
Místo záplat nový koberec
V ulicích mezi rodinnou zástavbou za parkem skončila oprava kanalizace. Ta proběhla 
v režii Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK). Na následných úpravách 
vozovek se ale podílelo i město.

Každá fi rma, která za úče-
lem oprav inženýrských sítí 
»rozkope« silnice, musí po 
skončení prací uvést povrch 
do původního stavu. Týká se 
to ale jen míst po výkopech. 
Podobně záplatované silnice 
ale nebudí valný dojem, a tak 
Bohumín razí dlouhodobě 
vlastní strategii. Na opravách 
se spolupodílí a spolu s fir-
mou, která výkopy provádí, 
položí zcela nový povrch v celé 
šíři vozovky. „V případě pro-
jektu za parkem činí spolu-
účast Bohumína třicet procent. 
Současně s pokládkou nového 
asfaltu nechalo město vymě-

nit čtrnáct uličních vpustí na 
dešťovou vodu,“ uvedl Roman 
Pak z odboru životního pro-
středí a služeb. Pokud při 
instalaci vpustí zavětřili pří-
ležitost zloději kovů, mohou 
si rovnou nechat zajít chuť. 
Nové mříže jsou z plastu.

Během prací na komuni-
kacích proběhl ještě jeden 
dílčí projekt. Mezi vozovkou 
a oploceným fotbalovým 
areálem v Janáčkově ulici 
vznikla důstojná parkovací 
plocha. Vozy tady dosud stály 
na škvárové krajnici. Nyní je 
prostor k parkování zpevně-
ný a oddělený od vozovky 
nízkým obrubníkem. Vznikl 
tak 230 metrů dlouhý pás 
pro spořádané parkování. 
Do všech zmíněných investic 
za parkem město vložilo ze 
svého 850 tisíc. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Stromy se rozzářily před zaplněným náměstím
Ani mráz neodradil poslední listopadovou neděli asi  

dva tisíce Bohumíňáků od večerní návštěvy náměstí 
T.G.M. Nechtěli si nechat ujít rozsvěcení vánočních 
stromů. To proběhlo znovu slavnostně a s muzikou.

Z pódia se téměř hodinu linuly písně v podání zpěváka 
Pavla Vítka. A u mikrofonu nebyl sám. Několik skladeb 

s ním odezpíval pěvecký sbor místní základní umělecké školy 
Bohumínek. A Pavel Vítek si ho nemohl vynachválit. 

Večerní setkání na náměstí si mohou obyvatelé města 
zopakovat 24. prosince. Už po jednadvacáté se uskuteční 
akce »Na Štědrý večer všichni spolu«. V programu vystoupí 
dobová hudební skupina Calata. Nebude chybět tradiční 
ohňostroj, svařené víno i teplá medovina.  (red)

Foto: Pavel Čempěl
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Na tři ubytovny vyrazila kontrola

Přejezd naruby, místo »myší díry« kopec
Výraz »myší díra« už 
mohou bohumínští řidiči 
ze svého slovníku vypustit. 
Podjezd v pudlovské 
Drátovenské ulici už patří 
minulosti. Přestavba 
problematického doprav-
ního úseku pokročila 
a po bývalé »díře« není 
ani památky. Stavbaři 
ji zasypali a na jejím 

místě navršili val.

Stavební firma v uplynu-
lých měsících betonovala 
svažující se opěrné zdi. Pak 
bylo třeba na čas odstavit ná-
kladní provoz na železniční 
trati, rozebrat koleje a rozřezat 
kovový most nad podjezdem. 

Následně začaly na stavbu 
proudit náklaďáky se zemi-
nou, která díru a prostor 
mezi opěrnými zdmi vyplnila. 
Stavbaři poté zhutnili podloží, 
vytvořili nový železniční svr-
šek a koleje opět propojili.

Radikální přestavba začala 
letos v květnu. Projekt za 
zhruba sedmdesát milionů 
financuje Moravskoslezský 
kraj s pomocí evropské dotace. 
Na místě bývalého podjezdu 
vznikne standardní železnič-
ní přejezd se závorami. Zmí-
něný úsek Drátovenské ulice, 
kde po celou dobu rekon-
strukce platí kompletní uza-
vírka, by měl motoristům 
začít sloužit v dubnu příštího 
roku.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Večer 26. listopadu proběhla ve města další kontrola ubytoven. Policisté 
prověřovali totožnost obyvatel a pátrali po hledaných. Hygiena se zaměřila 
na dodržování čistoty a hasiče zajímaly únikové východy i hasicí přístroje. 
Stavební úřad zjišťoval, zda počet ubytovaných odpovídá limitům a zda 
nejsou v objektech místa sloužící k ubytování i bez předchozí kolaudace. 

„Prošli jsme tři vytipované soukromé 
ubytovny v centru. V jednom případě 
budeme řešit, že v pokoji bydlelo více lidí 
než mělo a hasiči narazili na neoznačené 
hydranty a rozvaděče elektřiny. Další 
závěry od hasičů a hygieny budou zná-
my později. Provozovatelé jim ještě musí 
předložit požadované doklady,“ uvedl 
vedoucí bohumínského stavebního úřadu 
Libor Radiňák. Připomněl, že při minu-
lých kontrolách narazili úředníci na pří-
pady, kdy lidé bydleli například v prosto-
rách zkolaudovaných ke kancelářským 

účelům. Také přišli na to, že ubytovnu 
užívalo více osob, než povolovaly limity. 
Hygiena zase narazila na nedostatečné 
zázemí a hasiči na špatně označené úni-
kové východy. Majitele ubytoven proto 
neminuly pokuty v řádech desetitisíců.

Ubytovny jsou problémem, který se 
začal ve městech rozmáhat před třemi 
lety. Od té doby jen v Bohumíně vzniklo 
deset soukromých ubytoven pro sociálně 
slabé, mnohé přímo v centru. 

„Lidé se v blízkosti ubytoven necítí bez-
pečně. Stěžují si na jednání a chování jejich 

obyvatel. To ale majitele ubytoven nezají-
má, těm jde hlavně o peníze. Problémy, 
které přináší koncentrace sociálně slabých 
na jednom místě, pak musí řešit město. Do 
problematických míst jsme přidali kamery 
i veřejné osvětlení. Strážníci lokality mo-
nitorují,“ uvedl starosta Petr Vícha. 

Město by ubytovny, podobně jako 
herny, nejraději zrušilo. Na to ovšem 
nemá pravomoci, protože jsou soukro-
mé. „Musíme dodržovat zákony. Když 
soukromník splní všechny podmínky pro 
vznik ubytovny, zabránit mu v jeho 
záměru bohužel nemůžeme. Nemáme 
ani prostředky na to, abychom vykoupili 
všechny soukromé objekty, u kterých 
vznik ubytoven hrozí,“ doplnil místosta-
rosta Bohumína Igor Bruzl.

Lucie BALCAROVÁ

Kontrola tentokrát zavítala do objektů 
v problematické lokalitě u městské tržnice. 

Foto: Pavel Čempěl



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  22 /2014 3

Kam zavítají cestáři v roce 2015?
Zhruba deset milionů na opravy městských chodníků a silnic. S touto 
částkou počítá rozpočet Bohumína pro rok 2015. Vzniknou díky ní praktické 
parkovací plochy, děravé silnice s výtluky dostanou nový koberec, 
chodníky zámkovou dlažbu a v některých úsecích zajistí bezpečných 
pohyb chodců stezky zcela nové.

Seznam komunikací, které trpí neduhy 
a zaslouží si obnovu, vzniká průběžně. 
Podněty přicházejí od občanů, v terénu si 
nedostatky zaznamenávají i kompetentní 
úředníci. Rozpočet ale není nafukovací 
a na řadu přichází selekce. Které opravy 
nesnesou odkladu a které počkat mohou? 

To si na sklonku listopadu ujasnilo vedení 
města s úředníky při každoroční objížďce 
po všech městských částech. Následně 
upravený seznam sice není »vytesaný do 
kamene«, ledacos se může v průběhu roku 
změnit, ale hlavní investice jsou dány.

Do oprav městských silnic by město 
chtělo příští rok vložit 3,5 milionu. V se-
znamu fi guruje osm lokalit. Mezi největší 
akce se řadí další úsek prodloužené So-
kolské, propojka ulice Slezské a Na Koutě, 
Janáčkova ulice vedle bývalých zahrádek 
nebo komunikace v parku kolem klubu 
Bublina. Nový povrch by mělo dostat také 
parkoviště mezi prodejnou železářství 
a věžovými domy v Bezručově ulici, kde 
nyní auta parkují na rozpraskaných pane-
lech. S pokládkou koberce za finanční 
spoluúčasti města se zase počítá v Podvoj-
né ulici v Nové Vsi, která bude příští rok 
»rozkopaná« kvůli opravě kanalizace.

Opravy chodníků si napřesrok vyžádají 
6,2 milionu. V seznamu figuruje sedm-
náct úseků. Chodníky se budou obnovo-
vat ve Skřečoni, v Mládežnické a Rych-
valdské ulici (poblíž kruhového objezdu). 
Zámkovou dlažbu dostane chodník ve sta-
robohumínské Slezské ulici u hasičské 
zbrojnice nebo v novobohumínské Fibi-
chově ulici u základní školy. Dláždit se 
bude také v Bezručově ulici (od školy po 
křižovatku s Máchovou ulicí), Janáčkově 
či Sadové. Ve dvoře v ulici Svat. Čecha 
dojde na chodníky v okolí dětského kout-
ku a s novým povrchem se počítá i v sou-
sedství u prodejny Hruška. Prostranství 
před prodejnou patří soukromému vlast-
níkovi. Ten sice nemá v plánu chodník 
opravovat, ale nebude »bránit« městu, 
aby se obnovy tohoto veřejného prostran-
ství ujalo z vlastní iniciativy a za své.

(tch)

Jedno parkoviště hotovo, druhé zatím »v šuplíku«
Parkoviště v Tovární už slouží. Vyrostlo na bývalé travnaté ploše mezi sídlištěm 
a bytovými domy v Budovatelské ulici. Nový parking disponuje dvaačtyřiceti místy. 
Pokud nebude potřebám motoristů stačit, existuje už projekt jeho »dvojčete«.

V panelácích a sousedních 
cihlových domech v dolní 
části Záblatí žije asi tisícovka 
lidí. Lokalitu dlouhodobě trá-
pil nedostatek parkovacích 
míst. Auta mimo vyhrazené 
plochy stála chaoticky, někte-
rá i na trávníku a mnohdy 
blokovala příjezd hasičům 
nebo záchranářům. Vodorov-
ným značením se proto nej-
prve zcivilizovalo stání na 
stávajících parkovištích a sou-
časně začaly práce na stavbě 
nové parkovací plochy.

Při projektování parkoviště 
nastal menší problém s jeho 
odvodněním, plochu nebylo 
možné napojit na stávající 
kanalizaci. Proto povrch par-
kingu netvoří klasická zám-

ková dlažba, ale nový typ 
zatravňovacích kostek. Toto 
řešení odvodnění plochy se 
už osvědčilo na sídlišti v Ne-

rudově ulici nebo v lokalitě 
Osvěta.

Parkoviště včetně osvětlení 
stálo 1,3 milionu. Jeho ostrý 

provoz ukáže, zda je zvýšená 
kapacita parkovacích míst 
v oblasti dostačující. Pokud 
ne, projekčně připravená 
a schválená je i druhá etapa 
parkingu v sousedství, kde 
by mohlo vzniknout dalších 
čtyřiatřicet stání.  (tch)

Na nové parkoviště v Tovární ulici se 
vejde dvaačtyřicet osobních vozů. 

Foto: Pavel Čempěl

  Vedení města v terénu. Ze seznamu je třeba 
vybrat komunikace, které nutně potřebují opravu. 
 Chodník před prodejnou v Okružní ulici sice 
městu nepatří. To se ale dohodlo se soukromým 
vlastníkem, že jej na své náklady opraví. 

Foto: Pavel Čempěl
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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 informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, 
kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul.  Husova 
309, číslo bytu 10, kategorie 
I., 3. patro. Nízká cihlová zá-
stavba za městským úřadem, 
nově napojené ústřední vytá-
pění, plastová okna, generál-
ní oprava elektroinstalace. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 37,45 m2, celková plocha 
bytu 38,60 m2. Prohlídka 
8.12. v 14.00–14.15 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 8.12. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1054, číslo bytu 50, katego-
rie I., 11. patro. Věžový, nově 
zateplený dům v klidové 
zóně, poblíž centra města, zá-
kladní a mateřské školy. Byt 
s kuchyňskou linkou. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,37 
m2, celková plocha bytu 60,71 
m2. Prohlídka 8.12. v 14.45
–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 8.12. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Bene-
še 1064, číslo bytu 11, kate-
gorie I., 4. patro. Nízkopod-
lažní dům poblíž centra měs-
ta, školy, školky, střediska 
zdravotnických potřeb a au-
tobusové zastávky. Dům s 
funkcí domovníka. Byt s bal-
konem je po celkové rekon-

strukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 52,41 m2, celková 
plocha bytu 57,44 m2. Pro-
hlídka 8.12. v 14.30–14.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 8.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 
366, číslo bytu 3, kategorie 
I., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům s ústředním vytápěním 
poblíž městské nemocnice, 
dětského koutku, školy a škol- 
ky. Možnost parkování u domu. 
V domě je správce. Plocha pro 
výpočet nájemného 54,10 m2, 
celková plocha bytu 54,10 m2. 
Prohlídka 8.12. v 15.30–15.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 8.12. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 
366, číslo bytu 6, kategorie 
I., 3. patro. Nízkopodlažní 
dům s ústředním vytápěním 
poblíž městské nemocnice, 
dě tského koutku,  školy 
a školky. Možnost parkování 
u domu. V domě je správce. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 69,10 m2, celková plocha 
bytu 69,10 m2. Prohlídka 
8.12. v 15.30–15.45 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 8.12. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, nám. T. G. Ma-
saryka 226, číslo bytu 9, 

kategorie I., 3. patro. Nízko-
podlažní dům v centru města 
s možností parkování za do-
mem. Koupelna po rekon-
strukci.  Byt s  balkonem 
a ústředním vytápěním. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
99,57 m2, celková plocha bytu 
102,77 m2. Prohlídka 9.12. 
v 10.00–10.15 hodin a 10.12. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
se koná 15.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Poděbrado-
va 124, číslo bytu 18, katego-
rie I., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města 
s možností parkování před 
domem. V domě je výtah. 
V bytě ústřední vytápění. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
30,86 m2, celková plocha 
bytu 30,86 m2. Prohlídka 
9.12. v 10.30–10.45 hodin 
a dne 10.12. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace se koná 15.12. 
v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

Územní plán 
na internetu
Územní plán Bohumína 
přehledně a pro každého. 
Strategický dokument, 
který defi nuje možnosti 
i omezení rozvoje města, 
je nyní k dispozici také 
na internetu na adrese 
mapy.mesto-bohumin.cz. 

Zájemci do něj mohou na-
hlédnout prostřednictvím 
mapového portálu Marushka. 
Mohou prozkoumat celé úze-
mí města, libovolné plochy 
a zjistit, k čemu jsou určeny, 
jaké jsou možnosti jejich vy-
užití. Lze zobrazit například 
rozsah orné půdy, zastavitel-
ného území, průmyslových 
oblastí, zeleně i komunikací, 
a to až do měřítka 1:2 500.

„Je velmi důležité takový 
dokument nabídnout obča-
nům i v elektronické podobě. 
Na počítači si mohou ověřit 
využití svých i dalších po-
zemků. Tyto se informace se 
hodí, pokud má občan v úmys- 
lu například kupovat poze-
mek za účelem výstavby ro-
dinného domu či jiného objek-
tu,“ uvedl vedoucí oddělení 
rozvoje a územního plánová-
ní Dalibor Třaskoš.

Odkaz na digitální územní 
plán je také na webu www.
mesto-bohumin.cz v sekci 
O městě, rubrice Mapa města 
nebo sekci Radnice, rubrice 
Územní plánování. (kol)

KRÁTCE

Vánoční čas v Bunkru
Období vánočních svátků je 

příležitostí k setkáním s ka-
marády a rodinou a dávání si 
předsevzetí. V nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež 
Bunkr chceme tento čas strá-
vit rozhovory o vánočních tra-
dicích, společným vyráběním 
ozdob, přípravou drobných 
dárků pro své blízké. Také se 
chceme zamyslet nad problé-
my alkoholu a drog. K tomuto 
tématu jsme připravili pro kli-
enty setkání s Pavlem Mikul-
číkem, který nám povypráví 
o svém boji se závislostí. Klub 
funguje od pondělí do čtvrtku 
od 14.30 do 18 hodin.

Markéta MICHALKOVÁ
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Nový chodník nad »propastí«
Místo příkopu chodník. Pěší už nebudou muset v Záblatí cupitat po krajnici 
úzké silnice a vyhýbat se vozidlům. V Rychvaldské a Sokolské ulici vzniká 
zcela nový chodník. Hotov by měl být do srpna příštího roku. 

Úsek, kde nyní probíhají stavební 
práce, začíná na rozcestí (na hranici 
s Rychvaldem) a končí u křižovatky 
s Rovnou »hřbitovní« ulicí. Silnice je 
v těchto místech poměrně úzká a vyčle-
nit pro chodník krajnici nepřicházelo 
v úvahu. Projekt se musel posunout 
mimo silnici, do »vzduchoprázdna«, 
respektive do prostoru hlubokého pří-
kopu. Ten je třeba dosypat a chodník 
vybudovat až na nově vytvořeném 

náspu. „Ještě před zasypáním musí 
fi rma do příkopu položit trubky, které 
budou odvádět dešťovou vodu ze silnice. 
Stejně jako původní příkop,“ sdělila 
Lenka Jochimová z městského odboru 
rozvoje a investic.

Nový chodník buduje město, ale stav-
bu musela posvětit Správa silnic Morav-
skoslezského kraje (SSMSK). Té totiž 
patří silnice i okolní pás pozemků s pří-
kopy.

 ●  Ráno 13. listopadu zadržela 
autohlídka tři zloděje v ulici 
Petra Cingra. Upozornil na 
ně všímavý svědek. Pachatelé 
právě  na vozíku odváželi 
pračku a větší propanbutano-
vou bombu, které ukradli 
z rodinného domu.

 ●  Dva výrostci kradli v pro-
dejně na hlavní třídě. Před 
polednem 13. listopadu v ob-
chodě popadli čtyři bedny 
s čokoládami a utekli. Podle 
popisu hlídka jednoho z nich 
vypátrala na ubytovně v Ná-
dražní ulici. Ten se ke krádeži 
přiznal a prozradil také jmé-
no svého komplice. 

 ●  Dopoledne 20. listopadu 
se zděsila obyvatelka domu 
v Trnkové ulici. Téměř před 
očima jí dva zloději kovů ro-
zebrali na zahradě plechový 

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

uzák a na vozíku ho 
odváželi do sběrny. 
Dojet tam už ne-
stihli, zadržela je 
hlídka. Pobertové, kteří sami 
bydlí jen pár kroků od místa 
činu, museli kořist vrátit a 
strážníci jim udělili blokové 
pokuty.

 ●  Při kontrole opuštěného 
domku v bývalé zahrádkářské 
kolonii za parkem narazila 
hlídka 21. listopadu na hleda-
ného muže. Už delší dobu se 
vyhýbá nástupu do vězení. 
A za mříže se mu nechtělo ani 
tentokrát, při zadržení kladl 
aktivní odpor. Strážníci ho 
museli na obvodní oddělení 
policie předvést za použití 
donucovacích prostředků.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

Maják městské policie
U pasu s novou »devítkou«
Za třiadvacet let existence bohumínská městská policie 
teprve dvakrát přezbrojovala. Celou dobu ale strážníci 
nosili u pasu bubínkové revolvery. A tomto trendu budou 
pokračovat, v listopadu vyfasovali nové »devítky«.

První výzbrojí bohumín-
ských ochránců pořádku 
byly německé revolvery Ar-
minius. Na přelomu tisíciletí 
přešli strážníci na zbraně 
české výroby, šestiranné 
bubínkové revolvery Holek 
ráže devět milimetrů. Nová 
várka zbraní stejného výrob-
ce, kterou mají k dispozici 
nyní, má identické paramet-
ry. Pouze tělo samotného 
revolveru není na rozdíl od 
předešlých modelů vyrobené 
z lehké slitiny, ale z masivní 
oceli. „Nové revolvery jsou 
sice těžší, více se pronesou, 
ale ocelové tělo je mnohem 
spolehlivější,“ vysvětlil důvod 
přezbrojování bohumín-
ských strážníků zástupce 
ředitele městské policie Ro-

man Honysz. Zajímavostí 
bezesporu je, že tento typ 
ocelového revolveru nikdo 
jiný v Česku ve své výzbroji 
nemá. Brněnská zbrojovka 
jím zásobuje výhradně trh 
v Kanadě, várka pětatřiceti 
zbraní pro Bohumín je jedi-
nou výjimkou.

Pořízení nových zbraní pro 
městskou policii přišlo na 
zhruba 280 tisíc.  (tch)

Nový chodník ze zámkové dlažby 
bude dva metry široký a potáhne se 
v délce 650 metrů. Projekt si vyžádá 7,5 
milionu, 85 procent pomůže uhradit 
evropská dotace z Regionálního operač-
ního programu. Stavba si nevyžádá 
žádné dopravní změny nebo uzavírky. 
V provozu po celou dobu zůstane i au-
tobusová zastávka »rozcestí«. Pouze 
nebude možné využívat zděný přístře-
šek a nástupní místo se o pár metrů 
posune.  (tch)

 Chodník vznikne v prostoru původního příkopu. 
Ten je nutné nejprve zatrubnit a zasypat. 


 

 Nová komunikace pro pěší začíná u zastávky 
na rozcestí.  Foto: Pavel Čempěl
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Foto: Petr Sobek a Jiří RozsypalFoto: Petr Sobek a Jiří Rozsypal

Značky v ohrožení vandalů i zlodějů
Zhruba dvacet tisíc musí každý měsíc investovat město do oprav poničených 
dopravních značek. Občas se stanou obětí dopravních nehod, jindy přírodních vlivů, 
ale největší hrozbou jsou pro ně vandalové. 

Pokud jde o způsob ničení 
značek, vandalové jsou »vy-
nalézaví«. Kreativci je po-
čmárají sprejem, lenoši pole-
pí samolepkami a primitivové 
pracují pouze s hrubou silou 
– celou značku i se sloupkem 
vyvrátí. Občas se daří pacha-
tele zadržet a potrestat. 
Nedávno například policie 
dopadla dva mladíky (oba 
25), kteří pod rouškou noci 

poškodili značky v Úvozní 
ulici.

Existuje ovšem ještě další 
skupina barbarů s nenecha-
vými prsty. Tito chmatáci si 
některé prvky dopravního 
značení s sebou rovnou od-
nášejí. „Zaznamenali jsme 
případ krádeže parabolické-
ho zrcadla v Drátovenské uli-
ci. Ve Skřečoni zase zmizelo 
několik plastových city bloků, 

které tvoří základ tamního 
kruhového objezdu,“ potvrdil 
Petr Sobek z odboru dopravy.

Poškozené dopravní značky 
jsou jednou z nejčastějších 
položek v »Hlášení závad«, 
což je formulář na městském 
webu a jeho mobilní varianta 
pro chytré telefony a tablety. 
Opravu značek na městských 
komunikacích pak zadává 
radnice BM servisu. Důležité 

značky, který mají bezpro-
střední vliv na bezpečnost do-
pravy, například »dej před-
nost v jízdě«, se vyměňují 
neprodleně. BM servis má na 
skladě vždy pár kusů připra-
vených k okamžité výměně. 
Poničené sloupky či tabule 
informativního charakteru se 
mění do dvou až tří dnů. Pokud 
nejsou k dispozici náhradní, 
musí se objednat. Pořád je ale 
náprava rychlejší a operativ-
nější než u značek na komu-
nikacích, které jsou ve správě 
kraje nebo státu. Tam je na 
výměnu třeba čekat mnohem 
déle.  (tch)

Poctivý nálezce a neznámý majitel
Padesát tisíc v odpadcích? I tak mohla skončit naditá obálka, která se 30. 
září bez povšimnutí válela na plechovém koši na hlavní třídě. Díky poctivému 
nálezci částka nakonec doputovala do radničních ztrát a nálezů. Osud 
peněz je ale dál nejasný. Ani po dvou měsících je nikdo nepostrádá.

„Byl jsem si v bankomatu zkontrolo-
vat stav konta. Když jsem chtěl do koše 
vyhodit výpis, všiml jsem si, že na něm 
leží obálka. Zvědavost mi nedala a na-
koukl jsem dovnitř,“ svěřil se poctivý 
nálezce Pavel Žiška (26) z Frýdecko-
-Místecka. Když zjistil, že je v obálce 
větší obnos, ani chvíli nezaváhal. Obál-
ku s penězi odevzdal do spořitelny, před 
kterou se odpadkový koš nacházel. Když 
se pak s příběhem svěřil rodině a zná-
mým, narážek na to, že je »blázen« 
a měl si peníze nechat, se nedočkal. 
Všichni naopak ocenili jeho poctivost. 
A to udělala i bohumínská radnice, kte-
rá Pavla Žišku za jeho příkladný čin 19. 
listopadu ocenila. „Kdybych byl na místě 
toho, kdo peníze ztratil, určitě by mě po-
těšilo, že je někdo našel a poctivě vrátil,“ 
uvedl Žiška, který do Bohumína dojíždí 
za zákazníky fi rmy, v níž pracuje.

Protože se obálka s hotovostí nacháze-
la na veřejném prostranství, spořitelna 
posléze obnos předala do ztrát a nálezů 

na radnici. Ta vyslala prostřednictvím 
médií do éteru několik výzev, ovšem 
o peníze se dosud nikdo nepřihlásil. Dá 
se proto předpokládat, že majitel není 
z Bohumína. Mohl městem jen projíždět 
a v roztržitosti je tady ztratit nebo zapo-
menout. 

„Pokud se majitel přece jen přihlásí, 
bude muset znát přesnou částku (v obálce 
nebylo rovných padesát tisíc, uváděná 
částka je záměrně zaokrouhlená), nomi-
nální hodnoty bankovek i detaily o obálce. 
Jako svědectví poslouží i záznam z ka-
mery u bankomatu,“ uvedla vedoucí 
organizačního odboru radnice Miroslava 
Šmídová. Kontaktovat lze radniční od-
dělení ztrát a nálezů osobně, telefonicky 
596 092 129 nebo e-mailem na adrese 
kvicalova.marketa@mubo.cz.

Podle nového občanského zákoníku 
musí být nyní »nález« tři roky na radni-

ci. Když se do té doby podaří majitele 
najít, nezíská částku celou. Deset pro-
cent z ní náleží poctivému nálezci. 
Pokud se o obnos nikdo nepřihlásí, 
propadne městu, které následně vyplatí 
nálezné.  (balu, tch)

Bohumín symbolicky ocenil poctivého nálezce 
Pavla Žišku (26). Kromě dárků věnovaných 
městem mu náleží i desetiprocentní nálezné. 
Na to si však podle zákoníku ještě musí 
počkat.  Foto: Pavel Čempěl

OCENĚNÍ
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Praktická i estetická rekonstrukce domu
Garážová vrata, balkony a vstupní dveře. Výrazné vizuální prvky oživily 
původně fádní panelák v ulici Osvoboditelů. Dům prochází od června 
rekonstrukcí za šest a půl milionu. 

Oprava panelového domu zahrnovala 
celkové zateplení obvodového pláště. 
Zvláštní péči pak museli stavbaři věno-
vat balkonům, které byly ve velmi špat-
ném stavu. Podlahu balkonů pracovníci 
sanovali, zábradlí je zcela nové. Tvoří jej 
různobarevné desky z vysokopevnostní-
ho plastu.

Laminátové obkladové desky daly novou 
podobu i všem šesti vchodům. Jejich 
součástí jsou i nové žulové schody. „Při 
rekonstrukci prostoru u vstupních dveří 
jsme volili kvalitní materiály. Působí 
esteticky a mají dlouhou životnost,“ uvedl 
Jan Hock z městského odboru rozvoje 
a investic. Opticky domu velmi prospěla 

také výměna dvanácti garážových vrat 
či sklepních oken. V rámci rekonstrukce 
a při jednom »nepořádku« se měnily 
také vnitřní rozvody plynu. Ty byly v ně- 
kterých vchodech v téměř havarijním 
stavu. Jedinou vadou na kráse celého 
projektu obnovy domu je tak pouze termín 
dokončení. Práce měly skončit v září, ale 
ještě na konci listopadu byly na domě 
stále nedodělky. Za každý den průtahů 
naskakuje stavbařům penále. (tch)

Panelák v ulici Osvoboditelů poblíž základní 
školy ČSA dostal moderní kabát. Výplň zábradlí 
balkonů a obklady vchodů vznikly z kvalitního 
a odolného plastu. 

Foto: Pavel Čempěl a Jan Hock

Do koryta zanesené Bajcůvky se zanořily bagry
Větší spád a průtočnost, lepší vlastnosti vody. To si slibuje Povodí Odry od akce, 
která se koncem listopadu rozběhla v Pudlově. Vodohospodáři se tady pustili do 
čištění koryta Bajcůvky. Chtějí odtěžit usazeniny v úseku dlouhém 1,2 kilometru. 
Práce potrvají až do května.

Dříve než se práce chopili 
specialisté, bylo třeba z Baj-
cůvky odstranit cizorodé před- 
měty. Z koryta si totiž nepři-
způsobiví obyvatelé z okolí 
udělali soukromou skládku. 
Veřejně prospěšní pracovníci 
proto z potoka vylovili kusy 
nábytku, pneumatiky či komu-
nální odpad. Až pak mohla na 
místo vyrazit technika. Bagry 
začaly těžit sedimenty, pro 
jejichž uložení vznikla mezi 
železnicí a ulicí Na Loukách 
dočasná deponie – folií utěs-
něná plocha ve tvaru »vany«, 
kde budou vytěžené usazeni-
ny vysychat a tuhnout. Povodí 
Odry si před čištěním nechalo 
udělat rozbor sedimentů, zda 
by se »bahýnko« nedalo dále 
využít. Například v zeměděl-
ství. Na několika místech 
v toku proto nechalo odebrat 
vzorky. Podle výsledků testů 
se však usazeniny k tomuto 

účelu nehodí. Podobný výsle-
dek se dal očekávat, Bajcůvka 
přece jen protéká areály 
průmyslových podniků. Po 
procesu vysychání tak vytěžený 
materiál skončí na skládce. 
Bohumín se na tom se správ-

cem toku dohodl. Povodí 
Odry investuje do očisty Baj-
cůvky 1,5 milionu, na akci 
pěti set tisíci přispívá i město.

Bajcůvka byla kdy-
si ve správě železáren 
a ještě před dvěma 
roky fabrika část toku 
vyčistila. Když se ale 
podnik štěpil, žádná 
z nástupnických fi rem 
už se k potoku nepři-
hlásila, a tak připadl 
do správy Povodí Odry. 
To nyní přistoupilo 
k udržovacím pracím 
v úseku od Trnkové až 
po Ostravskou ulici. 

Probíhají v zimním období 
kvůli eliminaci prašnosti 
a zápachu. Součástí akce 
bude kromě odstranění sedi-
mentů z koryta také oprava 
podélného opevnění. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

h
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Povodí vytvořilo poblíž Trnkové ulice 
provizorní přemostění Bajcůvky. 
Stávající můstek nemá nosnost, aby 
po něm mohly jezdit těžké náklaďáky 
plně naložené sedimentem. 
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KRÁTCE
Puzzle na stezce

Cestáři jsou hraví. Jasným důkazem je 
kvíz, který připravili uživatelům cyklostez-
ky v Šunychelské ulici. Kvůli opravě bylo 
třeba kousek stezky rozebrat, což je v dneš-
ní době díky hojně používané zámkové 
dlažbě hračka. Pracovníci rozebrali úsek, na 
němž se objevuje jeden z piktogramů. Až 

oprava skončila a bylo třeba část cyklostez-
ky opět zkompletovat, pracovníkům zřejmě 
přišlo fádní složit obrázek do původní po-
doby. A tak šli ve stopách Picassa. Vytvořili 
malé umělecké dílko a současně hádanku 
pro cyklisty. Uhádnete, jaký obrázek se 
skrývá v dlážděných puzzlích? Nebudeme 
vás napínat, správnou odpověď naleznete 
na fotografi i.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Sochaři modelovali prsty a nosy
Další monument se zaskvěl v původní kráse. Procesem restaurování prošel památník 
obětem I. světové války v Pudlově. Se žádostí o dotaci na jeho obnovu město neuspělo, 
a tak jej ke stému výročí vypuknutí »velké války« nechalo za 220 tisíc opravit samo. 

Památník pochází z 20. let 
minulého století. Po stranách 
jsou do žulových desek vyte-
sána jména třiaosmdesáti 
místních obětí prvního světo-
vého konfl iktu, centrální reli-
éf z bílého vápence zobrazuje 
ženu nad padlým vojákem. 
Už v době vzniku nebyl pou-
žitý materiál příliš kvalitní, 
vápencový blok měl mnoho 

defektů. A co teprve po dese-
tiletích, kdy musel odolávat 
rozmarům počasí i vandalů. 
O záchranné práce si už přímo 
říkal. Letos se jich zhostili 
kamenosochaři z Velkých 
Hoštic, kteří si celý monu-
ment odvezli do své dílny.

„Odborníci provedli injek-
táž trhlin a vápencový blok 
chemicky zpevnili. Pak se 

věnovali samotnému reliéfu. 
Odstranili nevzhledné vy-
správky z minulých let a zno-
vu vymodelovali chybějící 
části postav, ulomené prsty 
nebo nosy,“ popsala restaurá-
torské práce Šárka Drápelová 
z odboru školství, kultury 
a sportu.

Boční panely kamenosocha-
ři obrousili a obnovili nápisy. 
Pak museli vyrobit repliku 
krycí desky, protože původní 
silně narušenou »stříšku« už 
zachránit nešlo. Ve fi nále při-
šly na řadu nátěry – první od-
puzuje vodu, další chrání před 
sprejerstvím. Originální je 
nátěr zadní strany památníku. 
Tady padla volba na silikono-
vou fasádní barvu. V blízkosti 
monumentu má totiž vyrůst 
dětské hřiště a bylo žádoucí, 
aby vypadal hezky i ze zadní 
strany.  (tch)

Opravený památník obětem I. světové války v Pudlově. Dole reliéf – vlevo  
před opravou, vpravo opravený. Foto: Pavel Čempěl a Šárka Drápelová

Adventní koncert
V neděli 14. prosince v 16 

hodin se v evangelickém kos-
tele v Novém Bohumíně koná 
adventní koncert pěveckého 
sdružení Quo vadis. Zazpívají 
členové operety Národního 
divadla moravskoslezského 
Ludmila Zálesná a Adam 
Grygar, na klavír je doprovodí 
Jaroslav Domanský. Vstupné 
je dobrovolné.

Poděkování
Děkuji týmu lékařů a zdra-

votních sester JIP chirurgic-
kého oddělení Bohumínské 
městské nemocnice pod 
vedením primáře Tomáše 
Sobalíka za lidský přístup 
a příkladnou péči, kterou 
věnovali mému manželovi 
Aloisi Málkovi. Zároveň dě-
kuji za projevy soustrasti 
všem přátelům a známým, 
kteří se s ním přišli rozloučit.

Lenka MÁLKOVÁ
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Hřbitovní chodníky
I v příštím roce bude město 

pokračovat v dílčích opravách 
veřejných hřbitovů a ve zvy-
šování komfortu jeho návštěv-
níků. Například ve Skřečoni 
vznikne před hřbitovem 
nová parkovací plocha po-
dobně jako letos v Záblatí.

Ve Starém Bohumíně do-
jde na budování a opravy 
chodníků. V části hřbitova 
s nedávno vytvořenými hro-
bovými místy vzniknou nové 
stezky, v letité části se oprav 
dočkají ty chodníky, které to 
nejvíce potřebují. Ve Vrbici 
se počítá s vydlážděním pří-
chodu ke vstupní bráně. Na 
všech hřbitovech dále proběh-
ne ošetření dřevin a vyfré-
zování starých pařezů.

O vybudování chodníků na 
hřbitově v Novém Bohumíně 
zatím město neuvažuje. Ten-
to hřbitov je atypický roz-
místěním hrobových míst 
a výstavba chodníčků by na-
rušila jeho ráz. Zahradníci zde 
proto budou dále udržovat 
travnatý porost, aby hřbitovu 
zůstala jeho přírodní podoba.

  (el)

KRÁTCEOstrý test techniky, hasičů i potoka

Bohumín na dobových fotografiích (24)
Omšelé domy, neudržovaná zeleň, 

vrak automobilu na silnici. Snímek 
ze 70. let jako by zachycoval nějakou 

zastrčenou ulici na periferii. Ale zdání 
klame, nacházíme se v samém centru 
Bohumína. Na křižovatce Alešovy 

a Spojovací ulice, která ještě donedávna 
nesla název Příční. Přestože všechny 
domy zůstaly na svých místech a žádný 
nepotkal osud demolice, dnes vypadá 
místo zcela jinak. (red)

Sobota 29. listopadu. Právě udeřily 
první mrazy, to ale nic nemění na faktu, 
že u Kališova jezera v Šunychlu právě 
začíná cvičení bohumínských hasičů. 
V 10.02 hodin vyhlašuje velitel cvičení 
poplach a zapíná stopky. Čas běží...

Profesionálové jsou na 
místě do pěti minut, o minu-
tu později přijíždí první jed-
notka dobrovolných hasičů. 
A za ní další a další. Za nece-
lou čtvrthodinu jsou na místě 
všichni. První bod mají za 
sebou, teď přichází na řadu 
praktická část – čerpání 
vody z jezera do 160 metrů 
vzdáleného Mlýnského poto-
ka. Všechny vozy, dodávky 
i velké cisterny, couvají k vod- 
ní nádrži, hasiči roztahují 
hadice a startují čerpadla.

Podzimního cvičení se 
u Kališova jezera účastní 

j e d n o t k y 
sboru dob-
rovolných 
hasičů  ze 
Starého Bo-
humína, Šunychlu, Skřečoně, 
Vrbice, Záblatí a bohumín-
ská jednotka HZS Moravsko-
slezského kraje. Součinnost 
mezi těmi jednotkami je 
hlavním námětem cvičení. 
Současně se testuje technika, 
funkčnost čerpadel, vybave-
nost vozidel. »Bez spojení 
není velení«, takže se rovněž 
ověřuje komunikace šéfa zá-
sahu s veliteli jednotlivých 

jednotek. Poslední bod pro-
gramu je už jen třešničkou 
na dortu. 

Mlýnský potok se letos 
v rámci protipovodňových 
opatření čistil a je záhodno 
zjistit, jak mu úpravy pro-
spěly. Čerpání vody z jezera 
do potoka tak otestovalo 
nejen hasiče, ale také připra-
venost samotného koryta 
»Mlýnky«.  (tch)

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zú-

častnili pohřbu naší maminky, 

paní Valerie Burové. Poděková-

ní patří i panu doktoru Vlastimi-

lu Pazďorovi za dlouholetou 

péči.  Dcery s rodinami

Test techniky - čerpání vody na vzdálenost 160 metrů. 
A v mraze.  Foto: Pavel Čempěl
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Čerstvé kousky na uměleckém pultu ateliéru Bart
Poslední listopadový víkend patří v Bohumíně už řadu 
let místnímu ateliéru Bart. Malíři, keramici či výtvarníci 
představují své práce na tradiční podzimní výstavě. Její 
vernisáž letos proběhla v pátek 28. listopadu. Veřejnost 
se mohla s tvorbou místních umělců seznámit i o víkendu.

Na výstavě představilo svou tvorbu deset aktivních členů Bartu 
a tři spřátelení umělci z Ostravy, kteří působí v rámci galerie 
Mlejn. Bart si zakládá na tom, že vždy návštěvníkům nabízí 
»čerstvé zboží«. Výstava totiž není retrospektivní, nejde o pre-

zentaci děl za celou dobu existence sdružení, ale vždy jen toho 
aktuálního, co se za uplynulý rok v Bartu urodilo. K vidění tak 
opět byly zbrusu nové kresby, obrazy, fotografi e, šperky nebo 
keramika.

Bohumínský ateliér Bart působí v městských prostorách 
v Nerudově ulici (nad poštou) a nabízí prostor všem tvůrčím 
lidem. Potkávají se tu malíři, výtvarníci, které oslovila práce 
s hlínou nebo textilem, modeláři a v poslední době také přízniv-
ci country tanců. 

(erh, luk)

Jako v Africe nebo při šamanských rituálech. Školka v Nerudově ulici žila 
24. listopadu celý den bubnováním. Do napnutých blan se snažili v jednom 
rytmu tlouct caparti z mateřinky i ti z rodinného centra Slůně.

„Na podzim bývá ponuré počasí, nálada 
jde dolů. Proto jsme hledali nějaké rozve-
selení a jako »alternativu« k bubnování 
dešťových kapek na parapet jsme zvolili 
duhové bubnování proti stresu,“ poodha-
lila zrod myšlenky Vilma Valentová, která 
se s protistresovým bubnováním sezná-
mila na semináři muzikoterapie.

Děti z Nerudovky se oblékly do barev 
duhy a po skupinách absolvovaly »kon-
cert« pod vedením Jirky a Lukáše z pel-
hřimovského spolku Bubnování v kruhu. 
Ten uspořádal hned tři vystoupení. S bu-
bínky si po etapách užily nejmenší děti, 
pak ty starší a nakonec dorazili i rodiče 
s potomky. „Zájem byl obrovský, zapojilo 

Zvukem bubnů zaháněli podzimní splín

se přes šedesát dětí. Zabavili se i dospě-
láci a učitelky,“ pochvalovala si Vilma 
Valentová s tím, že bylo skvělé propojit 
společnou aktivitou prcky z mateřské 
školy a návštěvníky rodinného centra 
Slůně.  (erh)Foto: Pavel Čempěl
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Šupinovka nádherná (Gymnopilus spectabilis)  
Příroda Bohumínska – houby (150)

Šupinovky jsou saprotrofní houby – živiny získávají 
z odumřelých organismů. Nejčastěji rostou na tlejícím 
dřevě či zbytcích rostlin nebo na spáleništích. V Česku 
bylo nalezeno více než 40 druhů.

Šupinovka nádherná vy-
tváří koncem léta a na pod-
zim mohutné a masité plod-
nice, jejichž klobouky mají až 
200 mm v průměru. Roste 
roztroušeně v nižších polo-
hách na mrtvém dřevě list-
náčů, především dubů, velmi 
vzácně i jehličnanů. Najdeme 

ji na pařezech, pahýlech a pad-
lých kmenech v parcích, stro-
mořadích a na hrázích rybní-
ků. Často vyrůstá zdánlivě na 
trávníku, ovšem ze dřeva, 
ukrytého v půdě. To byl také 
případ letošního nálezu na 
sídlišti v Novém Bohumíně.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Chodník nového náměstíčka v Záblatí zdobí originální dlaždice. Jsou to mozaikové 
vizitky deseti spolků a sdružení, které v městské části působí nebo k ní mají vztah. 
V zemi, v neprodyšně uzavřeném tubusu pod dlaždicemi, je navíc ukryto poselství 
budoucím generacím.

Dlaždice vznikly během 
doprovodného program letoš-
ního festivalu Léto-kruhy. 
Vlastnoručně je vyrobili umě-
lecky nadaní zástupci jednot-
livých sdružení. O umístění 
hotových dílek bylo předem 
rozhodnuto. Náměstíčko, 
přesněji náves, u sokolovny je 
poblíž centra veškerého dění 
v Záblatí. Svou unikátní dlaž-
dici tam nyní mají záblatští 
dobrovolní hasiči, fotbalový 
Slovan, TJ Sokol, sdružení 
Vize Art, základní škola, ma-
teřské školy Na Pískách a Bam-
bino i další tři »přespolní« 
sdružení, které mají k Záblatí 
vztah – Maryška a Alma ma-
ter a divadelní spolek Boban.

Na stejném místě  jsou 
uchovány i základní informa-

ce o majitelích dlaždic. Každé 
sdružení napsalo něco o své 
činnosti, připojilo vzkaz bu-
doucím generacím a uložilo 
jej do zapečetěné schránky.

Na odpočinkové zóně, která 
vzniká postupně a většinou 
svépomocí, nechalo město na 
podzim provést zahradnické 
úpravy. Přibyly zde menší 
keře a květiny. Na jaře je 
v plánu ještě vybavení drob-
ným mobiliářem – stojanem 
na kola nebo odpadkovými 
koši.  (tch)

Na každé dlaždici je popisek jejího 
majitele a vyobrazení, které ho sym-
bolizuje. Foto: Pavel Čempěl

Deset mozaikových vizitek na náměstíčku
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Bohumínsko láká fi lmaře. Loni tady se svým štábem zavítal Jan Hřebejk, letos 
v regionu natáčí polská produkce. Jednu z důležitých lokací v chystaném snímku 
Hvězdy (Gwiazdy) sehraje bývalý hraniční přechod Bohumín-Chałupki.

Hraniční přechod obsadili polští filmaři
Na hraničním přechodu 

bylo ve druhé půli listopadu 
rušno jako před lety. Zástupy 
uniformovaných celníků, pa-
sová kontrola. Dokonce se 
sem opět vrátily dříve neod-
myslitelné závory. Historický 
vozový park, uniformy i dlouhé 
kotlety na tvářích herců dávaly 
tušit, že se fi lmaři ponořili do 
minulosti. Konkrétně do po-
čátku 70. let. Film se totiž 
volně opírá o životní osudy 
slavného polského fotbalisty 
Jana Banaśe. V hlavní roli je 
samozřejmě kopaná, ale sní-
mek pojednává i o sportovní 
i milostné rivalitě. Natáčení 
probíhá v polské části Slez-
ska, především ve městě Za-
brze. V barvách tamního klu-
bu Górnik totiž fotbalista 
zažil nejslavnější období, vy-
bojoval dva mistrovské a tři 
pohárové tituly.

Film natáčí cenami ověnčený 
režisér Jan Kidawa-Błoński. 
V hlavních rolích se mimo 
jiné představí Mateusz Koś-
ciukiewicz, Magdalena Cielec- 
ka nebo Paweł Deląg.  (tch)

Starý hraniční most mezi Bohumínem a Chałupkami byl kvůli natáčení tři dny uzavřen. Ve filmu si kromě něj 
»zahraje« také  bývalá celnice nebo český autobusový veterán Škoda 706 RTO. Na snímku známý polský herec 
Wojciech Mecwaldowski (v kulichu, bez kostýmu) při zkoušce.  Foto: Pavel Čempěl

Ve čtvrtek 13. listopadu se v záblatské škole konala 
soutěž »O nejchutnější svatomartinský rohlíček«. 
Premiérová akce se těšila velkému zájmu. O titul 
nejlepší pekařky se utkalo patnáct maminek a babiček.

První ročník pekařské sou-
těže byl výpravou do nezná-
ma. Záblatskou malotřídku 
navštěvuje asi čtyřicítka dětí 
a organizátoři netušili, kolik 
rodin se do klání zapojí. 
Všichni byli nakonec příjem-
ně překvapení, ve škole bylo 
»narváno«. Pekařky se snaži-
ly a všechny rohlíčky úžasně 
vypadaly a také tak chutnaly. 
A těch náplní – ořechové, 
makové, jablečné, tvarohové, 

povidlové... bylo nesmírně 
těžké vybrat ty nej, všechny 
měly něco do sebe. Ale když 
jde o soutěž, ta vítěze mít musí. 
Nakonec si titul nejlepší pekař-
ky svatomartinských rohlíčků 
odnesla Jana Kasanová. 

„V tomto případě asi platí 
rčení »hloupý sedlák, největ-
ší brambory«. Do letošního 
října jsem totiž netušila, že 
něco jako »svatomartinské 
rohlíčky« existuje. Dcery 
jsem ale nemohla zklamat, 
proto jsem se do soutěže při-
hlásila, abych jim udělala 
radost,“ prozradila skromně 
a s nadsázkou vítězka Jana. 
Po receptu se pídila na inter-
netu a zpracovala hned ten 
první, který našla. „Upekla 
jsem je pro jistotu jednou ješ-
tě před soutěží. Abych věděla, 
jestli je těsto použitelné. Jestli 
se nebude lepit a trhat,“ do-
dala Jana Kasanová s tím, že 

ji vůbec nenapadlo, jaký 
úspěch rohlíčky na soutěži 
sklidí. Zároveň poděkovala 
učitelkám Renátě Holeszové, 
Haně Kasanové a Vlastě Eh- 
renbergerové za skvělý nápad 
a vydařenou akci. Nebyla totiž 
pouze o rohlíčcích. Děti se po-
chlubily tanečkem, pohádko-
vým příběhem, písničkami, 
básničkami. Také rodiče a pra-
rodiče se museli snažit, když 
pomáhali svým ratolestem se 
zdobením vánočních perníčků 
a adventních svícnů.  (erh)

Svatomartinské 
rohlíčky
400 g polohrubé mouky, 
250 g másla,  150 ml zakysa-
né 16% smetany, špetka soli. 

Náplň (lze měnit): 
150 g mletých ořechů, 
100 g moučkového cukru, 
jeden bílek, žloutek nechat 
na potírání. Pečeme 15–20 
minut na 180oC.

Škola se na chvíli proměnila v pekařkou akademii

Foto: ZŠ ZáblatíFoto: ZŠ Záblatí
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Připomněli si první republiku
Družstvo oktávy Gymnázia 
Františka Živného úspěšně 
reprezentovalo školu 
i město na mezinárodní 
dějepisné soutěži. Bohu-
mínští vyrazili na soutěž 
ve složení Jiří Žáček, 
Hana Krpcová a Tomáš 
Cedivoda.

Do fi nále Dějepisné soutěže 
studentů gymnázií ČR a SR 
se bohumínský tým kvalifi-
koval jarním vítězstvím 
v krajském kole. Velké fi nále 
proběhlo 20. listopadu tra-
dičně v Chebu, kde se utkalo 
75 družstev gymnázií z Česka 
i Slovenska. Zástupci Bohu-
mína vybojovali v silné kon-
kurenci vynikající 6. místo.

Náročná soutěž byla zamě-
řena na období první a druhé 
československé republiky. 
Studenti museli prokázat 
znalosti nejen z politiky, ale 
i kultury, ekonomiky, sportu 
a dalších oblastí života té 
doby. Otázky byly v češtině 
i slovenštině. V posledním 
kole je studentům kladli pro-
střednictvím velkoplošné 
obrazovky i předsedové vlád 

a parlamentů obou republik, 
jakož i ministři školství obou 
států. Český ministr školství 
Marcel Chládek byl přítomen 
i předávání cen vítězům. Naši 
studenti si kromě zážitků při-

vezli i řadu odborných knih do 
svých domácích knihovniček. 
Zajištění účasti sponzorsky 
podpořilo i město Bohumín, 
kterému tímto děkujeme.

Text a foto: Vladimír JEŘÁBEK

Podzimní strašidýlka
Letošní podzim jsme si v mateřské škole 

v Čáslavské ulici dosyta užili. Teplé počasí přálo 
dlouhým procházkám, na kterých jsme obdivo-
vali barevnou přírodu. Děti se o ní také spoustu 
nového naučily. Pouštěli jsme draky, sbírali 
kaštany pro zvířátka.

Protože se však podzim chýlí ke konci, roz-
hodli jsme se s tímto krásným ročním obdobím 
náležitě rozloučit. Pozvali jsme do školky rodiče 
a uspořádali odpoledne plné písniček, básniček 
a společného podzimního tvoření. Do výroby 
různých strašidýlek z dýní, šišek, kaštanů, listů, 
šípků a dalšího přírodního materiálu se s rados-
tí pustili nejen rodiče s dětmi, ale také babičky 
a dědečkové. Při popíjení lahodného dětského 
punče šla práce všem pěkně od ruky. Vznikla 
opravdu roztomilá dílka, která budou ještě 
dlouho zdobit naši školku a připomínat příjem-
ně strávené chvíle. Milé setkání jsme zakončili 
lampionovým průvodem.

Text a foto: Marta KUBIKOVÁ

Tomáš Cedivoda, Hana Krpcová a Jiří Žáček. Bohumínští gymnazisté ve 
fi nále mezinárodní dějepisné soutěže.

Skutečný 
dárek

Každý pedagog byl někdy 
svými žáky odměněn. Klasic-
kým poděkováním bývá ky-
tička, i já jsem jich za své 
působení na bohumínském 
gymnáziu dostala několik 
a vždy mě potěšily.

Velmi netradičního podě-
kování za hodiny biologie, ze 
kterých si studenti evidentně 
něco odnesli, se mi dostalo 
na letošním stužkovacím ve-
čírku třídy 4. A. V hodinách 
jsem s nimi probírala mož-
nosti humanitární pomoci. 
Povídali jsme si o kampani 
Skutečný dárek společnosti 
Člověk v tísni. Na akci jsem 
od studentů této třídy ná-
sledně obdržela darovací 
certifikát, který zakoupili 
a jehož celý výtěžek je určen 
na podporu programu Voda. 
Jak před léty řekl Mahátma 
Gándhí: „Sanitace je důleži-
tější než svoboda. Obyčejná 
toaleta dokáže snížit dětskou 
úmrtnost, zlepšit rodinný 
rozpočet i zdraví žen.“ 

Radost tak neudělali jen 
mně, ale i těm, kteří pomoc 
opravdu potřebují. Některé 
věci, které my bereme jako 
samozřejmé, nejsou takovou 
samozřejmostí pro ostatní. 
Tito mladí lidé si to velmi 
dobře uvědomují.

Jana PASTUCHOVÁ, 
učitelka gymnázia

BC Bohumín pořádá 20. a 21. prosince Turnaj mistrů města 
Bohumína. 12. ročníku kulečníkového turnaje se v herně na 

náměstí Budoucnosti zúčastní Martin Vedral, Adam Kozák, Jan Musil, Milan Ráček, Miro-
slav Andrejovský, Ivo Gazdoš, Otakar Truksa, Mirek Bača, Jan Frieda. Program začíná 
v sobotu i v neděli v 10 hodin, nedělní fi nále je na programu od 13 hodin. Vstup zdarma. (red)

Kulečníkový turnaj



  S P O R T  ·  A K T UA L I T Y14

FK Slovan Záblatí hodnotí rok 2014
Skončila podzimní část fotbalových soutěží a nastal čas bilancování. Z pohledu 
mládežnické kopané se FK Slovan Záblatí celý rok snažil získat nové hráče především 
v nejmenších věkových kategoriích a vytvořit tak základ budoucího kádru klubu. 

Na žákovské tréninky nyní chodí dvanáct 
kluků od tří do devíti let. Jsme rádi, že se po-
dařilo získat alespoň tucet malých fotbalistů; 
velké věkové rozpětí však zatím neumožňuje 
vstoupit do pravidelných 
soutěží. Kluci díky aktivitě 
trenéra Dušana Sochy ales-
poň odehráli několik přátelských zápasů, 
aby okusili atmosféru opravdového fotbalu.

Dorostenecké mužstvo v současné době 
Slovan nemá. Mládež v této věkové kategorii 
bohužel nejeví o kopanou velký zájem.

Mužstvo mužů vstoupilo do podzimní části 
okresního přeboru rozpačitě. Výkony šly ale 
naštěstí postupně nahoru a zimní přestávku 
klub přečká na přijatelném 5. místě ze sedm-
nácti účastníků. Zvlášť hodnotný je zisk deví-
ti bodů ze tří zápasů s tradičními bohumín-
skými soupeři: Viktorií Bohumín a »B« 
mužstvem FK Bohumín.

Rok 2014 byl pro Slovan jedním z nejnároč-
nějších co do počtu zápasů. Klub odehrál bě-
hem 10 měsíců rekordních 41 zápasů! Kromě 
slušného umístění v aktuální tabulce je pozi-
tivní také začlenění mladých odchovanců do 
základního kádru. Například Josef Skokan je 
už nejen platným hráčem mužstva, ale také 

jednoznačně nejlepším střelcem s třinácti 
góly v mistrovských zápasech podzimu.

Mužstvo Starých pánů má v rámci klubu 
nejširší hráčskou základnu, kterou tvoří třicet 

bývalých hráčů  Slovanu 
a dalších fotbalových klubů. 
Průměrný věk hráčů je 49 

let, dres ale obléká i několik šedesátníků. 
Pánové letos kromě pravidelných tréninko-
vých zápasů odehráli i tři mezinárodní utkání 
a zúčastnili se dvou turnajů starých gard. 

Záblatský klub letos uspořádal tradiční 
turnaj starých pánů O pohár starosty města 
Bohumína a noční útok hasičů. Z kulturních 
akcí to byl populární sportovní ples a Srp-
nová noc. 

Z větších investičních akcí došlo na Slova-
nu ke kompletní renovaci obou šaten a kou-
pelen pro hosty, čímž skončila několikaletá 
modernizace fotbalového zázemí. Během 
letní přestávky proběhla částečná odborná 
regenerace hřiště.

Děkuji všem sponzorům, především městu 
Bohumínu, bez jehož vstřícného grantového 
programu bychom nebyli schopni uskutečnit 
žádné nákladnější investice.

Ivo SEBERA, FK Slovan Záblatí

»Šafratovci« šlapou do pedálů i v zimě
Jen co cykloturisté v Bohumíně zamávali letní sezoně, 
vrhli se naplno do té zimní. Milovníky vyjížděk na kole 
po okolí města nezastaví ani chlad a zima. Dělají vše 
pro to, »Aby zadnice nezměkla«, jak naznačuje název 
zimního seriálu výletů.

Rekreační cyklistiku v zim-
ním hávu pořádá klub SK 
Šafrata podle počasí až do 
jara. „Dáváme si sraz k zim-
ním projížďkám, které se dél-
kou i charakterem přizpůso-
bují momentálnímu počasí. 
A většinou je volíme tak, aby 
se kdykoli dalo z jakéhokoli 
důvodu zbaběle prchnout do-
mů,“ říká s úsměvem organi-
zátor Rostislav Šafrata a po-
dotýká, že kromě výletů se 
účastníci jízd naučí oblékat na 
kolo podle počasí tak, aby jim 
nebyla zima. „Název »Aby zad-
nice nezměkla« jsme vybrali 
záměrně. Chceme se udržovat 
v kondici a aktivně trávit vol-
ný čas. Je to i příprava na 
jarní a letní část cykloturisti-
ky. Schází se skvělá parta, 
která drží při sobě a vítá no-
váčky,“ dodává Šafrata.

Tradiční zimní seriál od-
startoval 17. listopadu a na 
pěknou vyjížďku k Huberto-
vi se vydalo čtrnáct cyklistů. 

Sychravé počasí neodradilo 
ani účastníky druhé etapy, 
do Ostravy jich vyrazilo tři-
náct. Další »Mikulášská« 
vyjížďka je na programu už 
6. prosince a následující 21. 
prosince. Sraz zimních výlet-
níků je pevně daný, v deset 
dopoledne na náměstí T. G. 
Masaryka.  (red)

Ilustrační foto: Martin Dedek

Neurologie 
v nemocnici

Od podzimu 
2011 funguje 
v Bohumínské 
městské nemoc-
nici neurologic-

ká ambulance. Vznikla po 
četných žádostech pacientů. 
V prostorách BMN ji zajišťu-
je Vítkovická nemocnice. 

Ambulance se nachází ve 
3. patře pavilonu B (vedle 
interní příjmové ambulan-
ce). Ordinační doba je každý 
čtvrtek od 8 do 11.30 a od 
12.30 do 14 hodin.

Ambulance nabízí dospě-
lým pacientům základní 
neurologickou péči, a to jak 
diagnostickou, tak i léčeb-
nou. Má úzkou návaznost na 
všechny obory v bohumínské 
nemocnici, například na 
internu, následnou péči, 
rehabilitaci či chirurgii. 
Vedoucí lékařkou je Janka 
Gorgolová.

Objednávky k vyšetření 
přijímá zdravotní sestra 
Jana Kalvarová na telefon-
ním čísle 596 096 423. Při 
první návštěvě  musí mít 
pacient s sebou průkaz zdra-
votní pojišťovny a doporučení 
praktického lékaře, odborné-
ho lékaře či specialisty.  (red)

KRÁTCE

Zimní režim
Provoz Hobbyparku se 

v zimním období zkracuje. 
Areál bude až do konce března 
přístupný veřejnosti pouze 
od 5 do 18 hodin.   (red)

Nově sedačky 
a pneumatiky
Čemat, distributor příslu-

šenství pro manipulační 
a stavební techniku, rozšiřu-
je své portfolio. Novinkou 
v nabídce jsou sedačky KAB 
určené pro stavební a země-
dělskou techniku. Firma rov-
něž uzavřela smlouvu o spolu-
práci a výhradním zastoupení 
značky Michelin pro Česko 
a Slovensko. Čemat pokryje 
nabídku pneumatik pro vyso-
kozdvižné vozíky a stavební 
stroje.  (teh)

BILANCE
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Od komunálních voleb ještě neuplynuly ani dva měsíce a nově zvolené zastupitelstvo 
města se sejde již potřetí. Také rada města již několikrát zasedla, aby řešila úkoly, 
které před sebou má. Bohumín tak bude mít už na začátku prosince rozpočet na 
příští rok se spoustou užitečných investičních akcí a dostatkem fi nancí na běžný 
chod města. A ještě zbude dostatečná rezerva. 

Proto už radní například schválili, že cena 
za svoz odpadů se i přes rozšířené služby 
nezvýší a zůstane na stejné úrovni jako v roce 
2014. Nezvýší se ani nájemné v bytech 
a v nebytových prostorách. Přesto dokončíme 
zateplení věžových domů, napojení bytů na 
teplovod a zároveň urychlí-
me přípravu na zateplování 
dalších panelových domů. 
Díky dobré přípravě jsme mohli už teď objet 
všechny silnice a chodníky a schválit jejich 
opravy pro celý příští rok. 

Mohl bych ve výčtu probíhajících a připra-
vovaných akcí pokračovat, ale důvodem, proč 
o tom píšu, je něco jiného. Volby přinesly do 
řady měst a obcí změny v jejich vedení. Často 
tak výrazné, že se noví zastupitelé a radní ještě 
seznamují s tím, zda vůbec nějaké chodníky či 
domy mají, a bude jim ještě dlouho trvat, než 
zjistí všechny podrobnosti o detailech správy 
města. U nás tedy máme velkou výhodu. 
Věřím, že jí využijeme ku prospěchu města.

Noví zastupitelé jsou však i u nás v Bohu-
míně z mnoha různých stran. A jsem si jist, 
že využijí zkušeností služebně starších kolegů 
a rychle se seznámí s chodem města a přispě-
jí novými nápady. V těchto dnech se také ze 
zástupců všech stran, které v Bohumíně 

uspěly ve volbách, ustavují 
odborné komise a výbory. Ty 
budou radě a zastupitelstvu 

připravovat podklady pro jejich rozhodování. 
Zkrátka, vše by už mělo řádně fungovat, je 
konec předvolební kampaně, je po volbách. 

Doufám, že tedy končí i politikaření a dáme 
se všichni společně do práce. Proto se také 
určitě odmlčíme i na těchto politických strán-
kách Oka. Jsme přesvědčeni, že hlasy voličů 
jsme dostali především proto, abychom plnili 
náš program a naše sliby občanům. Za zastu-
pitele zvolené na kandidátce ČSSD tedy 
slibuji, že už teď pracujeme a dál budeme 
pracovat naplno! ! 

Petr VÍCHA, starosta (ČSSD)

POLITIKA

Končí politikaření, je třeba pracovat

Naděje psích 
útuláčků

Každý pejsek má nárok na 
teplý pelíšek a láskyplný 
domov. Ti z bohumínského 
útulku v Šunychlu na něj stá-
le čekají. Navštivte zdejší 
chlupáče, vezměte je na pro-
cházku, ať poznáte, v čem 
tkví jejich kouzlo.

MIKEŠ
Asi osmiletý černý kříže-

nec špice Mikeš, Miky nebo 
Mikyna je miláčkem útulku. 
Má špičaté uši, zatočený 
ocásek a hustou srst, která 
vyžaduje pouze pravidelné 
vyčesávání. Děti většinou ne-
odolají roztomilému pohledu 
Mikeše a ten si právem užívá 
jejich pozornosti. Je to tem-
peramentní, ale zároveň 
klidný a hodný psí dědeček. 
Miky se hodí spíše do pelíšku 
v bytě. Bude vděčný za dny 
plné zábavy, ale i za to, že jen 
bude moci  dě lat  svému 
páníčkovi společnost.

ROBIN
S dvoubarevným křížen-

cem nuda nehrozí. Dvouleté 
štěně má energie na rozdává-
ní. Jde ovšem o velmi inteli-
gentního a poslušného pejska. 
Jistě by se rád věnoval psím 
sportům a také se naučil zá-
kladní povely. Robin je sym-
patický pes veselé a učenlivé 
povahy. Byl by z něj vhodný 
parťák do společnosti nebo 
na výlety. Pejskovi by se nej-
více líbilo u mladé rodiny 
s domkem a výběhem.

Text a foto: Veronika ŠUTOVÁ

Další informace: www.facebook.
com/PsiUtulekBohumin; 

www.mesto-bohumin.cz > 
O městě > Útulek pro psy

Sešla se dámská společnost
Sokolovna v Záblatí patřila 14. listopadu především 
ženám. Sdružení Alma mater pro ně uspořádalo akci 
»Mládí nevyprchej«. Na programu bylo poradenství 
a prezentace výrobků z oblasti péče o vzhled, vitality 
a samozřejmě také o zdraví. 

Na odpolední prodejní 
a předváděcí akci plynule na-
vázala večerní zábava. Tu 
nabitému sálu zprostředko-
vala dvojice známých here-

ček Jitka Asterová a Hanka 
Čížková. Jejich humorné 
scénky a historky vyloudily 
všem přítomným úsměvy na 
tvářích. Zábavnou show do-
plnilo pěvecké vystoupení 
mladé a talentované zpěvač-
ky Jany.

Alma mater myslela i na 
domácí občerstvení a ne-
chybělo ani svatomartin-
ské víno. Vydařenou akci 
si v záblatské sokolovně 
nenechalo ujít asi sto 

dvacet žen. Všechny 
odcházely domů 

nabité energií 
a nadmíru 

spoko-
jené.

(erh)

Jitka Asterová 

v zábavné 

show.

Foto: Alma 

mater.

Stromeček pro 
čtyřnohé kamarády

Přijďte oslavit Vánoce s pej-

sky z bohumínského útulku. 

Zapomeňte na předvánoční 

stres a místo toho alespoň na 

chvíli potěšte ty, kteří musí (ne-

jen) svátky trávit sami v kotci. 

Loni poprvé uspořádal psí 

útulek v Šunychlu organizova-

nou vánoční akci. Návštěvníci si 

mohli útulek v areálu bývalých 

kasáren prohlédnout, pejsky 

vyvenčit, obdarovat, případně 

jim nadělit ten nejkrásnější dá-

rek a některého si osvojit. Akce 

slavila úspěch, a proto nechybí 

ani v letošním kalendáři. Váno-

ce v útulku se uskuteční 21. 

prosince od 13 do 16 hodin.

V útulku bude stát vánoční 

stromeček, pod který mohou 

lidé nosit chlupáčům dárky. 

Vítány jsou především granule 

Josera Regular (případně jiné 

kvalitní; z ostatních mají pejsci 

zažívací potíže), psí konzervy, 

velké nerezové misky (alespoň 

dvoulitrové), dlouhá pevná vo-

dítka, pevné obojky, chloramin, 

savo, antiparazitika. Opuště-

ným hafanům v zimě přijdou 

vhod také použité deky, které 

je zahřejí nejen v období vá-

nočních svátků.  (red)
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ťoven, schválenému zrušení 
hospitalizačních a ambulant-
ních poplatků, úbytku ošet-
řených pacientů a dalším 
nepříznivým okolnostem 
v tíživé situaci. Platy jejich 
zaměstnanců nebyly valori-
zovány již několik let a po-
slední odměny za svou obě-
tavou práci obdrželi v roce 
2012. V našem regionu je, 
bohužel, velké množství 
zdravotnických zařízení 
nemocničního typu, konku-
rence je veliká a snahou 

Nová žena v zastupitelstvu
Bc. ANDREA BABIŠOVÁ

42 let, vdaná, 3 děti, celý svůj profesní život se věnuje 
zdravotnictví, 22 let na chirurgickém oddělení 

v Bohumínské městské nemocnici

Fb: Ano, jsme v Bohumíně  www.bohumin.anobudelip.cz  
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MOJE ŽIVOTNÍ KRÉDO 
ZNÍ: »Když můžu, 

tak pomůžu.«

Na jakou oblast se chcete ve 
městě zaměřit především?

Sama za sebe inklinuji 
vzhledem k svému povolání 
ke zdravotnictví a tématům 
s ním souvisejícím. Velice 
mě trápí situace naší nemoc-
nice, která je díky špatným 
úhradovým vyhláškám pojiš-

Chtěla bych poděkovat voličům, že svými hlasy nám 

dali možnost podílet se na správě města. Sama za sebe 

se budu snažit pracovat tak, abych se sama sobě mohla 

podívat do očí a budu obhajovat své i vaše názory 

a postoje. 

zdravotních pojišťoven je 
jejich redukce. Bohumínská 
městská nemocnice bude 
zachována pouze za pomoci 
a podpory jejího vlastníka, 
kterým je město. A k bezpro-
blémovému provozu naší 
nemocnice bude zapotřebí 
zvýšení dotace pro příští rok 
2015. Mým cílem je podpora 
Bohumínské městské ne-
mocnice a všech jejich za-
městnanců.

Budete se hlásit do nějaké 

z městských komisí, 

popřípadě jaké a proč?

Mám veliký zájem praco-
vat v sociální komisi, která 
se zabývá zdravotní a sociál-
ní politikou města. Svými 
znalostmi a zkušenostmi 
v této oblasti snad budu 
přínosem. Ve spolupráci 
s ostatními členy této komise 
budeme řešit i podněty od 
vás spoluobčanů. Na ustano-
vujícím zastupitelstvu jsem 
byla zvolena předsedkyní 
kontrolního výboru města. 
Děkuji zastupitelům za jimi 
projevenou důvěru a budu se 
snažit jim i spoluobčanům 
dokázat, že v této pozici já 
i ostatní členové výboru ob-
stojíme. Důkazem pak bude 
dobře fungující kontrolní vý-
bor, plnící své povinnosti.

Poslední dobou od Vás – občanů obdržíme nějaký ten 
podnět k dění ve městě nebo dokonce žádost o pomoc. 
Prvně bychom Vám rádi za Váš zájem o město a také za 

důvěru, kterou NEZÁVISLÍ od Vás mají, chtěli poděkovat. Ať se již jedná 
o žádost nebo podnět s podezřením na porušení ekologických předpisů při 
čištění Bajcůvky, problémů s bydlením ve vylicitovaném bytě, nestandardních 

postupech při licitacích, ale také např. aktuální téma – úklid spadaného listí.

V rámci Památky zesnulých většina 
obyvatel našeho města navštívila hřbi-
tovy a uctila památku svých blízkých 
zesnulých a při této příležitosti taktéž 
v rámci možností uklidila a vyzdobila 
svá pronajatá hrobová místa. V rámci 
řádného výkonu správy a péče o tato 
místa bylo v minulých letech dobrou 
zvyklostí, že zvláště (a nejen) při této 
příležitosti bývaly v nedávné minulosti 
hřbitovy pečlivě uklizeny, a to zejména 
právě na podzim v rámci úklidu spada-
ného listí. Konkrétně jste nás informo-
vali, že např. hřbitov ve Skřečoni je ob-
klopen porostem listnatých stromů, což 
Vám v době podzimního spadu listí 
působilo nemalé problémy. Tento úklid 
by dle našeho názoru měl být součástí 
příslušných smluvních ujednání v rámci 

péče o údržbu i takových pietních míst, 
jakými bezesporu hřbitovy jsou. Podle 
informací, které jste nám předložili, 
měla být situace obdobná i v loňském 
roce. Nechtěli jsme být neobjektivní a 
tak jsme si situaci prověřili i na ostat-
ních hřbitovech ve městě a na základě 
tohoto jsme museli s tazatelem částečně 
souhlasit, neboť i přesto, že od „dušiček“ 
uplynula již pokročilejší doba, nebyl stav 
na skřečoňském hřbitově moc dobrý. 
Naopak se před hřbitovem začal vytvá-
řet „sběrný dvůr“. Obecně však musíme 
odpovědné orgány a úklidové fi rmy po-
chválit, že ostatní hřbitovy byly skoro 
bez problémů. Přesto, že město disponuje 
nemalým počtem VPP, myslíme si, že 
zde by nejspíš cesta ke zlepšení nevedla 
a byla by určitě i dost riskantní. 

Napsali jste nám: »Okrajové části města trápí 
spadlé a neodklizené listí« …

A jaké máte zkušenosti třeba vy? My-
slíte si, že je úklid hřbitovů dostatečný 
nebo jsou hřbitovy dostatečně osvětle-
né? Myslím, že v otázce absence osvět-
lení bychom se nejspíš ve většině shod-
li. Nejen sportovní a kulturní stavby 
jsou vizitkou našeho města, ale také 
i hřbitovy, kde přijíždějí návštěvníci 
mnohdy i z jiných koutů naší vlasti, 
včetně zahraničí, např. ze sousedního 
Polska. 

Václav POLOK, Hnutí NEZÁVISLÍ
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REALITY

● Prodám dr. byt 2+1 
v centru Bohumína, nízká 
zástavba, v přízemí, cena do-
hodou.  608 748 047.
● Prodám družst. jed-

nopokojový byt, Čáslavská 
ul.  604 226 130.
● Pronájem bytu 1+1, 

polozařízený. Cena 5.500 Kč 
+ kauce.  739 212 406.
● 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.
● Pronajmu garáž v Zá-

blatí v Tovární ul.  731 
510 537.

RŮZNÉ

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

INZERCE
● Kanadské krůty na 

chov i vykrmené po tel. 
domluvě.  776 171 452.
● 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 mechanický 

invalidní vozík a přenosný 
invalidní klozet.  737 003 
142.

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.
● Opravuji pánské a dám-

ské oděvy. Bohumín-Skře-
čoň.  728 597 581.
● NEPEČTE-NAPEČU 

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

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal, 
jen vzpomínka v srdci zůstává dál. 

Jen svíci hořící a krásnou kytici 
na hrob ti můžeme dát 

a s láskou na tebe vzpomínat.

12. prosince 
vzpomeneme 

6. výročí úmrtí 
našeho drahého, 

milovaného bratra a strýce, 
pana Jiřího LOJKÁSKA

ze Záblatí.
S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene sestra Ludmila, 
přátelé a kamarádi.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez 

tebe žít. Láska však smrtí nekončí, 

v srdci tě navždy budeme mít.

6. prosince 
vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 
naší milované 

manželky 
a maminky, 

paní Marie MACÁŠKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Jozef, syn Petr, Martin, 

dcera Jana s rodinami.

VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...

23. listopadu 
uplynul rok 

od úmrtí

paní Gabriely 
HRBÁČOVÉ 

ze Skřečoně.

14. února si připo-
meneme její nedožité 93. narozeniny. 

S láskou a úctou vzpomíná 
syn Jaromír a dcera Alena s rodinami.

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)

Prodejna pečiva
VESTIBUL VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

Nabízíme: farmářské Dostálovy 

koláče a vánoční cukroví  slané 

i sladké pečivo z pekařství Boček-

Krmelín a Šilheřovice.  Rozšířili 

jsme nabídku o štramberské uši 

a mikulášskou perníkovou nadíl-

ku – dovoz z pekáren Štramberk 

a Pardubice. 

Prodej 5.00-12.30 v naší prodejně, 

poté do 16.30 v trafi ce na nádraží.

Těšíme se na vás.

Řešení křížovky 
z minulého čísla

Mladík se rozhlíží v lé-
kárně. Lékárník mu chce 
pomoci: „Hledáte něco? 
mohu vám nabídnout 
kondom?” Mladík odvětí: 
„Bohužel pozdě. Dva 
sunary, prosím.”

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

Listopad v klubovně
Plni dojmů jsme odcházeli 

z poslední besedy v klubovně 
sdružení Profi t12. V úterý 25. 
listopadu ji navštívil městský 
strážník Pavel Kukula. Jeho 
povídání bylo velmi poutavé 
a ještě jednou mu děkujeme. 

Pavel Kukula nám přiblížil 
historii bohumínské městské 
policie od jejího vzniku až po 
současnost. Objasnil kompe-
tence »měšťáků« i spolupráci 
se státní policií. Strážníků je 
v Bohumíně třiatřicet. Tím 
pomyslným čtyřiatřicátým 
jsou všichni pozorní občané, 
kterým není jedno, když se ve 
městě děje něco nekalého. 
Většinu podnětů ke kontrole 
pořádku totiž podávají svědci, 
nejčastěji na linku 156.

Diskuze nebrala konce. 
Probírali se cyklisté, měření 
rychlosti, řetízky na dveřích 
starších obyvatel, prevence, 
práce s dětmi. Odcházeli jsme 
s vědomím, že městští policisté 
dělají vše pro naši bezpečnost 
a těšíme se na další přínosné 
besedy. 

Pravidelné úterní dílničky 
se v Profi tu těší velké oblibě. 
Ten, kdo něco umí, to naučí 
ostatní. Tak jsme si už vy-
zkoušeli drátování, pletení 
ponožek, drhání. Vyráběli 
jsme drobné dekorace, bižu-
terii i přáníčka. V předvánoč-
ním čase nezahálíme a pod 
vedením Květy Rusové vzni-
kají vánoční ozdoby z perli-
ček. Kdo si chce svou rukoděl-
nou zručnost vyzkoušet, má 
možnost každé úterý od 14 do 
18 hodin. Materiálu je vždy 
dost a dostane se na každého. 
Klubovna je otevřena všem. 
www.profi t12.cz.

Zdeňka CICHÁ
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MOUDROST STARÝCH ARABŮ POMŮCKA: ATYS, KAKI, RADO, REKEM. 

Studenti navštívili Terezín
Skupina studentů Gymnázia Františka Živného 
absolvovala dvoudenní vzdělávací seminář v Památníku 
Terezín. Věnoval se historii tohoto města a jeho osudu 
za druhé světové války. 

Němci v Terezíně za války 
vytvořili shromaždiště Židů 
z téměř celé Evropy. Město 
na severu Čech tak sehrálo 
neblahou roli v nacistickém 
plánu Konečného řešení 
židovské otázky. V ghettu če-
kali Židé na svůj další osud. 
Tím pak byl většinou trans-
port do některého z likvidač-
ních táborů smrti.

Studenti během svého po-
bytu absolvovali prohlídku 
města a návštěvu expozic 
Židovského muzea. Zhlédli 
hraný fi lm Transport z ráje, 
navštívili Malou pevnost 
(za války věznici gestapa) 
a zúčastnili se závěrečného 
setkání s pamětnicí váleč-
ných událostí. Tato beseda 
byla asi nejzajímavější částí 
dvoudenní exkurze.  

Většina exkurzí a seminářů 
v rámci čtyř či osmiletého stu-
dia na gymnáziu je koncipo-

vána tak, aby studenty bavila. 
V tomto případě se o zábavě 
sice nedá mluvit (osobní set-
kání s místní komunitou nut-
rií bylo výjimkou), ale na 
zajímavosti to akci určitě 
neubralo. Město, které bylo 
postaveno jako vojenská pev-
nost Josefem II. a pojmeno-
váno po jeho matce Marii 
Terezii, bylo určeno pro asi 
sedm tisíc lidí. V současnosti 
má necelé dva tisíce obyvatel 
a ulice zde působí téměř vy-
lidněně. Sychravé podzimní 
počasí a ubytování uprostřed 
města v Magdeburských ka-
sárnách, (které k ubytování 
sloužily i za války) umocňova-
ly pochmurnou atmosféru 
onoho místa. Studenti čtvr-
tých ročníků, kteří se exkurze 
zúčastnili, na ni naváží v úno-
ru exkurzí do koncentračního 
tábora Auschwitz.

Romana DAVIDOVÁ

Moderní hlášení poruch
Více než jedenáct set podnětů už přijala bohumínská 
elektronická služba »hlášení závad«. Občané hlášení posí-
lají prostřednictvím městského webu nebo aplikace pro 
chytré telefony a tablety s operačním systémem Android.

Porouchaná lam-
pa, děravý chod-
ník ,  poškozená 
dopravní značka, 
černá skládka. Na 
tyto a další závady 
mohou lidé v Bo-
humíně upozornit 
elektronicky. For-
mulář najdou na-
příklad na webu 
www. mesto-bohumin.cz 
v sekci Radnice. Druhá mož-
nost je ještě pohodlnější, stačí 
mít v chytrém telefonu apli-
kaci »Hlášení závad Bohu-
mín« (aplikace je ke stažení 
na Google Play). Tento pro-
grámek umožňuje zadat 
podnět třemi způsoby – podle 
GPS souřadnic, výběrem místa 
v mapě nebo ručním zadáním 
adresy.

Za rok a půl fungování celé 
služby přišlo pomocí chyt-
rých telefonů zhruba dvacet 

procent podnětů. 
Aplikaci využívají 
nejen občané, ale 
i městská a státní 
policie. „Ve vývoji 
sázíme hlavně na 
aplikaci pro chytré 
telefony. S jejich 
pomocí mohou lidé 
problém snadno 
vyfotit a z místa 

odeslat hlášení i se snímkem. 
Aplikaci už si do telefonu na-
instalovalo téměř dvě stě uži-
vatelů,“ uvedl její autor, in-
formační technik radnice Jiří 
Rozsypal.

Po nahlášení závady obdrží 
občan informativní SMS 
a e-mail. Další mu přijde, 
když si kompetentní osoba 
převezme podnět k řešení, 
a poslední dorazí, jakmile je 
závada odstraněna. Ke konci 
listopadu zbývalo dořešit jen 
čtrnáct podnětů.  (luk)
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 4. DO 18. PROSINCE

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

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

 ● 11.12. v 9.30 hodin PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY 
S DĚTMI. Promítání kreslených pohádek, hraní na 
pódiu. Sál kina, 20 Kč.

 ● 12.12. ve 14.45 hodin PŘÁNÍ K JEŽÍŠKOVI. 
Vypouštění balónků s přáníčky, následuje vánoční 
pohádka. Vstup volný, nám. T. G. Masaryka.

DIVADLO

 ● 13.12. a 14.12. v 19 hodin PAROHÁČI. Komedii 
se zpěvy Vlastimila Peška s hudbou Oty Maňáka. 
Premiéra bohumínského ochotnického divadla 
Boban. 13.12. sokolovna Záblatí, 14.12. sál kina.

 ● 15.12. v 19 hodin ANI ZA MILION! Detektivní 
komedie pro dva herce. Hrají Michaela Kuklová 
a Marcel Vašinka, agentura Nordproduction. Sál kina, 
220 Kč.

HUDBA

 ● 6.12. v 16 hodin OKTETO. Koncert skupiny 
Okteto s adventním poselstvím. Koncertní sál ZUŠ, 
vstupné dobrovolné.

 ● 14.12. v 16 hodin QUO VADIS. Adventní koncert 
pěveckého sdružení, evangelický kostel v Novém 
Bohumíně. Vstupné dobrovolné. 

 ● 19.12. v 18 hodin ZPÍVÁNÍ S MAŇÁKEM. Předvá-
noční vystoupení bohumínského hudebníka Oty 
Maňáka. 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

 ● 8.12. až 12.12. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
PŘÁNÍ PRO SENIORY. Výtvarná dílna – výroba přání 
pro klienty Domova Jistoty. 

 ● 15.12. až 23.12. ve 13–17 hodin (mimo středu 
a víkend) VÁNOČNÍ KRABIČKY, JMENOVKY A PŘÁ-
NÍ. Výtvarná dílna.

 ● 15.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S KOLE-
DOU. Ocenění nejlepších čtenářů knihovny, hou-
slista František Horvát zahraje kolegy.

 ● 18.12. v 9.30–12 a 13–17 hodin BOBEŠ V KNI- 
HOVNĚ. Výtvarná dílna na téma vánoční svícen.

 ● 19.12. v 16 hodin PŘÍBĚHY PŘI ČAJI. Četba 
vánočních příběhů nad šálkem čaje.

PŘEDNÁŠKA

 ● 2.12. v 17 hodin TAJUPLNÉ OBJEVY. Přednáška 
záhadologa, cestovatele a spisovatele Arnošta Vašíč-
ka. Přednášková místnost knihovny, 50 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

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

 ● 6.12. a 7.12. v 19 hodin ZMIZELÁ. Film USA (Thriller), 
2014, titulky, přístupný od 15 let, 145 minut, 110 Kč.

 ● 8.12. a 10.12. v 19 hodin SOUDCE. Film USA (Dra-
ma), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 142 minut, 90 Kč.

 ● 10.12. v 9 hodin POJEDEME K MOŘI. Film Česko 
(Komedie / Rodinný), 2014, přístupný, 90 minut, 50 Kč.

 ● 11.12. v 00.01 hodin a 13.12. ve 20 hodin 
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD. Film USA, Nový Zéland 
(Fantasy), 2014, 3D,titulky, přístupný, 160 minut, 
140 Kč.

 ● 11.12. a 12.12. v 19 hodin, 13.12. v 16 hodin 
a 18.12. ve 20 hodin HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD. 
Film USA, Nový Zéland (Fantasy), 2014, titulky, pří-
stupný, 160 minut, 110 Kč.

 ● 20.12. v 16 hodin SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Animo-
vaný fi lm Rusko (Pohádka), 2012, 3D, dabing, pří-
stupný, 80 minut, 130 Kč.

 ● 21.12. v 16 hodin SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Animo-
vaný fi lm Rusko (Pohádka), 2012, dabing, přístupný, 
80 minut, 110 Kč.

 ● 20. a 21.12. v 19 hodin NOC V MUZEU: TAJEM-
STVÍ HROBKY. Film USA (Komedie / Rodinný), 2014, 
dabing, přístupný, 120 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

info@maryska.cz, 776 577 722

 ● Do 20.12. LOMŇANSKÁ KRAJINA. Výstava foto-
grafi í Vlastimila Kanioka a Ladislava Pekárka, každé 
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin . 

 ● 5.12. v 17.30 hodin ZPÍVÁNÍ VLOČKÁM. Koncert 
učitelky operního zpěvu Niny Kriutchkové a jejích 
studentiů.

 ● 16.12. v 17 hodin OD LÁSKY K LÁSCE. Bohumín-
ská básnířka Dagmar Čížová křtí novou sbírku, sou-
částí akce je recitál kytaristy Jaroslava Holeše. 

 ● Pondělky v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Pro 
seniory a cvičence s pohybovým omezením.

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

 ● Středy v 15 hodin KROJE V MARYŠCE. Vlastivěd-
ně-etnografi cký klub.

 ● Čtvrtky v 15 hodin  FOLKLÓRNÍ SOUBOR 
MARYŠKA. 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 JA-
NOU. Pro cvičenky bez rozdílu věku.

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

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ

slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz 

 604 999 147

 ● Pondělí v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RODIČŮ 
S DĚTMI. 

 ● Pondělí v 16 hodin HUDEBNÍČEK.

 ● Středa v 9 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT. 
 739 252 741.

 ● Středa v 16 hodin PŘÍPRAVA MAMINEK K PO-
RODU.  605 243 101.

SPORT

 ● 6.12. NA MIKULÁŠE K MIKULÁŠI, 21.12. VÁ-
NOČNÍ VÝZDOBA A MINIUNI OSTRAVA. Seriál 
zimních cyklistických vyjížděk. Start v 10 hodin 
z nám. T. G. Masaryka.

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 každé úterý v 19 hodin. AEROBIC kaž-
dé úterý v 18 hodin, BŘIŠNÍ PEKÁČ každý čtvrtek 
v 17.30 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

 ● 13.12. v 8–19 hodin RC MODELY RYCHVALD. 
Závody autíček na dálkové ovládání.

14.12. v 9–16 hodin FLORBAL DDM. Severomo-
ravská liga dorostenců.

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

Diskotéka na ledě
26. a 27.12., 2. a 3.1.  17.15–18.45 hodin.

Kromě Štědrého dne probíhá veřejné bruslení 
i o vánočních svátcích.

V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna 
bruslí. 

Škola bruslení pro děti: 1. kurz: do 14.12. ve 13.40
–14.40 hodin; 2. kurz: 18.1. – 8.3. ve 13.40–14.40 
hodin.
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Třiatřicet sólistů a pět pěveckých dvojic. Pódium kina patřilo 21. listopadu 
mladým talentům. Do velkého fi nále zde dospěl čtvrtý ročník soutěže 
Bohumínská superstar. Královnou večera a absolutní vítězkou se stala 
11letá Veronika Kachlová (na snímku vpravo). 

Veronika se zúčastnila 
všech dosavadních ročníků 
a pokaždé svou kategorii vy-
hrála. Až letos však současně 
vybojovala absolutní vítěz-
ství a získala titul »Bohu-
mínská superstar 2014«. 
„Při vyhlašování absolutního 
vítěze jsem byla mnohem 
nervóznější než při samot-
ném vystoupení. Během 
zpívání ze mě totiž tréma 
naprosto opadne,“ svěřila se 
Veronika Kachlová. Tu před 
lety na soutěž upozornila uči-
telka, přihlášku si ale mladá 
zpěvačka podala sama. Před 
samotnou soutěží pak vždy 
zhruba měsíc cvičí – doma 
s rodinou. „Zpěv je mým vel-
kým koníčkem a chci se mu 

věnovat i v budoucnu, hlavně 
pro radost. Profesně bych 
chtěla být šperkařkou,“ do-
dala Veronika.

„Samotnému finále před-
cházely hodiny příprav. Děti 
si vyzkoušely zpěv s mikrofo-
nem a jeho správné držení. 
Další rady se týkaly dýchání 
při zpěvu, rytmiky, pohybu,“ 
prozradila vedoucí kultury K3 
Bohumín Radana Vozňáková.

Pěvci opět soutěžili ve čty-
řech věkových skupinách 
a kategorii duetů. O pořadí 
rozhodovala porota ve slože-
ní Igor Bruzl, Martin Sitek, 
Jarmila Nosková a Statis 
Prusalis. Jury hodnotila 
náročnost písně, kvalitu 
zpěvu a celkový projev 

vystupujícího. V první 
kategorii (1.-3. třída) 
zvítězila Karolína Mer-
fortová, ve druhé (4.- 6. 
třída) Veronika Kachlová, 
ve třetí (7.-9. třída) Sára 
Sedláková  a  ve  č tvr té 
(střední školy) Michaela 
Prchalová. Mezi dvojicemi 
zvítězily Petra Hollá a Nela 
Ziembinská.  (red, kat)

Čtyři vítězství, jedno  absolutní
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Foto: Karel Balcar
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