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Paneláky se převlékají do svěžích barev
Zateplené fasády, střechy, nové 
balkony a lodžie, někde i vchody 
už má šestice městských paneláků. 
Finišuje první etapa jejich hromadných 
oprav. Rekonstrukce si vyžádaly přes 
40 milionů. Letos se změny vzhledu 
dočkaly domy se třiadvaceti vchody 
a s téměř čtyřstovkou bytů. 

Opravy se zaměřily především na vnější 
části budov. Regenerace lidem přinese nejen 
tepelné úspory, ale také příjemnější vzhled 
paneláků. Zatímco na některých už stavaři 
hlásí hotovo a dodělávají poslední drobnosti, 
třeba stříšky nad vstupy do domů nebo terénní 
úpravy v jejich okolí, jinde se dělníci ještě mini-
málně měsíc nezastaví. Například »hokejka« 
v ulici Čs. armády s devíti vchody a více než 
sto byty, jejíž rekonstrukce měla být nejnároč-
nější, bude defi nitivně hotova na konci listo-
padu. „Vše běží podle plánu. Spoustu času nám 

Hokejka v ulici Čs. armády je téměř dokončená. 
Předešlou zelenou fasádu nahradila kombinace 
cihlové a šedé.  Foto: Pavel Čempěl

Práce na malometrážkách v Okružní se protáhnou. Stavbaři nestíhají termíny a musí se připravit na penále. 

 
e 
l

zabrala kontrola a oprava poničených balkonů. Do-
končit zbývá poslední úsek domu. Měnit se u něj 
budou garážová vrata a vstupní dveře,“ sdělila 
Hana Kaspřáková z městského odboru rozvo-
je a investic.

Zpoždění naopak nabrala obnova dvojice 
malometrážek v Okružní ulici. Firmu tak 
čeká penále ve výši několika set tisíc, které 
město následně vloží do další modernizace 
dotčených domů. „Ještě je třeba dodělat lodžie, 

od dlažby až po zábradlí. Upravit se také musí 
vstupy domů a omítka na fasádách,“ upřesnila 
Jana Slívová ze stejného odboru. Práce na 
obou domech tak potrvají ještě minimálně 
měsíc, bude však záležet na počasí.

„Postupně bychom domy rekonstruovali roky. 
Rozhodli jsme se opět pro hromadné opravy, 
které se nám osvědčily už při výměně oken nebo 
opravách věžáků. Na letošní akci jsme počítali 
s částkou 50 milionů, ale po výběrových říze-
ních cena klesla na 41,6 milionu. Vhodné dotace 
na opravy nejsou bohužel k dispozici, a tak jsme 
si na ně vzali výhodný 50milionový úvěr s 0,42 
procentním úrokem. Ten budeme splácet deset 
let. Hrazení bez problémů zvládneme z vybrané-
ho nájemného,“ uvedl starosta Petr Vícha. V příš-
tím roce budou opravy pokračovat u dalších 
deseti městských paneláků s 31 vchody a více 
než čtyřstovkou bytů. 

Lucie KOLKOVÁ

Vánoční trhy s rekordem
V sobotu 26. listopadu od 8 hodin se na náměstí 
TGM a ve foyer kina uskuteční Vánoční trhy. Atmos-
féru Vánoc navodí betlém, stánky s dobrotami a ru-
kodělným zbožím. V kině se představí řemeslníci a pro 
děti je připraveno promítání pohádek a fi lmů. Na 
rynku vystoupí nejen skupiny Keep Smiling Gospel, 
Camerata či No Idea, ale i žáci mateřských a základ-
ních škol, gymnázia a základní umělecké školy. Sou-
částí programu bude rovněž pokus o nový český 
rekord – nejvíce dopisů Ježíškovi vhozených do 
schránky za jediný den.  (red)

Žádná městská část nepřijde zkrátka
Do oprav chodníků a cest půjde v Bohumíně v příštím roce minimálně dvanáct 
milionů. Nový povrch dostanou komunikace ve všech městských částech. 
Rekonstrukce se dočká čtrnáct chodníků a jednadvacet vozovek. Ty radní 
vybrali při tradiční podzimní objížďce z osmdesátky vytipovaných míst.

„Lokality k opravám vybíráme po prohlídkách 
v terénu. Klíč výběru je jednoduchý. Přednost 
dostávají více poškozené úseky či frekventovaná 
a strategická místa. Zároveň se řídíme pravidlem, 
že se v každé městské části něco opraví. Podobně 

jako v předchozích letech peníze na opravy podle 
fi nančních možností a rezerv ještě navýšíme. Už 
teď máme v pořadníku další lokality k opravě za 
přibližně dva miliony,“ uvedl starosta Petr Vícha.

(Dokončení na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
Potvrzena je pro příští rok na-

příklad oprava chodníku ve Slez-
ské ulici ve Starém Bohumíně. 
Na řadu přijde úsek od hasičské 
zbrojnice k mostku a zároveň 
tady vznikne nový nasvětlený 
přechod pro chodce. Ve skřečoň-
ské Mládežnické ulici jsou v plá-
nu další eta-
py chodníků 
i úprava par-
kovacích ploch. V centru města 
už pěší nebudou klopýtat ve 
Vrchlického ulici. Zámková dlaž-
ba přibude na obou stranách 
chodníku od knihovny až po zá-
kladní školu. A cestáři se budou 
činit i na dalších místech v Bohu-
míně, na obnovu chodníků či 
stavbu nových počítá rozpočet 
s částkou čtyř milionů.

Dalších osm milionů hodlá 
město vložit do oprav svých sil-
nic. V centru se nového asfaltu 
dočká část Masarykovy ulice. 

V plánu je i úprava nevzhledné 
betonové plochy u záchodků 
v parku vedle dopravního hřiště. 
V Šunychlu dostanou nový po-
vrch například ulice V Chalup-
kách, Oderská, ve Skřečoni zase 
ulice Na Hrázi či Podvojná, v Zá-
blatí to bude lesní úsek ulice Na 
Úvoze. Ve Starém Bohumíně 

Spojná, v Pud-
lově Rolnická 
a další a další. 

Opravovat se budou buď celé uli-
ce nebo jen ty úseky, které nový 
koberec potřebují.

Na opravách město nešetří. 
Pokud je třeba, objem fi nancí se 
na jejich renovace průběžně na-
vyšuje. Třeba loni startovaly 
opravy chodníků a cest na deseti 
milionech, ale nakonec se opra-
vily komunikace za milionů 
sedmnáct. Letos se počítalo 
s opravami za deset milionů a ve 
fi nále skončily na třinácti.

Lucie KOLKOVÁ

Žádná městská část 
nepřijde zkrátka

Osm měsíců fungují v Trnkové ulici v Pudlově sociální byty 
s asistencí. Ve spolupráci s městem je provozuje Armáda 
spásy v rámci projektu Prevence bezdomovectví. 
Podnájemníky vybírá poradní sbor složený ze zástupců 
neziskovky a města. Z dvaceti bytů, které město pro tuto 
službu vyčlenilo, je už čtrnáct obsazených. Nový domov 
v nich našlo osmadvacet osob. Do konce roku chce radnice 
obsadit všechny vybrané byty. 

Soužití není bez mráčku, ale vše se dá řešit

V pudlovské škole se 31. října konalo setkání vedení města s místními obyvateli. 
Tématem bylo soužití s nájemníky sociálních bytů.  Foto: Pavel Čempěl

„Služba má smysl a doufáme, že 
některým lidem pomůže vrátit se 
do normálního života. S nájemníky 
Armáda spásy pracuje a dohlíží na 
ně. Soužití sice není zcela bezpro-
blémové, ale nejsou to věci, které by 
se nedaly řešit. Obyvatelé sociál-
ních bytů musí dodržovat přísné 
podmínky a pravidla. Pokud je po-
ruší a nepomohou ani tři opakova-
né výzvy k nápravě, tak z bytu od-
cházejí a šanci dostane někdo jiný. 
Už jsme měli dva takové případy,“ 
uvedl místostarosta Igor Bruzl.

Na veřejném setkání se starou-
sedlíky z Trnkové ulice se vedení 
města zajímalo o to, jak se jim 
s novými obyvateli žije. Místní 
práci Armády spásy většinou chvá-
lili. Co jim ale vadí, jsou hloučky 
nezaměstnaných výrostků, kteří 
postávají na ulici, zevlují a zdejší 
obyvatele provokují i slovně napa-
dají. „Většinou to nejsou obyvatelé 
bytů Armády spásy. Mnozí z nich 
nemají trvalou adresu a jsou k po-
bytu úředně hlášeni na radnici, 
žijí v nedalekých soukromých uby-

tovnách a na obyvatele bytů Ar-
mády spásy mají určité vazby. 
A právě na ony skupinky se zamě-
řila městská policie, upravila pra-
covní dobu asistentů prevence kri-
minality, aby se v lokalitě mohli 
objevovat hlavně v exponovaných 
odpoledních hodinách. V místech 
už padlo několik pokut. My se teď 
tyto mladíky snažíme »za trest« 
zaměstnat jako veřejně prospěšné 
pracovníky, aby museli ráno vstát, 
jít do práce a neměli tak čas na 
lumpárny. První už nastoupil, další 
jsou v pořadí,“ dodal Bruzl s tím, 
že na bezpečnost v Trnkové ulici 
dohlíží nově také kamera. 

Lokalitě bude město věnovat 
zvýšenou pozornost i nadále. 
„Chceme, aby se případné problé-
my vyřešily a starousedlíkům se 
jejich bydlení nezhoršovalo. Na 

setkání jsme se proto dohodli na 
vzniku tříčlenné skupiny, která 
nás na případné potíže ihned upo-
zorní,“ uzavřel Bruzl.

Roční rozpočet na službu Preven-
ce bezdomovectví je 1,7 milionu. 
Město na ni momentálně přispívá 
částkou 300 tisíc, zbytek hradí 
kraj. V příštím roce se počet asi-
stovaných sociálních bytů zřejmě 
ještě rozroste. Město ve vedlejší 
Drátovenské ulici investicí osmi 
milionů rekonstruuje jeden ze 
dvou zchátralých domů. Vznikne 
v něm čtyřiadvacet bytů s dopro-
vodným sociálním programem. 
Většinu z nich by město rádo 
svěřilo opět Armádě spásy, jejíž 
služby se v Bohumíně osvěd-
čují. Druhý zdevastovaný dům 
město naopak zbourá. 

Lucie KOLKOVÁ

OPRAVYVzpomínka na válečné veterány
Jakmile hodiny na věži starobohumínského kostela odbily 11. listopadu 11 

hodin, účastníci pietního aktu položili kytice k památníku na zdejším náměstí. 
Připomněli si tak Den veteránů a uctili památku žijících i padlých vojáků všech 
válek. Starobohumínští školáci se na místě dozvěděli, proč je tento den 
významný. Poslechli si také krátké povídání o historii vzniku památníku.

Den veteránů, někdy nazývaný též Den příměří či Den vzpomínek, si de-
mokratické země připomínají od roku 1919. O rok dříve, 11. listopadu přesně 
v 11 hodin, totiž došlo k podpisu příměří mezi Spojenci a Německem a ofi ci-
álnímu ukončení první světové války.

Už 97 let svět v přesně daný den a hodinu uctívá válkou zmařené životy 
a lidi, kteří konfl ikty nezpůsobili, a přesto se jich museli účastnit. V Bohumíně 
se pietní akt koná u památníku padlým v obou světových válkách ve Starém 
Bohumíně. U monumentu na náměstí Svobody letos položili kytice zástupci 
města, členové základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu 
a děti ze starobohumínské mateřské i základní školy.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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míňáci. 
Zbrusu 
nový stroj 
ještě čeká na účelovou vestavbu, 
tedy vybavení dýchači, kalovým 
a plovoucím čerpadlem, motoro-
vou pilou a dalšími nezbytnými 

technickými 
pomocníky. „Po 

úpravě z něj bude 
certifikovaný zá-

sahový vůz,“ dodala 
Šmídová s tím, že ani do-

savadní starý ford, který tuto 
funkci plnil, neskončí ve šrotu. 
Bude sloužit v půjčovně lodí, 
kterou má zdejší hasičská jed-
notka pod palcem.

Obnova a rozšiřování techniky 
hasičů bude pokračovat i v dalších 
letech. Město si jejich služeb velmi 
cení a snaží se, aby měli k dispozi-
ci kvalitní výbavu a zázemí. Příští 
rok už může dělat místo v garáži 
sbor v Šunychlu. Měl by vyfasovat 
rovněž dodávku, tentokrát poříze-
nou z dotace Ministerstva vnitra 
a Moravskoslezského kraje. Přispě-
je na ni samozřejmě i město. (tch)

Garáže starobohumínských hasičů už praskají ve švech

Starobohumínští hasiči si nový vůz oficiálně převzali 
v sobotu 12. listopadu.  Foto: Pavel Čempěl

Starobohumínští hasiči 
dostali s předstihem 
vánoční dárek. Slavnostně 
převzali přírůstek do 
vozového parku. Město 
jim za 1,2 milionu pořídilo 
nový zásahový automobil, 
dalších zhruba pět set tisíc 
následně investuje do jeho 
speciálního hasičského 
vybavení. Jednotka tak 
nyní disponuje už čtyřmi 
vozidly.

Severomoravští profesionální 
i dobrovolní hasiči se v rámci re-
publiky pyšní nejdokonalejším 
vozovým parkem. A ke špičce 
mezi dobrovolníky v kraji patří 
v tomto směru bezesporu Bohu-
mín. Městské sbory už nyní mají 
dvanáct aut. „Už máme tolik vozidel, 
že je pomalu není kde garážovat,“ 
komentovala další přírůstek s nad-
sázkou Miroslava Šmídová, vedou-
cí organizačního odboru radnice, 
který má dobrovolné jednotky na 
starost.

Loni před Vánoci dostaly nové 
dodávky volkswagen konstruova-
né tak, aby se vešly do kategorie 
pod 3,5 tuny, jednotky v Záblatí 
a Vrbici. Nyní si převzali stejný typ, 
ovšem se zdvojenou nápravou 
a pětitunovou tonáží, Starobohu-

Náklaďák s řepou poničil mostek a zamořil okolí a potok ropnými 
látkami i cukrovými bulvami.  Foto: Iva Crhová a Pavel Čempěl

Řepná havárie kontaminovala okolí
Tma, uzounká cesta a mnohatunový ko-

los. Několik rizikových faktorů, které hrály 

v noci na 5. listopadu roli při kuriózní neho-

dě s neblahými následky. V Kopytově, poblíž 

Červína, havaroval náklaďák s přívěsem plně 

naloženým řepou.

Sklizeň z místních polí měla putovat do 
opavského cukrovaru, ale náklad urazil jen ně-
kolik desítek metrů. Řidič náklaďáku za snížené 
viditelnosti nezvládl krátce po půlnoci průjezd 
mostku nad Lutyňkou a převrhl se. Spoušť, kte-
rou kolos nadělal, vyústila v havárii nejen podle 
dopravního, ale také podle vodního zákona. 
Z vozu totiž vytekla nafta, která se částečně vpila 
do břehů, ale určité množství uniklo i do potoka. 
Na místo tak vyrazili hasiči, kteří v Lutyňce insta- 
lovali čtyři norné stěny k zachytávání ropných 
látek. Po nočním zásahu hasičů si místo havárie 
převzala fi rma, která se specializuje na sanace 
ekologických havárií.

„Po vyproštění auta bylo nutné odtěžit konta-
minovanou zeminu,“ sdělila Iva Crhová z měst-
ského odboru životního prostředí a služeb. Bylo 
rovněž nezbytné uklidit vysypaný náklad, jenže 
to byl oříšek. Společnost, které patří havarova-
ný vůz, se sice snažila cukrovou řepu vysbírat, 
jenže proud potoka odplavil bulvy desítky, až 
stovky metrů daleko. „I ty bude třeba vysbírat, 
v korytě zůstat nemohou,“ dodala Crhová.

Na mostku nad Lutyňkou nechalo město loni 
instalovat nové zábradlí. Jedna jeho část je teď 
zcela v troskách. Padající náklaďák navíc utrhl 
i kus vozovky. Poškozený můstek tak musí pro-
hlédnout statik. Materiální škody, které rozhodně 
nebudou malé, se ještě vyčíslují.  (tch)

Úřední adresa 
a platnost průkazu
Množí se případy, kdy se občan při 

jednání na poště či v bance dozví, že 
má neplatný občanský průkaz. Stává 
se to i v případech, kdy je doba plat-
nosti uvedená v dokladu stále aktuál-
ní. Důvodem tohoto problému je in-
stitut »úřední adresy«. Situace může 
nastat, když je úředně zrušen údaj 
o trvalém pobytu a v registru obyva-
tel pak má osoba uvedenu adresu 
radnice. Dochází k tomu většinou v pří- 
padech, kdy je v občanském průkazu 
uvedena adresa, na které se osoba už 
dlouhou dobu nezdržuje. Vzniklou 
situaci je možné řešit pouze žádostí 
o vydání nového občanského průka-
zu.  (por)

Výstava mapuje 
kvalitu ovzduší
Salon Maryška na náměstí T. G. Ma-

saryka bude hostit výstavu »Víme, co 
dýcháme? aneb Prach pod elektrono-
vým mikroskopem«. Její vernisáž pro-
běhne 25. listopadu ve 14 hodin a výs-
tava potrvá do 3. prosince. Na projektu, 
zaměřeném na kvalitu ovzduší v česko- 
polském příhraničí a doplněném mak-
rofotografi emi prachových částic, se 
podílela Benešova škola. Výstava je 
k vidění vždy v úterý a ve čtvrtek od 
15 do 18 hodin a v době konání kul-
turních akcí. Její součástí bude 29. 
listopadu v 17 hodin také veřejná 
přednáška experta kvality ovzduší 
Jiřího Bílka.  (red)
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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 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 44, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Dům se nachází 
v blízkosti zrenovovaného parku, 
mateřské školy, nákupních center 
Kaufl and a Albert. Byt je po cel-
kové rekonstrukci, včetně gene-
rální opravy elektroinstalace. Plo-
cha pro výpočet nájemného 49,99 
m2, celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 21.11. ve 14.30–14.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 23.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 933, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. Po-
blíž domu je kino a vlakové ná-
draží. 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+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 53, I. kategorie, 11. 
nadzemní podlaží. Věžový, celko-
vě zateplený dům se zajištěnou 
úklidovou službou. Dům se na-
chází v blízkosti základní školy. 
Byt s plastovými okny, bez balko-
nu. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,33 m2, celková plocha bytu 
60,67 m2. Prohlídka 22.11. v 8.30–
8.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 23.11. v 16.15 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 byto-
vým jádrem. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,11 m2, celková plo-
cha 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.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 812, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se 
nachází v klidové zóně v blízkosti 
základní, střední a mateřské školy, 
parku a centra města. Byt se spr-
chovým koutem v nové koupelně 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 48,69 
m2, celková plocha bytu 48,69 m2. 
Prohlídka 23.11. ve 14.45–15.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 23.11. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. 

Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,15 m2, celková plocha bytu 69,02 
m2. Prohlídka 28.11. ve 14.15–
14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 28.11. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům na-
proti městské nemocnici, v blíz-
kosti školy, školky a dětského 
koutku. Byt s ústředním topením 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 95,57 m2, celková plo-
cha bytu 95,57 m2. Prohlídka 
25.11. v 10.00–10.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 
28.11. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 363, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům ved-
le městské nemocnice. Poblíž 
domu je školka, základní škola 
a dětský koutek. V domě je zajiš-
těn úklid společných prostor. 
Možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 38,67 
m2, celková plocha bytu 40,99 m2. 
Prohlídka 23.11. v 15.00–15.15 
hodin a 24.11. v 10.15–10.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 28.11. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 36, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům s funkcí domovníka a mož-
ností parkování u domu se nachází 
v centru města. Byt s balkonem je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,78 m2, 
celková plocha bytu 31,10 m2. 
Prohlídka 23.11. ve 14.15–14.30 
hodin a 24.11. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 28.11. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Žižkova 127, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům se nachází u hudební školy, 
poblíž domu je centrum města 
a náměstí Budoucnosti. Plocha 
pro výpočet nájemného 72,15 m2, 
celková plocha bytu 74,15 m2. 
Prohlídka 23.11. ve 14.30–14.45 
hodin a 24.11. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 28.11. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 148, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
zděný dům v blízkosti centra 
města, obchodů, školy a školky. 
Byt je po celkové rekonstrukci, 
včetně generální opravy elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 54,24 m2, celková plocha 
bytu 56,99 m2. Prohlídka 29.11. 
v 8.45-9.00 hodin a 30.11. ve 
14.45–15.00 hodin. Licitace bytu 

se koná 30.11. v 16.00 hodin.
 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, čís-

lo bytu 12, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům se 
nachází v blízkosti centra města, 
odpočinkové zóny, obchodů, 
školky a školy. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 45,05 m2, celková plo-
cha bytu 45,05 m2. Prohlídka 
29.11. v 9.15–9.30 hodin a 30.11. 
v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
s možností parkování u domu. 
V blízkosti domu se nachází dět-
ský koutek, hřiště, obchody, školy 
a školky. Byt má kuchyňskou lin-
ku a dva balkony. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2, celko-
vá plocha bytu 51,49 m2. Prohlíd- 
ka 30.11. ve 14.30–14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
30.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 297, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům s plastovými okny 
se nachází v klidném prostředí. 
Poblíž domu je parkoviště, ob-
chod se smíšeným zbožím, škola 
a školka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,67 m2, celková plocha 
bytu 47,67 m2. Prohlídka 28.11. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace  bytu se koná 30.11. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 53, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
je po celkové rekonstrukci včetně 
generální opravy elektroinstalace. 
V koupelně je sprchový kout. Plo-
cha pro výpočet nájemného 48,28 
m2, celková plocha bytu 49,28 m2. 
Prohlídka 29.11. v 9.30–9.45 ho-
din a 30.11. v 15.30–15.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 5.12. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 

dům se nachází v blízkosti dětské-
ho koutku, nákupních možností, 
školy a školky. Možnost parková-
ní u domu. Byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 41,36 m2, celková plo-
cha bytu 42,70 m2. Prohlídka 5.12. 
ve 14.45–15.00 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 5.12. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 339, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se 
nachází mezi rodinnými domy, 
blízkosti domu je autobusová za-
stávka a Albert. Koupelna s vanou 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 31,50 
m2, celková plocha bytu 31,50 m2. 
Prohlídka 5.12. ve 14.30–14.45 
hodin a 6.12. v 8.45–9.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 12.12. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Věžový dům po 
celkové rekonstrukci (okna, bal-
kony, střecha, zateplení) se na na-
chází v blízkosti dětského hřiště, 
autobusového stanoviště, Penny 
marketu, Kauflandu, mateřské 
a základní školy. Plocha pro výpo-
čet nájemného 66,60 m2, celková 
plocha bytu 68,30 m2. Prohlídka 
5.12. v 15.15–15.30 hodin a 6.12. 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.12. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1020, číslo bytu 5, I. kategorie, 2. 
nadzemní podlaží. Nízká zástavba 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Dům je po revitalizaci. Možnost 
parkování u domu. Byt je po cel-
kové rekonstrukci elektro, dveří 
a PVC. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,25 m2, celková plocha 
bytu 57,29 m2. Prohlídka 5.12. 
v 15.00–15.15 hodin a 6.12. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 12.12. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

V tomto domě v ul. 
Osvoboditelů 1020 
se 12. prosince licitu-
je byt 1+2 ve 2. patře. 
Dům je po revitaliza-
ci a v jeho blízkosti je 
škola, školka, zdra-
votní středisko a su-
permarket. U domu 
je možné parkovat. 
Byt je po celkové re-
konstrukci elektro, 
dveří a PVC. 
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Rok v ulicích a první ženský element
Přelomový listopad asistentů prevence kriminality. Přesně 
před rokem se v Bohumíně rozjel pilotní projekt prodlou-
žené ruky strážníků. Byť slouží beze zbraně a neřeší 
přestupky, pro bezpečnost ve městě jsou přínosem. 
Projekt asistentů měl původně trvat rok, ale osvědčil se 
natolik, že pokračuje dál. A s novou posilou. Poprvé ve 
26leté historii městské policie slouží pod jejími křídly žena.

Lucie Hotová (21) spatřila 
v ulicích asistenty a zbystřila. 
Vždy totiž chtěla sloužit u poli-
cie. Když si její vrstevnice v dět-
ství strojily panenky, její hračkou 
byla pistole. A tak se začala pídit 
po informacích a oslovila vedení 
bohumínské městské policie. Aby 
se mohl její sen uskutečnit, mu-
sela ovšem splnit všechny pod-
mínky projektu. Být uchazečkou 
o zaměstnání registrovanou úřa-
dem práce, získat od něj doporu-
čení a následně projít výběrovým 
řízením. Povedlo se a Lucie mohla 
vyrazit do služby.

Lidé si za rok existence asisten-
tů na jejich přítomnost v ulicích 
zvykli, ovšem první uniformovaná 
dívka opět vzbudila pozornost. 
„Někteří trochu překvapeně kou-
kají. Ale pak třeba přijdou, chtějí 
s něčím poradit nebo nahlásit ně-
jakou poruchu,“ líčí své zážitky 
z terénu slečna Lucie. Zatím slou-

ží ranní směny a má ustálené po-
vinnosti. Ráno ohlídat přechody 
u škol, pak vyrazit na obchůzku 

do drátoven, přesunout se do 
centra a po školním vyučování 
opět přechody. Pochůzky jsou 
celkem náročné na fyzičku, Lucii 
se tak hodí běh a cyklistika, kte-
rým se věnuje ve svém volnu. Ráda 
by zkusila i sebeobranu a bojové 
sporty. Mimo to má i jazykový 

talent, během studia na gymná-
ziu jí šla němčina. Sklízela s ní 
úspěchy na okresních i krajských 

První uniformovaná žena v ulicích 
Bohumína. Lucie Hotová (21) o prá-
ci asistentky velmi stála a služba ji 
skutečně baví. Foto: Pavel Čempěl

soutěžích a dokonce ji doučova-
la. Tuto jazykovou dovednost ale 
zatím v praxi asistentky neměla 
šanci uplatnit.

Projekt asistentů prevence 
kriminality se po prvotních »po-
rodních bolestech« spojených 
s personálními obměnami stabi-
lizoval. „Kdo tu práci dělat ne-
chtěl, už ji nedělá. Současný ustá-
lený tým tvoří osm lidí, kteří jsou 
opravdu šikovní a s jejich přístu-
pem a výkony jsme spokojeni,“ 
hodnotí ředitel městské policie 
Karel Vach. Projekt asistentů 
z větší části dotuje úřad práce, 
zbytek nákladů hradí město.

Pavel ČEMPĚL

PŘEDSTAVUJEME

Agresivní vnuk zmrzačil 
svou babičku

Soužití s tyranem. Důchodkyně (71) z Bo-
humína si v uplynulých letech prošla peklem. 
To jí ze života dělala její vlastní krev, 34letý 
vnuk. Během společného soužití babičku za-
hrnoval nadávkami a výhrůžkami násilím. Ty 
bohužel skutečně naplňoval. V sobotu 5. lis-
topadu při posledním útoku dokonce staré 
ženě zlomil ruku.

Muž, který si už v minulosti kvůli domácí-
mu násilí trest za mřížemi odpykával, svou 
babičku týral nejméně od roku 2012. „Starou 
paní nejprve napadal slovně, velmi vulgárními 
a nedůstojnými výrazy. Křičel, vyhrožoval za-
bitím i ničením věcí. Neustále vzbuzoval pocit 
strachu. Od slovního napadání pak přešel k fy- 
zickým útokům,“ vylíčila teror policejní mluvčí 
Zlatuše Viačková. Agresivní vnuk například 
babičku shodil na zem tak surově, že si při 
pádu poranila ucho. Poškozená se však nene-
chala ošetřit a napadání neoznámila. Útoky 
se začaly stupňovat a bezbranná žena zažívala 
každodenní muka. 

Domácí násilí vyvrcholilo 5. listopadu 
v ranních hodinách. „Obviněný na svou babič-
ku znovu křičel a vyhrožoval jí. Následně ženu 
uchopil za ruku, cloumal a škubal s ní tak sil-
ně, až jí ruku zlomil,“ dodala Viačková s tím, 
že tentokrát už zraněná musela vyhledat lé-
kařské ošetření.

Policisté muže zadrželi a umístili do cely. 
Komisař násilníka obvinil z týrání osoby ži-
jící ve společném obydlí. U soudu může ne-
zdárný vnuk vyfasovat od dvou do osmi let 
vězení.  (tch)

STALO SENelítostní lupiči šli hlavně po zlatu
Prostor obehnaný páskou, uniformovaní strážci zákona, kriminálka. Policejní 
manévry si 3. listopadu vyžádal zločin ve Studentské ulici. Neznámí lupiči 
přepadli místní zlatnictví.

Nasazení policejních sil a prostředků po-
tvrzuje závažný trestný čin. Co přesně se ve 
zlatnictví stalo, to však kriminálka drží pod 
pokličkou. „Můžeme jen potvrdit, že k přepa-
dení došlo. Podrobnosti z taktických důvodů 
nebudeme zveřejňovat,“ konstatovala stroze 
policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Z kusých informací zatím vyplývá, že si 
bandité nepočínali v rukavičkách. K ochro-
mení pracovnice prodejny například použili 
slzný plyn a násilí. Mlčení kriminalistů tak 
zřejmě plyne z toho, že nejde o ojedinělý pří-
pad. Způsob provedení se totiž nápadně po-
dobá zářijovému loupežnému přepadení 
v Havířově. I tady si dvojice pachatelů vybra-
la zlatnictví na frekventovaném místě a proti 

obsluze použila sprej. Lupiči se dokonce sna-
žili prodavačku spoutat.

Kriminálka nyní nechce zveřejněním detailů 
bohumínského přepadení zhatit pátrání po 
pachatelích. V tom jí mohou pomoci záznamy 
z bezpečnostních kamer. „Policii jsme poskytli 
nahrávky z několika kamer v centru města. Jde 
o delší časový úsek, díky němuž bude možné 
zmapovat například pohyb pachatelů,“ potvr-
dil ředitel bohumínské městské policie Karel 
Vach. Na strážníky se následně obrátili také 
provozovatelé zlatnictví. To dosud nebylo na-
pojeno na bohumínský pult centralizované 
ochrany. Po loupežném přepadení však o něj 
zlatnictví projevilo zájem a městská policie 
jim v tomto vyjde vstříc.  (tch)

Zatím neznámí lupiči přepadli 3. listopadu 
zlatnictví ve Studentské ulici. 

Foto: Pavel Čempěl



  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. Vedení 
města, zástupci radnice a městské policie sdělili občanům novinky, které se ve 
městě udály, i řešení aktuálních témat. Lidé zase kladli dotazy nebo přicházeli s 
různými podněty. Ty akutní se řeší okamžitě, odpovědím na další otázky se věnuje-
me na stránkách Oka. V poslední části ze Skřečoně a Záblatí. Seriál tímto končí, 
ovšem se svými připomínkami nemusí Bohumíňáci čekat na další setkání do příští-
ho podzimu. Otázky mohou klást například prostřednictvím internetové rubriky 
»Ptejte se« na městském webu, k oznámení různých poruch či havárií je zde rovněž 
služba »Hlášení závad«.

SKŘEČOŇ

?  Jsou k dispozici informace o budoucnosti
 areálu vedle městského skladu v ulici 1. máje?

! Areál Autocentra Zmuda je v současné době
 prázdný. Stavební úřad neobdržel v minulosti 

ani současnosti žádnou žádost o změnu účelu 
užívání.

? Hluk z dálnice. Protihlukové zábrany v Nové
 Vsi končí před katastrem Dolní Lutyně. Pokud 

dojde ke stavbě obchvatu, lokalita bude v tomto 
místě neobyvatelná kvůli hluku z obou stran.

! V podmínkách zkušebního provozu dálnice
 D1 (zatím není zkolaudována) mezi Ostra-

vou a státní hranicí je zanesen požadavek města 
na častější měření hluku v blízkosti ulice Slezské, 
Opletalovy a Novoveské. Povolení zkušebního 
provozu vyprší letos v prosinci a Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) bude žádat o prodloužení. Bohu-
mínský odbor dopravy vznesl na ŘSD dotaz, jak 
často a kdy tato měření proběhla. Odpověď dosud 
nedorazila. Jakmile město reakci ŘSD obdrží, vě-
nuje tomuto tématu samostatný článek.

? Doporučení přesunout měřič rychlosti 
 od zastávky u Rockwoolu před kruhový 

objezd ze směru od Dolní Lutyně.

! Technicky to možné je. Ovšem vzhledem 
 k pohybu chodců, četnosti cyklistů, existenci 

přechodů a veřejných budov se stávající varianta 
jeví jako smysluplnější. Do budoucna plánuje 
městská policie zakoupení mobilního měřiče 
rychlosti, který může být v určitém časovém úse-
ku umístěn i na požadovaném místě.

?  Jak bude probíhat regenerace prostranství 
 v souběžné Mládežnické ulici?

! Ještě letos zde město dokončí rekonstrukci
 vodovodu, od května do konce září příštího 

roku bude následovat budování centrálního zá-
sobování teplem a napojení domů na teplovod. 
Po ukončení zemních prací je v plánu regenerace 
prostranství. Vzniknou tady nová parkovací 
místa, počítá se s úpravou odpočinkových ploch, 
zeleně i komunikací. To vše v roce 2017. S vizu-

alizacemi navržené obnovy lokality se budou 
moci s předstihem seznámit také zdejší obyvatelé.

? Špatný stav kanalizace v Blatné ulici.
 Problém by se měl řešit před opravou 

asfaltového povrchu.

! Stav sítí město prověřuje. Oprava povrchu
 komunikace je v plánu až po zjištění aktuál-

ního stavu a případných opravách sítí.

? V zatáčce u restaurace U Halady je příkop
 znečištěn vypouštěnými fekáliemi. Znečištění 

se táhne až k prodejně zemědělských potřeb 
u Skřečoňského potoka.

! Úředníci stav v místě prověřili a na základě
 zjištění provedou v lokalitě kontrolu naklá-

dání s odpadními vodami. Výsledky pak předají 
rovněž komisi pro městskou část. V minulosti 
město připravovalo projekt odkanalizování lo-
kality, k čemuž ale nedošlo, protože s umístěním 
kanalizačního řadu nesouhlasili vlastníci pozem-
ků. K projektové přípravě se město vrátí a poku-
sí se odkanalizování lokality vyřešit.

? Jak pokračuje protipovodňové zabezpečení
 Lutyňky? Vyřešena například není situace 

u areálu fi rmy Kovo Vesuv.

! Povodí Odry projekt zařadilo do plánu akcí 
 na období 2016-2021. Projekt ale brzdí kom-

plikace s vlastnictvím pozemků.

? Značka zákazu vjezdu těžkých vozidel 
 v Rychvaldské ulici se nachází až za 

odbočkou z kruhového objezdu. Kamiony 
nemohou zareagovat a musí pak vyjet 
až na kopec do Záblatí. 

! Umístění značky za objezdem odpovídá
 předpisům. Problémem však je odlepená 

značka na velkoplošné tabuli v ulici 1. máje za-
kazující vjezd vozidel nad 3,5 tuny ve směru od 
Bohumína. Odlepená značka je nahlášena jako 
závada. Její doplnění město urguje u vlastníka 
komunikace, Ředitelství silnic a dálnic.

? Ve Skřečoňském potoce v Nové Vsi před
 zaústěním do Lutyňky je zvýšený výskyt 

hlodavců.

! Průzkum ve zmíněném úseku prokázal, že
 jde o ondatry, a ty, na rozdíl od potkanů, 

město nehubí.

? Je možné nasvětlit přechod před bývalým
 železárenským domem služeb?

! Připravuje se projektová dokumentace, která
 řeší cyklodopravu v Bezručově ulici novým 

dopravním značením a vybudováním nové cyk-
lostezky v Revoluční ulici, která má sloužit pře-
devším zaměstnancům místních podniků. Sou-

částí bude i nasvětlení přechodu pro chodce před 
domem služeb. Město se na tento projekt bude 
snažit získat dotaci.

ZÁBLATÍ

? Na točně u pošty byla dříve informační
 tabule. Lze ji obnovit nebo umístit na 

náměstíčku naproti sokolovně?

! Umístění informační tabule o Záblatí s údaji
 o jeho historii a zajímavostech je reálné. Rad-

nice připraví podklady, projedná je s komisí pro 
městskou část a na jaře bude možné tabuli v par-
číku u sokolovny nainstalovat.  

? Dotaz na možnost odkanalizování Bezručovy
 ulice.

! Město připravuje projekt doplnění chybějící 
 části kanalizačního řadu v Bezručově v ulici, 

aby byla zprovozněna stoka podél celé ulice od 
točny v Záblatí až k restauraci Partyzán. Samot-
ná stavba by měla proběhnout příští rok.

? Mohla by ulička u Záblatské ordinace 
praktického lékaře (souběžná s Bezručovou 

ulicí) fungovat jako jednosměrka?

! V lokalitě proběhla anketa mezi občany. Vyply-
 nulo z ní, že většina obyvatel o změnu do-

pravního řešení, které funguje řadu let, nestojí. 

Náměty občanů městských částí a jejich

Na tabuli před výjezdem ze Skřečoně chybí u směru 
na Rychvald zákaz odbočení vozidel nad 3,5 tuny. 
Náprava je v kompetenci ŘSD.

Měřič rychlosti ve frekventované ulici 1. máje má své opodstatnění.
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 řešení (3)

Zjednosměrnění ulice by podle nich situaci jen 
zkomplikovalo. Městský odbor dopravy je téhož 
názoru, a proto bude současný stav zachován.

? Lze přejmenovat ulici Na Úvoze 
 na Lipovec? 

! O názvech ulic, městských částí a jiných ve-
 řejných prostranství rozhoduje městské za-

stupitelstvo. Přejmenování ulice s sebou nese 
nemalou administrativní zátěž nejen pro občany 
s trvalým pobytem v dané ulici, ale také pro pod-
nikatele, pokud zde mají sídlo či provozovnu. 
Změnu adresy je nutno nahlásit i u bank, pojiš-
ťoven a dalších institucí. Výměna občanských 
průkazů by se v případě změny názvu ulice Na 
Úvoze týkala 163 osob a změna sídla či provo-
zovny 26 podnikatelů. O změně názvu by bylo 
možné uvažovat pouze se souhlasem všech ob-
čanů v této ulici. Město nechce občany zatěžovat 
zbytečnou administrativou, pokud přejmenová-
ní není nezbytně nutné.

Naposledy městské zastupitelstvo schválilo 
přejmenování některých ulic v roce 2012. Důvo-
dem bylo zavedení centrálního Registru územní 
identifi kace adres a nemovitostí. Šlo o ulice stej-
ného názvu v různých městských částech. Pro-
tože registr posuzuje Bohumín jako celek, není 
možné, aby se v něm nacházely ulice shodného 
pojmenování, které na sebe nenavazují a nachá-
zejí se v různých místech. Všechny změny pro-
běhly tak, aby se dotkly co nejmenšího počtu 
obyvatel a podnikatelů.

? Požadavek na ořezy stromů 
 na hřbitově.

! Údržba stromů je v plánu v období vegetač-
 ního klidu.  (red)

Souběžná Bezručova ulice u Záblatské ordinace je 
sice úzká, ale léty osvědčený oboustranný provoz 
není nutné měnit.

Ořezy stromů na záblatském hřbitově jsou v plánu. 
Provádějí se v období vegetačního klidu.

Foto: Pavel Čempěl

Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí 

většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů 

mnohem obsáhlejší. Zákon o odpadech, který pla-

tí pro každého, předepisuje odpady třídit podle 

jejich vlastností a jak s nimi nakládat.

Známým pojmem je komunální 
odpad, který zahrnuje domovní od-
pad, smetí z odpadkových košů, 
údržby chodníků, cest a zeleně, pří-
padně i ze hřbitovů. Podle sběru 
komunální odpad rozdělujeme na 
směsný a tříděný. Vytřídit lze téměř 
většinu z celkového objemu »komunálu«. K separaci 
slouží barevné kontejnery. Vytříděné složky je ale 
možné odevzdat také v mobilních i stabilních sběr-
ných dvorech. Směsný odpad má své místo v černém 
kontejneru. Obvykle pak končí na skládkách nebo ve 
spalovnách. 

O nakládání s komunálním odpadem rozhodují 
samotné obce a města. Pravidla stanovují obecně 
závaznou vyhláškou, a ta platí pro každého občana 
na jejím území. Proto je vhodné se s touto vyhláškou 
seznámit. V ní se lidé dozvědí, jakým způsobem se 

v obci nakládá s jednotlivými druhy 
odpadů, kde jsou místa pro jeho 
odkládání, co se smí a co ne. Dále 
lze získat informace o tom, kdy se 
konají sběrové akce, jaké jsou ter-
míny svozů odpadů a podobně. 

Protože si každá obec tuto vy-
hlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyk-
lí v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu či 
chalupu, neplatí nebo funguje úplně jinak. Ve své 
kompetenci mají obce a města také nastavení výše 
poplatků za svoz komunálního odpadu.  

(Eko-Kom)

(1)

Naplněné kontejnery vybojovaly 
ten keramický
Skvělé druhé místo obsadil Bohumín v krajské ekologické soutěži O keramickou 
popelnici. Za loňský rok vytřídili jeho obyvatelé 898 tun separovaného odpadu, 
tedy o 58 tun více než v roce 2014. Ocenění v podobě páleného kontejnerku 
převzal 8. listopadu místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Bohumínští nenašli s výjim-
kou Třince konkurenci a v ka-
tegorii měst nad patnáct tisíc 
obyvatel obsadili už podruhé 
v řadě stříbrnou pozici v klání 
o nejpoctivější třídiče odpadu. 
Do 12. ročníku soutěže, kterou 
pořádá Moravskoslezský kraj 
s obalovou společností Eko-
-Kom, se zapojilo všech 300 
obcí a měst Moravskoslezské-
ho kraje. Organizátoři hodnoti-
li množství vytříděných odpadů 
na jednoho obyvatele a počet 
materiálů, které mohou lidé v ob-
cích odevzdávat. Dalším krité-
riem byla hustota sběrné sítě. 
„V Bohumíně mají lidé k dis-
pozici 122 sběrných sestav na 
třídění skla, papíru, plastů a ná-
pojových kartonů. Navíc mohou 
využívat sběrný dvůr v areálu 
BM servisu a mobilní sběrné 
dvory. Právě fakt, že lidé mají 
kontejnery po ruce a nemusí s vy-
tříděným odpadem chodit dale-
ko, je jedním z faktorů ús-
pěchu,“ přiblížil místostarosta.

Dalším plusem je podle něj 
i snaha města popularizovat 
třídění odpadů atraktivní for-
mou. Letos na podzim napří-
klad uspořádala radnice šesti-
týdenní zábavnou hru Třiď a bav 
se, při níž lidé hledali v terénu 
ukryté schránky s tričky v bar-
vách separačních kontejnerů. 
Tato dobrodružná bojovka se 
setkala s obrovským ohlasem 
a zvýšila povědomí lidí o nut-

nosti chovat se ekologicky. 
Celý podzim navíc probíhá na 
základních školách zábavný 
vzdělávací program pro děti 

Tonda Obal na cestách. Město 
podniká také další aktivity, aby 
systém třídění oslovil co nejvíce 
obyvatel. „Aktuálně rozšiřuje-
me kampaň „Chovám se ekolo-
gicky. Přidáte se?“. Každý, kdo se 
do ní zapojí, může získat výraz-
nou slevu za odvoz bioodpadu,“ 
dodal Macura.

Zástupci těch nejlépe třídí-
cích obcí a měst se setkali 8. 
listopadu v Červeném zámku 
v Hradci nad Moravicí, aby 
slavnostně převzali ceny. Bo-
humínští si tak domů přivezli 
už druhou keramickou popel-
nici. „Ochota našich obyvatel 

třídit odpady a efektivní systém 
svozu barevných nádob se od-
ráží také v našem rozpočtu. 
I díky tomu se cena za svoz ko-

munálního odpadu v Bohumíně 
už čtvrtým rokem nemění, což je 
pro občany další motivací k to-
mu, aby separovali,“ uzavřel 
Macura.

V rámci celorepublikového 
srovnání poskočil Moravsko-
slezský kraj o jednu příčku, což 
jej zařadilo na 7. místo. Jak vy-
plývá ze statistik společnosti 
Eko-Kom, na jednoho obyva-
tele kraje připadlo za rok 2015 
přesně 19,8 kilogramu vytřídě-
ného papíru, 11,7 kg plastu, 10,8 
kg skla a 0,2 kg nápojových kar-
tonů.

Jana KONČÍTKOVÁ

Bohumín má díky poctivému třídění už dvě stříbrné, byť keramické, popel-
nice za druhé místo v ekologické soutěži.  Foto: Pavel Čempěl

OCENĚNÍ V EKOLOGICKÉ SOUTĚŽI

Místní akční skupina Bohumínsko vyhlašuje výběrová řízení na tři pracovní 
místa. První dvě jsou na pozici projektového manažera MAS, jde o pracovní 

poměr na dobu určitou po dobu trvání projektu, maximálně do roku 2023. Třetí místo je na pozici manažera projektu, 
pracovní poměr na dobu určitou do 31. ledna 2018. Termín podání přihlášek je do 25. listopadu. Bližší informace na 
www.mas-bohuminsko.cz, sekce Aktuálně v MAS nebo www.bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Nabídka práce. (red)

Práce v akční skupině
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Posezení na náměstí bez třísky v hýždích
Rezavé konstrukce, oprýskaný 
lak. Vítr, déšť či sníh dávají 
napevno instalovaným 
lavičkám na veřejných 
prostranstvích co proto. Na 
nejexponovanějších místech, 
náměstí T. G. Masaryka 
a pěší zóně, proto nyní 
proběhla jejich renovace.

Je po sezoně, mnoho lidí už na 
lavičkách nevysedává, nastal tedy 
ideální čas na jejich obnovu. Je 
nepraktické renovovat posezení 
na místě, takže je technici odšrou-
bovali a odvezli do dílny. Díky 
tomu bylo možné také vycídit 
prostor pod lavičkami, čehož se 
ujali veřejně prospěšní pracovníci. 
Dlažbu vydrhli kartáči.

„Detailní prohlídka odhalila, že 
oprýskaným dřevěným prvkům lavi-
ček už hrozila hniloba. Bylo je třeba 
obrousit a znovu nalakovat. Nový 
nátěr dostaly i kovové konstrukce,“ 
uvedl vedoucí odboru životního pro-
středí a služeb Jan Jeziorský. Dodal, 
že šlo o první hromadnou obnovu 

laviček od jejich instalace na zre-
konstruovaných prostranstvích. 
Pěší zóna dostala novou podobu 
v roce 2001, kompletní proměna 
náměstí proběhla o pět let později.

Obnova laviček však kromě po-
zitivního výsledku způsobila i jisté 
komplikace. Nepozorní chodci za-
kopávali o úchytné šrouby v dlažbě, 
takže je bylo nutné dodatečně 

označit. Nyní už je první várka 
laviček po repasi zpět a postupně 
se budou na původních místech 
objevovat další. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Plná tělocvična strašidel a přízraků
S týdenním předstihem zdobili žáci z Bezručovy školy třídy a pečlivě se připravovali na 
Halloween. Poslední říjnový den se školou od rána linula vůně, protože děvčata z kroužku 
vaření napekla muffi  ny. Děti se nemohly dočkat.

Školáci se seřadili na chodbě a společně napochodo -
vali do tělocvičny. Čarodějnice a čarodějové, kostry, 
bílé paní, duchové. To byla přehlídka. Však se také 
soutěžilo o nejpěknějšího účastníka. A nebyla to soutěž 
jediná. Hned prvním úkolem, do kterého se zapojila 
celá škola, byl sběr papírových dýní. Rozsety byly po 
celé tělocvičně. Kdo jich nasbíral nejvíce v nejkratším 
čase, toho neminula odměna. Tu získali také žáci, 
jejichž číslu přálo štěstí při losování.

V dalších soutěžích o sladké odměny se utkaly jed-
notlivé třídy. Ti nejmenší dostali koště a museli pro-
letět slalomovou dráhou. Druháci zapojili 
svůj hmat. Dostali pásku přes oči 
a do rukou věrnou napodobe-
ninu nějakého tvora. Byla 
to myš, had, netopýr? 
Třeťáci se rozdělili na 
dvě družstva a vyráběli 
na čas mumii. Také 
čtvrťáci se rozdělili na 
skupiny. Vybrali si 
jednoho kandidáta, 
z krabice plné roztodiv-
ných oblečků vybrali do-
plňky a spíchli mu kostým 
nejpříšernějšího strašidla. 
I tentokrát byl čas neúprosný. Na 
nejstarší páťáky pak čekaly lavory s vodou 
a v nich plovoucí jablíčka. Ulovit je ústy s rukama za 
zády nebyla žádná hračka.

K Halloweenu patří samozřejmě koledování. Slad-
kou výslužkou byly v tomto případě právě muffi  ny 
z domácí kuchyně. Všichni si náramně pochutnali 
a pochvalovali si, že mají budoucí skvělé kuchařinky 
přímo ve škole.

Porota ještě vybrala ty nejlepší halloweenské masky 
a závěr patřil diskotéce. Školáci i učitelé si zatančili 
a už se těší na příští rok.

Světlana KRZYWOŇOVÁ

Brsleny jsou opadavé keře z če- 

ledi jesencovitých (Celastraceae), 

v Evropě rostou celkem čtyři dru-

hy. Pro své zářivé růžové plody 

a pestré podzimní zbarvení listů 

se pěstuje v parcích a zahradách 

mnoho dalších druhů.

Brslen evropský je rozšířen od 
Španělska po jižní Švédsko a Kav-
kaz, na východ jeho areál zasahuje 
až po Sibiř. Vyskytuje se hojně v luž- 
ních a listnatých lesích, křovinách, 
na skalách, starých zdech a pastvi-
nách. Miluje dobře provlhčené 
vápenaté a hluboké jílovité půdy – 
nacházíme ho od nížin až po nad -
mořskou výšku 1 200 metrů. 

Na podzim pukající plody brsle-
nu požírá mnoho druhů ptáků, kte-
ří jeho semena rozšiřují po okolí. 
Brslenové dřevo se dříve používalo 
na výrobu hudebních nástrojů 
nebo vřeten sloužících ke spřádání 
příze. Odtud také německý název 
keře Spindelstrauch, což v překladu 
znamená vřetenový keř.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska 
– rostliny (188)

Brslen evropský 
(Euonymus europaeus)

Foto: Bezručova škola
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Jeviště místního kina patřilo 3. listopadu pěveckým talentům. Ve velkém fi nále šestého 
ročníku soutěže Bohumínská Superstar se představilo osmnáct školou povinných zpěváků. 
Absolutní vítězství si zlatem v hrdle vybojovala studentka gymnázia Šárka Parmová 
(17). Porotu okouzlila interpretací písně Russian Roulette zpěvačky Rihanny.

V letošním ročníku organizátoři ctili jeho název, 
a tak se do soutěže mohli hlásit pouze mladí pěvci 
z Bohumína a okolních měst. V minulosti totiž při-
jížděli i z velkých dálek. I tak se našlo třiatřicet talentů, 
z nichž musela porota v prvním kole vybrat osmnáct 
budoucích fi nalistů. Až na dvě výjimky šlo o ryze dívčí 
klání. „Pokud jde o soutěže, dívky jsou většinou aktiv-
nější a průbojnější. U zpěvu mají chlapci navíc v tom-
to věku hendikep v podobě mutování,“ konstatoval 
ředitel pořádající K3 Bohumín Karel Balcar. 

Ve finále zpíval každý účastník před 
zaplněným hledištěm jednu píseň s hu-
debním doprovodem podle svého výběru. 
Pěvecké nadání i celkový projev hodnotila 
pětičlenná porota. Ta po dvě a půl hodiny trva-
jící přehlídce vyhlásila nejlepší »superstar« 
v jednotlivých kategoriích. Vítězové obdrželi 
ceny, které věnovali partneři akce, město Bohu-
mín a společnosti Bospor, Gigatech a Rektis. 

Text: Pavel ČEMPĚL, foto: Karel BALCAR

Pestrobarevný tulák na exkurzi ve fabrice
Městští strážníci mají v rajónu dalšího nezbed-

níka. Pravidelně je zaměstnává pestrobarevný 

obyvatel zvířecí farmy v Hobbyparku, který má 

toulavé nohy. Kromě svého ofi ciálního bydliště 

se páv velmi rád ukazuje u blízkého gymnázia 

a často zavítá i do sousední fi rmy, kde mu dělají 

společnost kamiony a vysokozdvižné vozíky.

„Recyklační závod s naší farmou sousedí a na zvuky, 
které se z něj linou, je páv zvyklý a nevylekají jej. Často 
proto přeletí vysoký plot a dělá zaměstnancům fi rmy 
společnost,“ uvedl správce farmy Petr Lakomý. V mi-
nulých dnech však předvedl paví sameček husarský 
kousek. Udělal si dobrodružný výlet přes dálniční 

přivaděč i železnici až do areálu Rockwoolu ve Skře-
čoni. Doma přitom na tuláka, který se dosud ze svých 
cest vždy vrátil, čekala jeho družka i ošetřovatelé.

„Strážníci nám dali avízo, že páv tentokrát skončil 
ve Skřečoni. Čekali jsme, zda se vrátí, ale marně. Stále 
přebýval v blízkosti Rockwoolu, takže nám nezbylo, 
než vzít síť, klec a dojet si pro něj,“ popsal peripetie 
s tulákem Lakomý. Uprchlíka, který byl živ a zdrav, 
se nakonec podařilo lapit a dovézt zpět na ranč. Na 
nějaký čas teď ale vyfasoval domácí vězení a na vol-
né vycházky si musí chvíli počkat. 

Páv s pávicí mají tři roky, do Bohumína přicesto-
vali od chovatele z Čech a hned se stali atrakcí 

Hobbyparku. Další tři malí pávi na volné procházky 
zatím čekají ve výběhu. Nejprve si musí zvyknout 
na prostředí, a až pak je chovatelé budou moci 
vypustit do parku.

Zvířecí farma funguje v Hobbyparku už několik 
měsíců a domov v ní našlo přes 70 zvířat. Kromě 
drůbeže tady nechybí kozy a ovce nebo morčata. 
Některá z nich na farmě zůstanou celou zimu, naopak 
ta, která hůře snášejí chladné počasí, už pečovatelé 
přemístili k soukromým chovatelům. Na jaře se na 
farmu opět vrátí. Kontaktní zóna se pro veřejnost 
otevře opět v květnu. V příštím roce by se navíc farma 
mohla rozrůst o další výběh. Její správci uvažují 
o chovu domestikovaných lam alpak, které dorůs-
tají do výšky jednoho metru.

Lucie KOLKOVÁ

Zlato v hrdlech nadaných školáků

 I. kategorie: 1. Kris-

týna Ondrášková (8); 
2. Anna Giecková (8); 
3. Amálie Kováčiková (6), 
všechny ZŠ Skřečoň 

 II. kategorie: 1. Barbora Čepová 

(10), gymnázium; 2. Soňa Kasanová 
(9),  ZŠ Záblatí; 3. Eliška Vladyková (10), 
Masarykova ZŠ
 III. kategorie: 1. Natali Pohlová 

(12), Masarykova ZŠ; 2. Anežka Gerne-
rová (12), gymnázium; 3. Anet Zavě-
ruchová (13), Masarykova ZŠ
 IV. kategorie: 1. Šárka Parmová 

(17), gymnázium 
 Duet: 1. Eva a 

Soňa Kasanovy

BOHUMÍNSKÁ

SUPERSTAR 

ŠÁRKA 

PARMOVÁ

Výsledky
soutěže

Foto: Pavel Čempěl a Petr Lakomý 
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V krajských volbách lidé ukázali, co chtějí
Polovina voleb-
ního období za 
námi, kraj má 
nového hejtmana, 
Amerika nového 
prezidenta a tak 
mnozí – tradiční 
politici nedobro-
volně odcházejí 
do „důchodu“…

Úvodem si dovolím ještě jedno krátké a trošku 
jiné shrnutí krajských voleb ve městě Bohumín. Vo-
lební účast opět nižší, cca o 9% oproti minulým 
krajským volbám. Přesto NEZÁVISLÝM v Bohumíně 
dalo svůj hlas 5,2 % voličů, což je dvojnásobný nárůst. 
Děkujeme! Nepochybně za úspěšné se dá označit 
ANO a SPO-SPD. Gratulujeme! Naopak značný pro-
pad oproti roku 2012 a malé zemětřesení v Bohumí-
ně zaznamenala tradiční ČSSD (od voličů obdržela 
až o cca 17% méně) a stejně tak si pokles v Bohu-
míně připsala i KSČM, ODS a TOP09. Že by to byl 
začátek konce některých tradičních politiků…

Nejen kraj, ale i Bohumín se musí změnit. Vše je 
tady moc neměnné, rutinní, včetně způsobů života, 
zvyků a také myšlení mnohých lidí. Občané města 
by se měli aktivněji zapojit do dění a hlavně by ne-
měli rezignovat a jen čekat, co jim malá skupinka 
předloží. Myslím, že bychom měli stejně, jako Ost-
rava nabídnout lidem podíl na rozhodování např. 
prostřednictvím tzv. pocitových map nebo partici-
pačního rozpočtu. Lidé musí mít větší prostor pro 
prosazování svých nápadů, návrhů a priorit, než jen 
možnost si vybírat jména ulic nebo názvy dětských 
hřišť, rančů a stezek …

Svítá na lepší časy? Nedávno jsem byl účasten 
jednání komise pro územní rozvoj a podnikání ve-
dené panem Sedláčkem (bez účasti vedení města) 
a naopak tak za účasti dvou zajímavých odborníků 
z našeho kraje. Byla to skutečně věcná a rovnocenná 
diskuse na téma, jak v našem městě probudit vlastní 
lidi k aktivitě, jak podpořit začínající a nejen mladé 
podnikatele, jak přivést do města nové investory, 
jak změnit v mnohých z nás tradiční a zaběhlý způ-
sob života. Pokud se toto podaří, pak by místní a 
tradiční slogan „Město, ve kterém stojí za to žít“, již 
nemusel být jen prázdnými a nenaplněnými slovy. 

My musíme někam směřovat, musíme se naučit více 
využít potenciál polohy města, musíme se umět 
nabídnout hlavně těm perspektivním a schopným 
a ne jen těm co hledají v Bohumíně dočasné „soci-
ální“ bydlení. A právě i v komisi panoval názor, že 
v tomto naše město oproti jiným dosti zaostává. 
Nesmíme se soustředit jen na porcování obrovské-
ho rozpočtu města, který mnozí používají hlavně 
k uspokojení vlastních aktivit a mzdových požadav-
ků, vlastních priorit a také někdy jen k uspokojení 
malé skupiny svých místních fanoušků.    

Komise se také shodla, že zaostáváme v podpoře 
malých podnikatelů, podpoře nových investorů, 
podpoře mladých a podnikatelsky aktivních lidí. 
Těch, co jen čekají s nataženou rukou, aby svými 
aktivitami vyplnili zábavou svůj volný čas je všude 
skutečně dostatek, ale naopak těch, co bez veřejné 
podpory dokážou rozjet a udržet třeba jen malou 
fi rmičku (např. jako nejmenovaná mladá dáma svůj 
salónek krásy) je jako šafránu. A asi i proto již v těch-
to krajských volbách lidé ukázali, co chtějí. Chtějí, 
aby náš kraj vedli praktici a odborníci a ne jen lidé 
s povoláním „politici“…     

Martin Schubert, Hnutí NEZÁVISLÍ

POLITIKA

Krajská liga mužů MS kraje

 Utkání  Skóre  Body

1. HC Orlová  6  39:11  17
2. HC Bospor Bohumín  4  23 : 14 10

3. TJ Horní Benešov  5  18 : 15 9
4. HK Krnov  5 26 :24 9
5. HC Studénka  5  27 : 20 7
6. HC Rožnov p. R.  5  15: 23  5
7. HC Wolves Český Těšín 6  19:37  3
8. HK Nový Jičín  6  18:41  3

MSK LMŽD – liga mladších žáků D 2005–2006

 Utkání  Skóre  Body

1. HC Olomouc 11 80:40 18
2. HK Mladí Draci Šumperk 11 90:36 16
3. HC Uničov 10 96:43 15
4. HK Nový Jičín 10 69:60 12
5. HC Bospor Bohumín 11 51:59 12

6. LHK Jestřábi Prostějov 10 36:43 11
7. HC Zubr Přerov 11 65:78 9
8. HK Krnov mládež 10 46:49 7
9. HC Černí Vlci 10 18:77 2
10. HC Studénka 10 21:87 2

Hokejová družstva HC Bospor Bohumín 
mají za sebou úspěšný začátek 
sezony. 

Oddíl mladších žáků pod vedením trenéra 
Marka Ivana už bodoval v sedmi zápasech 
a je po desátém kole základní části krajské 
ligy mladších žáků na pěkném pátém místě.

Ještě lepší start má za sebou družstvo mužů, 
které je nováčkem v krajské lize. Bohumínský 
klub je po osmém kole soutěže na výborném 
druhém místě, když bodoval ve všech odehra-
ných zápasech včetně derby, které tým ode-
hrál na ledě vedoucí Orlové. 

Další zápas na domácím ledě sehraje tým 
Bohumína v sobotu 19. listopadu od 17.30 
hodin s mužstvem vlků z Českého Těšína. Ná-
sleduje zápas v sobotu 26. listopadu v 17.30 
hodin, kdy HC Bospor v regionálním derby 
dvou nejlepších týmů soutěže přivítá družstvo 
Slovanu Orlová.  

Roman KLEPEK, předseda HC Bospor Bohumín

Vydařený začátek sezony 
HC Bospor Bohumín

Medailové žně na plaveckých přeborech 
Historicky nejpočetnější výprava reprezentantů Plaveckého klubu Bohumín 
závodila 4. a 5. listopadu na meziokresních přeborech žactva a dorostu 
v Karviné. Sedmatřicítka bohumínských byla po domácích plavcích druhým 
nejpočetnějším týmem. Vedle takřka kompletní sestavy závodníků se v Karviné 
představili rovněž kondiční plavci a děti z přípravky. U mnoha z nich šlo o první 
opravdové závody v životě. 

Vysoký počet závodníků se zúročil množ-
stvím vyplavaných medailí. V počtu umístění 
na stupních vítězů neměl bohumínský klub na 
přeborech konkurenci. Osm bohumínských 
odchovanců zvítězilo alespoň v jednom závodě. 
Karel Babicz ovládl celkem šest disciplín, Ond- 
ra Kyjonka čtyři. Anežka Malcharová a Sam 
Hübscher slavili třikrát, Kuba Gryc a Marcel 
Grüner vystoupili na nejvyšší stupínek dvakrát, 
Vítek Klich a Alex Míčová zvítězili jednou.

Na stupně vítězů v jednotlivých disciplí-
nách se dále probojovali i Matěj Gryc, Nikča 
Šelongová, Anička Kohanová, Andrejka Czerná, 
Kuba Křistek, Lukáš Orlík a Matěj Kolarczyk. 

Na váze výsledkům přidává, že v některých 
startech museli medailisté porazit i více než 
třicet soupeřů, což v minulosti nebylo na me-
ziokresních přeborech zvykem. Zbývající 
plavci sice na medaile nedosáhli, ale někteří 
k nim neměli daleko. Navíc množství překo-
naných osobních rekordů a skvělá atmosféra 
musely nadchnout většinu přítomných. 

Nejbližší možností navázat na úspěšný ví-
kend v Karviné budou mít starší žáci 18. a 19. 
listopadu na oblastních přeborech v Havířově. 
Mladší žáci se představí o týden později v Opavě.

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Úspěšná výprava mladých 
bohumínských plavců. 

Foto: PK Bohumín

Bospor pořádá pro veřejnost »Vánoční fotbalo-
vý turnaj«. Klání se uskuteční na umělém tráv-

níku ve sportovní hale 10. prosince. Prezentace začíná v 8, utkání v 9 hodin. Organizátoři počítají s účas-
tí maximálně osmi desetičlenných družstev. Do turnaje se mohou hlásit hráči nad osmnáct let, včetně 
registrovaných. Přihlášky se přijímají do 5. prosince e-mailem na adresách sportovni-hala@bospor.info 
nebo kaminek.petr@bospor.info, případně telefonicky na číslech  731 818 545, 734 788 664.  (red)

Fotbalový turnaj pro veřejnost
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CVIČENÍ

Osm oddílů mělo své 
zastoupení na Mistrovství 
severní Moravy v klasickém 
(RAW) silovém trojboji. 
V sobotu 29. října jej pořádal 
oddíl silového trojboje TJ 
Viktorie Bohumín ve své 
starobohumínské základně.

Klání se zúčastnilo deset žen 
a devětadvacet mužů. K vidění 
byly úctyhodné výkony a padlo 
také několik republikových rekor- 
dů. Tabulky přepisovala Helena 
Nucová z Pohořelic, která v kate-
gorii žen do 63 kilogramů zvládla 
v benchpressu 73 kg. Pavel Hroš 
ze Zlína si mezi dorostenci do 83 
připsal v pozvedu 230 kg. Rekordy 

Rekordy a vítězství domácích siláků

jako na běžícím pásu trhal krnov- 
ský Rémy Krayzel ve veteránské 
kategorii M3 do 83 kg. V dřepu 
zvedl rekordních 185 kg a v bench-
pressu 167,5 kg. Mimořádně cen-
ný rekord ovšem vytvořila také 
domácí Kateřina Skudříková, 
když mezi juniorkami do 84 kg 
zvládla v pozvedu 135,5 kg. Kromě 
národních rekordů padlo na seve-

romoravském mistrovství také 
mnoho rekordů osobních.

V hodnocení oddílů se nakonec 
z celkového vítězství radovala 
domácí Viktorka, přestože se pět 
jejích členů účastnilo své první 
soutěže. Druhé místo obsadila TJ 
Olympia Zlín a třetí PWL Vision 
Nutrition 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Vítězové jednotlivých kategorií 

Mistrovství severní Moravy 

v klasickém (RAW) 

silovém trojboji

Ženy (sloučená do 47, do 52 
a do 57 kg): Eliška Petříčková 

(22), TJ Viktorie Bohumín

Ženy (sloučená do 63 a do 84 kg): 
Helena Nucová (25), TJ Sokol 
Pohořelice
Muži (do 66 kg): Martin Matis 

(22), TJ Viktorie Bohumín

Muži (do 74 kg): Marcel Rösler 
(40), PWL Vision Nutrition
Muži (do 83 kg): Rémy Krayzel 
(61), TJ Lokomotiva Krnov
Muži (do 93 kg): Lukáš Kovařík 
(26), TJ Olympia Zlín
Muži (do 105 kg): David Hadáček 
(29), Colbert club SSK Vítkovice
Muži (sloučená do 120 a nad 
120 kg): Lukáš Strouhal (31), 

TJ Viktorie Bohumín

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu, 19 hodin; STEP 
AEROBIK v pondělí a středu v 18 hodin; 
KRUHOVÝ TRÉNING  v pondělí od 19 ho-
din; BOSU (začátečníci) ve čtvrtek v 17 
hodin; TABATA v úterý v 10 a 17 hodin, 
ve čtvrtek v 19 hodin; INDOOR CYCLING 
v úterý v 17 a 18 hodin, ve čtvrtek v 18 
hodin, v pátek v 19 hodin; FORMOVÁNÍ 
POSTAVY v úterý v 19.15 hodin, v pátek 
v 17 hodin; FUNKČNÍ TRÉNINK ve středu 
v 19.15 hodin; CVIČENÍ S KOČÁRKEM ve 
čtvrtek v 10 hodin. Sportcentrum Bohu-
mín, www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace 731 905 040 (jóga),  724 
556 557 (ostatní). 

 ● 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.

 ● ČCHI-KUNG, TAI-ČI v úterý v 18.30 ho-
din, meditační centrum Probuzení.  
608 974 110. www.centrumprobuzeni.cz.
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Milovala svou rodinu, chtěla žít, 

přišla nemoc zlá a musela odejít.

5. listopadu jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí

paní Vlasty SCHULZOVÉ
ze Šunychlu.


Opustila nás bez slůvka rozloučení 

po dlouhé nemoci.
Vzpomínají manžel 

a dcery Eva a Věra s rodinami.

Odešla jsi, jak osud si to přál, 

ale v našich srdcích žiješ stále dál.

16. listopadu si připomínáme 
11. smutné výročí úmrtí 

naší drahé maminky, 

paní Hedviky MACHACZKOVÉ.


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

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

8. listopadu jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka ŠTÁBLY.


Nikdy nezapomeneme.

Manželka Helena a děti s rodinami.

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

Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, jen bolestné vzpomínky nám zanechal.

16. listopadu si připomínáme 15. výročí úmrtí 
našeho tatínka a dědečka, 

pana Zdeňka DOSEDĚLA.


S láskou, úctou a bolestí v srdcích vzpomínají 

a nikdy nezapomenou dcery Eva, Iva a Marcela 
s rodinami.

13. listopadu jsme vzpomněli 
56. výročí úmrtí 

pana Karla RADIŇÁKA.
Zároveň jsme si 7. května připomněli 

jeho nedožité 100. narozeniny


S láskou a úctou vzpomínají 

synové Eduard a Erich s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

22. listopadu uplynou 3 roky, 
kdy nás opustil 

pan Emil CZERNÝ.


S láskou vzpomínají manželka Marie, 

dcera Alena a syn Miroslav s rodinami.

Odešla... Jediná na světě, jež nikdy nezradí, 

na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, 

byla to nejdražší, byla to maminka.

11. listopadu jsme vzpomněli 25. výročí úmrtí
paní Anny KLIMŠOVÉ

a zároveň jsme 17. června vzpomněli 
29. výročí úmrtí

pana Lubomíra KLIMŠI
z Vrbice.

S láskou a úctou vzpomínají synové Jaroslav a Lubomír s rodinami 
a sestra Alžběta Kudlová s rodinou.

Večer, když slunce zemi opustilo, tvoje srdce se navždy zastavilo. 

Odešla jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou. 

Zavřela jsi oči, chtělo se ti spát, aniž jsi tušila, co to má znamenat. 

Nebylo ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohla žít.

22. listopadu vzpomeneme 
9. smutné výročí úmrtí 

paní Františky JANDOVÉ.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 

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

Lucka s přítelem Markem a pravnučka Lilinka.

VZPOMÍNKY

Osud nevrátí, co si již vzal, nechal jen vzpomínky, bolest a žal.

4. listopadu jsme si připomněli 
smutné 12. výročí úmrtí 

paní Alžběty OLŠÁKOVÉ.


Se slzou v oku a velkou bolestí v srdci 

stále vzpomínají manžel Bohumír, 
dcera Dana a syn Vladimír s rodinami.

Osud nevrací, co jednou vzal, 

zůstaly vzpomínky, smutek a žal.

15. listopadu by oslavila 75. narozeniny naše 
milovaná manželka, maminka a babička, 

paní Erna KISIALOVÁ.
13. ledna si připomeneme smutné výročí, 

21 let, kdy nás navždy opustila.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Tadeáš, 

dcery Jana a Pavlína s manželem 
a vnuci Barbora, Martin, Martina a Jiří.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

15. listopadu jsme vzpomněli 
6. smutné výročí úmrtí 

pana Evžena POPKA
ze Skřečoně.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn, 

příbuzní a přátelé.

Odcházím navždy, moji milí, ruky stisk už vám nemohu dát. 

Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo mě měl rád.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným 
a známým smutnou zprávu, že nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán, 
dědeček, pradědeček, švagr a strýc, 

pan Emanuel CHYRČ.
Zemřel nečekaně 3. listopadu ve věku 78 let. 

Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu. 
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
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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

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

27. listopadu by oslavila 80. narozeniny 
naše milovaná maminka, 

babička a prababička,

paní Františka GORGOŠOVÁ.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Po krátkých cestách chodili jsme spolu, na dalekou odešel jsi sám. 

Smutný je domov, prázdno je v něm, chybíš mi, chybíš nám všem.

28. listopadu vzpomeneme 7. výročí úmrtí

pana Zdeňka UHRA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Adélka, 

dcery Hanka s manželem Čestmírem, 
Ivanka s manželem Heřmanem, 

vnoučata Filip, Monička, Eliška a Kamil.

VZPOMÍNKY

Člověk nezemřel, pokud žije ve vzpomínkách svých milých.

27. listopadu vzpomeneme 
12. 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.

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.

26. listopadu by oslavila 90. narozeniny 
naše milovaná maminka, babička a prababička,

paní Jindřiška KOLESÁROVÁ.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcera Zdenka a syn Stanislav s rodinami.

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

REALITY

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

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

 ● Pro d ám ro dinný  d omek 
v Rychvaldě v Husitské ulici. 
730 892 711.

 ● Prodám starší rodinný domek 
ve Skřečoni.  731 625 603.

 ● Pronajmu byt 1+1 Boh. 736 
228 883.

 ● Pronajmu družst. byt 1+1 
s kabinetem v nízké zástavbě ve 
středu města Bohumína.  605 
418 933.

 ● Prodám zahradu v ul. Petra 
Cingra.  604 515 750.

 ● Prostory k pronájmu Kadeř-
nictví Eva, T. G. Masaryka.  605 
745 704.

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.

RŮZNÉ

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

INZERCE

24. listopadu oslaví své 90. narozeniny
paní Eliška SPÁČILOVÁ.

Vše nejlepší, hodně radosti a lásky, osobní spokojenosti 
a hlavně mnoho zdraví do dalších let přeje dcera Alice s rodinou, 

synové Jaroslav a Jiří s rodinami, 
všechna vnoučata, pravnoučata a prapravnučka.

Své »ano« si řekly tyto páry
Miloslav Mahut a Eva Chlebišová, oba z Ostravy
Jaromír Glac a Barbora Kytlicová, oba z Bohumína
Michael Ščuka z Bohumína a Marie Ferencová z Ostravy
Denis Fonti a Martina Farbárová, oba z Bohumína
Lukáš Bútora a Kristýna Slončíková, oba z Bohumína
Pavel Sikora a Hana Kouřilová, oba z Dolní Lutyně (mat)

Naposledy jsme se rozloučili
Detková Klára * 1929 z Nové-

ho Bohumína  Kakala František 
* 1921 z Nového Bohumína  
Mrózková Elfrída * 1916 ze Skře-
čoně  Rajnošková Valerie * 1944 
z Nového Bohumína  Slezák 
Adolf * 1930 z Nového Bohumí-
na  Stawowczyk Otakar * 1932 

z Nového Bohumína 
 Svetlánska Mária * 
1952 z Nového Bohumína  Ven-
cálek Miroslav * 1942 z Nového 
Bohumína  Vítečková Květosla-
va * 1945 z Nového Bohumína  
Zufalý Zdeněk, Ing. * 1933 ze 
Záblatí  (mat)

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli 

21. října rozloučit s naší milova-
nou manželkou, maminkou, ba-
bičkou a tetou Valerií Rajnoško-
vou. Děkujeme za květinové dary. 
Zároveň děkujeme primáři, léka-
řům, sestrám a celému personálu 
interny Bohumínské městské ne-
mocnice za velice profesionální 
a lidský přístup v době její hospi-
talizace. Rodina RAJNOŠKOVA

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

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formulá-
ře na webu města v sekci inzerce.

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

zpravodajství/městské noviny Oko.
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Projekt Hodinový vnuk s novou posilou
V Bohumíně se před třemi 
lety zrodil projekt Hodinový 
vnuk. Studenti místních 
středních škol zprvu vyráželi 
za pacienty do nemocnice, 
aby jim zpříjemnili a ukrátili 
chvíle během hospitalizace. 
Projekt se záhy rozrostl, 
ke študákům se přidali 
členové bohumínského 
klubu seniorů a pole 
aktivit se rozšířilo na tři 
místní domovy důchodců.

Dobrovolníci navštěvují třikrát 
týdně obyvatele zdejších domovů 
a tráví s nimi volný čas. Povídají 
si, předčítají, hrají společenské 
hry, poslouchají hudbu nebo se 
vydávají na procházky po okolí. 
„Dobrovolníci navštěvují klienty 
dvou domovů ve Starém Bohumíně, 
ve Farské a Slezské ulici, a v Šuny-
chelské v areálu bývalých novobohu-
mínských kasáren,“ uvedl autor pro-
jektu a předseda spolku Počte-
níčko Ivan Sekanina.

Za »neznámými« babičkami 
a dědečky vyrážejí studenti bo-
humínského gymnázia a střední 
školy i členové klubu seniorů, 
aktuálně je dobrovolníků už třicet. 
Stále se hlásí nové posily a jed-
nou z nich je i Helena Gorecká 

(36) z Karviné. Její působení je 
naprosto unikátní, protože je od 
narození nevidomá. Ač sama 
hendikepovaná, má touhu pomá-
hat druhým. Ve starobohumín-
ském domově navštěvuje klient-
ku, která sama o zrak v pozdním 
věku přišla. „Nevidomý nevidomé-
mu lépe vysvětlí, jak má co dělat, 
protože má osobní zkušenosti a do-
káže se do pocitů toho druhého 
vžít,“ vysvětlila Gorecká. Se svou 
novou svěřenkyní Helenkou si 

nejčastěji povídá, ale na přání jí 
také předčítá z knih tištěných 
braillovým písmem. Helena Go-
recká se ve svém volnu věnuje 
keramice, a také tím může být své 
jmenovkyni prospěšná. „Slepota je 
nejhorším z postižení. A překvapivě 
je horší, když se někdo narodí slepý, 
než když o zrak přijde později. Ten 
si totiž dokáže představit svět, bar-
vy, a když si nějaký předmět osahá, 
vybaví se mu vzpomínky, jak vy-
padal,“ popisuje svět věčné tmy 

Gorecká. Sama se aktivně snaží 
o zlepšení života nevidomých. 
V Karviné se i díky její iniciativě 
podařilo označit braillovým pís-
mem autobusové zastávky, odpad-
kové koše či ozvučit přechody. 
Snem Heleny Gorecké je práce 
telefonní operátorky, chybí jí totiž 
komunikace. Díky působení v pro- 
jektu Hodinový vnuk a osobnímu 
kontaktu se tak cítí naplněná a na-
víc pomáhá druhým. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Do domova ve Starém Bohumíně dochází 
Helena Gorecká se svým vodícím psem Rockym.
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LATINSKÝ CITÁT: Jazyk nemoudrého bývá jeho zkázou.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 26.11. od 8 hodin VÁNOČNÍ 

TRHY. Betlém, stánky s občerst-
vením a vánočním zbožím, vý-
tvarná dílna, promítání pohá-
dek pro děti. Součástí bude 
pokus o český rekord - nejvíce 
dopisů Ježíškovi vhozených do 
schránky za jediný den. Nám. T. 
G. Masaryka a  foyer kina.
PROGRAM

8.30 KEEP SMILING GOSPEL 
(gospelové písně a spirituály)
9.45 CAMERATA 
(historická lidová hudba)
10.20 NO IDEA 
(hudební skupina)
10.50 CAMERATA
11.20 NO IDEA
13.00 VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ, 
ZŠ, ZUŠ, GYMNÁZIA.
 ● 27.11. v 17 hodin ROZSVĚCO-

VÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ. 
Pěvecké vystoupení Hany Kříž-
kové, rozsvěcení vánočních 
stromů, ohňostroj. Nám. T. G. 
Masaryka, vstup zdarma.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 16.11. v 19 hodin TEORIE TYG- 

RA. Film Česko (Komedie), 2016, 
přístupný, 101 minut, 50 Kč.

 ● 17.11. v 15 hodin DOCTOR 
STRANGE. Film USA (Komiks), 

2016, dabing, přístupný od 12 
let, 115 minut, 110 Kč.

 ● 17.11. v 19 hodin, 18.11., 
19.11. a 20.11. v 15 hodin, 26.11. 
v 19 hodin FANTASTICKÁ ZVÍŘA-
TA A KDE JE NAJÍT. Film Velká 
Británie, USA (Fantasy), 2016, 
dabing, přístupný, 133 minut. 
17.11. a 20.11. ve 3D za 150 Kč; 
18.11., 19.11. a 26.11. 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.

 ● 20.11. v 19 hodin MUŽ JMÉ-
NEM OVE. Film Švédsko (Drama/ 
Komedie), 2015, titulky, přístup-
ný od 12 let, 116 minut, 80 Kč.

 ● 23.11. v 19 hodin INFERNO. 
Film USA (Mysteriózní / Thriller), 
2016, titulky, přístupný od 12 
let, 122 minut, 100 Kč.

 ● 24.11. v 19 hodin ZÚČTOVÁ-
NÍ. Film USA (Akční), 2016, titul-
ky, 128 minut, 110 Kč.

 ● 26.11. v 15 hodin AKCE ARK-
TIDA. Film Norsko (Rodinný), 
2014, dabing, přístupný, 87 mi-
nut, 90 Kč.

 ● 27.11. a 28.11. v 19 hodin PŘÍ-
CHOZÍ. Film USA (Sci-fi ), 2016, ti-
tulky, přístupný, 117 min., 110 Kč.

 ● 30.11. v 19 hodin SNOWDEN. 
Film USA (Životopisný / Špio-
nážní), 2016, přístupný, 134 mi-
nut, 90 Kč.

PRO DĚTI

 ● 20.11. v 10 hodin ZVÍŘÁTKA A 
PETROVŠTÍ. Divadlo pro děti na 
motivy oblíbených pohádek. 
Sál kina, 60 Kč.

 ● 24.11. v 9.30 hodin a 27.11. 
v 10 hodin U VODY. Promítání 
kreslených večerníčků pro ma-
minky s dětmi. Sál kina, 20 Kč.

 ● 26.11. v 10 hodin POHÁDKY 
Z HOR. Promítání kreslených 
večerníčků pro maminky s dět-
mi. Sál kina, 20 Kč.

DIVADLO

 ● 25.11. v 19 hodin SCREA-
MERS: VIDEOPŮJČOVNA. Dvou-
hodinová zábavná travesti 
show. Sál kina, 250, 280 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 17.11. a 18.11. ve 13–17 ho-
din PRŤOLATA VYRÁBÍ...  JEŽKA 
S OVOCEM. Výtvarná dílna pro 
předškoláky, malé školáky a děti 
z rodinných center. Dětské odd. 
Nový Bohumín.

 ● 17.11. a 18.11. ve 13–17 ho-
din TÝDEN HER. Hraní desko-
vých her. Knihovna Skřečoň.

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

 ● 18.11 a 25.11. v 15–17 hodin 
DESKOVKY S TERKOU. Kroužek 
deskových her a soutěží. Dětské 
odd. Nový Bohumín.

 ● 25.11. ve 14 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 30.11. ve 13–17 hodin LETEM 
SVĚTEM. Nová vědomostní sou-
těž plná kvízů, křížovek a háda-
nek. Každý měsíc nové okruhy 
otázek. Dětské odd. knihovny.
BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 24.11. v 17 hodin JIŽNÍ AFRI-
KA. Cestovatel Petr Nazarov 
přiblíží několikatýdenní cestu 
od Atlantiku až k Indickému 
oceánu. Přednášková místnost 
knihovny, 50 Kč.

 ● 25.11. v 17-22 hodin SNOW 
FILM FEST. Festival nejlepších 
outdoorových filmů se zimní 
tématikou. Hosté Jaromír Otru-
ba a Dalibor Vu povyprávějí o 
cestě na Mont Blanc. Přednáš-
ková místnost knihovny, 70 Kč.

ALMA MATER

www.almamater.cz, 
 608 608 955,  608 975 161

Na akce je nutná rezervace.

 ● 21.11. od 17.30 hodin UMÍM SE 
UZDRAVIT. Léčivé povídání s Re-
nátou Rowenou. Solná jeskyně.

 ● 23.11. od 18 hodin VYŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ. Solná jeskyně.

 ● 1.12. v 17 hodin VALNÁ HRO-
MADA. Schůze členek spolku, 
sokolovna v Záblatí.

SPORT

 ● 19.11. v 9 hodin ABYZADNI-
CENEZMĚKLA. Zahájení zimní-
ho seriálu cyklistických výletů. 
Start z nám. T. G. Masaryka.
HOKEJ

Krajská liga mužů.
 ● 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

 ● 19.11 v 8–19 hodin FRISBEE. 
Mistrovství ČR Juniorů

 ● 20.11. v 8–16 hodin FRISBEE. 
Mistrovství ČR Juniorů

 ● 24.11. v 9–14 hodin FOTBALO-
VÝ TURNAJ MĚSTSKÝCH POLICIÍ.

 ● 27.11. v 9–18 hodin BOSPOR
–YONEX. 3. kolo badminton. ligy.

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 16.11. do 4.12.

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

POMŮCKA: ANDEZIT, RATA, TANTE
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Prodej nemovitostí 
ve Skřečoni

Město Bohumín v roli opat-
rovníka nabízí k prodeji soubor 
nemovitostí ve Skřečoni. Jde 
o rodinný dům v Úvozní ulici číslo 
92 s pozemky – zastavěná plocha 
a nádvoří (372 m2), zahrada (761 
m2), orná půda (1 274 m2), ostatní 
plocha (1 011 m2). Soubor nemovi-
tostí se prodává pouze jako celek, 
minimální kupní cena je 860 tisíc. 
Prodej podléhá schválení soudu. 
Zájemci mohou předkládat nabíd-
ky v infocentru městského úřadu 
do 30. listopadu. Bližší informa-
ce podá Eva Nováková, kancelář 
A129,  596 092 167, e-mail 
novakova.eva@mubo.cz.

 (red)

Všeználci se radili 
se starostou

Jaké to je vést Bohumín? Kdo se 

o město stará, aby se nám v něm 

líbilo a žilo spokojeně? Odpovědi 

na tyto otázky se vydaly hledat 

děti třídy Všeználků z mateřinky 

Rafík. 

Na radnici návštěvu ochotně přijal 
starosta Petr Vícha. Děti se usadily do 
křesel u stolu pana starosty a »jedná-
ní« mohlo začít. Děti se vší vážností 
sdělovaly prvnímu muži Bohumína 
své postřehy a on si je pečlivě zazna-
menával a odpovídal na zvídavé 
otázky Všeználků. 

Příjemné dopoledne pan starosta 
uzavřel svatbou nanečisto. Vzhledem 
k tomu, že snoubenci nesplnili jednu 
z důležitých podmínek k uzavření 
sňatku, a to dovršení plnoletosti, byli 
vyzváni, aby přišli opět za minimálně 
dvanáct let, kdy podmínku splní. 

Děkujeme starostovi Petru Víchovi 
za příjemné dopoledne a za čas, který 
nám věnoval, a obohatil tak poznání 
dětí, které už znají odpověď na výše 
zmíněné otázky.

Soňa MINOLOVÁ, MŠ Rafík

MARYŠKA 

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

 776 577 722
 ● 21.11. od 15 hodin TVOŘIVÝ JAR-

MARK. Předvánoční výtvarná dílna.
 ● Od 25.11. VÍME, CO DÝCHÁME? Výsta-

va žáků Benešovy školy, kteří mapovali 
ovzduší na Bohumínsku. Výstava potrvá 
do 3.12., ke zhlédnutí každé úterý a čtvr-
tek v 15–18 hodin a v době konání akcí. 

 ● 29.11. v 17 hodin PRACH POD ELEK-
TRONOVÝM MIKROSKOPEM. Přednáška 
experta na kvalitu ovzduší Jiřího Bílka. 

 ● Každou středu v 15 hodin KROJE 
V MARYŠCE. Vlastivědně-etnografický 
klub, který se věnuje tradici bohumín-
ského kroje.

CO – KDY – KDE

Rozsvěcování stromů
V neděli 27. listopadu se slavnost-

ně rozzáří vánoční stromy na náměs-
tí T. G. Masaryka. Hvězdou programu 
bude Hana Křížková s koncertním 

Odpoledne 31. října se třídy Nerudovy školky proměnily ve 
třídy kouzelnické. Učitelky v čarodějky Dobrodějky, které 
provázely děti všemi kouzelnými i strašidelnými úkoly. 

Ve třídě Medvídků byla kou-
zelná laboratoř, ve které se vařily 
elixíry dobré nálady a dokonce 
i mládí. Děti v kostýmech straši-
dýlek a jiných nadpřirozených 
bytostí malovaly na sklo, lovily 
prstýnky a vyráběly mumie. Ve tří-
dě Sluníček čarodějky Jája s Ájou 

provedly děti strašidelnou překáž-
kovou dráhou. Třída Berušek byla 
plná veselých barviček, kterými si 
děti i rodiče zdobily obličeje. Zá-
vodili v chytání plovoucích jablek 
ústy, vařili vtipnou kaši. Ve třídě 
Broučků děti přenášely strašidýlka 
brčky, lovily korálky z misky plné 

červů, vybarvovaly dýni pro štěstí, 
vystřihovaly kostru. 

Nakonec byly všechny úkoly 
splněny, děti zaslouženě odměně-
ny a čarodějky Dobrodějky byly 
spokojené, jak jsou děti z Neru-
dovy školky šikovné. Všechny 
úkoly zvládly i bez kouzel a čaro-
vání. A strašidel se vůbec nebojí, 
protože dobře ví, že ta jsou jen 
v pohádkách.

Miroslava ABSOLONOVÁ 

Podzimní tvoření s troškou strašení

Foto: Nerudova školka

Obrázky z Rychvaldu
V sobotu 5. listopadu se v rychvaldském kulturním 

domě uskutečnila akce »Obrázky z Rychvaldu«. Předsta-
vily se zde místní spolky, školy a zájmové organizace. 
V programu vystoupil i bohumínský spolek Alma mater 
s módní přehlídkou a Střední škola Bohumín, jejíž učitelé 

a žáci předvedli umění z oblasti kadeřnictví, kosmetiky 
a gastronomie. 

Akce dokázala, že meziměstská spolupráce má svůj 
smysl a na jejím rozvoji se chtějí spolky i školy podílet 
i v budoucnu. Děkujeme tímto účinkujícím z Bohumína 
a těšíme se na další společné aktivity.

Miroslava KOPČAJOVÁ, předsedkyně spolku Soul

Členky Alma mater se na akci představily 
jako modelky.  Foto: Petr Bielan

vystoupením. Akce začíná v 17 hodin, 
na závěr se mohou účastníci těšit na 
ohňostroj.

Vánoční výstava
Spolek Přátel bohumínské historie 

pořádá v domě U Rytíře na náměstí 
Svobody ve Starém Bohumíně »Vá-

POZVÁNKY
noční prodejní výstavu«. K mání bu-
dou šperky, bižuterie, keramika, hrač-
ky, vánoční dekorace, výrobky z pe-
digu, drátků, fi ma, šité výrobky, přání, 
obrázky, sušené ovoce a další. Výstava 
potrvá od 18. listopadu do 23. prosin-
ce a je přístupná v úterky a pátky od 
15 do 18 hodin.   (red)


