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Trocha podzimního strašení i ekologické osvěty

Po spadaném listí jako po žlutém koberci 
kráčely v jednom šiku čarodějnice, zombieci 
i pekelné stvůry. Ale nebylo se čeho bát, žádné ze 
strašidel nemělo ani metr padesát. To se jen v Hobby-
parku 29. října konala halloweenská party s programem 
šitým na míru těm nejmenším.

Přestože na konci října nelze 
čekat luxusní teplé počasí, nikdo 
si tím nenechal kazit zábavu. Na-
opak, malá strašidla jejich rodiče 
pořadně navlékli a o další »za-
hřátí« se postaraly atrakce. Fron-
ty stály hlavně u obří nafukovací 
překážkové dráhy a rodea. Děti 
se tady snažily co nejdéle udržet 
v sedle divokého býka, který měl 
tentokrát podobu velké lahve. 
Partnerem akce, pořádané měst-

skou agenturou K3, byl totiž 
Eko-kom, který přivezl svůj in-
teraktivní ekologický program 
Tonda Obal na cestách.

Pěkná tlačenice ovšem byla i pod 
pódiem. Svou show si děti získal 
především Pan Kravata, skvělý 
bavič, který dokázal z nafouknu-
tých balonků vykouzlit parádní 
zvířata a další hračky. Děti zhléd-
ly také čarodějnou pohádku a za- 
zpívaly si společně s Heidi Janků. 

Na závěr čekal 
malé návštěvníky 

lampiónový průvod 
strašidelným lesem.

Protože kromě halloween-
ského měl program i ekologický 
motiv, rozdávaly se na místě speci-
ální tašky na separaci a součástí 
akce byl i den otevřených dveří BM 
servisu. Zájemci si mohli prohléd-
nout provozy třídění a zpracování 
odpadu. A ekologické poslaní mě-
la i soutěž Třiď a bav se (píšeme na 
straně 3), která vyvrcholila předá-
ním hlavních cen. Štěstí se při lo-
sování usmálo výhradně na ženy. 
Ceny získaly úspěšné hledačky 
schránek Kamila Hlobilová, Dana 
Buglová a Darina Koziková..  (tch)
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Na
malé
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strašidelný

Po pěších, kterým slouží 
zrekonstruované chodníky, 
se v Mládežnické ulici ve 
Skřečoni dočkali i motoristé. 
Ulice dostala v říjnu zbrusu 
nový asfaltový koberec. 
Přibyly zde i polštářové 
zpomalovací retardéry. 
Volali po nich sami obyvate-
lé lokality, ale po instalaci už 
někteří tak nadšení nejsou.

V Mládežnické se loni a letos 
po etapách rekonstruovaly chod-
níky. Rozpraskaný litý asfalt na-
hradila zámková dlažba. Dalším 
krokem dopravních inovací v ulici 

byla oprava vozovky. Do pokládky 
nového koberce vložilo město 575 
tisíc. „Obnova povrchu se týkala 
vozovky v celé šíři od křižovatky 
s ulicí 1. máje až po Dělnickou. Šlo 
o 3 000 metrů čtverečních živičného 
povrchu,“ uvedl Roman Pak z měst-
ského odboru životního prostředí 
a služeb.

Novotou zářící koberec ale ne-
zůstal dlouho jen tak. Přibylo na 
něm vodorovné značení a nepře-
hlédnutelné žluté retardéry. Do-
pravní úprava vychází ze stejného 
modelu, jaký nechalo před pár 
lety město vytvořit v Palackého 
ulici za parkem. Po stranách jsou 

Asfaltéři položili v říjnu v Mládežnické ulici nový koberec.  Foto: Pavel Čempěl

Nový asfalt a systém zpomalovačů AKTUÁLNĚ

(Dokončení na str. 2)

Foto: Pavel Čempěl
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v některých úsecích vyznačena 
parkovací místa, která vytváří 
zálivy. Řidiči tak neprojíždí ulicí 
rovně, musí »kličkovat«. Účelem 
je omezení rychlosti. O další zpo-
malovací efekt se starají retardé-
ry u křižovatek. „Řidiči si musí 
uvědomit, že jsou v obytné zóně 
s povolenou rychlostí dvaceti kilo-
metrů v hodině. Polštáře plní 
funkci zpomalovací a také před 
křižovatkou upozorní, že je třeba 
dávat přednost zprava,“ komen-
toval systém Petr Sobek z radnič-
ního odboru dopravy.

Po zpomalovacích prvcích vola-
li sami obyvatelé hustě zastavěné 
lokality. Vyjádřili s nimi souhlas 
i na veřejných schůzích. Po insta-
laci se však začali ozývat někteří 
nespokojenci, že jsou retardéry 
přehuštěné, přes celou vozovku 

a na rozdíl od zmíněné Palacké-
ho ulice nelze mezi »bonbónky« 
projet ani malou rychlostí. I přes 
tyto výhrady zatím zpomalovací 
prvky funkci plní. A mají ještě 

jeden efekt. Mohou odradit řidiče, 
kteří se při cestě ze Záblatí po Rych-
valdské ulici chtěli vyhnout pro-
vozu v ulici 1. máje a zkracovali 
si cestu přes obytnou zónu.  (tch)

Nový asfalt a systém zpomalovačů
(Dokončení ze str. 1)

Na vozovce přibyl účinný systém polštářových zpomalovacích retardérů.

Recyklační závod u skřečoňské-

ho mostu se pustil do dílčích úprav, 

jejichž cílem je snížení hlučnosti 

provozu. Reagoval tak na podněty, 

které společnosti předložili na 

osobní schůzce zástupci radnice. 

Město vstřícné kroky fi rmy vítá.

Areál bývalé tramvajové vozovny 
se po éře výroby karavanů proměnil 
v recyklační závod. Už řadu let se spe-
cializuje na zpracování PET lahví. 
Takový provoz v těsném sousedství 
městského sadu a dětského Hobby-
parku je problematický. Lidé v okolí 
často upozorňovali na zvýšený hluk 
a zápach. Město se v minulosti snažilo 
podněty řešit s předešlým provozova-
telem, ale komunikace vázla a sliby 
o nápravě většinou vyšuměly do prázd-
na. V nedávné době však fi rma změ-
nila majitele a jeho přístup k řešení 
problémů si zatím město pochvaluje.

Firma se postupně pustila do snižo-
vání hluku v blízkosti zvířecí farmy. Na-
sávací potrubí ventilátoru, které vedlo 
nad plotem, přemístila o dvacet metrů 
dále od parku. Zaizolovala také potrubí 
pod zásobními sily, nechala opravit pro-
tihlukové panely v budově u plotu 
a utěsnila jeho střechu. „Myslíme si, že 
tato opatření pomůžou eliminovat hluk 
tak, aby příliš nerušil návštěvníky parku. 
V našem zájmu je minimalizovat vliv vý-
roby na okolí,“ prohlásil Svatopluk Klézl, 
ředitel společnosti Toma Recycling. 

Opatření navazují na připomínky 
z osobní schůzky zástupců města s ve-
dením firmy. „Po setkání firma zaslala 
seznam úprav, které by mohly řešit pro-
blematiku hluku, a postupně je začala 
uskutečňovat. Je vidět, že má zájem chovat 
se jako dobrý soused,“ uznal místostarosta 
Bohumína Lumír Macura.  (erh)

Vznik samostatného 
Československa

Bohumín si v pátek 28. října připo-
mněl 98. výročí vzniku Českosloven-
ska. Před radnicí zavlála státní a měst-
ská vlajka, na náměstí TGM vyhrávala 
dechová kapela. Význam státního 
svátku podtrhl slavnostní akt ve vesti- 
bulu městského úřadu. Zástupci měs-
ta, politických stran, společenských či 
sportovních organizací a zástupci Ma-
sarykovy školy tady položili kytice 
k bustě T. G. Masaryka, prvního prezi-
denta a spoluzakladatele samostat-
ného československého státu.  (red)

Firma se pustila 
do boje s hlukem

Bohumín zruší osmadvacet bezplatných 
stanovišť pro sběr zeleného odpadu. 
Dosavadní systém se neosvědčil a město 
s BM servisem proto připravili alternativní 
řešení. Zlevnění odvozu bioodpadu přímo 
od zahrad, které v Bohumíně funguje od 
roku 2011, a mírnější podmínky ekologické 
kampaně, díky níž mohou domkaři získat 
slevu na svoz hnědých popelnic.

Když město před dvěma roky zavádělo bezplatná 
stanoviště s kontejnery na kompostovatelný mate-
riál, obávalo se, že do něj budou lidé házet veškeré 
smetí. Nestalo se, ale objevil se jiný problém. Oka-
mžitě v den svozu domkaři napěchovali 700litrové 
kontejnery listím a trávou k prasknutí, a co se ne-
vešlo dovnitř, vysypali vedle. Někde se v hromadách 
kompostu kontejner téměř ztratil. Lidé si na tlející 
a zapáchající místa stěžovali a město řeklo »stop«. 
Svoz bioodpadu se musí řešit jinak.

Bohumín nechce jít ve šlépějích Ostravy, která 
rozdala lidem hnědé popelnice k domům grátis. 
„Když je něco zdarma, lidé si toho většinou neváží. 
Osmadvacet zaneřáděných stanovišť je toho důka-
zem,“ argumentoval místostarosta Lumír Macura na 
veřejné schůzi k problematice svozu bioodpadů, 
která proběhla 24. října. Dodal, že nejlepší odpad je 
ten, který nevznikne. Naznačil tím, že ideální je do-
mácí kompostování na zahrádce. Tuto možnost ov-
šem každý nemá, a tak přicházejí na řadu menší 
hnědé popelnice. V prvním roce si je objednalo 
čtyřicet lidí, letos jich bylo téměř čtyři sta. Podle 
výpočtů by svozová technika a městská kompostár-
na zvládly až dvanáct set takových popelnic. Nyní 

už jen stačí motivovat domkaře, aby si ji objednali. 
Na to myslí nový sazebník. Dosud stála služba na 
celou sezonu 816 korun, od příštího roku to bude 
500. Pak je tady ještě ekokampaň »Chovám se eko-
logicky. Přidáte se?«. Kdo nyní splňoval dané pod-
mínky (aktuálně 245 lidí), měl odvoz kompostu se 
slevou a ročně platil jen 300 korun. Nově to bude už 
jen 150 korun a navíc se podmínky zmírní, aby na ně 
dosáhlo více lidí. Kromě slev a pozitiv ovšem musí 
dosavadní plátci služby počítat s jedním »mínusem«. 
Ve smlouvách bylo a stále bude zakotveno, že svozy 
probíhají co čtrnáct dnů. Fakticky se ale popelnice 
doteď svážely každý týden, byl to bonus. Nově se budou 
popeláři přesně řídit harmonogramem.

Poměrně velkou novinkou je také uzavírání smluv. 
Zatímco si svoz klasického domovního odpadu lidé 
objednávali na radnici, smlouvy na svoz zeleného 
odpadu uzavírali s BM servisem. Od příštího roku 
bude na radnici vše, lidé tak obě služby vyřídí na 
jednom místě.

Biopelnice zdarma nejsou řešením, slevy ano

Bezplatné kontejnery se neosvědčily. Je vedle nich nepo-
řádek, který tleje a zapáchá.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Na radnici proběhla veřejná debata k navrženým změnám systému svozu zeleného odpadu.
Zasedání městského 
zastupitelstva

V pondělí 14. listopadu ve 14 hodin 
se ve velké zasedací síni radnice usku-
teční zasedání městského zastupitel-
stva. Na programu bude například 
příprava rozpočtu nebo regulační 
plán centra Nového Bohumín. Zase-
dání je veřejné a vysílá jej v přímém 
přenosu TIK. Celý program je k dispo-
zici na www.bohumin.cz, sekce Rad-
nice, rubrika Úřední deska, nebo 
v městských vývěskách. (red)
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Prostranství u »Benešovky« dostává novou podobu
Na křižovatce ulice Okružní a Čs. armády je v plném proudu proměna 

zdejšího prostranství. Projekt počítá s odstavnou plochou pro motoristy 

a jejich vozy i s chodníky a odpočinkovou zónou pro pěší.

Práce pokračují svižným tempem. Parkovací plocha, na kterou se vejde asi 
dvacítka aut, už je hotová. Povrch zde tvoří zhutněný recyklát prolitý asfaltem. 
U parkingu zbývá ještě osadit veřejné osvětlení s LED lampami. Budoucí tvar 
už dostává také zóna s lavičkami a zelení. Klidné zázemí si tady přáli místní 
obyvatelé. Zanedlouho budou mít k dispozici tři lavičky obklopené květino-

vými záhony. Středem zóny se klikatí mlatový chodník, ze stejného materiálu 
bude i cestička od restaurace Elba k chodníku u školy.

Plácek u Benešovy školy, na němž dosud rostla pouze tráva, obohatí i další 
zeleň. Krom zmíněného záhonu s trvalkami, kvetoucími od jara do podzimu, 
to bude také osmnáct druhů keřů a zahradníci tady vysadí i pět nových 
stromů.   (tch)

 Odstavná parkovací plocha u Benešovy školy už je hotová, rýsují se už 
chodníky a odpočinková zóna.  Foto: Pavel Čempěl

Adrenalin při hledání i ukrývání schránek
Šestitýdenní ekologická soutěž Třiď a bav se, během níž Bohumíňáci 
hledali v terénu sto schránek s výherními tričky, je u konce. Pomocí 
nápověd, zveřejňovaných od poloviny září do 21. října vždy o páteční 
půlnoci, se soutěžící vydávali na oblíbená i téměř neznámá místa, aby 
hledali ukrytý poklad v podobě stříbrné dózy. Soutěž oslovila zástupy 
hledačů z Bohumína i okolních měst.

Objevitelé jednotlivých kešek neskrý-
vali radost.  Foto: archiv účastníků

V každém ukrytém tubusu 
bylo triko s logem soutěže v bar-
vách separačních kontejnerů. 
Jejich nalezení bylo vstupenkou 
do závěrečného losování, v němž 
šlo o hodnotné ceny – mobil, 
tablet a notebook. Zatímco v prv-
ním kole potřebovali účastníci 
k nalezení schránek neboli »ke-
šek« týden, v průběhu soutěže se 
v hledání zdokonalovali, takže 
poslední kola končila do 48 ho-
din od zveřejnění šifer. Hledači 
dokonce utvářeli organizované 
skupiny, které se svítilnami na 
hlavách vyrážely do terénu a vzá-
jemně se informovaly o průběhu 
pátrání. Vypjaté byly situace, kdy 

hádanku naráz rozluštilo několik 
konkurenčních hledačů a v místě 
předpokládaného úkrytu se roz-
hořel boj o to, kdo schránku ob-
jeví první.

Adrenalin však nezažívali jen 
účastníci, »bojovka« to byla i pro 
organizátory. Nejužší tříčlenný 
tým musel nejprve vytipovat za-
jímavou lokalitu, v ní samotné 
pak najít ideální místo pro úkryt 
a nepozorovaně tam tubus umís-
tit. Poslední krok nejednou vyža-
doval notnou dávku improvizace. 
Podle zákona schválnosti se totiž 
i v bohem zapomenutých mís-
tech vyskytovali nežádoucí svěd-
ci. Bylo tak třeba odvádět jejich 

pozornost. Například zahrát etudu 
zbloudilých turistů, kteří se ptají 
na cestu, nebo náruživých foto-
grafů vodních ptáků. Nejtěžším 
oříškem byli »samozvaní hlída-
či«, obyvatelé odlehlých končin, 
kteří ostřížím zrakem sledovali 
všechny »vetřelce« v jejich terito-
riu. Ovšem i pod jejich nosem se 
podařilo schránky ukrýt.

Vše se zdárně povedlo a vý-
sledkem byla poutavá hra s ob-
rovskou odezvou, o čemž svědčí 
desítky pozitivních komentářů 
na facebooku i velký počet lidí, 
kteří se do soutěže zapojili. Zbývá 
jen věřit, že si účastníci, a nejen 
oni, vzali k srdci motto celé akce 

a zamysleli se, jak se ke svému 
okolí a přírodě chovat ohledupl-
ně a ekologicky.

Jana KONČÍTKOVÁ, 
Pavel ČEMPĚLHolínky, rukavice a důmyslná kamufl áž. »Bojovku« zažívali také organizátoři.
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KRÁTCE

Připravované licitace městských bytů
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.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 183, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti obchodů, školy a školky. 
Možnost parkování v blízkosti 
domu. Byt po celkové rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
62,74 m2, celková plocha bytu 
68,24 m2. Prohlídka 7.11. ve 14.15 
–14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 7.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 32, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny a možnos-
tí parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,88 m2, celková plocha 
bytu 31,20 m2. Prohlídka 14.11. ve 
14.15–14.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 14.11. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci, 
možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem a plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
62,91 m2, celková plocha bytu 
65,23 m2. Prohlídka 7.11. ve 14.30 
–14.45 hodin a 8.11. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 
14.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 209, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se 
zahradou, plastovými okny a do-
movní kotelnou na plyn. Plocha 
pro výpočet nájemného 66,94 m2, 
celková plocha bytu 77,42 m2. Pro-
hlídka 9.11. ve 14.15–14.30 hodin 
a 10.11. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
s možností parkování poblíž do-
mu. V blízkosti domu se nachází 
škola, školka a obchody. Dům 
s funkcí domovníka. Byt se sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,68 m2, celková plo-
cha bytu 29,65 m2. Prohlídka 7.11. 
ve 14.45–15.00 hodin a 8.11. 

v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 36, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům, 
v blízkosti domu se nachází škola, 
školka, zdravotní středisko a su-
permarket. Byt s balkonem a kou-
pelnou po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,78 m2, celková plocha bytu 
57,43 m2. Prohlídka 7.11. v 15.00–
15.15 hodin a 8.11. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 
14.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 236, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v blízkosti centra města, auto-
busového nádraží, školy a školky. 
Byt s plastovými okny, ústředním 
vytápěním a koupelnou po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,24 m2, celková plocha 
bytu 61,70 m2. Prohlídka 14.11. ve 
14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace  bytu se koná 16.11. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 27, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 37,27 m2, celková plo-
cha bytu 38,61 m2. Prohlídka 8.11. 
v 9.30–9.45 hodin a 9.11. ve 14.45 
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 16.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 60, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází poblíž 
zrenovovaného parku, školky, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s velkým balkonem a pros-
tornou koupelnou s vanou je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,99 m2, cel-
ková plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 7.11. v 15.15–15.30 hodin 
a 8.11. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. Svobody 45, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 

podlaží. Nízkopodlažní dům na 
náměstí ve Starém Bohumíně. 
V blízkosti domu je školka, zá-
kladní škola a nemocnice. Plocha 
pro výpočet nájemného 41,30 m2, 
celková plocha bytu 41,30 m2. 
Prohlídka 14.11. v 15.00–15.15 
hodin a 15.11. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 
16.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 111, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům s možností parkování u do-
mu. V blízkosti domu jsou obcho- 
dy, školy, školky. Byt s balkonem 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 58,10 
m2, celková plocha bytu 59,00 m2. 
Prohlídka 9.11. ve 14.30–14.45 
hodin a 10.11. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.11. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Šunychelská 951, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti parku, supermar-
ketu a autobusové zastávky. Byt 
se zděným bytovým jádrem, spr-
chovým koutem, neprůchozími 
pokoji a balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 68,04 m2, cel-
ková plocha bytu 70,96 m2. Pro-
hlídka 14.11. ve 14.45–15.00 
hodin a 15.11. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.11. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1078, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelo-
vý dům za nákupním střediskem 
v centru města. Úklid společných 
prostor v domě provádí fi rma. Byt 
bez balkonu. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,00 m2, celková plo-
cha bytu 57,70 m2. Prohlídka 
15.11. v 8.30–8.45 hodin a 16.11. 
ve 14.30–14.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 912, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová 
zástavba s možností parkování 
u domu, v klidném prostředí 
a poblíž centra města. Plocha pro 

výpočet nájemného 50,21 m2, cel-
ková plocha bytu 52,21 m2. Pro-
hlídka 14.11. v 15.15–15.30 hodin 
a 15.11. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v blízkosti MHD, 
možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a ústředním 
topením. Plocha pro výpočet ná-
jemného 43,70 m2, celková plocha 
bytu 43,70 m2. Prohlídka 15.11. 
v 10.15–10.30 hodin a 16.11. ve 
14.45–15.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 21.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 465, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města. V blízkosti domu 
se nachází tržiště, vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním. 
Plocha pro výpočet nájemného 
76,20 m2, celková plocha bytu 
76,20 m2. Prohlídka 15.11. v 8.45–
9.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 21.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 933, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. 
Poblíž domu je kino a vlakové 
nádraží. Byt s plastovými okny, 
ústředním vytápěním, po gene-
rální opravě elektroinstalace 
a koupelnou po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
31,89 m2, celková plocha bytu 
32,67 m2. Prohlídka 21.11. v 15.00 
–15.15 hodin a 22.11. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
23.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 865, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, poblíž 
školy, školky a supermarketu. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a zděným by-
tovým jádrem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,11 m2, celková 
plocha bytu 50,76 m2. Prohlídka 
21.11. ve 14.15–14.30 hodin a 22.11. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.11. v 16.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Poskytování spotřebitelských úvěrů
Blížící se účinnost další novely živnostenského zákona 

s sebou přináší rozšíření pojmu, co není živností. Dochází 
tak k přesunu jedné z vázaných živností mimo režim živ-
nostenského zákona. 

Živností od 1. prosince nově nebude poskytování 
a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akre-
ditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský 
úvěr. Tato změna se dotkne větší části podnikatelů 
a je zároveň upozorněním pro případné nové zájemce 
o podnikání v tomto oboru. Nově tak k vykonávání této 
činnosti bude nutná registrace u České národní banky 
(ČNB). Odborná způsobilost, důvěryhodnost, pojištění od-

povědnosti a minimální kapitál budou patřit mezi základní 
podmínky získání registrace do rejstříku poskytovatelů 
a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů vedeném ČNB. 

Stávající podnikatelé mohou svou činnost vykonávat 
maximálně osmnáct měsíců ode dne účinnosti zákona. 
Avšak za předpokladu, že podají ČNB žádost o oprávnění 
do tří měsíců ode dne účinnosti zákona, tedy do 28. února. 
Marným uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování 
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká. 
Vzhledem ke krátkému přechodnému období je  vhodné 
zahájit přípravu na nový režim co nejdříve.

Aneta FERFECKÁ, právní a živnostenský odbor 

Přerušení dodávky 
elektřiny

8. a 10. listopadu od 7 do 15 hodin 
bude přerušena dodávka elektřiny v Ja-
teční ulici a částečně i v Okružní a Na 
Chalupách. 15. listopadu ve stejném 
čase bude bez proudu několik ulic 
v Záblatí, konkrétně Sokolská, Anenská, 
Rybničná a Stará. Odstávku si vyžádá 
zajištění nezbytných prací na zařízení 
distribuční soustavy.  (red) 
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Maják městské policie
 ● Kriminální policie vyšetřovala 

loupežné přepadení, ke kterému 
došlo 12. září ve vlaku do Bohu-
mína. Dva pachatelé, muži tmavší 
pleti, po činu vystoupili na bohu-
mínském nádraží. Kriminálka 
požádala o pomoc při pátrání 
také bohumínskou městskou po-
licii. Strážníci si prohlédli zázna-
my kamerového systému z onoho 
dne, vytipovali dvojici podezře-
lých a začali po nich pátrat. Zjis-
tili, že podezřelí nejsou místní, 
jeden je z Ostravy, druhý z Kar-
viné, ale v Bohumíně se občas 
vyskytují. Ve spolupráci s ochran-
nou službou na nádraží se stráž-
níkům do dvou týdnů povedlo 
oba pachatele závažného trestné-
ho činu zadržet a předat republi-
kové policii. Kriminalisté za tento 

úspěch strážníkům 
poděkovali.

 ● Ráno 9. října hlídka kontrolova-
la podezřelého muže. Šlo o zná-
mou firmu, notorického zloděje 
jízdních kol. I tentokrát na jed-
nom bicyklu jel a druhý vezl vedle 
sebe. Záhy se potvrdilo podezření, 
že jsou obě kola rovněž kradená. 
S jedním z nich se brzy shledala po-
škozená majitelka. Případ krádeže 
si převzali k dořešení policisté. 

 ● Před půlnocí 13. října se začal 
jistý výtržník dobývat do uzavře-
né restaurace v Koperníkově ulici. 
Agresivní muž u restaurace po-
škodil vstupní dveře, rozbil něko-
lik květináčů a reklamní panel. 

Před příjezdem hlídky stihl 
uprchnout, ale strážníci jej podle 
popisu zajistili v parku Petra 
Bezruče a předali Policii ČR. 

 ● Večer 15. října došlo ke krádeži 
dámského jízdního kola u prodej-
ny v Šunychelské ulici. Podle 
identifikačních znaků strážníci 
bicykl nalezli odložený v Dráto-
venské ulici. Kolo pak vrátili spo-
kojené majitelce.

 ● Po půlnoci 8. října strážníci 
spatřili v Alešově ulici muže na 
střeše domu. Pohyboval se nad 
bývalou prodejnou autodílů. 
Strážníci společně s policisty 
muže zadrželi. Ukázalo se, že se 
poberta pokoušel přes střechu 
vloupat do domu.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín  

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

Do budoucna 
občanky s čipem

Vláda vypracovala návrh ploš-

ného zavedení občanských prů-

kazů (OP) s elektronickým čipem. 

Ty by měly lidem umožnit přihlá-

šení do různých systémů státní 

správy a vyřídit některé věci bez 

návštěvy úřadu. O občanský prů-

kaz s čipem si mohou občané 

požádat už nyní, avšak za jeho 

vyhotovení zaplatí 500 korun. 

V budoucnu by jejich vydání 

mělo být zdarma. 

Občanský průkaz s kontaktním 
elektronickým čipem bude povin-
ným osobním dokladem. Měl by 
sloužit nejen k prokázání totožnos-
ti, ale zejména prostředkem pro 
jednoznačnou elektronickou iden-
tifi kaci. Předpokládaná změna by 
měla platit od 1. ledna 2018. To však 
neznamená, že bude docházet 
k plošné výměně OP, které elektro-
nický čip nemají. Stávající doklady 
budou nadále platné až do vyzna-
čené doby konce jejich platnosti. 
Změna se bude týkat pouze nově 
vydávaných dokladů.

Každý čip občanského průkazu 
bude mít takzvaný autentizační 
certifikát, který bude sloužit ke 
vzdálené identifi kaci občana portá-
ly veřejné správy. Ověřování totož-
nosti by mělo být jednodušší a šlo 
by provést nejen na úřadě, ale i na 
dálku. Některé dokumenty bude 
možné podávat elektronicky přímo 
z domova. Dalším z cílů nových ob-
čanských průkazů je poskytnout 
držitelům elektronický podpis a za- 
jistit tak jeho využití při podepiso-
vání elektronických dokumentů.

Karin CHLEBCOVÁ, 
právní a živnostenský odbor

Bez zpětné vazby má čipování kol mouchy
Okolní města, například Karviná nebo Orlová, se už několik let věnují čipování jízdních 
kol. Označují je takzvanou syntetickou DNA. Systém zajišťují a zdarma nabízí tamní 
městské policie. Ta bohumínská o něm zatím neuvažuje. Systém má podle ní slabiny.

Jízdní kola jsou dlouhodobě v hledáčku nejrůzněj-
ších chmatáků. Na krádeže bicyklů se specializují 
drobní zlodějíčci i organizované skupiny. Odcizená 
kola se pak kvůli malému množství identifi kačních 
prvků velmi obtížně hledají. Pomo-
ci v tomto směru může čipování, 
které za posledních pár let uděla-
lo velké pokroky. Místo klasických čipů se dnes na 
kola nanáší pouhým okem neviditelné mikroskopic- 
ké tečky, které vytvářejí nezaměnitelnou kombinaci 
kódů. Ty se společně s fotografi í kola a údaji o ma-
jiteli zanášejí do centrální databáze. Pokud je ozna-
čené kolo ukradeno a policisté na něj při kontrole 
kdekoli v Česku narazí, pomocí čteček ho snadno 
identifi kují. Zní to velmi zajímavě, jenže právě funkce 
kontrol je podle ředitele Městské policie Bohumín 
Karla Vacha slabým článkem systému.

„Zhruba před deseti lety jsme kola také označovali, 
tehdy za úplatu. Klasický čip se vkládal do rámu. Po 

čase jsme od toho ale upustili, protože se účinkem 
míjela zpětná vazba,“ vysvětlil Vach s tím, že hlídky 
policistů či strážníků v terénu se při silniční kont-
role věnují především technickému stavu a povinné 

výbavě bicyklů. V Bohumíně i ji-
ných městech. Že by nějaký stráž-
ce zákona skenoval na ulici kolo 

čtečkou, to se prakticky nevidí. Nehledě k tomu, že 
organizované skupiny, které se specializují na dražší 
modely bicyklů, vyvážejí kořist mimo republiku.

„Systém syntetické DNA je sofi stikovaný, ale opět 
je tu stejný problém. Když kódy nikdo, nebo jen málo-
kdo kontroluje, ztrácejí význam,“ míní šéf strážníků. 
Bohumínská městská policie s ním proto v dohledné 
době nepočítá. Řešením by podle Karla Vacha bylo, 
kdyby se do systému zapojila všechna města v Čes-
ku a postupovala jednotně. Jinak bude mít čipování 
dál své mouchy.

Pavel ČEMPĚL

Zaměřeno na kola
Kromě obvyklé činnosti se strážníci 

v průběhu roku věnují »tématickým« 
akcím. V říjnu se zaměřili na cyklisty. 
Prověřovali, zda mají v pořádku vý-
bavu kol a především osvětlení. 

V rámci klasických kontrol hlídky 
v říjnu přistihly na bicyklech čtrnáct 
větších hříšníků, jejichž prohřešky, 
většinou porušení předpisů, nešlo 
řešit jen domluvou. Strážníci jim ulo-
žili blokové pokuty. Proběhly také 
dvě cílené akce. Večer 13. října se 
hlídky zaměřily na provoz a osvětlení 
kol poblíž první železárenské vrátni-
ce v Bezručově ulici, kde zkontrolo-
valy třiatřicet cyklistů. Žádnému ne-
bylo co vytknout, všichni měli kola 
osvětlená. Dopoledne 19. října si 
hlídky vzaly pro změnu na paškál 
celkové vybavení jízdních kol a jezd-
ce kontrolovaly v okolí Kauflandu. 
Prověrkou prošlo patnáct velocipé-
dů, čtyři jejich majitelé si vysloužili 
napomenutí.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Pokrytí internetem
Bospor rozšiřuje bezplatný vysoko-

rychlostní wifi  internet v celém sportovně 
–rekreačním areálu. Dosud byl dostupný 
v Hobbyparku, aquacentru a adventure 
golfu. Na síť by se už brzy měli lidé bez 
problémů připojit i v celé sportovní hale 
a na zimním stadionu.  (yak)

K VĚCI



  S E T K Á N Í  S  O B Č A N Y6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

V polovině září proběhla série tradičních 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 do-
pravního značení, se řeší okamžitě. Odpovědím na další otázky se nyní věnujeme 
na stránkách Oka. Pokračujeme podněty z Pudlova a Vrbice.

PUDLOV

? Po čistění Bajcůvky, které proběhlo v letech
 2014 a 2015, v některých úsecích voda 

v korytě téměř stojí, neodtéká. Konkrétně 
u propustků pod Ostravskou ulicí.

!  Zástupci Povodí Odry a radnice si ověřili
 stav v terénu. Objevili zátaras a zarostlé

koryto, což způsobuje zvýšenou hladinu Baj-
cůvky a špatný odtok. Povodí Odry překážku 
odtoku vody odstraní.

? Zvýšený hluk kolem železniční trati. 
 Lze provést měření, případně postavit 

protihlukové bariéry?

!  Město se obrátilo na Krajskou hygienickou
 stanici Karviná a dalo podnět na změření 

hlukové zátěže. Jelikož má měření hlučnosti svá 
přesná pravidla, proběhne nejdříve v první po-
lovině příštího roku. Případná další opatření se 
budou opírat o výsledky měření

? Nebude Bohumín po vzoru okolních měst
 poskytovat biokontejnery zdarma?  

! Příští rok se systém nakládání se zeleným
 odpadem změní (viz samostatný článek na 

straně 2).

?  Jak je městská policie úspěšná při řešení
 přestupků motorkářů, kteří v obci překračují 

povolenou rychlost? Daří se je zadržet, 
když ujíždějí?

!  Přestupky motorkářů při překračování povo-
 lené rychlosti se řeší stejně jako u ostatních ři-

dičů. Pokud motorkář nezastaví a ujede, strážníci 
případ oznámí příslušnému správnímu orgánu, 
který přestupek projedná. Ujíždějící motocykly, 
obdobně jako Policie ČR, strážníci v Bohumíně 
nepronásledují, aby při »honičce« nebyli ohro-
ženi ostatní účastníci silničního provozu.

?  Chov dobytka a drůbeže v zástavbě 
 rodinných domů v ulici Na Chalupách 

obtěžuje sousedy. Stěžují si na mouchy, zápach, 
hnojiště a podobně. 

!  Usedlost navštívili pracovníci radnice s ve-
 terinářkou. Dvě krávy s teletem byly v dobré 

kondici, výběh byl dostatečný a dokonce ani zá-
pach nebyl cítit. Při řešení problému se město 
dále obrátilo na krajskou hygienickou stanici 
(KHS), Českou inspekci životního prostředí 
(ČIŽP) a Státní veterinární správu (SVS). SVS 
provedla na místě kontrolu se závěrem, že 
neshledala porušení zákona na ochranu zvířat 
proti týrání ani zákona o veterinární péči. KHS 
sdělila, že nemá kompetence problém řešit, stej-
ně se k věci postavila i ČIŽP.

Obyvatelé, které chov dobytka či jiné aktivity 
v sousedství obtěžují, mohou svou stížnost s odka-
zem na občanský zákoník řešit občanskoprávní 
cestou u soudu.

?  Situace Na Loukách se zhoršuje. Soužití
 s nepřizpůsobivými obyvateli je špatné. 

Vznikají černé skládky, dochází k pálení drátů, 
rozebírání ledniček a podobně.

! K problematice proběhla schůzka s obyvateli
 ulice Trnkové, Drátovenské a Na Loukách 

(po uzávěrce tohoto čísla Oka). Samostatně se jí 
budeme věnovat v příštím čísle.

?  Trnková ulice vyvolává strach. Chodci
 i cyklisté se jí večer a v noci raději vyhýbají. 

V ulici postávají hloučky výrostků menšinového 
etnika, blokují komunikaci a obtěžují i napadají 
kolemjdoucí. Existuje reálné podezření na 
užívání a distribuci drog. Dohled městské 
i republikové policie je nedostatečný a kontroly 
jsou pouze formální, bez represe a potrestání. 

! Asistenti prevence kriminality se zde v pra-
 covní době nacházejí téměř trvale, nově se 

jejich pochůzky rozšířily až do večerních hodin. 
Oblast kontrolují také pěší a motorizované hlídky 
strážníků, pravidelně například po 22. hodině, 
kdy končí odpolední směny. V lokalitě městská 
policie instalovala také tři nové bezpečnostní 
kamery. Pokud problémová omladina v ulici po-
stává, ne vždy ji lze ze zákonných důvodů z mís-
ta vykázat. Všechny podněty k distribuci drog 
v dané oblasti strážníci postoupili Policii ČR, 
která je oprávněna tuto věc řešit.

?  Požadavek na probírku ovocných stromů
 kolem pudlovské školy.

!  Posouzení dřevin v terénu aktuálně probíhá.
 Podle výsledku dojde k případnému kácení 

v období vegetačního klidu, tedy v zimě nebo 
v předjaří. 

?  Proč se ruší komíny bytových domů 
 v Trnkové ulici?

!  Město letos vybudovalo v Trnkové ulici ply-
 novou kotelnu a v bytech zavedlo ústřední 

vytápění. To nahradilo nevyhovující lokální 
topidla v domech číslo 320–322, 304–307, 282 
a 283. Komíny proto ztratily svůj smysl, město je 
už nebude udržovat v provozuschopném stavu, 
nebude provádět jejich kontroly a revize. Komí-
ny pouze zabezpečí proti vnikání vody a cizích 
těles do otvorů. 

?  Stále se rozšiřuje městský kamerový systém.
 Sleduje ale vůbec někdo monitory a reaguje 

na dění?

!  Monitory kamerového systému sleduje podle
 možností dozorčí městské policie a současně 

je může sledovat službu konající policista bohu-
míského oddělení Policie ČR. Ze všech kamer 
pak existují několikatýdenní záznamy, v nichž 
lze podle potřeby události dohledat. Záznamy se 
dají zpětně také přiblížit.

VRBICE

?  Řeší některá bohumínská vyhláška zákaz
 sekání trávy, řezání dřeva a dalších hlučných 

aktivit ve dnech pracovního klidu?

!  O vydání takové vyhlášky město neuvažuje.
 Nechce omezovat občany, kteří přes týden 

pracují a chtějí se o víkendu věnovat úpravě 
a zvelebování svého pozemku. Právní odbor rad-
nice navíc nezaznamenal žádné podněty občanů, 
kteří by si na toto stěžovali.

?  Začínají se množit případy černých skládek.
 Daří se vypátrat a postihovat viníky?

! Strážníci letos dosud odhalili 34 tvůrců čer-
 ných skládek. Většinu případů vyřešili ulože-

ním blokové pokuty s tím, že viník musel černou 
skládku rovněž uklidit. Ostatní případy městská 
policie postupuje právnímu odboru radnice 
k dořešení ve správním řízení. V tom letos úřed-
níci řešili pět případů. Ve dvou udělili pokutu, 
dva případy odložili (nepodařilo se zjistit pacha-
tele) a jeden postoupili jinému úřadu.

?  Problematika zápachu z kompostárny
 v areálu hrušovské skládky společnosti OZO. 

Kauza se táhne několik let, jaký je současný stav?

!  Zlepšení situace opakovaně požadovalo město
 jak po vedení OZO, tak urgovalo řešení to-

Náměty občanů městských částí a jejich

Trnková ulice bývala pohodovým 
místem k bydlení. Kvůli skupinám 
nepřizpůsobivých osob však dnes 
mají starousedlíci nebo lidé, 
kteří tudy procházejí, strach.

Jeden z podnětů občanů se týkal starých ovocných 
stromů u základní školy v Pudlově. Jejich případnou 
probírku odborníci posoudí. 
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 řešení (2)

hoto nepříznivého stavu po zřizovateli, kterým 
je město Ostrava. Společnost OZO na podněty 
města reaguje a přistoupila už k některým ná-
pravným opatřením. Bohumín ale dodnes neob-
držel odpověď na dopis adresovaný Ostravě, 
který byl odeslán ještě před konáním veřejných 
setkání v městských částech. 

Pokud zřizovatel společnosti nepřijme účinná 
opatření, občané Vrbice jsou připraveni zor-
ganizovat petici. Více se tématu věnujeme v sa-
mostatném příspěvku pod titulkem »Do boje se 
zápachem nasadí nové zbraně« na této straně. 

?  Černá skládka po ořezu 
 tújí u kostela.

!  Odstraněno.
A

?  Reklamace nekvalitního sečení a údržby 
 na hřbitově.

!  Výtky radnice projednala s fi rmou, která má
 údržbu hřbitova na starost. Pro příští období 

se úředníci důsledně zaměří na kvalitu provádě-
ných prací a sběr trávy z ploch mezi hrobovými 
místy.

?  Nedostatečná údržba travnatých ploch na
 zbytkových pozemcích, které nepatří městu. 

Jak jsou účinné výzvy k nápravě?

!  Mezi výzvou a odstraněním závady bývá vět-
 šinou značná časová prodleva. Jde o pozem-

ky, které vlastní lidé ze vzdálených lokalit nebo 
starší občané, kteří už údržbu nezvládají a musí 
si službu poptávat. K údržbě pak často dochází 
až po opakované výzvě. 

?  Pozemek a sídlo fi rmy (označeno reklamou
 kominictví) v Ostravské ulici je zanedbaný, 

plevel přerůstá k sousedům.

! Údržba provedena.
A

?  Sekat pruh mezi chodníkem a soukromými
 pozemky v Ostravské ulici.

!  Provedeno.
A

?  Probíhá kontrola pálení listí a postihy 
 za porušení zákazu?

! Dodržování městské vyhlášky, která zakazuje
 pálení listí a dalších rostlinných zbytků, kon-

trolují strážníci hlavně na podzim. Mnohdy po-
rušování vyhlášky prozradí dým, který hlídky 
samy zaregistrují, na většinu případů však upo-
zorní sousedé hříšníků. Pokud přestupce pálení 
ihned ukončí, strážníci přestupek obvykle řeší 
domluvou.  (tch) 

Přestože funguje stabilní sběrný dvůr i ty mobilní, 
řada barbarů se zbavuje odpadu v přírodě a zaklá-
dá černé skládky.  Foto: Pavel Čempěl

Do boje se zápachem nasadí 
nové zbraně
Se zápachem, který obtěžuje především obyvatele Vrbice, bojuje kompostárna 
ostravské společnosti OZO už sedm let. Firma do »protipuchových« opatření 
investovala miliony, ale většina z nich se minula účinkem. Za určitých klimatických 
podmínek se lidem v okolí ze zápachu dál zvedá žaludek. V posledních dvou letech 
nasadilo OZO do boje s puchem další zbraně.

Letos v létě kompostárna čtvrt roku testovala 
mobilní fermentory (bioreaktory). Měly pomoci 
eliminovat vznik zápachu v prvních dnech pro-
cesu kompostování, kdy je odér nejintenzivnější. 
Kýžený efekt se však nedostavil. Od loňského 
srpna do letošního května fi rma nasadila vodní 
clony s příměsí pohlcovačů pachu, ale ani ty ne-
přinesly zlepšení. Částečný úspěch tak OZO 
slavilo až díky pořízení míchače základek, v pro-
vozu je od půlky loňského roku dosud. Materiál 
se promíchává ihned po návozu na kompostár-
nu, aby se vstupní suroviny optimálně smísily. 

„Nasazením míchače došlo prokazatelně ke sní-
žení zápachu. Důkazem je, že byl první význam-
nější zápach registrován až koncem letošního 

srpna,“ konstatoval jednatel společnosti OZO 
Karel Belda.

Společnost bude v míchaní základek pokračovat 
a rovněž dál odvážet část problémových vstup-
ních materiálů na okolní kompostárny. Současně 
připravuje další kroky. Pořídí nový výkonný pře-
kopávač materiálu a prvních deset týdnů zrání 
bude základky kompostu překrývat textilní folií. 
Obě opatření fi rma nasadí ještě před počátkem 
kompostovací sezony 2017. „Vím, že situace není 
vždy optimální a za nepříznivých podmínek může 
docházet k dílčím případům šíření zápachu. Na 
zlepšení stavu však budeme nadále intenzivně pra-
covat tak, aby byly spokojeny všechny zúčastněné 
strany,“ uzavřel Karel Belda.  (tch)

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Bohumín na dobových pohlednicích (39)

Bohumín byl na počátku minulého století průkopníkem tramvajové dopravy. 
Vznikla zde v roce 1902 jedna z prvních tratí v regionu a vytvořila základ postupně 
rozšiřovaného a propracovaného spojení měst na Karvinsku a Ostravsku. 

Důležitou roli éry lokálek minulého století sehrála 
vozovna, neboli remíza (na snímku z roku 1910) poblíž 
skřečoňského mostu. Zde byl také 30. září 1973 zatlučen 
poslední hřebíček do rakve úzkorozchodných tramvají 
v regionu. Toho dne skončila poslední do té doby pro-
vozovaná trať Ostrava-Hrušov – Bohumín-nádraží – Bo-

humín-vozovna. V následující letech zde tramvaje vy-
střídaly automobilové přívěsy, které se v areálu bývalé 
remízy vyráběly. Těžkou ránu uštědřil historickému 
komplexu v srpnu 2008 červený kohout, jednu z hal 
zachvátil mohutný požár. V posledních letech funguje 
v areálu recyklační závod.  (tch)
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Slavná i pohnutá 
historie gymnázia
Když si letos připomínáme 95 let 
gymnázia, jen zasvěcení vědí, že 
neslaví budova u parku. Ta je mladšího 
data. Půlkulaté výročí slaví instituce 
jako taková, jejíž počátky musíme 
hledat v budově dnešní radnice. 
Zde, v provizorních třídách tehdejší 
německé dívčí školy, usedlo v roce 
1921 do lavic prvních jednapadesát 
bohumínských gymnazistů.

Po ročním provizoriu se České státní re-
formní reálné gymnázium v Bohumíně-ná-
draží, jak zněl ofi ciální název, stěhovalo do 
dalšího. Útočiště tentokrát našlo v budově 
dnešní Bezručovy školy u železáren. Nová 
škola, projektovaná na míru potřebám gym-
názia, začala vyrůstat v roce 1927 v bývalé 
bažantnici v neupravené časti městského sadu. 
Slavnostního otevření se dočkala v roce 1929.

Smutné období zažila škola, instituce i budo-
va, během okupace. České gymnázium bylo 
zrušeno a v rychlém sledu se zde vystřídala 
škola polská, německá a nakonec v budově 
vznikl vojenský špitál. Obnovy se české reálné 
gymnázium dočkalo krátce po válce, už v září 

1945. Na školu nastoupilo deset profesorů v čele 
s Františkem Živným, který zde učil už za první 
republiky. Tento kutnohorský rodák nakonec na 
bohumínském gymnáziu působil až do roku 1971. 
Od roku 1996 nese škola jeho jméno.  (red)

Zdroj: Sborník k 75. výročí založení školy

Škola slaví, bývalí maturanti vzpomínají

Bohumínské gymnázium slaví, letos uplynulo 95 let od jeho založení. Stranou 
pozornosti trochu zůstalo i druhé výročí. Přesně 20 let nese gymnázium jméno 
matematika, fyzika a šachisty, prvorepublikového kantora a poválečného direk-
tora, Františka Živného. U příležitosti výročí gymnázium otevřelo své brány. Den 
otevřených dveří byl určen zejména bývalým absolventům a zaměstnancům, 
navštívit školu ale mohli i zájemci o studium.

Připomínka oslav začala 14. října interním 
setkáním pozvaných hostů a posléze součas-
ných i bývalých zaměstnanců školy. Páteční 
večer završilo vystoupení Pěveckého sdružení 
moravských učitelů v kině. 
Koncert si mohla zdarma 
vychutnat i veřejnost.

Sobota 15. října patřila především bývalým 
absolventům. Možnost nahlédnout do »svých« 
tříd a dalších prostor školy využilo na pět set 
exgymnazistů. Dorazili mladí študáci, kteří 
lavice opustili teprve před prázdninami, ale 
také skuteční pamětníci. Nejstarší z návštěvníků, 
Libor Navrátík, maturoval na bohumínském 
gymnáziu v roce 1952.

Výročí bylo také dobrou příležitostí inovovat 
interiér i vnější vzhled letité školní budovy. Ta 
dostala novou fasádu, obnovoval se sekretariát, 
kanceláře, dějepisný kabinet. Velkou investicí 

byla také obnova tělocvičny a přilehlých pro-
stor. Brousily a lakovaly se tady podlahy, dveře, 
nová je i výmalba.

Bývalí absolventi mohli v rámci dne otevře-
ných dveří zavzpomínat také 
nad svými tably. Na nástěn-
kách se objevily jejich his-

torické originály nebo fotokopie. Užitečnou 
novinkou, která zaujme opět bývalé maturanty, 
je elektronická databáze absolventů a zaměst-
nanců školy. Na webu gymnázia si mohou na-
jít své třídy, spolužáky, třídní profesory. Kromě 
digitálních dokumentů ale škola u příležitosti 
výročí vsadila i na ty klasické. Vydala stolní 
kalendář, který přináší pětapadesát fotografi í. 
Zachycují historii gymnázia, jeho stavbu, uči-
telské sbory i třídní kolektivy. Prodejní cena 
kalendáře jen potrhuje půlkulaté výročí – 95 
let za 95 korun.  (tch)

Bývalí absolventi si přišli zavzpomínat na třídy a odborné učebny, v nichž strávili čtyři, případně osm let. Vítáni byli i školáci s rodiči, kteří o studiu na gymnáziu teprve 
uvažují. Pro ty škola navíc připravuje speciální prezentaci 21. ledna.  Foto: Pavel Čempěl

VÝROČÍ
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Dobývání hradu 
v mateřince

Mateřská škola v Čáslavské ulici na podzim 

tradičně pořádá zábavné odpoledne pro děti 

a jejich rodiče. Nováčci v mateřince mají příleži-

tost představit svým rodičům nové kamarády 

a blíže se mohou seznámit také dospěláci.  

S trochou fantazie se školní zahrada 22. září na 
jeden den proměnila v nádvoří dvou krásných hradů. 
Tyto hrady si děti s pomocí maminek a tatínků po-
stavily z vlastnoručně pomalovaných papírových 
krabic. Jeden hrad patřil slunečnímu a druhý 
měsíčnímu království. Obyvatelé království 
se však nemohli dohodnout, čí hrad je 
krásnější, a tak se strhla velká bitva, při 
které létaly vzduchem papírové koule. 
Bojovali malí i ti velcí, kteří se na chvi-
ličku vrátili do dětských let. A jak to 
dopadlo? Obě království své hrady po 
dlouhém boji ubránila a uzavřela mír. 
Bojovníci tak po bitvě mohli nerušeně 

doplnit energii párečky opečený-
mi na ohni a pečeným čajem.
Přestože letošní zahradní slav-
nost probíhala v bojovném duchu, 
atmosféra byla celé odpoledne 

velice veselá a přátelská. Děkujeme všem 
rodičům za hojnou účast. Budeme se tě-
šit někdy příště.

Text a foto: Marta KUBIKOVÁ, 
učitelka MŠ Čáslavská

papírových
druhý 

ství 
e 

Běh coby životní styl. Každý, kdo 
jen trochu holduje poklusu na 
čerstvém vzduchu, nemohl 14. 
října chybět v bohumínském parku. 
Konal se tady první ročník závodu 
SportcentRun. V hlavní kategorii, 
běhu na pět kilometrů, se jej 
zúčastnilo dvaasedmdesát běžců.

S myšlenkou na uspořádání závodu pro 
vyznavače této disciplíny přišla Alžběta 
Mikolajková ze Sportcentra. To také po 
kulišácké záměně posledního písmene dalo 
běhu jméno (run - anglicky běh). Alžběta 
sama aktivně běhá, píše o tom blog a zalo-
žila i skupinu s recesním názvem »Běhny 
ze Sportcentra«. Závod tak byl pokračová-
ním jejích aktivit. S organizací pak pomá-
hala Klára Seberová a  kamarádky »běhny«, 
které v parku a okolí hledaly a testovaly ide-
ální trasu pro hlavní závod.

„Není snadné najít v Bohumíně pětikilome-
trový okruh mimo hlavní silnice, aby nebylo 
nutné zajišťovat uzavírku,“ poznamenala 
Mikolajková. Většina trasy nakonec vedla 
parkem, ale přesto z něj museli účastníci 
také vyběhnout a udělat si kolečko kolem 
gymnázia, Hobbyparku a zimního stadionu.

Sportovní akci odstartovaly děti, pro něž 
nebyl takový problém trasu najít. Běžely 
přímo v parku na tratích dlouhých 100 metrů 
(děti do šesti let), 200 metrů (do deseti let) 
a 800 metrů (nad deset let). Samostatnou 
kategorií měl být běh s kočárky, ale ten pře-
kvapivě vyšuměl do prázdna. „Během pří-
prav mě oslovila řada maminek, že by si 
chtěla s kočárky zaběhat. Byl to prima nápad 
a kategorii jsme zařadili,“ popsala Alžběta 
Mikolajková. Jenže u hecování maminek na 
facebooku jen zůstalo, na start se žádná 
z nich s kočárkem nepostavila. Vyvrchole-
ním pak byl běh na pět kilometrů, v němž 
se následně vyhlašovala samostatně mužská 
a ženská kategorie do a nad pětatřicet let. V cí-
li čekala na všechny sladká tečka, doplnění 
cukrů v podobě štrúdlu a buchet, které na-
pekla Eva Seberová. Jen se po nich zaprášilo.

Premiérový ročník si všichni pochvalo-
vali a organizátoři slibují, že se příští rok 
sejdou v parku znovu. Pavel ČEMPĚL

V parku se proháněli běžci

Běžce potěšily 
perníkové medaile. 

Někteří si na nich 
hned pochutnali. 

Foto: Pavel Čempěl



  S E N I O R S K É  H R Y   ·   A K T UA L I T Y10 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Sportovní nadání, vědomosti a vařečka

Dříve narození Bohumíňáci mají soutěživého ducha. Důkazem jsou každoroční zábavně
–sportovní hry seniorů, letos se konal už jejich jubilejní 10. ročník. Do tělocvičny a areálu 
základní školy ČSA zavítalo 15. října 88 účastníků, z nichž nejstaršímu bylo 80 let. 
O hladký průběh her se staral 22členný pořadatelský tým.

První část her měla sportovní charakter. Účastní-
ci utvořili deset pětičlenných družstev a pustili se do 
plnění disciplín. Basketbalovým míčem házeli do 
koše, menším míčkem na cíl. Zvládli slalom, driblo-
vání, stavění pyramidy.

Když sportovci, nyní na zaslouženém odpočinku, 
protáhli těla, bylo třeba zapojit i mozkové závity. 
Druhá část her byla vědomostní. Týmy kolektivně 

doplňovaly mapu Evropy, určovaly hlavní města 
států, národní jídla. Úkoly zabrousily i do kultury, 
a tak soutěžící lovili v paměti jména herců nebo 
autorů knih.

Po sečtení bodů z obou částí vzešlo z klání vítězně 
družstvo ve složení Marie Kokotková, Marcela 
Vlčková, Petr Vlček, Anna Sivková, Jaroslav Sivek. 
Stříbrný tým tvořili Jaroslav Perutka, Anička Volfová, 
Eva Taušová, Soňa Studynková, Eliška Tomaštíková, 
třetí příčku obsadili Anna Juráková, Ingrid Hele-
brandová, Anna Puková, Květa Pinkasová, Emílie 
Vroblová. Zvláštní cenu pro nejstarší družstvo obdržel 
starbohumínský domov seniorů, který se do her 
zapojil poprvé.

Kromě hlavních her se tradičně konaly i dvě doplň-
kové soutěže. Do kuželkářského turnaje se zapojilo 
padesát účastníků, z nichž si nejlépe vedly Eliška 
Tomaštíková, Anna Mikesrová a Božena Škarková. 
Další klání bylo kulinářské a ryze ženské. Deset kucha- 
řek bojovalo o pomyslnou zlatou vařečku v soutěži 
moučníků. Nejvíce chutnaly ty z kuchyně Květy Pin-
kasové, dále Květuše Turkové a Milady Čempielové.

Organizátoři her děkují sponzorům akce a zvláštní 
poděkování věnují Bohumínské městské nemocnici, 
jejíž »koutek zdraví« byl opět v obležení.  (tch)

Nemocnice připravila koutek zdraví, tedy měření cho-
lesterolu, tlaku či cukru v krvi.  Foto: Pavel Čempěl

Na hrách se soutěžící zapotí při plnění 
sportovních disciplín i řešení vědomostních kvízů.

PÍŠETE NÁM

Zahrady bez koček?
Jsem z toho zmatená. Na Sloven-

sku se přemnožili medvědi, nikdo je 
nestřílí. Ve Skřečoni se však zbraněmi 
míří na kočky v zahradách, a přitom 
nemám pocit, že by zde bylo »překoč- 
kováno«.

„To musíš jako děda, střelit kočku pří-
mo mezi oči...“ zaznělo na dětském 
pískovišti z úst vnuků našeho souse-
da, myslivce. A byl úspěšný. Jednu 
diabolku má naše kotě v břiše, jak 
prokázal rentgenový snímek, jedna 
poranila zadní nohu.

Co k tomu dodat? Ani se neodvažuji 
domyslet, co by se stalo, kdyby se v do-
bě střelby poblíž pohyboval můj vnuk, 
který má naše kotě jako plyšáka.

Budujeme zvířecí koutek v Hobby-
parku (mimochodem super) a vesnice, 
přirozené prostředí domácího zvířec-
tva, budou bez koček? Za mých dět-
ských let kočka na vesnici nikomu 
nevadila, nebyla chalupa, kde by ne-
byla. Čím to, že je to dnes jinak? Kočky 
jsou chovány a zavřeny v městských 
bytech, ale na zahradě, kam odjakživa 
patřily, vadí. A míří na ně myslivci. 
Jsem z toho prostě celá zmatená. Vy ne?

Alena AUDYOVÁ

Hornictví – můj život
Nevšední odpoledne prožilo pět-

advacet seniorů ve své klubovně 
v Okružní ulici. Navštívili je pánové Jiří 
Spáčil a Josef Pinkas. Celé odpoledne 
měli přítomní senioři možnost po-
slouchat vyprávění doprovázené zají-
mavými fotografi emi na téma Hornic-
tví – můj život.

Jiří Spáčil, bývalý horník a důlní zá-
chranář, o své dřívější práci při promí-
tání fotografií hovořil s obrovským 
nadšením. Josef Pinkas, rovněž bývalý 
horník a současně písničkář, toto 
vyprávění doplňoval hrou na kytaru, 
foukací harmoniku a zpěvem dojem-
ných vlastních písní. Ty jsou také z hor-
nického života, který byl většinou ve-
lice tvrdý a mnohdy hodně smutný.

Spojení těchto dvou havířů bylo 
perfektní. Po dvou a půl hodinách 
odcházeli senioři z klubovny velice 
nadšeni. Ještě jednou oběma chla-
pům moc děkujeme.

Hana PRÁGLOVÁ

Seminář 
pro spotřebitele

V klubu seniorů v Okružní ulici pro-
běhne 10. listopadu od 14.30 hodin 
seminář »Spotřebitelské praktikum«. 
Spolupořádají jej Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska, město 
Bohumín a místní senior klub. Na pro-
gramu bude přehled práv a povin-
ností souvisejících se spotřebitelským 
právem, možnosti řešení následků pří-
padného porušení práv spotřebitelů, 
formy nátlaku a manipulace (předvá-
děcí akce, podomní prodej). Vstup je 
zdarma. V případě dotazů se lze obrá-
tit na SOS Moravy a Slezska,  608 
722 582 (9–16 hodin), e-mail porad-
na@sos-msk.cz. Poradna v Bohumíně 
funguje v domě služeb na náměstí 
Budoucnosti každé úterý v 10–12 ho-
din a ve čtvrtek ve 14–16 hodin. (red)
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Příroda Bohumínska – houby (187)

Hřib příživný
(Pseudoboletus parasiticus)

Hřib příživný roste od srpna do 
října na vlhčích stanovištích v kyse-
lých jehličnatých nebo smíšených 
lesích, nejčastěji v rašelinných bo-
rech, někdy také na březích a hrá-
zích rybníků. Letos jsem ho nalezl 
v Novém Bohumíně.

Podhoubí hřibu příživného není 
schopné absorbovat dostatek živin 
potřebných k růstu plodnic. Proto 
v období fruktifi kace (proces tvorby 
plodnic) napadá plodnice pestřce 
obecného (Scleroderma citrinum), 
z nichž vysává živiny potřebné k tvor-
bě svých plodnic. Hřib příživný vyrůs-
tá z bazální části pestřců nejčastěji 
v trsech po třech až deseti plodni-
cích. Pro svou specifi ckou ekologii je 
nezaměnitelným druhem. Na území 
Česka se vyskytuje hojněji jen v ně-
kterých oblastech. Poprvé jsem ho 
nalezl před více než 40 lety v Besky-
dech. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Šesťáci vyjeli 
na adaptační kurzy

Přes 170 dětí ze šestých tříd bo-

humínských základních škol vyjelo 

za fi nanční podpory města do pří-

rody. Pětidenní adaptační kurzy, 

které probíhaly v září a první polovi-

ně října, se letos nesly ve znamení 

protidrogové prevence. Na progra-

mu kurzů se podílela městská poli-

cie a agentura K3 Bohumín.

Adaptační kurzy pro děti, které 
přecházejí na druhý stupeň, zařazují 
devítiletky do programu hned v úvod-
ních týdnech školního roku. Těch le-
tošních se zúčastnili žáci Masarykovy 
ZŠ, Benešovy školy, ČSA, Skřečoně 
a také osmiletého gymnázia. „Děti se 
díky nim snadněji přizpůsobí novým 
podmínkám, které se s přechodem na 
vyšší stupeň pojí. Adaptační kurzy se 
soustřeďují na posílení vzájemné komu-
nikace a spolupráce mezi dětmi, pod-
porují u nich toleranci a ohleduplnost. 
Město na pobyt každého žáka přispělo 
částkou 1 500 korun,“ vysvětlila vedou-
cí odboru školství, kultury a sportu 
Pavla Skokanová. Letos k běžným 
aktivitám, které děti na kurzech absol-
vují, přibyla i protidrogová prevence. 
Městská policie připravila pro děti 
přednášku o drogách a dala jim vypl-
nit centrální dotazníky o závislostech. 
Agentura K3 Bohumín zajistila interak- 
tivní program zaměřený na prohlubo-
vání vzájemných vztahů mezi dětmi. 

Jana KONČÍTKOVÁ

PREVENCEPo zlatém double mají vzpěrači stříbro
Bohumínské vzpírání se 
vrátilo na výsluní. Tým 
SKV Bonatrans Bohumín 
slavil úspěchy v nejvyšší 
lize mužských družstev 
a v uplynulých dvou letech 
vybojoval dva tituly mistrů 
republiky. Letošní útok na 
zlatý hattrick byl nadějný, 
ale nakonec nevyšel. 
Bohumínští vzpěrači i přesto 
vybojovali krásné stříbro.

První kolo letošního ročníku 
ČEZ ligy mužů ve vzpírání druž-
stev, v němž soupeřilo šest týmů, 
se konalo v březnu v Havířově. 
Bohumínští vzpěrači zde obsadili 
druhou příčku. V květnu násle-
dovalo další kolo v Holešově, kde 
tým soupeře ve všech směrech 
předčil a zvítězil. Bohumín se tak 
po dvou kolech dělil o průběžné 
první místo se Sokolovem. O abso-
lutním vítězi se tak rozhodovalo 

v posledním třetím kole, které po-
řádal 8. října právě největší rival 
Bohumína.

TJ Baník Sokolov nakonec na 
domácí půdě nezaváhal, zvítězil 
a získal celkové zlato. SKV Bona-
trans Bohumín obsadil v posledním 
kole třetí příčku, což ale stačilo na 
celkové stříbro. „Bohužel vinou 
nemocí a zranění, které naše druž-
stvo provázelo celý rok, se nepoda-

řilo navázat na vítězství z posled-
ních dvou let,“ komentoval výsledek 
trenér i závodník Jan Gospoš. 

V bohumínském týmu se za 
letošní rok vystřídalo osm borců, 
a to Jan Gospoš, Petr Sedláček, 
Petr Petrov, Jiří Gasior, Radoslav 
Tatarčik, Jaromír Gasior, Jiří 
Mandát a Tomáš Mirga. Trenér 
oddílu všem děkuje za vzornou 
reprezentaci. (red)

Stříbrný tým bohumínských vzpěračů.  Foto: SKV Bonatrans Bohumín

Úspěšný pokus Jiřího Gasiora ve 
třetím kole soutěže.

Medailové úspěchy na plavecké ceně
Sedm zástupců Plaveckého klubu Bohumín se nominovalo a prezentovalo v sobotu 22. 
října na Velké ceně Prostějova. Nejvíce dal o sobě vědět dvanáctiletý Karel Babicz, který 
navázal na nedávné úspěšné vystoupení z Malé ceny Nového Jičína.

Karel Babicz na tratích 100 a 200 metrů motýl 
a 100 znak vybojoval v kategorii žáků ročníků 2004 
a 2005 kompletní medailovou sadu. Především jeho 
výkony na dvoustovce motýlem jsou příslibem pro 
blížící se mistrovství republiky.

Vedle Karla zazářili v Prostějově i devítiletí Sam 
Hübscher a Peťa Trucla, kteří získali stříbrné medaile. 
Jejich úspěch je o to cennější, že jej dosáhli v konku-
renci o rok starších závodníků. Samuel zabodoval 
hned v první disciplíně, 100 metrů znak, když na ví-
těze ztratil pouhou půlvteřinu. I ve svých dalších třech 
představeních se pohyboval v okruhu nejlepších. Nej-
blíže druhé medaili byl čtvrtým místem v nejkratším 
polohovém závodě. Petr potvrdil svůj talent a cit pro 
motýlovou techniku. Na padesátimetrové trati opět 
prokázal, že v závodě dokáže prodat vše, co v něm je. 

Vedle stříbra mu byl odměnou i výrazně vylepšený 
osobní rekord. Za zmínku stojí i výkony devítiletých 
dívek Aničky Kohanové a Andrejky Czerné. Holky 
sice stupně vítězů v konkurenci starších souputnic ne -
dobyly, ale vylepšené osobní rekordy je často posunuly 
na absolutní vrchol ročníku narození 2007. Kuba Gryc 
a Marcel Grüner do bojů o přední příčky nezasáhli.

Prostějov byl posledním závodním testem bohu-
mínských plavců před nadcházejícím vyvrcholením 
zimní části sezony. V listopadu se už rozběhne ko-
lotoč meziokresních přeborů, na které se chystá 
historicky největší bohumínská výprava, oblastních 
přeborů, mistrovství republiky a pohárů české re-
publiky. Aktuální výkony naznačují, že o úspěších 
bohumínských plavců v tomto roce ještě uslyšíme. 

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

Hasičské zápolení »Hala Bohumín«
Sportovní hala za parkem bude v sobotu 12. listopadu hostit 

II. ročník halové soutěže mladých hasičů »Hala Bohumín«. Sou-
těžit budou mladší i starší žáci a přípravka. Děti od tří do čtrnác-
ti let čeká uzlová štafeta, štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 40 
metrů. Halová soutěž mladých hasičů začíná v 8.45 hodin 
a probíhá podle celostátní hry »Plamen«. 

CO – KDY – KDE Pěvecký soubor Hasło 
slaví devadesátiny

PZKO Skřečoň pořádá jubilejní koncert pěveckého souboru 
Hasło u příležitosti 90. výročí jeho založení. Koncert se uskuteč-
ní v sobotu 12. listopadu v 16 hodin v sále Základní umělecké 
školy Bohumín v Žižkově ulici. Na pódiu se představí také hos-
té – mužský pěvecký soubor Gorol z Jablunkova. Na závěr pro-
běhne setkání se členy souborů v Domě PZKO ve Skřečoni. 

 (red)
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VZPOMÍNKY

Kdo tě znal, ten si vzpomene. 

Kdo tě měl rád, ten nezapomene.

2. listopadu vzpomeneme 
10. výročí úmrtí

pana Vernera WIDENKY. 


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Věra.

Osud nevrací, co jednou vzal, 

zůstaly vzpomínky, smutek a žal.

10. listopadu vzpomeneme 
smutné 1. výročí, kdy nás navždy opustil 

milovaný manžel a tatínek, 

pan Zdeněk CHOBOT.


S láskou vzpomínají manželka a dcera.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

10. listopadu uplynul 1 rok 
od úmrtí naší maminky, babičky, 

prababičky, sestry a tety, 

paní Alžběty SZEWCZYKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Odešel jsi, jak osud si to přál, 

v našich srdcích žiješ dál.

2. listopadu uplynul první smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan Karel WALICA.
Zároveň si 5. ledna připomeneme 

jeho nedožité 70. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, 
synové Radim a Roman s rodinou.

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

Láska však smrtí nekončí, 

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

13. listopadu vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy navždy odešel 

pan Zbigniew KŁOSIŃSKI.


S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

syn a dcera s rodinou.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít. 

Přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.

4. listopadu jsme vzpomněli 
21. výročí úmrtí 

pana Pavla GREGORČÍKA.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Jana s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

13. listopadu si připomeneme
4. výročí úmrtí 

pana Eduarda LELKA.

Zároveň 24. listopadu vzpomeneme 
jeho nedožité 77. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera a sestra.

Kdo v srdci žije, neumírá.

29. října jsme si připomněli
smutné 15. výročí úmrtí 

pana Romana ILYKA.


S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene,

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

6. listopadu si připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, 

pana Josefa SOLICHA.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jaroslava, 
syn Petr s rodinou a dcera Jarmila s rodinou, 

rodina Fedorčákova, Gabryšova, přátelé a známí.

4. listopadu vzpomeneme 

nedožité 82. narozeniny 

paní Mgr. Mileny ZUFALÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera a syn s rodinami a vnoučaty.

Díky za to, čím jsi nám v životě byla, 

za každý den, který jsi s námi žila. 

Odešla jsi, ale zůstala v srdcích těch, kteří tě měli rádi.

16. listopadu by oslavila 70. narozeniny 
naše milovaná dcera, maminka, 

babička, sestra a teta, 

paní Danuše JAROLÍMOVÁ.
19. září jsme si připomněli 10. smutné výročí 

jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

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
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MĚŘENÍ 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.

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

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

BLAHOPŘÁNÍ 10. listopadu uplyne 60 let, kdy si řekli 
společné ANO 

manželé Eva a Alexandr 
HNIDKOVI.

Děkujeme vám za péči a lásku 
a do dalších let vám přejeme zdraví 

a spokojenost.

Míra, Hela, Dan a Marek.

7. listopadu oslaví své životní jubileum 65 let 
paní Ludmila OLECKÁ.

Do dalších let jí přejeme 
hodně pevného zdraví, štěstí a lásky.

Dcera Renáta s přítelem, synové Tomáš 
a Michal s rodinami, snacha Karla 
a vnoučata Jakub, Petra, Michaela, 

Honzík a Anička posílají babičce pusu.

Noví občánci našeho města
Eliška Brzeźniaková  Lukáš Klich  Sophie Th eyer  Alex 
Bára  Sebastián Mazouch  Ondřej Šuba  Jan Rath  Šimon Staniek  
Maxmilian Melichar  Ondřej Kristián Budai  Petr Suchánek  Agáta 
Suchánková  Eliška Řezníčková. (mat)

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

REALITY

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Prodáme starší dům v Šu-
nychlu.  723 294 452.

 ● Prodej bytu 2+1, Jateční 828, 53 
m2, prodej přízemního bytu, ve kte-
rém probíhá kompletní rekonstruk- 
ce. Cena dohodou.  730 821 690.

 ● Prodám byt 1+1 v os. vlast., 50 
m2 + balkon ve 2. posch. v Bohu-
míně.  603 203 902.

 ● Pronajmu družstevní byt 1+1, 
přízemí, v centru.  604 745 181.

 ● Prodám řadovou garáž, 20 m2, 
Bohumín, Drátovenská, elektřina. 
Cena 65.000 Kč,možná sleva. 
E-mail: ldamec@seznam.cz,  
725 689 128

 ● Prodám garáž za Partyzánem. 
 604 193 580.

 ● Prodám garáž v Sadové ulici. 
Cena dohodou.  728 277 595.

SLUŽBY

 ● Podlahářství DV FlooR. Více 
na www.dvfl oor.cz. 604 265 861.

 ● Hloubkové čištění koberců, 
tepování sedacích souprav, čištění 
interiéru aut technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz,  724 
088 643.

 ● Pro drobné zednické práce hle-
dám zedníka.  731 035 209.

RŮZNÉ

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

 ● Koupím stará kola Favorit 
nebo Treking v. 23, 24. I nepo-
jízdná.  775 045 025, e-mail: 
novakondra@centrum.cz.

INZERCE
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Dvě ceny pro bohumínský Rockwool
Rockwool, výrobce izolací z kamenné vlny, získal dvě ocenění v 9. roč-

níku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin za rok 2015. Cenu obdržely 

projekty bohumínského závodu, které přispívají ke snižování energetic-

ké náročnosti budov a dopadů výroby na životní prostředí.

Rockwool si odnesl cenu v kategorii fi rem nad 250 zaměstnanců a také speci-
ální cenu společnosti ÚRS Praha. „Odborná porota ocenila naše projekty souvi-
sející s vývojem moderních a šetrných produktů z kamenné vlny. Týká se to hlavně 
dokončení nové linky na výrobu technických izolací, vylepšení tepelně-izolačních 
vlastností produktu pro zateplení stropů a vývoje nových produktů pro kontaktní 
a provětrávané fasády,“ ozřejmil marketingový manažer Rockwoolu Josef Mik.

Porotci posuzovali přihlášené výrobce stavebních hmot zejména podle 
energetické náročnosti výroby, dosahované kvality, zlepšování životního pro-
středí a řešení odpadového hospodářství nebo ekonomické úspěšnosti 
a pozice na trhu. Hlavním cílem soutěže je poukázat na moderní výrobní provo- 
zy a závody průmyslu stavebních hmot v Česku.  

Lukáš KLAPIL, mluvčí společnosti Rockwool

Hravé dopoledne pro děti
Stejně jako minulý školní rok jsme se s naší třídou 9. B a třídní uči-

telkou Barborou Hilšerovou zapojili do projektu 72 hodin. Loni jsme 

vysadili okrasné stromky ve školní zahradě, letos jsme se rozhodli udě-

lat radost i někomu jinému. V tělocvičně jsme 14. října uspořádali hry 

a soutěže pro děti ze stacionáře Salome. 

Do školy jsme nakráčeli už v půl osmé a začali chystat tělocvičnu. Náš 
program se skládal ze tří částí. Uvítací proslov pronesla Adriana Pisarčíková, 
pak následovala muzikoterapie, při níž jsme hráli spolu s dětmi ze stacionáře 
na bonga, bubínky, dřívka, zvonečky a žabky. Ve druhé části programu si 
děti mohly projít sedm stanovišť. Prvním byl slalom s košíkem na badminto-
nové raketě, který měli na starost kluci. Na druhém stanovišti děti skládaly 
puzzly a z malých kostiček všelijaké stavby. Na třetím zdobily omalovánky 
s usmívajícími se pastelkami, což měly na starost dívky. Na dalším stanovišti 
byla fl orbalová hokejka a branka. Děti se mohly radovat ze vstřelených gólů 
nebo si pohrát s lego kostičkami či zaházet na malou papírovou příšerku. 
Na závěr si naši hosté mohli ozdobit a sníst perníčky, které jsme den předem 
upekli ve školní cvičné kuchyňce.

Úspěch měla hra, při které se děti schovaly pod barevný padák a my jím 
různě vlnili. Následovalo společné focení, dětem jsme předali medaile a ná-
ramky, které naše děvčata sama vyráběla. Rozloučili jsme se potleskem a vrá-
tili se do školního života. Tato akce byla zábavná, určitě si ji všichni užili, ale 
vedla také k zamyšlení. Nezáleží totiž na tom, jak člověk vypadá, záleží na tom, 
jaký je. A i když je nějak nemocný, i tak může být plný lásky a radosti.

Valéria VARGOVÁ, žákyně 9. B Masarykovy školy

  Projekt 72 hodin, to jsou tři dny dobrovolnických aktivit. Letos proběhl už pátý
ročník. Kdykoli od 13. do 16. října se nadšenci v celém Česku pustili do akcí, které 
pomohly druhým, přírodě či okolí.

Výpravy za poznáním nedávné historie
Díky projektu Zrcadlo 
života se žáci Masarykovy 
školy zúčastnili několika 
exkurzí. Na jaře vycestovali 
žáci sedmých ročníků do 
osady Javoříčko na Olo-
moucku, které v květnu 
1945 vypálili nacisté 
a povraždili většinu jeho 
mužských obyvatel. Na 
pietním místě žáci položili 
kytice a zapálili svíčky. 

Zatímco se žáci sedmých tříd 
zamýšleli nad smutným osudem 
Javoříčka, žáci osmých ročníků 
se seznamovali s posledními boji 
při osvobozování našeho kraje 
v památníku druhé světové války 
v Hrabyni. Vedle prohlídky muzea 
absolvovali přednášku o roli zví-
řat ve válce. Poté se přemístili do 
Opavy a navštívili Slezské zemské 
muzeum, nejstarší a zároveň třetí 
největší muzeum v republice.

Hlavní akcí byla bezesporu říj-
nová exkurze koncentračního 

tábora Osvětim–Březinka. Sezna-
mování s holocaustem patří mezi 
základní úkoly naší školy, což do-
kládá fakt, že za posledních jede-
náct let proběhlo už osm exkurzí 
do Osvětimi. Tentokrát výpravu 
žáků osmých a devátých tříd do-
provázelo nevlídné počasí. Zima 
a déšť dokreslovaly chmurnou 
atmosféru neomítnutých baráků 
stěsnaných v řadě za ostnatým 
drátem. Brána s cynickým nápi-
sem »arbeit macht frei« (práce 
osvobozuje) nás uvedla do míst, 
odkud nebylo návratu. Žáci se 
seznámili nejen s každodenním 
životem v táboře, osudy a typy 
vězňů, ale také s ďábelskými prak-
tikami nacistů. Prostřednictvím 
skvělých průvodců a mrazivého 
počasí tak mohli pocítit tragiku 
místa na vlastní kůži a uvědomit 
si nejdůležitější úkol historie – 
nezapomenout. Neboť jen vzpo-
mínky a paměť mohou účelně 
varovat před vším hrůzným, co se 
událo v ještě nedávné době. 

Robert VLK, učitel

Žáci Masarykovy školy navštívili v říjnu koncentrační tábor v Osvětimi. 
Foto: Masarykova škola

KRÁTCE

Budu školákem
Základní škola ČSA připravila další roč-
ník projektu »Budu školákem«. Díky 
němu si mohou děti z mateřinek ob-
hlédnout a osahat školní prostředí. První 
setkání se ve škole ČSA uskuteční 1. pro-
since v 16 hodin.  (red)

Záchrana života
Děkuji primáři Tomáši Sobalíkovi a per-
sonálu chirurgické ambulance za velmi 
profesionální a kvalitní ošetření a zá-
chranu života. Po následném převozu 
do ostravské fakultní nemocnice tamní 
lékaři konstatovali, že bylo prvotní ošet-
ření v ambulanci Bohumínské městské 
nemocnice klíčové.  Marian KOSINSKI

Foto: Masarykova škola
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 4.11. v 16 hodin a 6.11. v 19 ho-

din INFERNO. Film USA (Mysteri-
ózní / Thriller), 2016, titulky, pří-
stupný od 12 let, 122 min., 110 Kč.

 ● 4.11. v 19 hodin, 6.11. v 16 
hodin, 17.11. v 15 hodin DO-
CTOR STRANGE. Film USA (Ko-
miks), 2016, přístupný od 12 let, 
115 minut, 110 Kč. 4.11. ve 2D 
s titulky; 6.11. ve 3D  s dabin-
gem; 17.11. ve 2D s dabingem.

 ● 6.11. v 10 hodin TROLLOVÉ. 
Animovaný fi lm USA (Rodinná 
komedie), 2016, dabing, přístup-
ný, 92 min., 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 10.11. v 19 hodin, 11.11. ve 
20 hodin, 12.11. v 16 hodin PO-
HÁDKY PRO EMU. Film Česko 
(Romantická komedie), 2016, 
přístupný, 110 minut, 120 Kč.

 ● 12.11. v 19 hodin DÍTĚ BRIDGET 
JONESOVÉ. Film Velká Británie 
(Komedie), 2016, dabing, pří-
stupný od 15 let, 123 min., 110 Kč.

 ● 13.11. v 10 hodin TAJNÝ ŽI-
VOT MAZLÍČKŮ. Animovaný 
film USA (Rodinná komedie), 
2016, dabing, přístupný, 90 mi-
nut, 110 Kč, děti 90 Kč.

 ● 14.11. v 19 hodin AŽ NA DŘEŇ. 
Film Makedonie (Drama / Histo-

rický), 2014, titulky, přístupný 
od 15 let, 165 minut, 120 Kč.

 ● 16.11. v 9 a 19 hodin TEORIE 
TYGRA. Film Česko (Komedie), 
2016, přístupný, 50/90 Kč.

 ● 17.11. v 19 hodin, 18.11. a 19. 
11. v 15 hodin FANTASTICKÁ 
ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT. Film 
Velká Británie, USA (Fantasy), 
2016, dabing, přístupný, 133 
minut. 17.11. ve 3D  za 150 Kč; 
18.11. a 19.11. ve 2D za 130 Kč.

 ● 18.11. a 19.11. v 19 hodin HA-
CKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDI-
NY. Film USA (Válečný), 2016, 
titulky, přístupný od 12 let, 131 
minut, 110 Kč.

PRO DĚTI

 ● 11.11. v 16.30 hodin MICHA-
LŮV SALÁT. Dětské zábavné 
představení Michala Nesvadby, 
který dětem představí králov-
ství knížek. Sál kina, 120 Kč. 

DIVADLO

 ● 28.11. v 19 hodin SOUKRO-
MÝ SKANDÁL. Komedie o lásce 
v době fi nanční krize. Hrají Kryš-
tof Hádek, Eva Holubová, Maroš 
Kramár a další. Sál kina, 350 Kč.

 ● 12.11. v 18 hodin SLAMĚNÝ 
KLOBOUK. Divadelní fraška, hra-
je soubor Boban. Sokolovna 
Záblatí, vstupné dobrovolné.

 ● 13.11. v 19 hodin SLAMĚNÝ 
KLOBOUK. Rozverná fraška se 
zpěvy v podání bohumínského 
souboru Boban. Sál kina, 100 Kč.

HUDBA
 ● 3.11. v 16 hodin BOHUMÍN-

SKÁ SUPERSTAR. 6. ročník 
pěvecké soutěže pro žáky zá-
kladních a středních škol z Bo-
humínska. Sál kina, 50 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Není-li uvedeno jinak konají 

se akce v dětském oddělení 

knihovny Nový Bohumín.

 ● 4.11. a 18.11 v 15–17 hodin 
DESKOVKY S TERKOU. Kroužek, 
kde na účastníky čekají deskové 
hry a soutěže. 

 ● 3.11. a 4.11. ve 13–17 hodin 
ČARODĚJNICKÉ POHÁDKY. Čí-
tárna, herna, výtvarná dílna. 
Dětské odd. Nový Bohumín 
a knihovna Skřečoň. 

 ● 7.11. až 11.11. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PODZIMNÍČEK. 
Výtvarná dílna, práce s papírem 
a listím. 

 ● 14.11. a 18.11. (mimo středu) ve 
13–17 hodin PRŤOLATA VYRÁ-
BÍ...  JEŽKA S OVOCEM. Výtvarná 
dílna pro předškoláky, malé ško-
láky a děti z rodinných center. 

 ● 14.11. a 18.11. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin TÝDEN HER – 
deskové hry. Knihovna Skřečoň.

 ● 18.11. ve 13–17 hodin LOUT-
KY NA ŠPEJLI. Výtvarná dílna, 
knihovna Starý Bohumín.

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz, info@

maryska.cz,  776 577 722
 ● 4.11. v 17.30 hodin BÁSNĚ 

ANNY HORÁKOVÉ. Literární ve-
čer rodačky z Vrbice. 

 ● 11.11. v 18 hodin AKUSTICKÉ 
BLUES. Muzikant Jiří Míža s hu-
dební one man show.

 ● 21.11. od 15 hodin TVOŘIVÝ 
JARMARK. Předvánoční výtvar-
ná dílna.

 ● Od 25.11. VZDUCH BEZ HRA-
NIC. Výstava žáků Benešovy 
školy, kteří mapovali ovzduší na 
Bohumínsku. Výstava potrvá do 
4.12., ke zhlédnutí každé úterý 
a čtvrtek v 15–18 hodin a v 
době konání akcí. 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografický klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského kroje. 

OSTATNÍ AKCE

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín – pohledy do minu-
losti města«. PO–PÁ v 10–12 
a 17–20 hodin, SO a NE v 10–20 
hodin. Starý Bohumín, dům Pod 
Zeleným dubem.

SPORT

 ● 5.11. v 9-15 hodin JÓGA–
PILATES FESTIVAL. 1. ročník, 
jedenáct forem cvičení. Sport-
centrum Bohumín, 110–200 Kč.
FOTBAL 

Zápasy se hrají v areálu Pavla 
Srnička za parkem.

 ● 5.11. ve 14 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ BDSTAV SEDLIŠ-
TĚ. Dorost, krajská soutěž. 

 ● 6.11. ve 14 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ BŘIDLIČNÁ. 
Muži, krajský přebor.  
HOKEJ

Krajská liga mužů.
 ● 12.11. v 17.30 hodin HC BO-

HUMÍN – TJ HORNÍ BENEŠOV.
 ● 19.11. v 17 hodin HC BOHU-

MÍN – HC ČESKÝ TĚŠÍN.
 ● 30.11. v 18 hodin HC BOHU-

MÍN – HK NOVÝ JIČÍN B. 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

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

všední dny:  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 3. do 19.11.

Programy také na www.bohumin.cz a www.k3bohumin.cz

POMŮCKA: BROAD, ICH, LO, OKU, TULA.A kvůli tomu mě budíš?”



BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Bohumín, IČ 00297569  www.bohumin.cz  Šéfredaktorka Dagmar Fialová   
Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín  Redaktor: Pavel Čempěl tel.: 731 130 672, 596 092 282,  e-mail: oko@mubo.cz  Grafi cká 
úprava: Mirka Hrbáčová – INRET, hrbacova@reklama-bohumin.cz  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava, Na Rovince  876, 
720 00 Ostrava - Hrabová  Náklad: 5100 výtisků  Evidenční číslo: MK ČR E 12136  Nevyžádané materiály se nevrací. 

 Výluka v oddělení 
zbraní
Policie ČR upozorňujeme, že od 

7. do 11. listopadu nebude možné 
navštívit pracoviště, které se zabývá 
veškerou správou zbraní a zbrojních 
průkazů. Oddělení služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál v ulici U Svobo-
dáren 1298 v Karviné – Novém Městě 
bude uzavřeno kvůli malování. (via)

Prodej nemovitostí 
ve Skřečoni

Město Bohumín v roli opat-
rovníka nabízí k prodeji soubor 
nemovitostí ve Skřečoni. Jde 
o rodinným dům v Úvozní ulici 
číslo 92 s pozemky – zastavěná 
plocha a nádvoří (372 m2), zahra-
da (761 m2), orná půda (1 274 m2), 
ostatní plocha (1 011 m2). Soubor 
nemovitostí se prodává pouze 
jako celek, minimální kupní cena 
je 860 tisíc. Prodej podléhá schvá-
lení soudu. Zájemci mohou před-
kládat nabídky v infocentru měst-
ského úřadu do 30. listopadu. Bliž- 
ší informace podá Eva Nováková, 
kancelář A129,  596 092 167, e-
mail novakova.eva@mubo.cz.

 (red)

Soutěž s překvapivým 
výsledkem
Střední škola Bohumín pravidelně 

prověřuje znalosti svých žáků různými 
soutěžemi.V říjnu se konalo školní 
kolo soutěže Přírodovědný klokan 
a výsledek byl překvapivý. Přírodní 
vědy tentokrát ukázaly skryté talenty. 
Účast žáků maturitních oborů sociální 
činnost a provoz a ekonomika dopra-
vy je pravidlem, nováčky byly první 
ročníky kuchařů–číšníků a obráběčů 
kovů. Právě posledně jmenovaní ob-
sadili první, čtvrté a páté místo. Vítě-
zem se stal Richard Pečík, obráběč 
kovů z prvního ročníku. Druhé místo 
obsadil Michael Kornáš a třetí Tomáš 
Kaluža, oba jsou žáky prvního ročníku 
provozu a ekonomiky dopravy.

Pavlína BLAŽKOVÁ, 
Střední škola Bohumín

V úterý 25. října v odpoledních hodi-

nách zamořily okolí mateřinky Rafík ne-

bezpečné bacily. Děti v maskách zákeř-

ných mikrobů s rodiči zdolávali nástrahy 

připravené v Rafi nerském lesíku a na škol-

ní zahradě.

Předškoláci plnili úkoly podle zadání Rytí-
ře z Nosu – známého hrdiny boje proti rýmě. 
Právě on letos vyhlásil nový ročník celostátní 
soutěže pro mateřské školy, do kterého se 
Rafík také zapojil. Děti si prostřednictvím 
dobrodružných příběhů z knížky Rytíře 
z Nosu osvojily zásady hygieny a zdravého 
životního stylu. Spolu s rodiči pak předškoláci 
splnili tři Rytířovy úkoly. Celou akci uzavřela 
notná dávka vitamínů v podobě zelenino-
ovocného pokladu. 
Renáta ŠOSTÁ, Soňa MINOLOVÁ, MŠ Rafík

Odpoledne v mateřince s Rytířem z Nosu

Foto: Renáta Šostá

Němý svědek událostí uplynulého století
Cyklisté a turisté se zde 
zastaví, odpočinou si 
a možná také rozjímají. 
Dominanta malebného 
místa v Kopytově, žulový 
Kalischův kříž, po letech 
opět září novotou. Město 
do jeho obnovy investovalo 
145 tisíc.

Kříž z tmavé slezské žuly měří 
3,5 metru a společnost mu dělají 
dvě lípy, zasazené zřejmě v době 
vztyčení monumentu. Dnes už 
vzrostlé stromy jej ale začaly 
ohrožovat, kořeny narušily zákla-
dy. Okolní terén, který za více 
než století povyrostl, zase pohltil 
ozdobný kovaný plůtek. Hlínou 
zasypané části zkorodovaly, ne-
hledě k tomu, že do ohrádky v mi-
nulých letech nabouralo auto či 
traktor. Byla zdeformovaná, část 
ozdobných prvků zmizela. Zub 
času zahlodal i na samotném kříži 
a byl nejvyšší čas dát vše do po-
řádku.

Kříž byl převezen do kamenic-
ké dílny, kde restaurátoři tmavou 
slezskou žulu vyčistili, přebrou-
sili, opravili poškozená místa 
a opatřili památník ochrannými 
nátěry. Zrenovovali také ohrádku 
a kováři vyrobili repliky chybějí-
cích částí. Ještě před opětovným 
usazením kříže bylo ale třeba 

K památníku se nedochovaly žádné historické záznamy. V ústním podání se 
pouze traduje, že ho nechal vztyčit bohabojný majitel okolních polností a že 
měl kříž »chránit« úrodu. V žule je vyryto jméno donátora, a proto se dnes 
památníku říká »Kalischův kříž«. Podle letopočtu 1912 byl tím dárcem s nej-
větší pravděpodobností Josef Kalisch, otec těžaře štěrku Karla, po němž je 
pro změnu pojmenováno turisty vyhledávané nedaleké jezero. 

zvýšit jeho základnu, protože ta už 
se utápěla v terénu. O to se po-
starala nová betonová podesta se 
žulovou dlažbou

Někoho možná zarazí, proč 
kameníci nevyspravili také zadní 
část, kde jsou v žule viditelné díry 
a úlomky. Byl to záměr, jde totiž 
o němé svědectví dramatických 
událostí z roku 1945. V okolí 
probíhaly při osvobozování měs-

ta líté boje a poškození způsobily 
projektily. To, že jsou zásahy 
pouze z jedné strany a že mířily 
přímo na kříž, dokládá, že se za 
památníkem při přestřelce někdo 
kryl. Mohli to být vojáci Rudé 
armády, z nichž dva podle do-
chovaných záznamů v tomto 
místě padli.

Před obnovou, ke které přistou-
pilo město, se o kříž přes třicet 
let staral dobrovolník Petr Stoniš. 
„Když jsem se do Kopytova přistě-
hoval a spatřil jsem kříž, bylo mi 
ho líto. Byl zpustlý, zarostlý kopři-
vami,“ zavzpomínal Stoniš. Začal 
o památník pečovat, v okolí na-
instaloval lavičku, informační 
ceduli, lampy a další menší kříž-
ky. Vytvořil tak zázemí k odpo-
činku i zamyšlení. Opětovného 
usazení kříže se zúčastnil a byl 
velmi potěšen, že má opět dů-
stojnou podobu.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Divadelní komedie 
v Záblatí

Sokol Záblatí letos slaví 105. výročí. Kro-
mě tělovýchovných aktivit se od roku 
1920 věnoval také divadlu. Sokolové 
v těch dobách zakoupili lesík Vidlok 
a pojmenovali jej »Scheinerův háj« (po 
zemřelém předsedovi České obce sokol-
ské Josefu Scheinerovi) V lesíku cvičili 
a vybudovali tady také divadelní amfi te-
átr v přírodě. Na tradici ochotnického 
divadla v Záblatí navázal v roce 2007 
spolek Boban. Z amfiteátru je dnes už 
jen torzo a současnou domovskou scé-
nou ochotníků je záblatská sokolovna. 
V sobotu 12. listopadu od 18 hodin tady 
v repríze odehrají svou nejnovější hru, 
komedii Slaměný klobouk. Přijďte pod-
pořit záblatskou divadelní tradici. Vstup-
né je dobrovolné.  (skok)


