosu, spinning a další. Sportcentrum Bohumín, 
vstup pro členy 60 Kč, pro ostatní 150 Kč.

CVIČENÍ

 ● SPINÁLNÍ JÓGA – JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA. 
Každé pondělí a úterý od 19 do 20 hodin ve Sport-
centru. Vhodné i pro začátečníky.  731 905 040. 

 ● BALÓNY (cvičení na velkých míčích) každé úterý 
v 19–20 hodin. AEROBIC každé úterý v 18–19 hodin  
Sportcentrum Bohumín, rezervace  724 556 557 
www.sportcentrum-bohumin.cz. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 
ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku  604 999 
147. slunerc.webnode.cz

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti 
v pondělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. 
Tělocvična ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, tělocvična ZŠ 
ČSA.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz.

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 ho-
din. Sportovní hala. www.zumba-nadka.cz 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 

 734 788 668

 ● HÁZENÁ (starší a mladší žákyně): 
22.11. v 10 hodin 1. SC Bohumín 98 - HC Ostrava.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až čtvrtek: 6 – 7.45 a 12 – 21 hodin
pátek:  12 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ:

sobota a neděle:  15 – 16.30 hodin

V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna 
bruslí. Diskotéka na ledě zrušena.
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Napravo blok šedých domů, nalevo totéž a uprostřed nádherné 
pastelové barvy. Čtyři bytové domy v Husově ulici jako by 

se vrátily do doby svého vzniku. Nově rekonstruovaná fasáda 

respektuje architektonické prvky počátku minulého století.

Vizuální proměnou prošel dlouhý 
dům se třemi vchody 649 až 651 a sou-
sední rohový baráček číslo 385. Ten 

vyrostl ještě za císaře pána 
v roce 1908. Protáhlý trojblok 
je prvorepublikový, postaven byl 
v roce 1925. V současnosti patří byty 
v domech soukromým vlastníkům. Ty 
zastřešuje a vše koordinuje Bohumínské 
bytové družstvo.

„Při rekonstrukci jsme se snažili o co 
nejvěrnější zachování historického 
vzhledu. Vycházeli jsme z archivních fo-
tografií a vodítkem byly i zachované 
štukové prvky na fasádě,“ prozradil 
předseda družstva Jiří Rozsypal. Há-
dankou však byla volba barev, protože 
snímky původních staveb jsou logicky 
černobílé. „S barvami jsme museli im-

provizovat,“ pozna-
menal Rozsypal a do-

plnil, že příští rok chce 
družstvo rekonstruovat další dva 

domy, tentokrát o kousek dál – ve Stu-
dentské ulici.

I laik, který nemá o architektuře ani 
páru, musí ocenit přístup k rekonstrukci 
a její velmi vkusné provedení. Tady si 
dali stavebníci opravdu záležet. Na roz-
díl od jiných majitelů historických sta-
veb, kteří jsou schopni ve snaze ušetřit 
čas i peníze zalepit štukové prvky poly-
styrénem.

Pavel ČEMPĚL

OKO CHVÁLÍ Domům vrátili historický kabát

Neutěšený stav fasády trojbloku v Husově ulici 
krátce před rekonstrukcí. Foto: Pavel Čempěl

Výročí světové války a den exkurzí
Letos uplynulo sto let od vypuknutí »velké války«, 
pro niž se později vžilo označení první světová válka. 
Připomněli jsme si ji také v základní škole ČSA. 

Nejprve jsme se dozvěděli 
základní informace prostřed-
nictvím prezentace, pracov-
ního listu a videa. To nám 
pomohlo lépe pochopit, proč 
tento konfl ikt vznikl, jak pro-
bíhal a jaký měl dopad na 
tehdejší lidstvo. 

Zaměřili jsme na konkrétní 
témata (sarajevský atentát, 
nepřátelé a spojenci, v záko-
pech, vojenská technika, vá-
lečné námořnictvo, domov za 
velké války), zpracovali je 
a vytvořili jsme Muzeum I. 
světové války. Zařadili jsme 
do něj spoustu zajímavých 
věcí – modely lodí, zbraní, 
zákopů, uniforem vojáků, 
kreslené i psané deníky, dopisy 
nebo básně. Muzeum bylo 

interaktivní. Sehráli jsme také 
scénku z notoricky známého 
fi lmu Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války.

Z minulosti jsme se násle-
dujícího dne probudili do 

současnosti. Zamířili jsme 
do místních i vzdálenějších 
podniků – do provozů loko-
motivního depa, Bonatransu 
či Elektrárny Dětmarovice. 
Deváťáci se v Ostravě-Vítko-
vicích s úžasem rozhlíželi po 
Malém světě techniky. Co vše 
dokázal člověk vytvořit! Jak 
se změnila těžká fyzická prá-

ce s pomocí stále dokonalej-
ších strojů. A k tomu ještě 
odborní průvodci, ochotni 
odpovídat na všechny naše 
zvídavé dotazy. Určitě se 
vyplatí dobrá příprava na 
budoucí profesi ve škole. 
Vždyť pro každého je radost 
dělat právě to, co ho nejvíc 
baví a v čem je dobrý. 

Zuzana PLEČKOVÁ, 
Eva MŽIKOVÁ, ZŠ ČSA

Výstavka školních prací a výrobků 
na téma první světové války.

Foto: Pavel Čempěl
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Snímek pořízený 
kolem roku 1910 
zachycuje ještě 
samostatnou 

budovu číslo 385.


