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Stromy se rozzáří, živé i umělé
Z regálů obchodů se na nás čokoládoví Santové v červeném kimonu sice uculují už od léta, ale 
teprve nyní se opravdu blíží čas adventní. K tomuto období neodmyslitelně patří také výzdoba 
v ulicích a nasvětlené stromy. Jejich rozsvěcení bude letos opět slavnostní. 

Vánoční stromy na náměstí T. G. Masaryka se rozzáří 
v neděli 29. listopadu. Všichni Bohumíňáci i přespolní 
jsou zvaní. Program, jehož hvězdou bude tentokrát Leona 
Machálková se svým koncertním vystoupením, začíná 
v 17 hodin. 

Centrum města, pěší zóna a její okolí, se na sváteční 
nasvětlení může těšit už s předstihem. Vánoční výzdoba 
se tady zaskví v celé kráse už v pátek 27. listopadu. 
Městské části se naopak rozzáří o malinko později, 
30. listopadu a 1. prosince.

Město každoročně do obnovy a nákupu nových ozdob 
investuje nemalé částky. Letos šly tyto prostředky přede-

vším do Starého Bohumína, kde bylo třeba pořídit výzdobu 
zcela novou. Zdejší náměstí se totiž od základu změnilo 
a vše bylo proto nutné přizpůsobit nové vizuální podobě 
rynku. „Světelnou výzdobu budou tvořit závěsy mezi osmi 
sloupy veřejného osvětlení,“ prozradila vedoucí organizač-
ního odboru radnice Miroslava Šmídová. Přestože ze zdej-
šího náměstí Svobody zmizely dva »opelichané« smrky, 
Starobohumínští o vánoční strom nepřijdou. Na jejich 
přání město pořídilo do této městské části novinku, která 
si v Bohumíně odbude premiéru. Vánoční atmosféru tady 
zajistí čtyři a půl metru vysoký stromek umělý. Skládá se 
ze čtyř dílů a do města přicestuje z Francie.   (tch)

Vánoční trhy
Betlém nebo poštovní schrán-

ka pro Ježíška v centru Bohumína 
opět navodí atmosféru blížících 
se Vánoc. V sobotu 28. listopadu 
už od 8 hodin začínají na náměstí 
T. G. Masaryka a ve foyer kina 
Vánoční trhy. Představí se zde na 
osmdesát řemeslníků a prodej-
ců, převážně s ručně vyráběným 
zbožím. V programu vystoupí od 
9 hodin Keep Smiling Gospel 
Orlová, v 10.30 hodin dobová 
skupina Calata, ve 13 hodin smí-
šený pěvecký sbor Gymnázia 
Orlová a ve 14 hodin se předsta-
ví děti z bohumínských škol 
a školek.  (kab)

Prvňáčkem na zkoušku aneb do lavic bez obav

Ještě minimálně tři čtvrtě roku si mohou 
bezstarostně hrát, přesto už usedají do 

školních lavic. Díky projektu bohumínských 
devítiletek si mohou děti z mateřinek 
omrknout a osahat školní prostředí. To 
proto, aby příští rok v září, kdy se z nich 
stanou prvňáčci, přicházeli do nového 
prostředí bez obav a nářků.

Základní škola ČSA připravila pro prcky 
z mateřinek další ročník projektu »Budu ško-
lákem«. Letošní premiérové setkání proběhlo 
12. listopadu a s rodiči na něj dorazilo dva-
advacet dětí. „Pro rodiče jsme si připravili 
prezentaci o škole. Také jsme je seznámili 
s tím, co by měl jejich potomek zvládnout 
u zápisu do první třídy,“ uvedl ředitel školy 

Adrian Kuder a doplnil, že zápisy proběhnou v Bohumíně 
opět v jednotném termínu, 3. a 4. února.  

Předškoláky, kteří zavítali do ZŠ ČSA, provedly učitelky 
po škole. Ukázaly jim družinu, tělocvičnu. Ve třídě si pak 
děti osahaly interaktivní tabuli a naučily se písničku. 
Na závěr dostaly všechny medaili a pamětní list. Další 

setkání v rámci akce »Budu školákem« proběhnou 
ve škole 1. prosince a 14. ledna, vždy od 16 hodin.

V podobném duchu se nese také přípravka 
»Škola nanečisto«, kterou pro budoucí prvňáč-

ky už řadu let organizuje Benešova škola. 
Setkání probíhají v bývalé polské škole v Ma- 
sarykově ulici a letos už se uskutečnila dvě. 
Děti se seznámí s novým prostředím školy 
i s učitelkami. Rodiče zase uvidí, jak kan-
torky s dětmi pracují a jaké metody využí-
vají. Třetí, závěrečnou část Školy nanečisto 
pořádá Benešova škola 21. ledna.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Co vás inspirovalo k aktivní 

účasti v komunální politice?

Byla to především týmová práce 
v našem kolektivu a viditelné vý-
sledky zejména v plnění našeho 
volebního programu. V tom vidím 
největší úspěch. Nevystupujeme 
každý sám za sebe, ale jako tým. 
Přirovnala bych to k vlaku, ze kte-
rého nechcete vystoupit. 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: YVONA PLACZKOVÁ
Yvona Placzková (51) je členkou městské rady a ve 
třiadvacetičlenném sboru zastupitelů patří mezi čtyři 
z celkového počtu osmi žen, jež byly zvoleny opakovaně. 
V minulém volebním období vedla fi nanční výbor. Díky 
své praxi a stávajícím zkušenostem ekonomické náměst-
kyně bohumínské nemocnice pracuje v tomto výboru 
i nadále. Pravidelně se účastní zasedání odborné komise 
pro komplexní rozbory hospodaření města.

Je pohled ženy na problémy 

řešené v zastupitelstvu jiný 

než mužů?

Samozřejmě i pohled mezi žena-
mi může být rozdílný. Za sebe 
mohu říct, že při řešení problémů 
hledám cestu dohody a kompromi-
su. Bližší je mi řešení problémů 
v oblasti kultury, sportu, školství 
než například majetkové záležitos-
ti. Mám na mysli věcná břemena, 
přeložky a jiné technické problémy.   

Cesty osudu vám předurčily 

ekonomickou profesní dráhu. 

Co vás kromě oblasti fi nancí 

ještě zajímá?

Pracuji ve zdravotnictví a velmi 
blízká je mi také sociální oblast. 
Jsem členkou komise pro rozdělo-

vání dotací v sociálních službách. 
Tyto služby jsou u nás obecně silně 
fi nančně podhodnocené. Je to ob-
last velmi citlivá a já si nesmírně 
vážím všech pracovníků, kteří se 
věnují dílčím organizacím, ať 
v centru sociálních služeb nebo 
v ostatních občanských sdruženích. 
Tady jsou vidět ty skutečné lidské 
životní hodnoty.

Samozřejmě nesmím zapome-
nout na sport. Tato oblast pro mne 
bude zajímavá vždy, ať už se mu 
budu věnovat aktivně nebo pasivně.

Jak z pozice ekonomické 

náměstkyně naší nemocnice 

vidíte v současné době její 

hospodaření?

V posledních letech není jedno-

duché udržet fi nanční stabilitu ne-
mocnice. Problémem je silná kon-
kurence v rámci našeho regionu, 
špatné postavení malých nemocnic 
v konkurenci velkých krajských 
a ostravské fakultní. Pokud mám 
hodnotit letošní období, rozpočet 
nám od dubna výrazně ovlivnil 
růst platů zaměstnanců. Na druhé 
straně jsme získali více prostředků 
díky lepšímu fi nančnímu zhodno-
cení některých výkonů. Celkově, 
i s pomocí provozní dotace města, 
mohu už nyní odhadnout, že hos-
podaření nemocnice skončí na 
konci roku vyrovnaně.

A co vaše koníčky, 

najdete si na ně čas?

Přiznám se, že mi nedaří najít si 
volný čas, abych se mohla věnovat 
i svým koníčkům. Například spor-
tu. Ale je před námi zima a věřím, 
že si určitě zajedu zalyžovat na svá 
oblíbená místa do hor. A s přícho-
dem dlouhých zimních večerů si 
najdu čas na svou oblíbenou kníž-
ku, kterou konečně vyměním za 
vyhlášky a zákony. 

Děkuji za rozhovor.  (fi )

Trojice náměstkyň z různých ministerstev dorazila 
11. listopadu do Bohumína. Náměstkyně se zajímaly 
o problematiku ubytoven a sociálně vyloučených lokalit 
(ghetta, pozn. red.). S vedením města diskutovaly nejen 
o problémech, ale také o připravovaných změnách zákonů. 
Nakonec se do problémových lokalit také osobně podívaly.

„Řešení řady problémů v této 
oblasti je nutné hledat napříč mini-
sterstvy, proto jsme se rozhodli, že 
v tomto složení vyjedeme do Morav-
skoslezského kraje, který je spolu 
s Ústeckým z hlediska sociálního vy-
loučení nejpostiženější,“ sdělila ná-
městkyně ministryně práce a so-
ciálních věcí Zuzana Jentscheke 
Stöcklová. Spolu s ní dorazila do 
Bohumína také náměstkyně mi-
nistryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová a náměstkyně ministra 
pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu Martina Štěpánková.

Starosta Petr Vícha seznámil 
hosty s tím, jak se podařilo ně-
které problémové lokality pro-
měnit a ukázal jim přímo v praxi, 
kde kvůli vzniku soukromých 
ubytoven přibyly nové. „Jsem velmi 
rád, že přijeli zástupci hned něko-
lika ministerstev a že má vláda 
zájem řešit problémové lokality 
komplexně. Je vždy lepší, když je 
uvidí i v terénu a vyslechnou si 
názory obcí, přesvědčí se na místě, 
že města mají zájem situaci řešit. 
Zjistí, že pokud se omezí byznys s uby-
tovnami, nikomu nehrozí, že by zů-
stal na ulici. Zároveň uslyší i naše 
názory, jak nám mohou v legislati-
vě a dotačních programech pomoci. 
Z tohoto pohledu výjezd náměstkyň 
ministrů svůj účel splnil a věřím, že 

se jejich poznatky projeví i v praxi. 
I když víme, že musíme být trpěliví 
a výsledek nelze očekávat hned,“ 
uvedl Petr Vícha.

V Bohumíně si náměstkyně 
prohlédly pěší zónu i blízké ulice 
9. května a Nádražní, kde jsou 
hned tři soukromé ubytovny. Od-
tud zamířily do Pudlova, v němž 
se nacházejí jak městské sociální 
byty, tak soukromé ubytovny. 
Z Bohumína se přesunuly do Ha-
vířova na jednání se starosty měst, 
která se potýkají s ubytovnami 
a nepřizpůsobivými. 

V Bohumíně za poslední tři 
roky, po změně systému výplat 
sociálních dávek, vzrostl počet 

Bohumín ghetta v uplynulých letech likvidoval a demoloval (Petra Cingra, Louny, Louky). Jedna z posledních problematických 
lokalit se nachází v Drátovenské ulici v Pudlově. Navštívila ji i delegace z pražských ministerstev.  Foto: Pavel Čempěl

Starosta Petr Vícha ukazuje náměstkyním Martině Štěpánkové a Kláře Dostá-
lové neutěšené lokality v Pudlově.

Ministerská návštěva zavítala i do »drátoven«

ubytoven ze tří (do té doby bez-
problémových) na deset (z větší 
části problémových). Dnes je může 
obývat asi 500 osob. Ubytovny 
vznikly i v samém centru města 
a starousedlíci se v jejich blízkosti 

necítí bezpečně. Od té doby Bo-
humín i další města poukazují na 
problém s ubytovnami a na plýtvá-
ní dávkami ve prospěch majitelů 
některých z nich.  

Lucie BALCAROVÁ
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Tudy neprojedete, staví se kanalizace
Ve městě přibudou další metry splaškové kanalizace. Práce začaly v polovině 
listopadu ve Starém Bohumíně. Nový kanalizační řad vznikne v Malé ulici, 
kde se na něj po dokončení bude moci napojit až deset rodinných domů. 
Město do výstavby vloží 3,8 milionu.

Nový úsek bude dlouhý 170 metrů. Jakmile 
stavbaři dokončí samotnou kanalizaci, přijde na 
řadu oprava komunikace. Ta zahrnuje úpravu 
podloží, odvodnění, pokládku nového asfaltového 
koberce a zpracování vjezdů k domům. Na celý 
projekt má fi rma termín do konce května.

Protože Malá ulice není ani tak »malá« jako spíše 
úzká, vyžádá si akce dopravní omezení. Zdejší oby-
vatelé jsou s tím srozuměni, ovšem zmíněná ulice 
plní také funkci přístupové komunikace ke staro-
bohumínskému hřbitovu a zdejší obřadní síni.

„Práce budou v lokalitě probíhat ve všední dny od 
7 do 15 hodin. Po tu dobu bude příjezd ke hřbitovu 
omezený,“ potvrdila Eva Mrázkova z odboru roz-
voje a investic. Řidiči se do těchto míst naštěstí 
pohodlně dostanou druhou stranou – z Ostravské 
ulice, příjezdovou komunikací, která začíná u re-
staurace Č.E.Š.I. Ze Slezské ulice, tedy od bývalé 
myslivny, bude ke hřbitovu příjezd možný až po 

15. hodině. Stavbaři totiž výkopy vždy po ukončení 
denních prací zakryjí a silnici zprůjezdní.

Kanalizace se letos budovala také ve Skřečoni. 
Stavba pokračovala od června další etapou 
v Úvozní ulici, lidově »Kozí«. Vznikl tam kilometro-
vý úsek pro pětatřicet domů za 7,6 milionu. Kana-
lizace včetně přípojek už je dokončená, hotová už 
je i část silnice. Cestu v horní části se ale před 
zimou do původního stavu uvést nepodařilo. 
„Podloží je zde horší, než jsme očekávali. Bude ho 
třeba obnovit, a to až do hloubky třiceti centimetrů,“ 
vysvětlila Mrázková. Termín dokončení této části 
vozovky se proto odsouvá, hotova by měla být 
nejpozději do konce května. Nyní vypadá úsek 
neutěšeně, ale před zimou ho stavbaři mají uvést 
do provozuschopného stavu. Půjde o jisté provi-
zorium, aby byla silnice sjízdná a aby tady mohla 
probíhat také zimní údržba. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Hledá se levnější 
řešení obchvatu
Obyvatele Skřečoně, zejména v ulici 
1. máje, trápí doprava. Především ta 
kamionová. Stejně jsou na tom v Dolní 
Lutyni a Dětmarovicích, které rovněž 
leží na hlavním silničním tahu na 
Karvinou. Všechny obce už proto řadu 
let bojují za vybudování obchvatu.

Nadějí pro obyvatele v okolí silnice první 
třídy byl projekt přeložky komunikace I/67, 
neboli obchvatu Skřečoně, Dolní Lutyně 
a Dětmarovic. Bohužel nedávno zpracovaná 
studie vyhodnotila stavbu jako neefektivní. Vy-
budování silnice dlouhé 14,4 kilometru by totiž 
stálo 2,8 miliardy. Kvůli vysokým nákladům 
hrozilo, že projekt skončí v propadlišti dějin.

Města a obce naštěstí společným úsilím od-
vrátila defi nitivní zamítavé stanovisko Mini-
sterstva dopravy. Zároveň docílila toho, že má 
Ředitelství silnic a dálnic za úkol hledat lev-
nější řešení obchvatu. K dispozici jsou i jasně 
defi nované mantinely efektivity projektu. Aby 
mohla pokračovat projektová příprava, musí 
se odhadované náklady snížit o 37 procent, 
nebo přínosy stavby zvýšit o 60 procent. 

Výrobní výbor, který má hledání úspor na 
starosti, už zahájil svou činnost. Zpracovatel 
auditu záměru přeložky I/67 má odevzdat 
čistopis závěrečné zprávy v únoru 2016.

Lumír MACURA, místostarosta

AKTUÁLNĚ

Díky za úžasný zájezd
Děkuji základní škole ve Skřečoni za skvělou 

organizaci jazykového vzdělávacího zájezdu 
pro školy v Londýně. Děti přijely nadšené, plné 
dojmů a úžasných nezapomenutelných zážitků. 
Poděkování patří zejména učitelce Nadi Folvar- 
čné a zástupkyni ředitelky Kamile Wzientkové, 
které se o děti celých pět dní perfektně staraly.

Petra LENORTOVÁ

Ze zarostlého rygolu je opět potok
Odstranit usazeniny z koryta, vyčistit dva propustky, vymýtit plevel. V Šunychlu pro-
bíhá poslední etapa úprav Mlýnského potoka. Letos se práce týkají úseku dlouhého 
čtyři sta metrů, který začíná u Ovocné ulice. Hotovo má být do konce listopadu.

Mlýnský potok v minulosti sloužil mimo 
jiné i k odvádění splašků. Nyní už je ale v jeho 
okolí standardní kanalizace. Do vodoteče 
však stále ústí stará meliorace, která sem svá-
dí vodu z okolních polí. Posláním Mlýnky je 
pak tyto a další vody odvádět do Bohumínské 
stružky. V uplynulých deštivých letech ale 
v korytě voda spíše stála, protože bylo zane-
sené a jeho spád byl minimální. Napravit ten-
to stav měly udržovací práce.

Čištění Mlýnského potoka probíhá v rámci 
protipovodňových opatření už třetím rokem. 
Práce začaly předloni na zatrubněné části 
toku. V délce sedmdesáti metrů se měnily 
původní roury s půlmetrovým průměrem za 
metrové. U vyústění do Bohumínské stružky 
přibyla také nová zpětná klapa. 

Loni se úpravy dotkly samotného koryta. 
Čistil se 530 metrů dlouhý úsek ve volném te-
rénu. Bylo třeba odtěžit sedimenty a obnovit 
původní koryto. Největším problémem byla 
niveleta toku. Dno potoka bylo téměř vodorovné, 

proto musela těžká technika řečiště prohloubit 
tak, aby vznikl alespoň minimální spád.

Právě probíhající závěrečná etapa navázala 
na práce z uplynulého roku. „Opět bylo třeba 

vyčistit řečiště od nánosů, vyspádovat jej a na-
vázat břehy na okolní terén. Úsek byl sice letos 
kratší, ale hůře přístupný, protože vedl mezi 
rodinnou zástavbou,“ popsala práce Iva Crhová 
z odboru životního prostředí a služeb. V rámci 
úprav, které probíhají do konce listopadu, se 
odstraňují také náletové dřeviny a vyčištění se 
dočkají dva propustky.  (tch)

Kvůli stavbě kanalizace musí nyní řidiči při cestě ke hřbitovu a obřadní síni ve Starém Bohumíně využívat 
příjezdovou silnici od Ostravské ulice.

Těžká technika upravila břehy Těžká technika upravila břehy 
a vyspádovala koryto. a vyspádovala koryto. Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří 
A135. 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+2, nám. T. G. Masaryka 
938, číslo bytu 5, I. kategorie, 4. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. V bytě je 
ústřední topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,71 m2, celková 
plocha bytu 50,71 m2. Prohlídka 
23.11. v 15.00–15.15 hodin a 24. 
11. v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 965, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům, v blízkosti cen-
tra města, nákupních možností, 
školy, školky. Dům s domovní-
kem. Možnost parkování v blíz-
kosti domu. Byt se sprchovým 
koutem, kuchyňskou linkou. 
Nové pokojové dveře, PVC. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,23 
m2, celková plocha bytu 51,98 m2. 
Prohlídka 25.11. ve 14.30–14.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 25.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 364, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města poblíž parku, 
nákupního střediska, pošty a dět-
ského lékaře. Možnost parkování 
u domu. V bytě je koupelna se 
sprchovým koutem, kuchyňskou 
linkou a ústředním topením. Sou-
částí bytu je komora. Plocha pro 
výpočet nájemného 42,30 m2, cel-
ková plocha bytu 42,30 m2. Pro-
hlídka 23.11. ve 14.30–14.45 hodin 
a 24.11. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 20, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti cent-

ra města, školy a školky. Možnost 
parkování poblíž domu. Dům 
s funkcí domovníka. Byt se spr-
chovým koutem. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,68 m2, celko-
vá plocha bytu 29,65 m2. Prohlídka 
25.11. ve 14.45–15.00 hodin 
a 26.11. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 36, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti cent-
ra města, školy a školky. Možnost 
parkování poblíž domu. Dům 
s funkcí domovníka. Byt se sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,68 m2, celková plo-
cha bytu 29,65 m2. Prohlídka 25.11. 
ve 14.45–15.00 hodin a 26.11. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 30.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 689, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 4. pat-
ro. Nízkopodlažní dům poblíž 
autobusového nádraží. Byt je po 
celkové rekonstrukci. V bytě je 
ústřední topení a euro okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 92,84 
m2, celková plocha bytu 92,84 m2. 
Prohlídka 24.11. v 10.30–10.45 
hodin a 25.11. v 15.00–15.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 30.11. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 903, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města, byt je nově napojen na 
centrální zásobování teplem, 
plastová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 61,85 m2, celková 
plocha bytu 65,90 m2. Prohlídka 
30.11. ve 14.30–14.45 hodin 

a 1.12. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 2.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům po-
blíž kruhového objezdu a autobu-
sové zastávky ve Skřečoni. Nově 
provedeno ústřední vytápění s do-
movní kotelnou. Zrekonstruovaný 
byt. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 68,42 m2, celková plocha bytu 
68,42 m2. Prohlídka 1.12. v 9.00–
9.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 2.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Cihlová zástavba poblíž restaura-
ce, v přízemí domu je prodejna 
potravin. V bytě jsou velké míst-
nosti. Plocha pro výpočet nájem-
ného 79,10 m2, celková plocha 
bytu 79,10 m2. Prohlídka 30.11. 
v 15.30–15.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 2.12. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba poblíž re-
staurace, v přízemí domu je pro-
dejna potravin. V bytě jsou velké 
místnosti. Plocha pro výpočet 
nájemného 95,15 m2, celková plo-
cha bytu 95,15 m2. Prohlídka 
30.11. v 15.15–15.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 2.12. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 946, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti par-
ku, supermarketu a autobusové 
zastávky. Možnost parkování 
u domu. Byt je po celkové rekon-

strukci (generální oprava elektro-
instalace, koupelna, PVC, vstupní 
a bytové dveře). Plocha pro výpo-
čet nájemného 51,14 m2, celková 
plocha bytu 51,14 m2. Prohlídka 
2.12. v 15.00–15.15 hodin a 3.12. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 7.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 945, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům v žádané lokalitě 
poblíž centra města a parku. U do-
mu se nachází parkoviště, dětský 
koutek a nákupní centrum. V bytě 
je nová koupelna a v ložnici šatna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
54,16 m2, celková plocha bytu 
54,16 m2. Prohlídka 2.12. v 15.15–
15.30 hodin a 3.12. v 9.15-9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 7.12. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1020, číslo bytu 7, I. kategorie, 3. 
patro. Nízkopodlažní dům po re-
vitalizaci se nachází poblíž školy, 
školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Byt s balkonem, vý-
klenkem, neprůchozími pokoji a
 novou koupelnou. Plocha pro vý-
počet nájemného 58,52 m2, celko-
vá plocha bytu 61,52 m2. Prohlídka 
2.12. v 14.15–14.30 hodin a 3.12. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 7.12. v 16.30 hodin.

Bližší informace na majetkovém 
odboru, č. dv. B207 (vedlejší budo-
va MěÚ),  596 092 199, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

Zákaznické centrum SmVaKu na radnici
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) vlastní 
a provozují převážnou většinu vodovodní a kanalizační sítě v Bohumíně. 
Kvůli snazší dostupnosti společnost zřídila před několika lety ve městě 
své obchodní místo.

Kontaktní místo SmVaKu se nachází 
v budově »B« městského úřadu, v kance-
láři 106. Je ho možné navštívit vždy první 
středu v měsíci od 13 
do 16 hodin. Na tomto 
místě lze provést změ-
ny v agendě vodného a stočného, vyřídit 
záležitosti fakturace, žádost o sepsání 
splátkového kalendáře, provést hotovostní 
úhradu faktur, podat reklamace ze všech 
oblastí činnosti společnosti. V kanceláři 
se rovněž vyřizují žádosti o zřízení vodo-
vodní či kanalizační přípojky, žádosti 
o stanovisko ke stavbám na všech stup-
ních řízení. Je zde možné podat objed-
návku na zhotovení nebo opravy vodo-
vodních a kanalizačních přípojek, 

objednat speciální službu (vývoz žump 
a septiků, dovoz vody v cisterně a podob-
ně), získat informace potřebné pro uzaví-

rání smluv.
Provoz obchodního 

místa nemá žádný vliv 
na splatnost daňových dokladů či sjedna-
ných termínů úhrad splátkových kalen-
dářů. Pokud v danou dobu není obchod-
ní místo v provozu, je nutné zvolit jiný 
způsob úhrady – složenkou na poště, 
převodem z účtu nebo úhradou na zákaz-
nickém místě (Ostrava, Karviná). Pokud 
se klient dostaví na obchodní centrum 
uhradit fakturu i po splatnosti, SmVaK 
platbu přijme.

Marcela HRABALOVÁ, majetkový odbor

AKTUALITY

O psychologii u čaje
V sobotu 28. listopadu v 17 hodin proběhne na faře 

u evangelického kostela sebepoznávací workshop s ná-
slednou diskuzí. Hostem bude absolventka gymnázia 
a studentka psychologie Eva Švidrnochová. Setkání 
u šálku čaje pořádá Slezská církev evangelická a.v. 
(SCEAV) v rámci projektu Fara dokořán.

Přednáška o Ukrajině
Spolek pro bohatší život pořádá 30. listopadu v 17 

hodin přednášku Ukrajina, válka, krize a život na Donbase. 
Beseda o politice, církvi, válečném konfl iktu i životě běž-
ných lidí se koná v Salonu Maryška na náměstí T.G.M. 

Předvánoční koncerty
Užívejte si předvánoční čas se Základní uměleckou 

školou Bohumín. Na vánoční atmosféru naladí Vánočním 
koncertem 7. prosince v 16.30 hodin v koncertním sále 
ZUŠ a Adventním koncertem 17. prosince v 18 hodin v řím-
skokatolickém kostele v Novém Bohumíně. Na programu 
jsou sólová a souborová čísla žáků, učitelů i hostů. (gat)

POZVÁNKY
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Maják městské policie
 ● Odpoledne 28. října přišlo hlá-

šení z Úvozní ulice ve Skřečoni, 
kde neznámí pachatelé vnikli do 
opuštěného rodinného domu. Na 
místo vyrazila hlídka, která tady 
zadržela dva pachatele. V domě 
rozebírali dřevěnou podlahu a sna- 
žili se ji ukrást. Jejich počínání 
nyní vyšetřuje policie.

 ● Odpoledne 30. listopadu zasaho-
vala hlídka na parkovišti u Kauf-
landu. Přivolali ji svědci, kteří si 
všimli řidičky v jednom ze zapar-
kovaných vozů. Křečovitě se držela 
volantu a bylo zjevné, že má něja-
ké zdravotní problémy. Strážníci 
ženu (54) vytáhli z auta a položili 
na zem. Dýchala, ale byla v bezvě-
domí. Strážníci proto udržovali 
její životní funkce do příjezdu 
záchranky. Když se řidičky poslé-
ze ujali zdravotníci, hlídka zkon-
trolovala vozidlo. Našla v něm 

otevřený kanystr s ben- 
zínem. Celý prostor auta byl nasy-
cený jeho výpary. Zda šlo o úmysl 
nebo o nešťastnou náhodu, to je 
předmětem dalšího vyšetřování.

 ● O půlnoci 6. listopadu tropili 
dva mladíci výtržnosti v Mírové 
ulici. Převrátili tady velký kontej-
ner s komunálním odpadem. Při-
volaná hlídka vandaly dostihla, 
o jejich potrestání rozhodne pře-
stupková komise.

 ● Strážníka, hlídkujícího na pře-
chodu pro chodce u Benešovy 
školy, zachytilo 6. listopadu pro-
jíždějící auto. Strážník naštěstí ze 
srážky vyvázl bez zranění. Viní-
kovi, kterým byl důchodce (77) za 
volantem fordu, udělila policie 
dvoutisícovou pokutu.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín  

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

Řidiči sice remcají, ale jezdí bezpečněji

Systém zpomalovacích polštářů a par-
kovacích zálivů funguje už několik let 
v Palackého ulici. Se stejným se počí-
tá v Mládežnické ve Skřečoni.

 Foto: Pavel Čempěl

V označené obytné zóně 
platí z hlediska dopravy 
specifi cká pravidla. Na 
křižovatkách platí přednost 
zprava, rychlost je omezena 
na dvacet kilometrů 
v hodině, parkovat se smí 
jen na vyznačených místech. 
I Mládežnická ulice ve 
Skřečoni je obytnou 
zónou, ale motoristé si 
tady s předpisy hlavu příliš 
nelámou. Změnit by to 
měla chystaná opatření.

Už koncem listopadu se členové 
komise pro městskou část Skře-
čoň seznámí se zamýšlenými do-
pravními úpravami v Mládežnické 
ulici. Modelem by měl být systém, 
který funguje v Palackého ulici za 
parkem. Po jejím vzoru se i v Mlá-
dežnické počítá s novým vodo-
rovným značením. To vytvoří na 
rovné ulici »slalomovou dráhu«. 
Tento systém nutí k pomalejší jízdě 
a ve vytvořených zálivech vzniknou 
parkovací pásy. O další zklidnění 
se mají postarat zpomalovací pol-
štáře, jedna z forem retardérů. 
„Naopak současné staré retardéry 
chceme odstranit. Jsou na nevhod-
ných místech a neplní svůj účel,“ 
uvedl navrhovatel úprav Petr So-
bek z městského odboru dopravy.

Po novém dopravním řešení 
volali kvůli zvýšení bezpečnosti 
sami obyvatelé Mládežnické ulice. 
K návrhu se nyní bude moci vy-
jádřit skřečoňská komise. Když 
se podobné dopravní řešení za-
vádělo ve zmíněné Palackého 
ulici, reakce byly protichůdné. 
„Řidiči sice remcají, že jsou všude 

zpomalovací polštáře a že nemo-
hou jet rovně, ale obyvatelé si 
úpravu pochvalují. V ulici se do-
prava opravdu zklidnila, takže 
opatření splnilo účel,“ uzavřel 
Sobek.  (tch)

Munice ve sklepě
Ve sklepě zříceniny statku v Kopyto-

vě se 11. listopadu našla nevybuchlá 
munice z II. světové války. Kromě 
prázdných nábojnic i dělostřelecké 
granáty ráže 150, 122 a 76,2 milimet-
ru. Přivolaný pyrotechnik střelivo za-
jistil a převezl k bezpečné likvidaci.  

Kradl v podmínce
Zlodějíček (18), který je kvůli dřívěj-

ším krádežím v podmínce, opět úřado-
val. Ve Starém Bohumíně 14. listopadu 
kleštěmi přecvikl řetěz u zaparkované-
ho kola a odcizil ho. Policie ho ale ještě 
téhož dne i s bicyklem dopadla.  (red)

STALO SE

Parkoviště jsou hezká, ale malá. Pomůže provizorium
Když má mít parkování řád, je k tomu potřebný prostor. V praxi se to aktuálně 
projevilo na sídlišti mezi ulicemi Jateční a Čs. armády, které prošlo kompletní 
obnovou. Přestože se zdejší parkoviště v rámci možností rozšiřovala, místa 
k odstavení vozů tady paradoxně ubyla. A nastal problém.

Když řidiči parkují na »divoko«, namačkají 
jedno vozidlo na druhé a mnozí dokáží své ple-
chové miláčky vměstnat i do téměř nemožného 
prostoru. Sice je pak auto na autě, při otevírání 
dveří potlučete sousední vůz, ale máte svůj 
»fl ek«. V momentě, kdy se tatáž plocha stan-
dardně nalajnuje, vytvoří se parkovací místa, je 
vše jinak. Parkovací místa mají jasně defi nované 
rozměry a automobilů se pak na plochu vejde 
méně. Tato situace nyní na sídlišti nastala, 
a proto je třeba hledat náhradní řešení.

Otázkou parkování se komplexní projekt 
obnovy sídliště zabýval. Součástí jeho zamýšlené 
čtvrté etapy je výstavba zcela nového parkingu 
na volném prostranství. Do budoucna se s ním 
počítá na ploše, kde v minulosti stávaly cirkusy. 
Toto nové parkoviště by mělo pojmout až osm-
desát vozů. Protože je ale problém s parková-
ním akutní, přichází na řadu provizorní řešení.

„Ještě do konce roku vybudujeme dočasné par-
koviště u Jateční ulice. Bude mít kapacitu dvaceti 
až pětadvaceti aut,“ potvrdil Roman Pak z odbo- 

ru životního prostředí a služeb. S umístěním 
se počítá u stávající parkovací plochy v sou-
sedství fi rmy BSK metal. Vedle současné škvá-

rové plochy vznikne další zpevněné prostran-
ství. Protože jde o provizorium, na povrch se 
počítá s levným a jednoduchým recyklátem. 
Toto parkoviště bude patnáct metrů široké 
a zhruba třicet metrů dlouhé. Do doby výstavby 
standardního plnohodnotného parkoviště na 
nedaleké ploše by mělo potřeby motoristů 
uspokojit.  (tch)

Vedle stávající parkovací plochy v Jateční ulici vznikne další. Půjde o provizorium z recyklátu. Foto: Pavel Čempěl
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Bohumín na dobových fotografiích (29)
Reklama byla, je a bude. Důkazem je i dnešní 

srovnání fotografi í, které od sebe dělí přesně půl 
století. Fasáda domu s podloubím v ulici 9. května 
sloužila k reklamním účelům už před mnoha de-
sítkami let a k vidění je tam i dnes. Dům samotný 

se ovšem změnil k nepoznání. Právě letos prošel 
celkovou rekonstrukcí, která mu na jedné straně 
dala důstojnou podobu, na druhé vzala veškeré 
originální štukové prvky. Zateplování polystyré-
nem je v kurzu, neboť je rychlé, levné a nikomu se 

nechce párat s restaurováním historických prvků 
fasád.

Srovnávací snímky se liší také současnou absencí 
nízkého rohového dvojdomu. Pocházel z roku 1880 
a z mapy města zmizel na sklonku 60. let. Krátce 
před demolicí v jeho části, která se nacházela na 
pěší zóně, fungovala restaurace U Nádraží.  (tch)

Zmodernizovaný závod a nová pracovní místa
Rockwool investoval od roku 2013 do současnosti v Bohumíně jednu miliardu korun do 
modernizace výroby, výstavby skladovacích ploch a obnovy areálu. Společnost také přijala 
devadesát nových zaměstnanců a rozšířila spolupráci s dodavateli ze severní Moravy. 

Hlavním cílem rozsáhlých in-
vestic v Bohumíně bylo posílení 
pozice na evropském trhu a konku-
renceschopnosti značky v oblasti 
technických izolací. Bohumínský 
závod se díky tomu stal novým 
výrobním a logistickým centrem 
technických izolací celé skupiny 
Rockwool Group pro střední a vý-
chodní Evropu. „Miliardovou 
investici jsme si zasloužili díky 
výbornému technickému zázemí, 
strategické poloze a vysoké kvalitě 
práce a produktivitě našich za-
městnanců,“ uvedl marketingový 
manažer Rockwoolu Josef Mik.

Velkou část nákladů použil Rock- 
wool na stavbu tří výrobních linek 
pro výrobu technických izolací. 

Projekt dále zahrnoval výstavbu 
skladovacích prostor a budov pro 
manipulaci s výrobky a jejich ex-
pedici. Obnovy se v Bohumíně 
dočkal také vnitřní areál závodu 
a plochy venkovních skladů. 

Investice ještě pomohla zlepšit 

oblast nakládání s odpady. Kamen-
ná vlna je plně recyklovatelným 
materiálem a instalace nového za-
řízení výrazně zvýšila podíl výrob-
ního odpadu, který se recyklací 
vrací ve formě briket zpět do vý-
roby. „Nedávno jsme navíc vložili 

přes 60 milionů do technologií, 
které pomohou snížit emise oxidů 
síry a těkavých látek do ovzduší,“ 
dodal manažer ISO, kvality a život-
ního prostředí Andrzej Macura.

Rockwool má v Česku obchodní 
zastoupení od roku 1995, vlastní 
výrobu kamenné vlny zahájil v ro- 
ce 1998. Bohumínský závod aktu-
álně zaměstnává 245 lidí a loni 
měl tržby 880 milionů korun. 
V celém Moravskoslezském kraji 
spolupracuje s téměř 200 přímými 
dodavateli, z toho je 40 společ-
ností přímo z Bohumína.

V celé skupině Rockwool 
Group pracuje více než 10 000 
zaměstnanců ve třiceti zemích. 
Centrála skupiny je v dánském 
městě Hedehusene.

Lukáš KLAPIL, 
Crest Communications Ostrava

Nová výrobní a skladovací hala Rockwoolu.   Foto: Crest Communications

Vzpomínali na válečné veterány
Den ukončení první světové války, 11. listopad, se i v Česku 
nese ve znamení Dne válečných veteránů. Naše republika si 
jej připomínala popatnácté a Bohumín nezůstal stranou. 

Pietní akt  proběhl na náměstí 
Svobody ve Starém Bohumíně u pa-
mátníku padlým ve světových 
válkách. 11. 11. v 11 hodin k němu 
položili kytice zástupci města, 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu a starobohumínských škol.

V tento významný den všech-
ny civilizované země uctívají své 
válečné veterány. Ty ze světových 
válek minulého století i z novo-
dobých konfl iktů. Den válečných 
veteránů si Česká republika při-
pomíná od roku 2001. V naší 
zemi stále žijí stovky veteránů II. 
světové války, a protože se Česko 
zapojuje i v současnosti do za-

hraničních válečných misí, stále 
přibývají i veteráni aktuální.

11. listopad bývá rovněž ozna-
čován jako Den příměří, Den 
vzpomínek nebo také Den vlčích 
máků. Toto označení získal pod-
le básně Na polích fl anderských 
od Johna McCraea. Válečný lékař 
v prvním světovém konfl iktu vy-
líčil ve verších paradoxní situaci 
na bojištích. Na polích, rozrytých 
výbuchy, kopyty koní a šikujících 
armád, se velice dařilo vlčím má-
kům. Bojiště, na kterých se stále 
rozkládala těla padlých vojáků, 
vypadala »nádherně« díky záplavě 
rudých květů.

Vlčí mák se tak stal symbolem 
Dne válečných veteránů a je také 

součástí charitativní sbírky. 
Koupí květiny, v Česku bývá její 
součástí národní trikolora, lze 
přispět na projekty věnované 
veteránům. (erh)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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V polovině září proběhla série tradič-
ních setkání s občany městských 
částí. Vyrazilo za nimi vedení města, 
zástupci radnice, městské policie. 
Občanům zprostředkovali novinky, 
které se ve městě udály, i řešení 
aktuálních témat. Lidé zase kladli 
dotazy nebo přicházeli s různými 
podněty. Ty akutní, jako sekání trávy 
nebo opravy dopravního značení, 
se řeší okamžitě. Odpovědím na další 
otázky se věnujeme na stránkách 
Oka, dnes z Vrbice a Pudlova.

VRBICE

? Stížnost na hluk a prach z podnikatelského
 areálu mezi železnicí a Lounskou ulicí.

! Odbor životního prostředí a služeb se
 podnětem zabývá a kontroluje jednotlivé 

operace na místě. Zároveň zkoumá i jiné 
možné zdroje znečišťování ovzduší. Prověřo-
vání stále probíhá, o průběžných výsledcích 
odbor informuje komisi pro městskou část.

? Na železnici je příliš silné osvětlení,
 obtěžuje obyvatele v okolí. Lze zajistit

 jeho ztlumení?

! Město předalo podnět Českým dráhám,
 žádná odpověď ale zatím nepřišla.

? V ulicích U Hřiště a K Vodě, které kříží
  stezku pro bruslaře a cyklisty na proti- 

 povodňové hrázi, řidiči nerespektují
 zákaz vjezdu.

!  Městská policie o problému ví a provi-
 nilé motoristy, kteří jezdí auty až k jeze-

ru, pravidelně postihuje. 

? Nevhodná úprava bývalého sokolského
  hřiště ve Vrbické ulici. V navezené

 zemině jsou kameny, smetí, kusy skla.

! Původní nevhodný materiál zakryla dal-
 ší vrstva zeminy, která byla vylepšena 

kompostem (zkompostovaná tráva z údržby 
městské zeleně). Na srovnání a úpravu terénu 
BM servis použil 150 kubíků této zeminy. 
Pracovníci pak z hřiště pravidelně odstraňo-
vali případné kameny a jiné materiály, které 
se zde objevily. Velké kameny a klacky už by 
se na ploše neměly vyskytovat. Zahradníci 
letos na hřišti aplikovali postřik proti pleve-
lům a dvakrát proběhlo sečení trávy. Kvůli 
extrémně suchému počasí se ale fi nální za-
travnění zkomplikovalo. Hřiště tedy není v 
provozu a s ohledem na počasí bude obnova 
dokončena až na jaře 2016. 

? Požadavek na vyznačení parkovacího
  pásu u sokolského hřiště. 

! Město prověřuje možnost zpevnění kraj-
 nice tak, aby zde při sportovních akcích 

mohla parkovat auta. S provedením se počítá 
v průběhu příštího roku.

? Upravit odstavné místo pro separační 
 kontejnery u Stružky.

! Pod kontejnery vznikla zpevněná dláž-
 děná plocha.

? Na stanovišti U Zvonu přidat kontejner
 na plasty 

!  Doplněný kontejner už je na místě.

? Velkoobjemový kontejner na odpad 
 u hřbitova lidé zneužívají. Odhazují

 tady komunální odpad, pneumatiky,
 nábytek.

! Právě z důvodu zneužívání bude kontejner
  vyměněn za dva menší, každý o objemu 

1 100 litrů.

? Rozšíření množství bezplatných kontej-
 nerů na bioodpad, například v Lounské

 ulici.

!  V nejbližší době se stavy bezplatných
 kontejnerů nebudou navyšovat. Lidé mo-

hou zdarma odevzdávat rostlinný odpad ve 
sběrných dvorech, stabilním i mobilním, 
nebo si jeho odvoz za poplatek objednat pří-
mo ze své zahrádky. Tento systém svozu zele-
ného odpadu funguje už několik let. Současně 
probíhá osvětová kampaň »Chovám se ekolo-
gicky, přidáte se?«, v rámci které lze získat 
nádobu na rostlinný odpad zdarma a pětiset-
korunovou slevu na její vývoz.

? Nákladní vozy, které směřují do průmys-
 lových podniků v Drátovenské ulici,

 porušují zákazy vjezdu.

! Nové dopravní značení, instalované po
 zprovoznění úrovňového přejezdu v Drá-

tovenské ulici, navádí k podnikům veškerou 
nákladní dopravnu mimo centrum města. Na 
dodržování tras dohlíží policie.

? Nový úrovňový přejezd v Drátovenské 
 ulici je nebezpečný pro cyklisty a pěší. 

 Je úzký, chybí zde chodník.

! Šířka daného prostoru nedovolovala ko-
 munikaci rozšířit, případně vybudovat 

cyklopruh nebo chodník. Řešení úrovňového 
přejezdu je přesto nesrovnatelně bezpečnější 
než předchozí podjezd pod tratí.

PUDLOV

? Oplotit nový dětský koutek vedle 
 kapličky.

!  Oplocení bude mít podobu živého plůtku,
 zahradníci jej vysadí ještě do konce roku.

? Upravit výjezd z ulice U Kříže na
 Ostravskou ulici, kvůli vegetaci je

 nepřehledný.

! Zahradníci výrazně prořezali zdejší 
 dřeviny, které bránily ve výhledu. 

? Doplnit počet kontejnerů na bioodpad,
 například v Rolnické ulici.

! Viz výše, identický dotaz z Vrbice.

? Sečení trávy v rámci údržby veřejné
 zeleně v ulici Na Chalupách není důsledné.

 Mezi stromy není tráva posekaná.

! Zahradnické firmy, které pro město
 údržbu zeleně na základě smlouvy zajišťu-

Rybáři porušují zákaz a vjíždějí auty přes protipovodňový val až k Vrbickému jezeru. Hříšníky postihuje 
městská policie. Foto: Pavel Čempěl

Náměty občanů městských částí a jejich řešení (2)

jí, dostávají seznam nedostatků a připomínek 
na pravidelných schůzkách. I tento podnět byl 
mezi ně zařazen a pracovníci radnice dohléd-
nou na jeho dodržování.

? Provádět pravidelnou očistu veřejného
 osvětlení, světla jsou špinavá. 

 V Drátovenské ulici lampy nesvítí.

! Očista je součástí pravidelné údržby sví-
 tidel. BM servis, který se údržbou zabývá, 

konkrétní připomínku vyčištění obdržel. Jed-
notlivé závady řeší technici v pořadí podle 
naléhavosti.

? V okolí Ostravské ulice, která patří
 Správě silnic MS kraje, nejsou vyčištěné

 příkopy. Nemůže je vyčistit město? 

! Město v první řadě oslovuje vlastníka, 
 aby sjednal nápravu. K vlastnímu čištění 

přistupuje jen v případě bezpečnostních rizik. 
Pokud například hrozí zatopení objektu 
v blízkosti.

? Městská policie je v Pudlově málo
 »vidět«.

! Cyklohlídky strážníků letos v rámci vý-
 konu služby, především v městských 

a okrajových částech města, najezdily přes 
3 000 kilometrů.

? V autobusových zastávkách 
 je nepořádek.

! Úklidem byli pověřeni veřejně prospěšní
 pracovníci. BM servis a radnice kvalitu 

provedené práce průběžně kontrolují.

? Mohu bránit nadměrnému hluku nejen
  v době nočního klidu, ale také během dne? 

! Od 22 do 6 hodin platí takzvaný noční 
 klid, ovšem ani v denní době nelze okolí 

obtěžovat nadměrným nebo dlouhotrvajícím 
hlukem. I to lze chápat jako přestupek a hro-
zí za to postih. Právní a živnostenský odbor 
radnice řešil několik případů, kdy například 
lidé pouštěli hlasitě hudbu, která vadila sou-
sedům. V těchto případech je nejlepší zkusit 
nejdříve vše vyřešit »po dobrém«. Pokud do-
mluvy nepomáhají, je třeba zavolat městskou 
policii. Případný přestupek pak hlídka vyřídí 
na místě nebo postoupí k vyřešení na radnici.

? Vrbina, v okolí Jateční ulice, je neudržo -
 vaná. Válejí se tady odpadky, lokalita je

 zaplevelená.

! Ve Vrbině proběhne do konce roku úklid 
 a probírka zeleně. Postarají se o to veřej-

ně prospěšní pracovníci.
(red)
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Přijďte fandit 
mistrům kulečníku

Billiard club Bohumín pořádá 5. 
a 6. prosince 13. ročník Turnaje mi-
strů. Účastní se jej mistři republiky 
a Evropy v kulečníku. U stolů pota-
žených zeleným suknem v herně na 
náměstí Budoucnosti se utkají nej-
lepší čeští hráči Marek Faus, Adam 
Kozák, Martin Boháč, Milan Ráček, 
Miroslav Andrejovský, Ivo Gazdoš, 
Otakar Truksa, Jan Dvořáček, Vladi-
mír Stareček. V sobotu proběhnou 
základní kola a čtvrtfi nále, v neděli 
semifi nále a fi nále. Program začíná 
vždy v 10 hodin. Fanoušky sportov-
ního kulečníku zveme na největší 
a nejkvalitnější turnaj v karambolu, 
který je v České republice k vidění.

(red)

Příměstská farma hledá pojmenování
K hojně navštěvovaným dětským atrakcím za parkem přibude další. Potěší milovníky zvířat, 
zejména ty nejmenší. V areálu Hobbyparku, který spravuje městská společnost Bospor, se 
připravuje menší příměstská »zoologická zahrádka«. Její název mohou už nyní navrhovat 
její budoucí návštěvníci. Čas mají do konce ledna.

Zamýšlená atrakce se bude rozkládat na ploše patnácti 
arů. Její součástí bude salaš pro ustájení čtyřnohých 
svěřenců, výběh i s možností volného vstupu ke zví-
řatům. K vidění zde budou nejen 
menší morčata, ale také kamerunské 
kozy, ovce a další domácí zvířata. 
Zvláštní atrakcí budou pávi. 

Společnost Bospor nyní vyhlašuje anketu na název 
nové atrakce. „Do soutěžní ankety se může zapojit každý. 
Roli nehraje bydliště ani věk. Vítané ale budou zejmé-
na návrhy těch nejmenších, kterým bude nová atrakce 
určena,“ uvedl Petr Kamínek z Bosporu s tím, že jeden 
zájemce může poslat libovolné množství nápadů. 
Kreativitě se zkrátka meze nekladou. Jedinou pod-
mínkou je, že nové pojmenovaní nesmí obsahovat 

slůvko ZOO. Autor vítězného návrhu získá perma-
nentku v hodnotě jednoho tisíce korun do kterého-
koli zařízení společnosti Bospor. V případě, že nový 

název příměstské farmy vymyslí 
některé z dětí do deseti let, dostane 
navíc zdarma na celý měsíc krmi-
vo pro zvířátka.

Návrhy je možné posílat do konce ledna na e-mai-
lovou adresu kaminek.petr@bospor.info nebo SMSkou 
na číslo  734 788 664. Vždy pod heslem »Název pro 
farmu v Hobbyparku«. Ke každé zprávě je třeba připo -
jit jméno a příjmení autora návrhu, telefon a adresu. 
Návrhy na nové pojmenování mohou zájemci ode-
vzdat také osobně v pokladně aquacentra, zimního 
stadionu nebo Penzionu ve věži.  (red)

NOVINKA

POZVÁNKA

Školáci třetího věku
V obřadní síni radnice odstartoval 9. listopadu devátý ročník 
univerzity třetího věku (U3V). Tato forma aktivního trávení 
volného času pro zájemce nad 55 let, při které se i něco 
zajímavého dozvědí, tentokrát přilákala dvanáct »studentů«.

U3V, kterou zajišťuje město ve spolupráci s Vysokou školou podnikání 
Ostrava, je dvouletá a zahrnuje čtyři semestry. V prvním se zájemci seznámí 
s počítači a cizím jazykem, ve druhém se věnují právu a umění.

Do prvního ročníku se letos přihlásilo dvanáct adeptů. Sedm Bohu-
míňáků, další jsou z Rychvaldu, Dolní Lutyně a Ostravy. Po dlouhé době 
univerzita přilákala větší počet mužů, rovných pět. Scházet se všichni bu-
dou jednou týdně, vždy na dvě hodiny ve čtvrtek odpoledne ve škole ČSA. 

Jeden semestr U3V přijde na 1 800 korun. Bohumín svým dříve naroze-
ným »studentům« hradí dvě třetiny, zbylých šest set korun si platí sami. 
Podobně se k projektu staví také Rychvald a Dolní Lutyně. Zájemci z jiných 
měst si aktivitu platí sami.  (red)

Podnětný jazykový pobyt v Mnichově
Dvacet žáků Gymnázia Františka Živného se od 2. do 7. listopadu účastnilo jazykového 
pobytu v německém Mnichově. Náklady na cestu, ubytování, výuku, stravu a návštěvy 
vybraných památek hradilo Ministerstvo školství a granty Evropské unie. 

Vyjížděli jsme v brzkých hodinách a třinácti-
hodinová cesta autobusem byla pro mnohé tím 
nejméně příjemným zážitkem. Po příjezdu ale 

veškeré nemilé pocity rychle zmizely a vystří-
daly je pouze ty pozitivní. Ubytovali jsme se 
v mezinárodním hostelu pro studenty v bo-

hémské čtvrti Schwabing. V jazykové škole 
Alingua, vzdálené jen pár minut od hostelu, 
následně probíhala výuka. Čekalo nás celkem 
devět lekcí a byli jsme rozdělení podle jazyko-
vých znalostí do skupin. Hodiny vedli zkušení 
němečtí lektoři, kteří se nám maximálně věno-
vali a byli velmi ochotní. Měli jsme k dispozici 
studijní materiály a získali jsme závěrečný cer-
tifi kát o absolvování kurzu.

Součástí pobytu byl i doprovodný program. 
V Mnichově je plno krásných míst, která stojí 
za vidění. Za zmínku stojí Frauenkirche, pohád-
kový zámek Neuschwanstein na úpatí bavor-
ských Alp, bulvár Leopoldstrasse, Englischer 
Garten a mnoho dalších. Byť byl týdenní pobyt 
v Mnichově poměrně krátký, načerpali jsme za 
tu dobu mnoho jazykových zkušeností a histo-
rických nebo kulturních zážitků. Město nás 
okouzlilo a pro mnohé to určitě nebyla jeho 
poslední návštěva.

Účastníci pobytu ocenili příležitost vycesto-
vat do zahraničí. Studentům prospívá, když 
mohou slyšet cizí jazyk v reálném životě, ne 
pouze ve školních lavicích. Každý si ale nemů-
že cesty do zahraničí fi nančně dovolit, proto 
jsou podobné projekty rozhodně přínosné. 

Simona POHLOVÁ, 
studentka třetího ročníku gymnázia

Účastníci jazykového pobytu u zámku Linderhof. 
Foto: Gymnázium Bohumín

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Největší výhrou je dětský úsměv
Sportování pro radost. V tomto duchu se nesla letošní 
olympiáda pro předškoláky. Proběhla 4. listopadu
v městské sportovní hale za parkem a zúčastnilo se jí 
bezmála sto dvacet dětí ze třinácti mateřských škol.

Akci uspořádala bohumínská 
Fit školka z Okružní ulice, která 
tím navázala na tradici halových 
olympiád. Ty se dříve konaly na 
zimním stadionu, ovšem od po-
slední z nich uběhlo už dlouhých 
osm let. Na letošní akci Fit školka 
pozvala všechny bohumínské ma-
teřinky, ale také předškoláky 

z Rychvaldu nebo polského Zabel-
kówa. Své zastoupení měla na 
hrách také rodinná centra Bobeš 
a Slůně či stacionář Salome. Cel-
kem se tak na akci představilo 
třináct zařízení, z nichž každé 
vyslalo do bojů devítičlenné druž-
stvo. Tří a čtyřletí caparti soutěžili 
společně, pěti a šestileté děti se 

rozdělily do dívčích a chlapeckých 
kategorií. Všichni pak absolvova-
li skok z místa, hod kriketovým 
míčkem a běh na dvacetimetrové 
trati.

Na ty nejlepší sice čekaly stupně 
vítězů, ale jinak na olympiádě 
časy, rekordy a výsledky nehrály 
roli. Školky mezi sebou nesoupe-
řily. Důležitá byla účast a radost 
dětí. Proto také dostali všichni 
účastníci bez výjimky pamětní 
medaili, balíček a každá škola po-
hádkovou knížku.  (erh)

Vydařená akce
Děkujeme tímto pořadatelům 

z Fit školy, že jsme prostřednictvím 
olympiády mohli s dětmi prožít 
krásné sportovní dopoledne. Akci 
si užili nejen malí sportovci, ale také 
jejich kamarádi, kteří je povzbuzo-
vali z tribuny. Chceme zároveň po-
chválit děti z naší mateřské školy za 
důstojnou reprezentaci. Nejlépe si 
v soutěžích vedli Veronika Hertvíko-
vá, Maxim Kwaśný, Lukáš Hertvík 
a Filip Daniš. Děkujeme také rodičům 
za přípravu dětí a za příkladnou 
spolupráci s naší mateřinkou.

Kolektiv MŠ Skřečoň

Bohumínští dobrovolní hasiči uspořádali 
pro své malé následovníky z celého okresu 
halovou soutěž. Konala se 1. listopadu ve 
sportovní hale a zúčastnilo se jí šestnáct 
družstev z Karvinska. Pět týmů vyslali do 
bojů bohumínské dobrovolné sbory.

Mladí hasiči se pravidelně setkávají na různých  
soutěžích od jara do podzimu, ovšem pak nastává 
hluché období. Bohumínští se to rozhodli změnit 
a zorganizovali první soutěž »pod střechou«. Premi-
éra měla velký ohlas, na start se postavilo šest týmů 
mladších (6 až 11 let) a deset družstev starších (11 až 
15 let) žáků. Své zastoupení měli pochopitelně i do-
mácí. Skřečoň a Vrbice vyslaly do bojů oddíly v obou 
kategoriích, Kopytov postavil tým mladších žáků. 

Všichni se pak museli vypořádat s nástrahami tří 
disciplín. Čekala je uzlová štafeta a štafeta požárních 
dvojic. „V hale nejde praktikovat prestižní požární útok, 
proto zde označení »královská disci-
plína« přebírá štafeta čtyřikrát 40 
metrů s kladinou 
a malou bariérou,“ 
vysvětlil velitel 
skřečoňské jed-
notky Roman 
Téma. 

Soutěž mladých hasičů pořádal Okrskový aktiv Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska Bohumín pod záštitou měst-
ské rady.  Foto: Marek Kuča

Pomoc dětem 
bez domova

Žákovský parlament ZŠ ČSA se 
rozhodl pomoci dětem z Bohumí-
na, které jsou z různých důvodů 
umístěny do dětských domovů. 
Nejvíce jich je v Dětském domo-
vě Velké Heraltice na Opavsku. 
Charitativní akce na podporu 
těchto dětí se uskuteční 19. listo-
padu od 15.30 do 17 hodin ve 
školní jídelně ZŠ ČSA. Dobrodinci 
mohou splnit vánoční přání dětí 
z Velkých Heraltic prostřednic-
tvím zakoupených knih, CD, DVD, 
počítačových her a občerstvení. 
Ceny budou symbolické. Návštěv-
níci mohou získat pěkné věci a ješ-
tě udělat radost druhým.  (aku)

Bohumínská halovka aneb hasiči 
pod střechou

Jeho svěřenci nakonec vyhráli v mladší kategorii. Za 
Skřečoní skončila Vrbice a třetí příčku obsadil Rych-
vald. Mezi staršími žáky zvítězila Karviná-Hranice, 
druhý byl tým Marklovic a třetí bohumínská Vrbice.

Podobné akce se konají v Havířově, Petrovicích 
nebo Karviné. V Bohumíně měla »halovka« premiéru 
a hned velmi úspěšnou. Organizátoři proto počítají, 
že ji příští rok zopakují.  (erh)

Bunkr je v Bohumíně
už šest let
Bunkr je nestátní neziskovou organi-

zací, která působí v Moravskoslezském 
kraji – v Třinci, Bohumíně a Novém Jičíně. 
Věnuje se problémové mládeži, zejmé-
na z národnostních menšin a sociálně 
slabých rodin. V Bohumíně funguje od 
listopadu 2009 a za uplynulých šest let 
jej navštívilo 215 klientů. Bunkr pravi-
delně organizuje zábavné i výchovné 
akce, jen letos jich bylo jednapadesát. 
Týkaly se například významu vzdělání, 
rizik hracích automatů, agresivity nebo 
kyberšikany. „Nabízíme i možnost do-
učování a podpory ve vzdělání,“ uvedla 
vedoucí klubu Tereza Palowská. Dodala, 
že Bunkr chce doprovázet děti a mladé 
lidi k dospělosti a být jim oporou. (red)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Je Bohumínské zastupitelstvo „velká dobrovolná koalice“? 
Máme za sebou více než rok v zastupitelstvu. Mnozí z nás, zastupi-
telů, (mimo ČSSD), jsme se o mandát ucházeli hlavně proto, že 
jsme s politikou města nebyli spokojeni a měli jsme stejné a časté 
postřehy i od vás. Někteří stále tvrdí, že téměř vše je v Bohumíně 
skvělé, a že všichni členové „velké dobrovolné koalice“ zde pracují 
hlavně a pouze pro blaho města a jeho občanů. 

Porovnám-li jednání 
zastupitelstev měst o po-
dobné velikosti jako Bohu-
mín, tak bohužel pozoruji, 

že jednání našeho zastupitelstva má opravdu hodně 
vyjeté koleje a hlavně svá specifi ka. Česky řečeno:  
Prostě, u nás to frčí, diskuse není příliš žádoucí ani 
obvyklá, a vzhledem k mnohým reakcím vedení rad-
nice se zdá, že je spíše na obtíž. A to i přesto, že za 
rok naší aktivity máme již dost důkazů o tom, že 
právě touto diskusí a návrhy NEZÁVISLÍ docílili (ne-
jsme členy „velké dobrovolné koalice“), nejen odvrá-
cení špatných rozhodnutí, ale rovněž i úsporu a do-
konce i vyšší příjem do rozpočtu města ve statisících.

Musím přiznat, že spíše než, mlčící postoj mnoha 
zastupitelů za ČSSD mě překvapil povolební postup 
a postoj jednoho hnutí s velice pozitivním názvem, 

které se podle mě mohlo a mělo stát tzv. lídrem 
opozice, tak jako v mnoha jiných okolních městech. 
Toto se však nekonalo a hnutí ANO, nebo jen někte-
ří jeho členové, se stali součástí uskupení, kterému 
já pracovně říkám „1. Bohumínská a dobrovolná 
velká koalice“. Obrovské zklamání tak musí dnes 
projevit volič, který se v posledních volbách rozhodl 
pro změnu s tím, že právě v Bohumíně „bude líp“. 
Mám za to, že právě díky současnému postoji Hnutí 
ANO se v Bohumíně totalita ČSSD stala ještě silnější. 
Mohl bych a také chci porozumět tomu, že je někdo 
nový, že se učí. Pokud však někdo přehlíží hlavní 
poslání opozice, kterým je kontrola (a v Bohumíně 
je co kontrolovat...), pak je zde nejspíš něco divného.

A na závěr ještě jedna kuriozita, která mě za ten 
rok dost zmátla. Pokud jsou ve městě problémy 
(např. se nám i přes „dlouholetý boj“ s ghetty a vy-
loučenými lokalitami tyto naopak nově rozvíjejí, 
dále zde za poslední léta evidujeme nárůst ubyto-
vacího byznysu a s tím nepochybně spojený nárůst 
vandalismu a pod.), tak proč se nikdy nikdo neptá 
na to, jaký je ten pravý důvod, že tyto problémy 
vznikají zrovna u nás v Bohumíně? Kdo a proč toto 
umožňuje? Vedení města obvykle z tohoto problé-
mu oznčí viníkem stát a nebo špatnou legislativu. 
Pak se však musím ptát. Kdo tvoří legislativu? Vláda, 
poslanci a senátoři. Naše zastupitelstvo má nejen 
běžné zastupitele – komunální politiky, ale i dlou-
holetého senátora a nyní nově i poslance. Tito pá-
nové tam jsou za stranu a hnutí, které zatím a ještě 
stále tvoří vládní koalici. Chápu, že není jednoduché 
být v nevhodnou chvíli současně reprezentantem 
státu a také našeho města. Výsledkem je pak ale 
stav, kdy nakonec nezbývá než být chvíli komunál-
ním politikem a kritikem politiky celostátní a jindy 
zase chvílí senátorem či poslancem a  tvůrcem té 
kritizované státní politiky…   
Martin SCHUBERT, zastupitel za Hnutí NEZÁVISLÍ

POLITIKA

V Česku roste celkem osmnáct druhů vrbo-
vek. V Bohumíně kromě uvedeného druhu 
můžeme nalézt ještě vrbovku úzkolistou (Epi-
lobium angustifolium), v. chlupatou (E. hirsu-
tum) a v. žláznatou (E. adenocaulon), pochá-
zející ze Severní Ameriky.

Vrbovka rozmarýnolistá je nápadná svými 
čárkovitými listy, které jsou široké nanejvýš tři až 
čtyři milimetry. Tato 20 až 130 centimetrů vyso-
ká bylina osídluje pískovny, štěrkové náplavy 
potoků, písčité břehy, kamenolomy, železniční 
náspy, haldy a výsypky. V Čechách je vzácná, na 
severní Moravě roste roztroušeně a nejhojnější 
je v Ostravské pánvi. Kvete od července do kon-
ce října. Druh je z hlediska ohrožení řazen do 
kategorie C4 (vzácnější taxon vyžadující další 
pozornost). V Bohumíně ji nalezneme ve Vrbici 
na lokalitách Za Dráhou a Paseky.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – rostliny (172)

Vrbovka rozmarýnolistá 
(Epilobium dodonaei)  
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POZVÁNKA

Turnaj ve stolním hokeji
Billiard Hockey Club pod TJ Sokol Bohumín 

zve ve spolupráci s městem na 3. turnaj Šprtec 
tour 2015/16, který se koná 21. listopadu 
v Masarykově škole. Od 9 hodin začíná prezen-
tace, v 10 startuje turnaj. Informace a přihlášky 
 604 892 317, miroslav.miczko@seznam.cz.

V říjnu provedla společnost Bospor ve spolupráci s městem 
průzkum spokojenosti mezi návštěvníky. Týkal se rozsahu 
a kvality poskytovaných služeb v aquacentru, sportovní 
hale, zimním stadionu, adventure golfu a Penzionu ve věži. 

Ankety se zúčastnilo 
celkem 77 respondentů. Ti 

nejčastěji kladně hodnotili sau-
nový svět a jeho novou ochlazovnu v aqua-
centru, přívětivý personál a čistotu zařízení. 
Ocenili také komplexnost poskytovaných 
služeb a výjimečnost celého sportovně–odpo-
činkového areálu. 

Na druhou stranu návštěvníci nejčastěji 
požadovali sjednocení permanentek pro 
všechna zařízení do jedné karty, snížení 
vstupného do sauny nebo sportovní haly. 
Individuální připomínky se týkaly zaměst-
nanců či chování některých návštěvníků.

Bospor se návrhy ke zlepšení soustavně za-
bývá. Aktuálně například rozšířil platnost 
permanentek aquacentra i pro sportovní halu. 
V příštím roce rozšíří jejich platnost i pro 
adventure golf a zimní stadion. 

Městská společnost všem účastníkům an-
kety děkuje a slibuje, že se bude i dalšími při-
pomínkami z průzkumu zabývat. Ten sice 
formálně skončil, každý návštěvník ale může 
kdykoli sdělit svůj názor vedení společnosti 
nebo ho zaslat ve formě SMS na číslo  
734 788 664 nebo e-mailem na bospor@
bospor.info. 

Petr KAMÍNEK, Bospor

Bospor očima návštěvníků

Atrakcí saunového světa v aquacentru stále přibývá. Ke třem fi nským saunám, jedné parní a dvěma infra-
kabinám přibyl vloni ochlazovací bazén a venkovní whirlpool. Při letošní letní odstávce bazénu byla vybu-
dována nová ochlazovna, v níž byly dosavaní sprchy přebudovány na "zážitkové". Novinkou je také 
Kneippův chodník nebo výdejník ledu. Foto: Jiří Rozsypal
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Fotbalový turnaj 
v hale

V sobotu 19. prosince se ve 

sportovní hale uskuteční fotba-

lový turnaj pro veřejnost. Na 

umělém trávníku jej pořádá 

společnost Bospor.

Každé družstvo může mít až de-
set členů, včetně registrovaných 
hráčů. Jedinou podmínkou je věk 
nad osmnáct let. Do samotného 
turnaje budou nastupovat pětičlen-
né týmy. Hrát se bude podle počtu 
přihlášených buď systémem každý 
s každým, nebo ve skupinách. 

Přihlášky mohou zájemci posílat 
do 11. prosince na e-mail kaminek.
petr@bospor.info nebo sportovni-
-hala@bospor.info. Registrovat se 
mohou týmy také na recepci spor-
tovní haly nebo v kanceláři aqua-
centra. V přihlášce je třeba uvést 
název družstva, jméno vedoucího, 
telefonní a e-mailový kontakt. Po-
platek za účast činí 60 korun za 
osobu. Bližší informace na číslech 
 734 788 668 nebo 734 788 664.

Bohumínská sportovní hala na-
bízí svá sportoviště v průběhu ce-
lého roku. K dispozici je zde kromě 
umělého trávníku také hřiště s po-
lyuretanovým povrchem, na kte-
rém lze hrát fotbal, futsal, florbal, 
házenou, košíkovou, volejbal či 
badminton. Tenisté ocení kurt s be-
tonovou stěrkou, jediný v Bohumí-
ně. V hale je i samostatný kurt na 
badminton, který splňuje soutěžní 
parametry. Hala je vhodná jak k in-
dividuálnímu vyžití, tak k pořádání 
tréninkových kempů či soutěží. 
Více na www.bospor.info.  (pek)

Ve čtvrtek 8. října se žáci starobohumínské školy Slezské diakonie pod vedením 
svých pedagogů a asistentů opět zapojili do projektu 72 hodin – Uklidíme si 

okolí školy. Úkolem bylo vysbírat papíry, ostříhat keře a upravit okolí záhonku v parku u školy. Akce se velmi vydařila 
a počasí nám přálo. Do práce se zapojili i žáci imobilní, kteří se k úklidovým pracím dostali poprvé. Výsledkem byla 
úžasná spolupráce ve skupině a společná radost z vykonané práce.  Text a foto: Iveta KOŠTIALIKOVÁ

Uklidíme si okolí školy

Letos v létě prošel bohumínský hokej mnoha zásadními změnami. 
Valná hromada klubu především rozhodla o změně názvu na HC Bospor 
Bohumín. Tímto krokem se klub připojil ke sjednocenému pojmenování 
sportovních oddílů, které využívají městská sportoviště.
Kromě registrace změny 

názvu musel klub zajistit také pře-
registraci všech hráčů a provést další 

změny v prezentaci oddílu – úpravu loga, 
klubových barev a také nových webových stránek. 

V mládežnických kategoriích startují v této sezoně 
bohumínští hokejisté v soutěžích družstev 2. a 4. třídy 
v rámci krajské ligy přípravek. Aktuální výsledky mlá-
deže HC Bospor navazují na úspěchy z předešlých 
sezon. Čtvrťáci vyhráli devět z dosavadních deseti 
soutěžních utkání. Také naši nejmenší ve svém prvním 
zápase uspěli proti regionálnímu rivalovi z Orlové.

K razantním změnám došlo také v kategorii 
mužů. Po neúspěšné loňské sezoně se výbor oddílu 
rozhodl, že zredukuje náklady na družstvo mužů ve 
prospěch mládeže a posílení členské základny. Oddíl 

v této sezoně, na rozdíl od těch předešlých, reprezen-
tuje družstvo složené především z místních hokejistů. 
Ti nastupují k zápasům v ostravské hokejové lize. Jde 
o amatérskou soutěž, ve které se utkávají hokejisté od 
Vratimova až po Kravaře a mnoho z nich má bohaté 
zkušenosti i z nejvyšší domácí soutěže.

Novým členům poskytuje oddíl zdarma hokejovou 
výstroj a také v oblasti tréninkové činnosti došlo 
k výrazným změnám. Mládež kombinuje tréninky 
na ledě s pobytem v plaveckém bazénu i při cvičení 
koordinace pohybu a kruhových trénincích v pro-
středí Studia Klára.

Informace o dění v bohumínském hokeji i o ná-
boru nových členů, který probíhá každé pondělí, 
úterý, čtvrtek a pátek, najdete na www.hc-bohumin.cz.

Roman KLEPEK, předseda HC Bospor Bohumín

Bohumínské vzpírání slavilo úspěch
V sobotu 31. října se v pražské Stromovce konalo Meziná-
rodní mistrovství ČR ve vzpírání. Bohumín reprezentovali 
tři borci, Petr Petrov, Jan Gospoš a Jiří Gasior. Mistrovství 
se účastnili také závodníci ze Slovenska, Ruska a Maďarska.

Petr Petrov v hmotnostní kate-
gorii do 69 kilogramů zvítězil a vy-
tvořil nové české rekordy, v trhu 
132 kg a 167 kg v nadhozu. Vítězem 
hmotnostní kategorie do 94 kilo-

gramů se stal Jan Gospoš výkonem 
141 kg v trhu a 171 kg v nadhozu. 
Jiří Gasior startoval v hmotnostní 
kategorii do 105 kilogramů, v níž 
skončil na stříbrné pozici.

V hodnocení oddílů kategorie 
mužů zvítězil Bonatrans Bohumín. 
Jeho trenér Jan Gospoš poděkoval 
svěřencům za předvedené výkony 
a úspěšnou účast na mistrovství 
republiky, kde oddíl získal tři me-
daile. Je obrovskou škodou, že se 
nemohl zúčastnit i Petr Sedláček. 
Medailový zisk mohl být ještě větší.

Petr Petrov i Jiří Gasior se nyní 
připravují na mistrovství světa ve 
vzpírání, které se koná 22. až 28. 
listopadu v americkém Houstonu. 
Petr Petrov má životní formu. 
Přejeme jemu i Jirkovi Gasiorovi 
hodně úspěchů nejen na světo-
vém šampionátu.

Monika OCIECZKOVÁ 

1) Jan Gospoš při jednom z úspěšných 
pokusů. 2) Na nejvyšším stupínku držitel 
zlaté medaile a nových českých rekordů 
Petr Petrov.   Foto: Bonatrans Bohumín

Změny v bohumínském hokeji

Florbalový turnaj
V neděli 22. listopadu se v městské 

sportovní hale uskuteční fl orbalový 
turnaj mužů skupiny ''A''. Začíná 
v 9 hodin. Zveme všechny příznivce 
fl orbalu. (red)
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VZPOMÍNKY

Odcházím navždy, ruky stisk už vám nemohu dát. 

Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měli mě rádi.

4. listopadu jsme si připomněli 11. výročí, 
kdy nás navždy opustila naše drahá a milovaná 

manželka, maminka, babička a prababička,

 paní Alžběta OLŠÁKOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Bohumír, 

dcera Dana a syn Vladimír s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, 

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

20. listopadu vzpomeneme 5. smutné výročí 
náhlého úmrtí našeho milovaného manžela, 

tatínka, dědečka, 
pana Vladimíra BALOGA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Viera, 
dcery Marie, Kateřina, Jana a syn Vladimír.

Jak červené plamínky byla láska naší maminky. 
Jen pro nás maminka žila, už srdíčko znavené jí přestalo bít. 

Jenom my víme, čím pro nás byla, v našich vzpomínkách dál bude žít.

22. listopadu vzpomeneme 
8. smutné výročí úmrtí 

paní Františky JANDOVÉ.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Josef, 
syn Roman s manželkou, dcera Lenka, vnučky Renata, Martina, 

Lucka s přítelem Markem a pravnučka Lilinka.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

8. listopadu jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí našeho manžela, 

táty, dědy a bratra, 

pana Zdeňka ŠTÁBLY.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Helena 

a děti s rodinami.

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.

24. listopadu by se dožil 88 let můj manžel, 
otec, dědeček, pradědeček a prapradědeček, 

pan Josef BLÁHA.


19. ledna 2016 to bude rok, 
kdy nás navždy opustil.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna 
s rodinou.

11. listopadu jsme si připomněli 
20. výročí úmrtí naší sestry, 

švagrové a tety, 

paní Růženy KABARDINY.


S láskou vzpomíná za celou rodinu 

sestra Mária.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.

Děkujeme příbuzným, přátelům, sousedům 
a známým za hojnou účast, slova útěchy 

a květinové dary při posledním rozloučení 

s panem Karlem WALICOU.
Manželka Jiřina 

a synové Radim a Roman s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene,

 kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

17. listopadu jsme vzpomněli 
10. smutné výročí úmrtí 

naší milované maminky, babičky a prababičky,

paní Steriani KOCHOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Dagmar s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

15. listopadu jsme vzpomněli 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Evžena POPKA 
ze Skřečoně.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn, příbuzní a přátelé.

Úsměv měl na rtech, dobrotu v srdci, lásku v duši.

28. listopadu uplyne 6 smutných let, 
kdy nám odešel, odkud není návratu, 

pan Zdeněk UHER.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Adélka, 

dcera Ivanka s manželem Heřmanem, dcera 
Hanka s manželem Čestmírem, vnoučata Filip, 

Monička, Eliška, Kamil.
Díky všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

13. listopadu jsme vzpomněli 
nedožité 90. narozeniny 

pana Štěpána DRLÍKA.


Zároveň 24. září uplynulo 10 let od jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, v srdcích tě dál budeme mít.

27. listopadu vzpomeneme 
11. 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.
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V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskytování peněžních 
půjček, půjček bez poplatků, nebankovních půjček a obdobných služeb.

MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín, 

Nepodceňujte P R E V E N C I !

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

INZERCE

REALITY

 ● Prodám RD v Záblatí, klidné 
místo, zahrada, bazén.  777 746 
334.

 ● Prodáme samostatný moderní 
RD v Pudlově s dvojgaráží, hos-
podářskou budovou, velkou oplo-
cenou zahradou s jezírkem, bez 
sousedů, možno i s vybavením 
a nábytkem.  603 488 048, 
e-mail: wolkenstein@email.cz.

 ● Prodáme či pronajmeme nový 
byt 1+KK ve Skřečoni, ihned 
volný, bezbariérový moderní 
dům, k dispozici sprchový kout, 
výtah, společenská místnost, ko-
lárna, zahrada s altánem a krbem, 
vlastní oplocené parkoviště.  
603 488 048, e-mail: wolken-
stein@email.cz.

 ● Prodám byt 2+KK s balkonem 
v os. vlastnictví v tiché lokalitě 
Bohumína. Možnost parkování. 

Zahrada za domem. Volný ihned. 
Cena dohodou.  603 513 535.

 ● Prodám byt v os. vlast. 86 m2 v 
centru Bohumína.  602 505 717.

 ● Prodám garáž za parkem. 
Cena 80 000 Kč. 739 131 004, 
e-mail: libor.krisica@seznam.cz.

 ● Nabízíme k dlouhodobému 
pronájmu garáž v Mírové ulici. 
Cena 900 Kč/měsíc + energie. 
 607 922 637.

 ● *Pronajmu byt 0+1, Boh.  
736 228 883.

 ● Nabízíme volný prostor vhod-
ný na služby – výživové poraden-
ství, masáže těla i jiné. Info na 
732 556 651 nebo e-mailu 
studio.n1@seznam.cz.

RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-
lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
sedacích souprav, rohových lavic, 
židlí, interiéru aut technikou Kär-
cher.  724 088 643. www.cis-
tyautointerier.cz.

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

VZPOMÍNKY

8. listopadu bychom oslavili 79. narozeniny
pana Josefa SOLICHA.

Bohužel nás 6. listopadu navždy opustil.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým 

a sousedům za účast, květinové dary i slova 
upřímné soustrasti na pohřbu, 

který se uskutečnil 13. listopadu v obřadní síni 
ve Starém Bohumíně. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Jaroslava, syn Petr s rodinou, 
dcera Jarmila s rodinou a zarmoucená rodina. 

23. listopadu oslaví 2x 35. narozeniny 

pan Michal FEDORČÁK.


Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 

životního elánu ze srdce 
přejí Michaela s rodinou, Tomáš s rodinou, 

Božena s rodinou, Jarka Solichová 
a rodina Harokova a Gabryšova.

30. listopadu uplyne 10 let od úmrtí 

pana Milana BACÍKA.


S láskou na něj vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Anička, 
synové Radek a Jiří s rodinami, 

dcera Martina s rodinou 
a bratr Zdenek s rodinou.

20. listopadu oslaví zlatou svatbu 

manželé Viktorie a Karel GRUSZCZYKOVI 
z Nové Vsi.

Do dalších společných let hodně zdraví, lásky a porozumění přejí 
dcera Karla s Františkem, syn Pavel s Eliškou, vnuci Tomáš s Nikol, 

Daniel, Lucie a pravnuk Tobiáš.

BLAHOPŘÁNÍ

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, spolužákům, 
spolupracovníkům a sousedům za účast, květinové dary i slova 

upřímné soustrasti na pohřbu našeho drahého manžela, 
tatínka a dědečka,

pana Ing. Oldřicha MACURY.
Současně bychom rádi poděkovali pracovníkům pohřební služby 

Ivety Balarinové za lidský přístup a důstojný smuteční obřad.
Za pozůstalé manželka a děti s rodinami

Noví občánci našeho města
Daniel Lekki  Pavel Řihošek  Karolína Hanušová  

Klára Horváthová  Markéta Mazurková  Daniel Holeček  Štěpán 
Tomala   Václav Borusík   Ivan Vicen   Jiří Kopáček   Tobias 
Nowak. (mat)

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)

2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografi e, případně delší text)

CENY INZERCE
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč

Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webu města www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

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



  I N Z E R C E14 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Řešení křížovky z minulého OKA: 
Chválí kohout slepici vejce: „Krásné vejce, mladá paní,

... jako by vám z oka vypadlo.

JAS AUTODÍLY Čáslavská 1088, Bohumín 
 596 013 054, 725 889 858 www.jasautodily.cz

*Ceny pojištění na RČ, dle věku, bydliště a bonusu klienta a objemu, výkonu, stáří a značky vozidla,
   platné ke dni tisku.

Po, St 8.00-12.00, 12.30-17.00, Út, Čt, Pá 8.00-12.00, 12.30-16.00
více informací na: www.levna-pojistka.cz

 Vybíráme z 10 pojišťoven pro Vás to nejvýhodnější.

  Stávající smlouvu Vám pomůžeme vypovědět!

  Bonusy kopírujeme na havarijní pojištění.

náměstí T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín
tel. 595 172 434, bohumin@levna-pojistka.cz

Bohumín:

U nás ušetříte:

ŘIDIČI POZOR!
AKCE NA POVINNÉ RUČENÍ 2015/2016

do 50 ccm

51 - 350 ccm

od 351 ccm

do 1 000 ccm

1 001 - 1 200 ccm

1 201 - 1 450 ccm

1 451 - 1 650 ccm

1 651 - 1 850 ccm

od 1 851 ccm

3 501 - 12 000 kg

nad 12 000 kg

103 Kč

289 Kč

659 Kč

1 114 Kč

1 370 Kč

1 599 Kč

1 842 Kč

2 111 Kč

2 539 Kč

5 590 Kč

9 316 Kč

*ROČNÍ POJISTNÉ
   s max. bonusem od

Ostravská 507, Starý Bohumín
www.mklautoservis.cz  Tel.: 737 842 415

MKL Autoservis  Pozor AKCE!  
 Nabízíme kompletní přezutí vozu včetně závaží  499 Kč
 Plnění pneumatik dusíkem  40 Kč/ks
 Úschova pneumatik či celých kol  249 Kč/sezóna
  Navíc ZDARMA kontrola vozu před zimou 

a dolití kapaliny do ostřikovačů! 

FIRMA STELMAR, s.r.o.
se sídlem v Elektrárně Dětmarovice

HLEDÁ do svého pracovního kolek  vu pracovníky do středisek:

  STAVEBNÍ (izolatér, klempíř, stavební dělník,
technolog-rozpočtář)

  STROJNÍ (zámečník, svářeč, armaturář, čerpadlář, turbínář, 
potrubář, technolog)

  ELEKTRO (elektromontér, pracovník MaR )

Praxe v údržbě energe  ckých zařízení vítána!

K :  596 585 924, e-mail: d.peterkova@stelmar.cz

Ceník inzerce v Oku najdete na www.mesto-bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE NA NÁMĚSTÍ

 ● 28.11. od 8 hodin VÁNOČNÍ 
TRHY. Na 80 prodejců, ukázky 
řemesel, kulturní program. 
Nám. T. G. Masaryka a foyer 
kina. 

 ● 29.11 v 17 hodin ROZSVĚCE-
NÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ. Sym-
bolické rozsvěcení s koncertem 
Leony Machálkové. Nám. T. G. 
Masaryka, vstup volný.

 ● 4.12. ve 14.45 hodin VYPOU-
ŠTĚNÍ BALÓNKŮ. Přání Ježíškovi 
se vznesou k nebi na balóncích, 
vystoupí kapela pro děti Marbo. 
Nám. T. G. Masaryka.

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

 ● 20.11. ve 13 hodin OBRÁZKY 
Z PRSTOVÝCH BAREV. Výtvarná 
dílna, knihovna Starý Bohumín.

 ● 23.11. až 27.11. ve 13 hodin 
OMALOVÁNKY. Výtvarná dílna, 
knihovna Skřečoň.

 ● 27.11. ve 14 hodin PŘEDVÁ-
NOČNÍ FOCENÍ. Focení dětí s 
rekvizitami, 400 Kč. Dětské od-
dělení Nový Bohumín.

 ● 27.11. ve 14 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení knížek při čaji 
nebo horké čokoládě, knihovny 
Skřečoň a  Starý Bohumín.

 ● 27.11. v 15 hodin DESKOVÉ 
A JINÉ HRY. Twister a Tik Tak 
Bum, Dostihy a sázky a další. 
Dětské oddělení Nový Bohumín.

PŘEDNÁŠKY 

Přednášková místnost knihovny.
 ● 20.11. v 17 hodin SNOW FILM 

FEST. Festival nejlepších outdo-
orových fi lmů se zimní témati-
kou a přednáška horského prů-
vodce Rostislava Navrátila 
o zimních přechodech na sněž-
nicích. Přednášková místnost 
knihovny.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

POHÁDKY PRO DĚTI

 ● 26.11. v 9.30 hodin KRTKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ. Promítání 
pro maminky s dětmi, 20 Kč.

 ● 6.12. v 10 hodin MIKULÁŠ - 
VÁNOČNÍ HVĚZDA. Předvánoč-
ní pohádka s veverkami, hraje 
Scéna Zlín, 50 Kč.

DIVADLO

 ● 23.11. v 19 hodin SVĚTÁCI. 
Hra na motivy slavné filmové 
komedie, hraje divadelní spo-
lečnost Háta. Sál kina, 320 Kč.

 ● 25.11. v 19 hodin SCREA-
MERS - ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU. 
Nejnovější program travesti 
skupiny. Sál kina, 240 Kč, 260 Kč. 

 ● 2.12. v 19 hodin SEX PRO PO-
KROČILÉ. Lechtivá komedie, 
hrají Jana Krausová a Karel Ro-
den. Sál kina, 340 Kč.

HUDBA

 ● 20.11. v 16 hodin BOHUMÍN-
SKÁ SUPERSTAR 2015. V. ročník 
pěvecké soutěže pro žáky zá-
kladních a středních škol. Sál 
kina, 100 Kč.

 ● 7.12. v 16.30 hodin VÁNOČNÍ 
KONCERT. Žákovský koncert 
sólové a souborové, koncertní 
sál ZUŠ Bohumín.

 ● 17.12. v 18 hodin ADVENTNÍ 
KONCERT. Koncert žáků, peda-
gogů a hostů ZUŠ Bohumín, 
katolický kostel v Novém Bohu-
míně.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 19.11. v 18 hodin HUSÍ KŮŽE. 
Film USA (Strašidelný / Kome-
die), 2015, 3D, dabing, pří-
stupný, 103 minut, 165 Kč, děti 
140 Kč.

 ● 22.11. v 10 hodin PROČ JSEM 
NESNĚDL SVÉHO TAŤKU. Animo-
vaný fi lm Francie (Rodinná ko-
medie), 2015, dabing, přístupný, 
95 minut, 115 Kč, děti 90 Kč.

 ● 22.11. v 19 hodin BLACK 
MASS: ŠPINAVÁ HRA. Film USA 
(Gangsterka), 2015, titulky, pří-
stupný od 15 let, 122 min., 110 Kč.

 ● 26.11. v 19 hodin HUNGER 
GAMES: SÍLA VZDORU, 2.ČÁST. 
Film USA (Sci-fi / Akční), 2015, 
3D, titulky, přístupný od 12 
let, 137 minut, 150 Kč.

 ● 27.11. v 17 hodin HUNGER 
GAMES: SÍLA VZDORU, 2.ČÁST. 
Film USA (Sci-fi / Akční), 2015, 
titulky, přístupný od 12 let, 137 
minut, 120 Kč.

 ● 27.11. ve 20 hodin U MOŘE. 
Film USA (Drama), 2015 , titulky, 
přístupný od 15 let, 122 minut, 
110 Kč.

 ● 28.11. v 10 hodin a 28.11. ve 
14 a 16 hodin HODNÝ DINO-
SAURUS. Animovaný film USA 
(Rodinná komedie), 2015, da-
bing, přístupný, 100 minut, 140 
Kč, děti 110 Kč.

 ● 29.11. v 10 hodin HODNÝ DI-
NOSAURUS. Animovaný film 
USA (Rodinná komedie), 2015, 
3D, dabing, přístupný, 100 
minut, 175 Kč, děti 145 Kč.

 ● 28.11. a 29.11. v 19 hodin 
GANGSTER KA: AFRIČAN. Film 
Česko (Krimi), 2015, titulky, pří-
stupný od 12 let, 100 min., 130 Kč.

 ● 30.11. v 19 hodin VICTOR 
FRANKENSTEIN. Film USA (Mys-
teriózní / Historický), 2015, titul-
ky, přístupný od 12 let, 110 mi-
nut, 110 Kč.

SPORT

 ● 22.11. ABY ZADNICE NE-
ZMĚKLA. Zahájení seriálu zimní 
cykloturistických výletů.

 ● 21.11. v 17 hodin HC BOSPOR 
BOHUMÍN – HK FONTÁNA. Ost-
ravská hokejová liga, zimní sta-
dion.

 ● BŘIŠNÍ TANEC. Každé pondě-
lí v 18 hodin. Pod Zeleným du-
bem.Info jana@tancimzivotem.
cz, 776 627 442.

 ● JÓGA. Každé úterý v 18 ho-
din, Pod Zeleným dubem. Info 
poradce@wellness-guru.cz, 732 
903 553.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 21.11. v 9–17 hodin RC MO-
DELY.

 ● 22.11. v 9–17 hodin FLORBA-
LOVÝ TURNAJ MUŽŮ ''A''. 

 ● 28.11. v 8–14 hodin FOTBA-
LOVÝ TURNAJ DOROSTU.

 ● 29.11. v 9–17 hodin BADMIN-
TONOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

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

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
sobota a neděle: 
 15–16.30 hodin. 
V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 19. 11. do 6.12.

AVICENNŮV VÝROK POMŮCKA: BIT, GOAL, KEN.

� STYL
HUDBY

OMÁMIT
ALKO-
HOLEM

ÚDOLÍ
(BÁS.) ŠVIHÁCI VERNEŮV

KAPITÁN � DÝKA
S VÍCE

OSTŘÍMI

CIZÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO

SILNÝ
PROVAZ ZEŠIKMIT � NÁŠ

ZPĚVÁK PRIMÁTI POPĚVEK PATŘÍCÍ
EVĚ

UCTIVÉ
OSLOVENÍ

ŽENY

ČESKÝ
HEREC

VÝPLŇ
OKEN

ČLOVĚK
Z HLÍNY

POLSKÉ
MĚSTO

TÝK
DOBA

SLEZSKÉ
MĚSTO

SEKNUTÍ

ZAČÁTEK
TAJENKY

ST. NÁZEV
GENU

HONČARO-
VO JMÉNO

ZNAČKA
KILOTUNY

ANGLICKY
„GÓL”

OBDĚLANÝ
POZEMEK

PCHÁČ
NEBOLI

OSOBNÍ
ZÁJMENO
INIC. REŽ.
LAMAČE

� OBDĚLAT
(MOTYKOU)

DĚTSKÝ
POZDRAV
GLAZURA

NOČNÍ
VIDINA

TRNOVNÍK

INIC. HER.
KAČÍRKOVÉ

OVOCNÁ
ZAHRADA

PŘELUD
HRYZAT

DIVADELNÍ
ZÁVĚS

ZKOUŠKA
VŮNĚ

CITOSL.
ÚDIVU

KLEKÁNÍ

KRUTO-
VLÁDA

ZNAČKA
LIMONÁDY

KŘEČO-
VITÉ

BŘIŠNÍ
BOLESTI

BAŽE
HERPES

ZNAČKA
HLINÍKU
CITOSL.
PODIVU

10X10
DRAVÝ
NOČNÍ
PTÁK

SEVERSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

ODDĚLENÍ
V NEMOC-

NICI
SRKNUTÍ

ŠVÝCAR.
MĚSTO

STAROARM.
MĚSTO

IN. SPIS.
VACHKA

DVOJKOVÁ
ČÍSLICE

INICIÁLY
SKLADA-

TELE
EBENA

ŠLÉPĚJ
KTERÝ
(ZAST.)

KONEC
TAJENKY
ZNAČKA

KOSMETIKY

KOČOVNÍK NATÍRAT LETADLO

CISTERNA ASIJSKÝ
VOZÍK

ZNAČKA
NÁKLAD-
NÍCH AUT

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz
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Týden učení i zábavy v jižní Anglii 

Deset žáků a dva učitelé základní školy ČSA 
vyrazili 25. října v ranních hodinách vstříc 
novým poznáním a zážitkům. Cílem bylo 
přímořské město Worthing na jihu Anglie.

Cesta byla dlouhá a postupem času nás ochromo-
vala nervozita z neznámého prostředí. Přemýšleli 
jsme nad tím, jaké budou hostitelské rodiny a jestli 
se vůbec v cizí zemi domluvíme. 

Brzy ráno nás trajekt dopravil k břehům Anglie 
a čekal nás první cíl poznávání místních krás, a to 
Leeds Castle. I přes únavu všechny nadchlo krásné 
prostředí a my se mohli těšit na své hostitelské rodi-
ny. Ty si celou desetičlennou skupinu vyzvedly ve 
večerních hodinách a na první pohled bylo patrné, 

že budou na bohumínskou partičku milé a laskavé. 
To jsme všichni mohli v průběhu pobytu potvrdit, 
proto jsme se vždy večer těšili na shledání s nimi 
a povídání si u typické anglické večeře. Celý týden 
jsme se neulívali, chodili i o prázdninách do jazykové 
školy a bez problémů zvládali úkoly naší nové anglické 
učitelky. V odpoledních hodinách jsme se vydávali na 
výlety po okolí. Nadchla nás především krajina po-
hádkových útesů Seven Sisters, mořský svět Sea Life 
Centre v Brightonu i samotné město, historický skan-
zen Open Air Museum nebo velkolepé hlavní město 
Londýn. Nikomu z nás se nechtělo domů. Doufáme, 
že se do těchto míst ještě někdy podíváme.

Markéta VACHTARČÍKOVÁ, 9. B, 
Zuzana MERTOVÁ, učitelka

Na koledu 
za úplňku

V úterý 27. října jsme si 

užili bezvadný halloween-

ský den. Do školy jsme přišli 

už v kostýmech a ve skupin-

kách jsme dlabali dýně. Po 

svačince jsme se přemístili 

do sokolovny, kde proběhlo 

vyhlašování nejlepších ma-

sek. Konala se miss čaroděj-

nice a taneční soutěž o ceny.

Když strašidelný den skon-
čil, všichni šli domů. Čtvrtá a pá-
tá třída se ale večer vrátila do 
školy a začala noční koleda. 
Zahájila ji stará ježibaba stez-
kou odvahy na školní půdě. 
Pak jsme se vydali na koledu. 
U každého domu jsme před-
nesli několik anglických písní 
a vždy jsme dostali nějaké 
sladkosti. Je skvělé, že máme 
rodiče, kteří si na nás udělali 
čas a dali nám plno dobrot.

Byl to úžasný halloweenský 
den. Viděli jsme ohňostroj a vy-
 koledovali si plno sladkostí. 
A navíc byl zrovna úplněk!

Eva KASANOVÁ, 4. třída Foto: Hana KasanováFoto: Hana Kasanová

CO – KDY – KDE

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, náměstí TGM, 
www.maryska.cz,  776 577 722 

info@maryska.cz 
 ● Každou středu v 15 hodin KROJE V MA-

RYŠCE. Vlastivědně-etnografi cký klub.
 ● 24. 11. v 15.30 hodin TRADIČNÍ TEX-

TILNÍ TECHNIKY NETRADIČNĚ. Výroba 
originálních doplňků. Vhodné pro do-
spělé a děti od 10 let.

 ● 27.11. v 17 hodin ČTENÍ S KYTAROU. 
Autorský večer Heleny Červenkové, na 
kytaru doprovází Josef Pinkas. 

ALMA MATER

www.almamater.cz,  608 608 955 
info@almamater.cz; 

Na všechny akce v solné jeskyni je nutná 
rezervace.

 ● 21.11. v 17 hodin FASHION FACE 
BOHUMÍN. Módní přehlídka, sál kina.

 ● 25.11. v 17.30 hodin POVÍDÁNÍ 
S RENÁTKOU BITTOVOU. 

 ● 26.11. O KRÁSNÉM ÚSMĚVU A ŘE-
MESLE ZUBAŘSKÉM. Beseda s předsed-
kyní oblastní stomatologické komory 
Karin Maďovou. 

PROFIT 12

Klubovna: Mírová 1038, 
Centrum Kotelna; www.profi t12.cz, 

profi t12@email.cz
 ● 23.11. a 30.11 v 17.30 hodin CVIČÍME 

S VĚRKOU. 30 Kč
 ● 24.11. v 16 hodin TURNAJ V ČLOVĚČE, 

NEZLOB SE.
 ● 26.11. v 16.30 hodin MED A NAŠE ZDRA-

VÍ. Přednáška Vlaďky Pálenicové, 30 Kč.

CVIČENÍ

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. Každé pondělí a úterý od 19 do 
20 hodin, vhodné i pro začátečníky.  
731 905 040.

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 hodin, 
STEP AEROBIK každou středu v 18 hodin 
(začátečníci) a v 19 hodin (pokročilí), 
KRUHOVÝ TRÉNING každé pondělí od 19, 
ve středu a v pátek od 18 hodin. Sport-
centrum Bohumín, www.sportcentrum-
-bohumin.cz, rezervace  724 556 557. 

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

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

 ● KUNG-FU, TAI-ČI, TANEC A MEDITACE 
V POHYBU. Od pondělí do pátku. Cent-
rum Probuzení.  608 974 110. www.
centrumprobuzeni.cz.

Cizojazyčné 
konverzace

SCEAV pořádá pro mládež ho-
diny konverzace s rodilými mluv-
čími. V pondělí němčinu nebo 
angličtinu, v úterý francouzštinu, 
ve středu italštinu. Začátek je 
vždy v 16.30 hodin na faře u evan-
gelického kostela. Zájemci se mo-
hou hlásit na čísle 736 627 503 
nebo e-mailu bohumin@sceav.cz.

Foto: ZŠ ČSAFoto: ZŠ ČSA


