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Hasiči slavili, dárek však dali sami 
veřejnosti. Sbor dobrovolných hasičů ve 
Starém Bohumíně si letos připomíná 145. 
výročí založení. Za tu dobu nashromáždil hromadu 
historických artefaktů. Tím nejimpozantnějším je hasičská 
stříkačka z roku 1900. 

Dosud mohli zájemci dílo rakousko-uherských mistrů spatřit jen při 
výjimečných událostech. Nyní se jím budou moci kochat celoročně. 
Nové zázemí stříkačka našla za výkladem domu U Rytíře na starobo-
humínském náměstí.

S nápadem zpřístupnit stříkačku veřejnosti přišli starobohumínští 
hasiči, kterým tento jediný historický kousek ve městě patří. Inspiro-
vali se u polských kolegů, kteří dobovou techniku často vystavují před 
svými zbrojnicemi. „V našem případě před zbrojnicí prostor není, ale 
důstojné řešení se přesto našlo. Po dohodě se spolkem Přátel bohumínské 
historie hasiči stříkačku umístili v klubovně v přízemí domu U Rytíře,“ 
vysvětlila vedoucí organizačního odboru radnice Miroslava Šmídová. 

Prostory spolku bylo ale třeba upravit, aby se sem nový exponát 
vůbec dostal. Město proto vybouralo stávající výlohu a nahradilo ji 
prosklenými dveřmi.  Úpravy vyšly na necelých 70 tisíc včetně nového 

nasvětlení stříkačky. Tu sem hasiči dopravili 23. listopadu ze 
školní garáže, kde dosud spočívala. Přestože kombinovaná parní 

a ruční stříkačka něco váží a v minulosti ji k zásahům dopravovali 
koně, parta chlapů ze starobohumínské jednotky si s ní hravě poradila. 
Vypořádala se i s menším zádrhelem před vjezdem do klubovny, kdy 
bylo třeba demontovat komín, aby se vešla do »futer«.

Parní 117letou stříkačku už budou moci obdivovat také účastníci 
slavnostního rozsvěcování vánočního stromu, které na náměstí Svo-
body proběhne 8. prosince v 18 hodin. Jehličnan letos městské části 
věnoval přímo starosta Bohumína Petr Vícha. „Borovici, která nám 
roste na zahradě, jsme měli v plánu v budoucnu pokácet. Jsem proto rád, 
že jsme ji mohli darovat Starobohumínským jako vánoční strom a že tak 
udělá radost ještě dalším lidem,“ svěřil se dárce.

Komu nestačí pohled přes výklad, může si detailně historický exem-
plář prohlédnout každé úterý a pátek od 15 do 18 hodin. Spolek ve své 
klubovně pořádá tradiční vánoční výstavu. Zájemci si zde mohou 
pořídit šperky, bižuterii, keramiku, hračky a různá vánoční přání či 
dekorace. K mání budou i perníky nebo sušené ovoce.  (tch, balu)
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Před více než sto lety zachraňovala, nyní lahodí oku

Kombinovanou parní a ruční stříkačku vyrobila v roce 
1900 vídeňská fi rma Kernreuter. K vidění je nyní ve výstav-

ních prostorách starobohumínského domu U Rytíře.
 Foto: Pavel Čempěl

Turnaj mistrů 
města v kulečníku

BC Bohumín pořádá prestižní 
kulečníkový Turnaj mistrů města 
Bohumína. Zúčastní se jej kuleč-
níková elita, republikoví či ev-
ropští šampioni z Česka, Rakous-
ka a Holandska. Program v herně 
v domě služeb na náměstí Bu-
doucnosti začíná 15. prosince ve 
14 hodin, pokračuje 16. prosince 
od 9.30 hodin a 17. prosince od 
10 hodin. Také vy se přijďte po-
dívat a fandit.  (red)

POZVÁNKARozpočet plný investic v rekordním čase
Bohumínští zastupitelé jako jedni z prvních v republice 
schválili rozpočet pro příští rok. Město bude hospodařit se 
750 miliony, přičemž téměř 160 milionů půjde do investic. 
Rozpočet počítá i s patnáctimilionovou rezervou na případné 
dofi nancování dotačních akcí a neočekávané výdaje.

„Bohumínský rozpočet je každý 
rok silně proinvestiční. Letos jsme 
si s jeho přípravou pospíšili, možná 
jsme dokonce prvním městem v ze-   
mi, které už má rozpočet i schvá-
lený. Důvody jsou jasné, chceme 
začít co nejdříve vypisovat výběro-
vá řízení. Už se nám to v minulosti 
osvědčilo. V zimě ještě fi rmy ne-
mají dost zakázek a díky tomu 

jsme schopni vysoutěžit co nejnižší 
ceny, a šetříme tak městské fi nance na 
další akce,“ uvedl starosta Petr Vícha.

Do bydlení vloží Bohumín v příš-
tím roce přes 70 milionů. „Vrhneme 
se na zateplování cihlových domů 
a počítáme i s hromadnými opra-
vami výtahů, s nimiž jsme začali 
už letos,“ uvedl Vícha. Další fi nance 
půjdou na demolice zchátralých 

domů v Drátovenské a Revoluční 
ulici či rekonstrukci obřadní síně 
ve Starém Bohumíně. 

Po bydlení půjde nejvíce peněz 
do sociální oblasti, a to 40 milio-
nů. V plánu je přestavba bývalého 
učiliště v Masarykově ulici na cen- 
trum sociálních služeb s denním 
stacionářem a sociálně-terapeu-
tickými dílnami. Nebudou chy-
bět ani investice do veřejných 
prostranství, chodníků, parkovišť 
a kanalizací. Nejzásadnější bude 
vznik kruhového objezdu »u Špi-
ce«, tedy na křižovatce Bezručovy 

(Dokončení na str.2)
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(Dokončení ze str. 1)

a Revoluční ulice. „Objezd vznikne 
na krajské a částečně i městské sil- 
nici. Pro urychlení celé akce jsme 
z vlastních prostředků zajistili 
projektovou dokumentaci a inves-
tiční přípravu, vyřídili jsme patřičná 
povolení a zajistili i výhodný úvěr. 
Takže výstavbu rondelu uhradíme 
a s krajem se pak o náklady podělí- 
me,“ sdělil Vícha s tím, že kraj by měl 
uhradit sedm milionů, město pět.

Do výstavby nových chodníků 
a cyklostezek v městských čás-
tech půjde přes dvacet milionů. 

„Očekáváme, 
že hospodaře-
ní  letošního 
roku opět skončí přebytkem, takže 
ušetřené peníze tradičně využije-
me na opravy dalších chodníků 
a cest,“ doplnil starosta.  

Miliony půjdou také do sportu, 
školství a volnočasových aktivit. 
U Kališova jezera by mělo vznik-
nout provizorní městské parko-
viště. Dům dětí a mládeže dostane 
novou fasádu a opraví se také 
povrch atletického oválu u školy 
ČSA. Cyklisty i bruslaře potěší pro-

dloužení stá -
vající stezky 
kolem Vrbic-

kého jezera, obyvatele Domova 
Cesmína ve Starém Bohumíně 
zase nová zastřešená terasa.

Nový rozpočet města pamatuje 
i na dobrovolné hasiče a počítá 
s novou cisternu pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů ve 
Starém Bohumíně a proměnou 
hasičské zahrady v Šunychlu.

V oblasti komunikací dokončí 
v příštím roce radnice opravu 
chodníků na sídlišti v Bezručově 

ulici nebo vybuduje parkovací 
místa v blízkosti vlakového ná-
draží. Nové podoby se dočká 
také Česká osada mezi Mírovou, 
Slezskou a Okrajní ulicí, kde 
napřesrok začne první etapa roz-
sáhlých úprav. Rekonstruovat se 
tady budou všechny inženýrské 
sítě. Lokalita dostane nové veřej-
né osvětlení, chodníky, parkovací 
místa a komunikace nový asfal-
tový povrch. Navíc by nedaleko 
odsud v blízkosti dálnice měla 
přibýt i nová zeleň. 

Lucie BALCAROVÁ

Rozpočet plný investic v rekordním čase
AKTUÁLNĚ

Volba prezidenta republiky
Po pěti letech si budou občané podruhé v novodobé 
historii volit hlavu státu. Přímé prezidentské volby 
se uskuteční 12. a 13. ledna, případné druhé kolo 
26. a 27. ledna. Hlasovat se bude v obou termínech 
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. 

V Bohumíně bude volba probíhat v devatenácti 
stálých okrscích. Jejich soupiska bude k dispozici na 
městském webu nejpozději patnáct dnů před dnem 
voleb. Seznam místností obdrží voliči také spolu 
s hlasovacími lístky nejpozději tři dny před dnem 
volby. V případě konání druhého kola budou hlaso-
vací lístky až ve volebních místnostech.

Volit může každý svéprávný občan České repub-
liky, kterému bude alespoň v druhý den voleb osm-
náct let. Kromě svého okrsku může na voličský 
průkaz hlasovat v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území Česka nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. O vydání průkazu lze požádat 
místní obecní úřad písemně s ověřeným podpisem 
nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky 
do 5. ledna. Osobně lze o jeho vydání požádat nej-
později do 10. ledna do 16 hodin, před druhým 

kolem do 24. ledna do 16 hodin. Při ztrátě nebo 
odcizení průkazu nelze vydat duplikát. 

Při hospitalizaci v nemocnici je možné volit na 
základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, o který 
dotyčný požádá přímo v tomto zařízení. Ze závaž-
ných zdravotních nebo rodinných důvodů lze hla-
sovat mimo volební místnost do přenosné schránky, 
ovšem pouze v obvodu v místě trvalého bydliště. 
Zájem o toto hlasování je možné oznámit na ohla-
šovně nebo infocentru bohumínské radnice osobně 
či telefonicky na číslech  596 092 273, 596 092 110, 
596 092 111. 

Další informace k volbě prezidenta najdete na 
www.bohumin.cz v sekci Radnice, rubrice Volby 
nebo na stránkách ministerstva vnitra  www.mvcr.cz/ 
volby.aspx.

Miroslava ŠMÍDOVÁ, vedoucí organizačního odboru

VOLBA PREZIDENTA 
ČESKÉ REPUBLIKY
12. a 13. LEDNA 2018

PRÁCE

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Bohumí-
ně vyhlašuje výběrové řízení na místo 
úředníka majetkového odboru. Jde 
o poměr na dobu neurčitou a v popisu 
práce je výkup a prodej nemovitostí, 
sjednávání věcných břemen, převody 
majetku. Termín dodání přihlášek je do 
15. prosince. Bližší informace na strán-
kách www.bohumin.cz, sekce Radnice, 
rubrika Nabídka práce a ve vývěskách.

Zasedání zastupitelů
V pondělí 11. prosince ve 14 hodin se 
ve velké zasedací síni radnice usku-
teční poslední letošní zasedání za-
stupitelstva města. Zasedání je veřej-
né a vysílá jej v přímém přenosu TIK. 
Program jednání bohumínských za-
stupitelů najdete na stránkách www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Úřední deska nebo v městských 
vývěskách.  (red)

Parkovací bonus v opraveném dvoře

1) Další parkovací plocha pro deset vozů vzniká pár kroků od hlavní třídy. Prostor se uvolnil po zbouraných garážích. 2) V opraveném vnitrobloku letos kromě hřišť 
či chodníků vyrostla také dvě dlážděná parkoviště pro čtyřicet aut.  Foto: Pavel Čempěl

Úprava dvora mezi Alešovou ulicí a hlavní třídou skončila a prostranství už slouží. 
Koncem listopadu ale v lokalitě ještě dílčí práce probíhaly. Nad rámec obnovy 
vnitrobloku tady přibude další místa k parkování a zázemí pro sídlištní kontejnery.

Prostor k dalšímu využití se uvolnil po de-
molici garáží ve Spojovací ulici, která »spojuje« 
pěší zónu s Alešovou ulicí. Město se nejprve 
v průběhu roku snažilo garáže nabídnout 
k pronájmu, ale když o ně nikdo neprojevil 

zájem, přišlo na řadu jejich bourání. „Vzniklé 
prostranství o rozloze 170 metrů čtverečních 
jsme nechali upravit a zpevnit recyklátem. 
K dispozici je tak nyní další odstavná plocha 
pro zhruba deset osobních aut,“ popsal Roman 

Pak z odboru životního prostředí a služeb. 
Dodal, že součástí úprav, do nichž radnice 
vložila 220 tisíc, je i nové kontejnerové stání.

Radnice se snažila odkoupit a posléze upra-
vit i zbylou část plochy u zdemolovaných 
garáží, která městu nepatří. Sdružení soukro-
mých vlastníků ale na prodej nepřistoupilo 
a odmítlo také nabídku, že město plochu 
upraví na své náklady.  (tch)
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Poslední rozloučení si zaslouží 
důstojné prostředí. Starobohumínská 
obřadní síň už má ale nejlepší léta za 
sebou a nutně potřebuje omlazovací 
kúru. Jednou z významných městských 
investic v příštím roce proto bude 
rekonstrukce exteriéru síně. Město 
už vyhlásilo výběrové řízení na 
zhotovitele, samotné práce 
by měly začít na jaře.

Obřadní síň vyrostla u starobohumínského 
hřbitova v 80. letech v akci »Z«. Těchto nepo-
vinně povinných aktivit se zřídka účastnili 
profesionálové s fortelem a zkušenostmi, což 
se podepsalo na kvalitě výsledných děl. Obřad-
ní síň má například viditelné statické poruchy 
a těm bylo nutné přizpůsobit opravy obvodo-
vých zdí. „Stavba stále pracuje, i nová fasáda by 
mohla popraskat. Proto jsme v tomto případě 
volili montovaný obvodový plášť. Jeho zákla-
dem je rošt s tepelnou izolací, na který se při-
pevní cementovláknité desky,“ ozřejmil Jan 
Hock z odboru rozvoje a investic. Dodal, že 
toto řešení je estetické i praktické. Montovaný 
plášť je prodyšný a »dýchá«. 

Součástí rekonstrukce bude také oprava 
střechy včetně jejího zateplení. Další práce se 
dotknou prostranství před obřadní síní. Zíd-
ky, z nichž nyní opadává kabřinec, přijdou 
zbourat a zmizí také betonové květináče. Na-
opak tady přibude zeleň – šest dekorativních 
stromků – lavičky a chodníky dostanou zám-
kovou dlažbu. 

Práce, které potrvají zhruba pět měsíců, 
budou probíhat za provozu a obnova tak speci-
fi cké budovy vyžaduje zvláštní přístup. Bude 
nutné skloubit průběh prací se smutečními 
obřady. V úvahu přichází možnost přerušit 
rekonstrukci po dobu smutečního aktu nebo 
vyčlenit obřadům jen určité dny v týdnu. Na 

Pošta postupně převádí pobočky na živnostníky
Pošťáctví jako živnost. V sousedním Německu nemá státní pošta prakticky žádné vlastní 
pobočky, všechny je provozují smluvní partneři. V Rakousku soukromníci zajišťují přes 
sedmdesát procent poboček. A touto cestou jde od roku 2015 také Česká pošta 
prostřednictvím projektu Pošta Partner. První pobočka tohoto druhu začne v našem 
městě fungovat od března ve Starém Bohumíně.

Smluvní partneři už v současnos-
ti zajišťují v republice 284 poboček. 
Česká pošta (ČP) plánuje, že jich 
do roku 2025 bude dva a půl tisíce. 
V Bohumíně začne pod hlavič-
kou Pošty Partner fungovat jako 
první ta starobohumínská. Služba 
se z náměstí přestěhuje příští rok 
v březnu do budovy sokolovny ve 
Slezské ulici číslo 116 naproti ne-
mocnici, kde se jí ujme soukrom-
ník. „Pošta Partner je plnohod-

notnou alter-
nativou pošty. 
Rozdíl spočívá 
jen v tom, že pobočku provozuje 
třetí osoba. Z hlediska poskytova-
ných základních poštovních služeb se 
pro zákazníky nic nezmění. Navíc 
dojde ve Starém Bohumíně k roz-
šíření provozní doby ze stávajících 
patnácti na dvacet hodin týdně,“ 
uvedl mluvčí České pošty Matyáš 
Vitík. Pošty Partner poskytují 

všechny zá-
kladní služby. 
Zejména pří-

jem a výdej listovních a balíko-
vých zásilek, příjem a výplatu 
poštovních poukázek a prodej 
cenin a zboží. Dále nabízejí vybra-
né služby jako například výplatu 
důchodů, SIPO, určité bankovní 
služby. Možný je také prodej 
losů, kolků, tisku a dálničních 
známek.

Pokud hodlá ČP převést klasic-
kou poštu na franšízu, musí její 
provozování nejprve nabídnout 
městu. K tomu došlo v roce 2015 
i v Bohumíně. „Město nemělo zá-
jem, protože v dané lokalitě nevede 
žádnou podobnou činnost, s níž 
by mohlo poštovní služby spojit,“ 
ozřejmila vedoucí organizačního 
odboru radnice Miroslava Šmí-
dová.

V projektu franšíz Pošta Partner 
chce ČP pokračovat. Oznámila, 
že další změnu chystá u poboček 
v Pudlově a Záblatí. Česká pošta 
už zde jedná s potencionálními 
soukromými zájemci o poskyto-
vání poštovních služeb.  (tch)

NOVINKA

Aby rekonstrukce nerušila obřady...

Obřadní síň dostane tmavý montovaný plášť. Objekt 
postavený v akci »Z« se naopak rozloučí s rozpadajícími 
se zídkami, betonovými květináči i s laminátovou 
plastikou nad vchodem. Nová podoba s grafickým 
symbolem nepočítá. 

přijatelném řešení se musí dohodnout fi rma, 
která vzejde z výběrového řízení, s provozo-
vatelkou pohřební služby.

Autoři studie rekonstrukce obřadní síně, 
která vznikla s dostatečným předstihem, 
počítali také s inovací vnitřních prostor. Ge-
nerální rekonstrukce by byla velmi nákladná, 
a tak bylo třeba projekt rozdělit do etap. Příští 
rok se počítá výhradně s obnovou venkovní 
části. Nový vzhled interiéru zůstává v »zásob-
níku« a město by se k němu chtělo vrátit 
v příštích letech.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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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 55 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. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům. V bytě je plynové 
etážové topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72 m2, celková 
plocha bytu 77 m2. Prohlídka 
4.12. ve 14.00–14.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 4.12. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 47,43 m2, celková plocha 
bytu 49,75 m2. Prohlídka 4.12. ve 
14.15–14.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 4.12. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 965, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový, nízkopodlažní 
dům v klidné části města, v blíz-
kosti školy, školky a supermarketu. 
Možnost parkování u domu. Byt 
se zděným bytovým jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,23 
m2, celková plocha bytu 51,98 m2. 
Prohlídka 5.12. v 10.00–10.15 ho-
din a 6.12. ve 14.00–14.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 11.12. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 15, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, v blíz-
kosti školy, školky a supermarke-
tu. Možnost parkování u domu. 
Byt se zděným bytovým jádrem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,68 m2, celková plocha bytu 
29,65 m2. Prohlídka 5.12. v 10.15
–10.30 hodin a 6.12. ve 13.45–
14.00 hodin. Licitace bytu se koná 
11.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Komenského 535, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům s uzavřeným dvorem se na-
chází v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 

škola, školka, vlakové nádraží 
a kino. Byt s ústředním topením 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,91 m2, celková plo-
cha bytu 69,98 m2. Prohlídka 6.12. 
v 15.00–15.15 hodin a 7.12. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
11.12. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 37, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateple-
ný dům s plastovými okny se na-
chází poblíž marketu. Možnost 
parkování u domu. Byt má dva 
balkony. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,75 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 6.12. ve 
14.15–14.30 hodin a 7.12. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.12. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města, v blízkosti 
nákupních možností, vlakového 
nádraží a kina. Dům s výtahem. 
Byt s ústředním topením, sprcho-
vým koutem, kuchyňskou linkou. 
Výhled z okna je do dvora. Plocha 
pro výpočet nájemného 30,86 m2, 
celková plocha bytu 30,86 m2. 
Prohlídka 11.12. ve 14.30–14.45 
hodin a 12.12. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 13.12. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
s ústředním topením se nachází 
naproti městské nemocnici, po-
blíž školky, základní školy, dětské-
ho koutku a autobusové zastávky. 
V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. Plocha pro výpočet 
nájemného 48,10 m2, celková plo-
cha bytu 48,10 m2. Prohlídka 
11.12. ve 14.45–15.00 hodin 
a 12.12. v 9.45–10.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 13.12. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelo-

vý dům za nákupním střediskem 
v centru města. V domě je zajiště-
na domovnická činnost a úklid 
společných prostor. Možnost par-
kování u domu. Byt je po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,40 m2, celková plocha 
bytu 58,10 m2. Prohlídka 12.12. 
v 8.30–8.45 hodin a 13.12. ve 
14.30–14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 13.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1062, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Dům, který nyní prochází 
rekonstrukcí, se nachází v blízkos-
ti centra města, obchodů, školy 
a školky. Byt atypického půdorysu 
nabízí zajímavé řešení interiéru. 
Plocha pro výpočet nájemného 
46,32 m2, celková plocha bytu 
46,32 m2. Prohlídka 6.12. ve 14.30 
–14.45 hodin a 7.12. v 9.45–10.00 
hodin. Licitace bytu se koná 
13.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 58, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je 
po celkové rekonstrukci. V blíz-
kosti domu je lesopark, Kaufl and, 
škola a školka. Možnost parkování 
u domu. V bytě je koupelna s va-
nou, z lodžie je výhled na město. 
Plocha pro výpočet nájemného 
63,66 m2, celková plocha bytu 
69,61 m2. Prohlídka 4.12. ve 14.45 
–15.00 hodin a 5.12. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 
13.12. v 16.30 hodin. Podání při-
hlášky do 6.12.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 69, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je 
po celkové rekonstrukci. V blíz-
kosti domu je lesopark, Kaufl and, 
škola a školka. Možnost parkování 
u domu. V bytě je koupelna s va-
nou, z lodžie je výhled na město. 
Plocha pro výpočet nájemného 
62,57 m2, celková plocha bytu 
67,75 m2. Prohlídka 4.12. ve 14.30 
–14.45 hodin a 5.12. v 9.15–9.30 

hodin. Licitace bytu se koná 
13.12. v 16.45 hodin. Podání při-
hlášky do 6.12.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 31, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům po 
částečné rekonstrukci. V blízkosti 
domu je školka, zdravotní a nákup- 
ní středisko. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem a koupel-
nou se sprchovým koutem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 40,48 
m2, celková plocha bytu 42,38 m2. 
Prohlídka 13.12. v 15.00–15.15 
hodin a 14.12. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 18.12. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 56, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Dům, který se 
nyní zatepluje, má plastová okna 
a velkou lodžii s výhledem na 
město. U domu je zrenovovaný 
park, v blízkosti jsou nákupní 
centra Kaufl and, Albert a školka. 
V bytě je bezbariérová koupelna 
s vyzděným sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
47,01 m2, celková plocha bytu 
47,58 m2. Prohlídka 13.12. ve 
14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace  bytu se koná 18.12. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 36, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné čás-
ti města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu, zděné bytové jádro, 
sprchový kout. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,68 m2, celková 
plocha bytu 29,65 m2. Prohlídka 
13.12. ve 14.15–14.30 hodin 
a 14.12. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 18.12. 
v 16.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Město Bohumín nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl nemovitostí ve Student-
ské ulici. Jde o obytný dům číslo 754, pozemek (parcelní číslo 86; zastavěná 
plocha a nádvoří) o celkové výměře 245 m2 a pozemek (parc. č. 85; ostatní plocha, 
jiná plocha) o celkové výměře 319 m2. Spoluvlastnický podíl, který město nabízí 
k prodeji formou licitace, představuje 47/48 celku. Podmínkou je, aby dům, 
který je v současnosti neobydlený, i po nutné rekonstrukci nadále sloužil k trva- 
lému bydlení. 
Licitace se koná 4. prosince v 15 hodin v budově »B« městského úřadu, kancelář 
B101. Vyvolávací cena je 2.398.960 korun. Další informace obdrží zájemci osobně 
na městském majetkovém odboru, budova B, kancelář B103,  596 092 266, 
e-mail: plonkova.adela@mubo.cz. Detaily nabídky jsou také k dispozici na webu 
www.bohumin.cz v sekci Radnice, rubrice Byty, nebyty, nemovitosti, záložce 
Licitace pozemků a budov. 

Většinový podíl nemovitostí k prodeji
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Maják městské policie
 ● Ve tři hodiny ráno 26. října 

kontrolovala hlídka v parku Petra 
Bezruče muže, který nesl balík 
izolačního materiálu. Doznal se, 
že ho ukradl u zateplovaného 
domu v Čáslavské ulici. Materiál 
byl vrácen na stavbu a o trestu pro 
zloděje rozhodne právní odbor 
bohumínské radnice.

 ● V pravé poledne 3. listopadu 
strážníci odhalili krádež v Tovární 
ulici. Dva kumpáni odcizili sta-
vební firmě čtyři dřevěné palety 
a odváželi je na dvoukoláku. Také 
jejich prohřeškem se bude zabývat 
právní odbor.

 ● Odpoledne 3. listopadu zmizelo 
ženě během nákupu jízdní kolo 
od prodejny v ulici Čs. armády. 
Hlídka pročesala vytipované loka-
lity a bicykl objevila v Příční ulici 
v Pudlově. Během půlhodiny měla 
majitelka své kolo zpět.

 ● Dopoledne 9. listopadu došlo 
v prodejně na hlavní třídě k šesti 
podezřelým nákupům. Jeden muž 

vždy platil kartou ná-
kup do pětistovky bez potřeby 
zadávat PIN. Strážníci pak díky 
kamerovému systému podezřelé-
ho s cizí kartou dohledali a v Ma-
sarykově ulici zadrželi. Recidivista 
s bohatou kriminální minulostí 
posléze skončil v rukou republikové 
policie.

 ● Večer 12. listopadu utekl ze 
supermarketu v ulici 9. května 
zloděj s větším množstvím kra-
deného masa. Hlídka chmatáka 
i s kořistí dopadla v Jeremenkově 
ulici v Pudlově. 

 ● Odpoledne 8. listopadu upozor-
nil asistent prevence kriminality, 
že se v budově radnice nachází 
hledaná osoba. Strážníci muže 
předvedli na oddělení Policie ČR. 
Dalšího muže, který figuroval 
v pátrání, zadržela hlídka dopole-
dne 14. listopadu při pochůzce 
v Drátovenské ulici. Rovněž jej 
předala republikovým kolegům.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín  

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

Před zprovozněním dálnice 
byly jednou z hlavních 
vstupních bran do města. 
Z průjezdu pudlovskými 
drátovnami však měli 
přespolní smíšené pocity. 
Vrátit lokalitě původní lesk 
z konce 19. století by už šlo 
stěží. Město se však alespoň 
snaží odstranit opuštěné 
a vybydlené domy hrůzy. 
Jeden cihlák v Jeremenkově 
ulici šel k zemi předloni, 
v těchto dnech těžká 
technika srovnala další dva.

První dům nechalo město zde-
molovat na jaře 2015, kdy na 
jeho odstranění získalo dotaci. 
Dům byl prázdný a i přes zabez-
pečení do něj stále vnikali zloději 
a rozebírali jej. Jejich řádění uťala 
až demolice. V dalších dvou cih- 
lácích byly ale stále některé ze 

třinácti bytů, kterými domy dis-
ponovaly, obsazené. Poslední ná-
jemníci je opustili na sklonku 
loňského roku a hned mohly začít 
přípravy na bourání. To už hradí 

město bez dotace, z vlastního 
rozpočtu na likvidace budov vyna-
ložilo 1,3 milionu. „Nechali jsme 
současně zbourat oba domy. Po 
jejich odstranění přijdou na řadu 
terénní úpravy a zatravnění plochy,“ 
potvrdil Stanislav Svrčina z ma-
jetkového odboru. Po rekultivaci 
zkusí město pozemky nabídnout 
k prodeji přilehlým drátovnám.

Trojice nyní už zdemolova-
ných domů s čísly popisnými 94 
až 96 v Jeremenkově ulici pochá-
zela z roku 1896 a byla postavena 
současně s fabrikou. Šlo totiž o do- 
my určené mistrům v nově vznik-
lých drátovnách. Kromě nich zde 
vyrostly také domy inženýrské 
a především výstavní ředitelská 
vila a hotel. Lokalita tehdy byla 
chloubou okolí, ale o několik de-
sítek let později už bylo všechno 
jinak. Ve druhé polovině minulé-Mistrovské domy v době rozkvětu na přelomu 19. a 20. století.

Koncem listopadu šly k zemi dva prázdné vybydlené cihláky v Jeremenkově 
ulici, které patřily městu. Ostatní domy v okolí jsou v soukromém vlastnictví. 

Do zdí se zakously hydraulické kleště

ho století se tato část proměnila 
v ghetto. Nyní se jen pomalu a slo-
 žitě snaží nálepky zbavit. Jednou 
z cest jsou právě demolice objektů, 
které zdevastoval zub času i jejich 
obyvatelé. Oprava by byla extrémně 
nákladná nehledě na to, že vnitřní 
uspořádání neodpovídá dnešním 
standardům a o byty v této ulici by 
byl zájem minimální. Další bourání 
je v lokalitě v plánu příští rok. K ze-
mi by měl jít teď už prázdný obytný 
dům u drátovenského mostu.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

ho století se tato část proměnila

Novoroční koupel na Kališoku
Už popáté se na Nový rok sejdou otužilci z Bohumína a okolí u Kališova jezera. 
Komise pro městskou část Šunychl a Kopytov pořádá půlkulatý ročník Šunychel-
ského ponoru. Odvážní účastníci zažijí posilvestrovskou koupel, po které nebude 
chybět něco ostřejšího na zahřátí. Akce je ideální příležitostí k setkání s přáteli také 
pro ty, kteří se do jezera neodváží. Součástí programu bude posílání balonkových 
přání a organizátoři slibují překvapení nejen pro děti. Akce se koná 1. ledna od 14 
hodin na pláži Kališova jezera u Mlýnské ulice a vojenského bunkru. Zájemci se 
mohou hlásit elektronicky na adrese sunychelsky.ponor@gmail.com, případně 
telefonicky na číslech  736 525 508 a 604 111 252. Do přihlášky je vhodné uvést 
jméno, bydliště, telefonní číslo a velikost trička.  (red)

KRÁTCE

Rozsvěcování stromů
Dvojice svátečně nazdobených smrčků 
v centru města už »svítí«. Ovšem i další 
vánoční stromy v městských částech se 
dočkají slavnostního rozsvěcení. Inicia-
tivy se chopili místní nadšenci a komise. 
Ve Starém Bohumíně akce proběhne na 
náměstí Svobody 8. prosince v 18 hodin. 
V Šunychlu se bude vůbec poprvé nazdo-
bený jehličnan slavnostně rozsvěcovat 
9. prosince v 16.45 hodin. Sraz je před 
hasičskou zbrojnici. Na programu bude 
seznámení s adventním časem a rozjí-
mání s vánočním punčem.  (red)

Omezení na poště
Pošta ve Skřečoni bude 11. ledna dopo-
ledne z provozních důvodů uzavřena. 
Odpoledne už bude fungovat standardně, 
od 14 do 17 hodin.  (red)

Poděkování 
za péči

Děkujeme lékaři Vlastimilu Paz-
ďorovi za obětavou péči, kterou 
věnoval každý měsíc mamince 
Marii Procházkové z Vrbice. Zemřela 
4. listopadu ve věku úctyhodných 
105 let. Za celou rodinu děkuje 
dcera Helena Ulmanová s rodinou.
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Dosud udržovaný, teď i opravený
Projekt rozložený do tří let a čtyř etap. Proměna sídliště mezi ulicemi Čs. armády, Jateční 
a Okružní probíhala postupně a letos v létě mohli stavbaři ohlásit hotovo. Ale ne tak 
docela. Zbyl tady malý rest, neopravený chodník u jednoho z obytných domů. Jeho 
oprava se musela řešit individuálně a trochu nestandardně, ale i na něj nakonec došlo. 

Cesty, chodníky, parkoviště, 
dětská hřiště, osvětlení, veřejná 
zeleň. Vše na sídlišti dostalo 
během uplynulých tří let novou 
podobu. Až na jeden úsek, pade-
sátimetrový chodník u domu 

v Jateční ulici. Na ten stavbaři 
nesáhli a projekt přestavby s ním 
ani nepočítal. Důvodem byly 
komplikované vlastnické vztahy. 
Majitelé pozemků pod chodníkem 
jsou totiž neznámí, či přesněji 

nedohledatelní. Poslední zázna-
my jsou desítky let staré a stopy 
vedou například do Izraele.

Obyvatelům domu ovšem při-
šlo líto, že zatímco sousedé mají 
pod okny nové zámkové dlažby, 
oni musí chodit po popraskaném 
asfaltu, na kterém po deštích stojí 
voda. Obrátili se proto se žádostí 
o pomoc na město. A to se nako-
nec uchýlilo k nestandardnímu 
kroku a vyšlo obyvatelům vstříc. 
Opravilo chodník na cizím po-
zemku. „Byť ten chodník nebyl 
náš, stejně jsme se o něj vždy sta-
rali. Nebylo jej možné například 
v zimě nechat bez údržby,“ tlu-
močil Roman Pak z městského 
odboru životního prostředí a slu-
žeb. Pokládkou nové zámkové 
dlažby v chybějícím úseku se 
vzhled komunikací na sídlišti 
sjednotil. Město za dodatečnou 
opravu chodníku zaplatilo 230 
tisíc.  (tch)

Dům dětí s červenými šátky i bez šátků
Dům dětí a mládeže Fontána 
si připomněl 45. výročí založení. 
Oslavy volil komorní. Pozval úzký 
okruh hostů, pracovníků bohumín-
ského školství. Ty čekala 23. listopadu 
komentovaná prohlídka zázemí 
DDM, kulturní vystoupení 
a společenské setkání. 

Dům dětí a mládeže prošel za dobu své exis-
tence velkým vývojem, což vtipně glosoval při 
prohlídce budovy vedoucí oddělení sportu 
Jaroslav Kalous v plně vybavené počítačové 
učebně: „Tady je vidět pokrok. Při svém zalo-
žení neměl dům počítač ani jeden.“

Organizace pod původním názvem dům 
pionýrů a mládeže (DPaM) vznikla v roce 
1972, kdy bylo 4. listopadu slavnostně otevřeno 
jeho působiště ve vile ve Vrchlického ulici 
(dnes úřad práce). První větší akcí pak bylo 
novoroční setkání pionýrů 13. ledna 1973 
v sále tehdejší Osvěty. O rok později se DPaM 

kvůli rozrůstající se činnosti pře-
stěhoval do bývalé školní budovy 
v Sokolovské ulici ve Starém Bohu-
míně, kde setrval dalších dvacet let.

V roce 1980 město zakoupilo 
turistickou základnu v Návsí u Jablunkova, 
v níž dodnes probíhají dětské tábory. V roce 
1989 vznikla taneční skupina Kates a po 
listopadových událostech se v roce 1990 orga-
nizace přejmenovala na dům dětí a mládeže 
(DDM). Absence tělocvičny a problémy s do-
jížděním vedly v roce 1994 k dalšímu stěho-
vání. Tentokrát do zrekonstruované budovy 
bývalého diagnostického ústavu v Janáčkově 
ulici za parkem s nově přistavěnou tělocvič-

nou. O dva roky později zde byl 
dokončen i taneční sál. 

Provozně zařízení spadalo nej-
prve pod okresní národní výbor, 
následně pod karvinský školský 

úřad, od roku 2001 pod krajský úřad a od 
1. ledna 2007 je příspěvkovou organizací města 
Bohumína. V témže roce přešel pod křídla 
DDM taneční soubor Radost & Impuls (vznikl 
1982) a v roce 2009 mládežnický Klub U Lé-
tající ryby. 

V prvopočátcích měl dům sedmnáct záj-
mových kroužků. Dnes je jich téměř šedesát 
a navštěvuje je přes 1 100 dětí i dospělých. 

(tch)

Halina Arendášová působila v DPaM/DDM od roku 1973 do roku 2011, posledních čtrnáct let ve funkci 
ředitelky. Pak předala žezlo současnému direktorovi Ondřeji Veselému. Oba se setkali před domovským 
působištěm během oslav půlkulatého výročí.  Foto: Pavel Čempěl

Během komentované prohlídky zhlédli hosté 
v tělocvičně také trénink korejského bojového 
umění taekwon-do.

Foto: Pavel Čempěl

V mládí jsme se ve škole učili na-
zpaměť básničky. To abychom si bys-
třili paměť a myšlení. V důchodovém 
věku můžeme paměť, myšlení a ro-
zumové buňky posilovat mimo jiné 
tím, že hrajeme šachy.

V některých zemích jsou šachy 
povinným školním předmětem. 
U nás se prosazují ve formě nepovin-
ného kroužku. V Bohumíně napří-
klad druhým rokem probíhá projekt 
Šachy do škol. A je o něj zájem.

Jde o sport, při kterém můžeme 
sedět, žádný sval se nenamáhá, ale 
mozek pracuje – myšlení, plánování, 
strategie útoku i obrany. Je to skvělý 
trénink mozkových buněk a zdravé 
mysli. Chcete-li se takto »léčit«, při-
dejte se k nám. Scházíme se každé 
úterý od 13 hodin v restauraci Max 
ve Skřečoni. Je nás šachistů zatím 
pět a chybí nám protihráči do párů. 
Každý je vítán, muži, ženy, začáteční-
ci i pokročilí. Srdečně zvou šachisté 

Kula, Mitko, Popek, Uhlík a Petrák.

Léčba šachem
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Bývalá »myslivna« v blízkosti hasičské zbrojnice ve Starém 
Bohumíně na svou druhou šanci stále čeká. Ambiciózní 
vize přestavby objektu, která počítala se zachováním 
historických prvků i přístavbou moderního bloku, nevyšla. 
Stavebníci dům v památkové zóně před několika lety 
opustili a chybějící údržba domu neprospívá.

Původní hotel Scholtz s restaura-
cí a sálem tvořily dvě části různého 
stáří, jedna z roku 1858, přístavba 
z roku 1894. Nyní má části čtyři, 
protože zde v 70. letech minulé-

ho století přibyly záchody a před 
šesti lety betonový skelet v zad-
ním traktu. Starobohumíňáci si 
ještě pamatují, že zde fungovala 
hospůdka, které se říkalo »mys-
livna«. Ta se v polovině 90. let 
změnila v prodejnu potravin a dro- 
gérie. To už ale byla labutí píseň 
objektu.

Lesk i využití chtěl jedné z do-
minant památkové zóny vrátit 
místní patriot Marek Noga, který 
myslivnu koupil od města. Pustil 
se do obnovy dobové štukové 
fasády, replik historických oken 
a dřevěných stropních trámů. 

Přestože trávil na stavbě i osm-
náct hodin denně a věnoval jí 
mnoho úsilí a prostředků, ná-
kladnou rekonstrukci se nakonec 
nepodařilo dotáhnout do zdár-

ného konce. Práce se zastavily 
a myslivna změnila majitele.

Současný vlastník, ostravská 
fi rma, která se věnuje správě ne-
movitostí, nyní myslivnu nabízí 
k prodeji. 

Zástupcům města při té příle-
žitosti nabídl v listopadu mož-
nost, aby si rozestavěný objekt 
mohli prohlédnout. Ti během 
prohlídky konstatovali, že i přes 
značné prostředky, které šly do 
rekonstrukce, zůstal projekt 
v půli cesty a případné dokonče-
ní si vyžádá další fi nanční injek-
ci. Toho by se mohl zhostit nový 

Čipování nestačí, psa je třeba registrovat
Někteří psi jsou notorickými útěkáři a tuláky. Jejich majitelé pak trnou, kde a 
zda vůbec se pejsek najde. Mnozí proto nechávají své chlupáče čipovat. To ale 
samo o sobě nestačí. Tuto elektronickou »psí známku« je vhodné také zaregist-
rovat, na což bohužel chovatelé zapomínají. Jen v bohumínském útulku končí 
vysoký počet psů s čipem, který však nefi guruje v žádné evidenci. 

Čip bez registrace v databázích je velmi sla-
bým vodítkem k nalezení majitele. Pes totiž 
může skončit desítky kilometrů mimo do-
mov. V Česku existuje hned několik registrů 
čipovaných zvířat, bohužel ale neexistuje je-
den centrální. „„Evidence psů není povinná. 
Všem pejskařům přesto doporučujeme, aby své 
zvíře alespoň do jednoho z registrů zapsali.  
Ideální by pochopitelně byla jednotná evidence, 
nicméně je stále lepší mít psa v jedné či více 
databázích, než nemít registraci vůbec,“ vy-
světlil Tomáš Průšek z odboru životního pro-
středí a služeb bohumínské radnice. 

Čipování je dnes nejrozšířenější formou 
identifi kace psů, provádějí je veterináři. Za-
tím není ze zákona povinné, to se má ale změ-
nit v roce 2020. Číslo čipu, který je umístěn 
doživotně pod kůží zvířete, je čitelné čtečkou. 
„Tou samozřejmě náš útulek disponuje, takže 
přečtení čipu při převzetí psa je otázkou vteřin,“ 
dodal Průšek.  Pokud je číslo někde zaevido-
váno, najde jej útulek v některém z registrů 
a podle čísla zjistí údaje o zvířeti i jeho maji-
teli. V opačném případě je ale pátrání po 
domovu zvířete nesmírně složité.

Útulek v bývalých kasárnách v Šunychlu 
provozuje město a ročně do něj investuje 
zhruba 600 tisíc. Zařízení pojme najednou až 
šestadvacet psů. Denní náklady na pobyt jed-
noho čtyřnohého nalezence činí přibližně 
stokorunu, ročně útulkem projde asi 120 psů.

Lucie BALCAROVÁ

Oprava myslivny stojí, naděje na dokončení ale žije

Bývalá myslivna, respektive hotel Scholtz, pochází z 19. století. Rekonstrukce 
vrátila fasádě historickou podobu, ale po zastavení prací objekt opět chátrá.

Čelní část myslivny si na přání památkářů zachovala původní ráz. Zato v zadním 
traktu vyrostl moderní betonový skelet.

Zástupci radnice si prohlédl interiér budovy, ve kterém stojí za pozornost třeba 
původní klenuté stropy. Foto: Pavel Čempěl

zájemce o koupi. Podle neofi ci-
álních informací už probíhají 
první jednání. Snad bude nový 
majitel úspěšný a podaří se mu 

jedné z výrazných starobohu-
mínských budov, která předsta-
vuje kus místní historie, znovu 
vdechnout život.   (tch)
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Příroda Bohumínska – dřeviny (207)

Tavola kalinolistá
(Physocarpus opulifolius)

Tavola kalinolistá pochází ze Se-
verní Ameriky. Tato polostinná, ne-
náročná a opadavá okrasná dřevina 
se v Evropě pěstuje od roku 1687. 
Vysazuje se na sídlištích, v zahra-
dách, sadech, městských parcích, 
oborách, arboretech a podobně.

Bohatě větvené keře tavoly mají 
polokulovitý tvar, dorůstají do výšky 
dvou až tří metrů a od května do 
června jsou obsypány latami bílých 
květů. Tavola kalinolistá zplaňuje ne-
jen v blízkosti sídel, ale také na přiro-
zených stanovištích, například v luž-
ních porostech podél potoků a řek, 
kde snáší i zaplavení. V Česku je nej-
hojnější v jižních a západních Če-
chách, Českém krasu, Moravskoslez-
ských Beskydech a na jižní Moravě. 
Doporučuje se jako protierozní a pů-
doochranná dřevina při revitalizaci 
říčních toků. Na Bohumínsku roste 
volně jen vzácně. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Zaostřeno na bohumínské památky
Prostřednictvím městského ekologického kalendáře se 
tentokrát podíváme na bohumínské kulturní poklady. 
Kalendář Bohumín 2018 nabízí pohled na kulturní, přírodní 
a technické památky, které se ve městě nacházejí.

Město kalendář vydává už rov-
ných dvacet let v nákladu 9 500 
kusů. Jeho distribuce probíhá do 
domácností postupně od počátku 
prosince. Do schránek jej roznáše-
jí městští kurýři, členové komisí 
pro městské části, domovníci a 
správci městských domů. Každá 
bohumínská domácnost obdrží 
kalendář zdarma do konce roku.

Obrazovou část kalendáře tra-
dičně doplňují praktické informace 
spojené s nakládáním s odpady. 
Například sazby poplatku za odvoz 
popelnic, který se od příštího roku 
mění, termíny svozu domovního 
odpadu a provozní doby mobilního 
i stabilního sběrného dvora. Lidé 
zde najdou data odvozu hnědých 
nádob na bioodpad pro domkaře 

i zahrádkáře. Prostřednictvím ka-
lendáře se seznámí se systémem 
nakládání se zeleným odpadem 
a ekologickou kampaní »Chovám 
se ekologicky. Přidáte se?«.  (red)

 Skupina Grog si ve 
Slavících polepšila
Anketa popularity zpěváků a skupin Čes-
ký slavík zná své letošní výsledky. Vítězi se 
25. listopadu stali Karel Gott, Lucie Bílá, 
Kabát a Marta Kubišová. Zraky místních 
se ale upíraly také k domácí scéně, kterou 
zastupovala kapela Grog. Bohumíňáci 

KRÁTCE
opět prokázali, že dokáží své koně v klíčo-
vých chvílích významně podpořit. Jejich 
hlasy tentokrát vynesly bohumínskou 
kapelu na 34. příčku v kategorii skupin. 
Oproti loňsku si tak Grog polepšil o rov-
ných dvacet míst.

 Škola hledá 
speciálního pedagoga
Základní škola ve Skřečoni hledá pedago-
gického pracovníka – speciálního peda-

goga. Škola nabízí úvazek 0,5 po dobu 
dvou let, úvazek 1,0 po dobu jednoho 
roku. Práci v příjemném prostředí rodin-
ného typu v mladším kolektivu, možnost 
samostatné tvůrčí práce, pracovní dobu 
podle dohody. Škola požaduje magister-
ské vzdělání s odbornou kvalifi kací speci-
álního pedagoga a bezúhonnost. Nástup 
možný ihned. Zájemci se mohou hlásit 
prostřednictvím e-mailu: zs-skrecon@
mubo.cz nebo telefonicky na číslech 596 
033 045, 731 130 705.  (red)

Dopisy s přáníčky letí k Ježíškovi
Velikonoční nebo vánoční? Sluncem zalité náměstí v centru 

města mohlo trochu mást, ovšem dekorace a především na-

bídka osmi desítek stánků byly jasným vodítkem. Bohumín 

žil 25. listopadu vánočním jarmarkem a ideální počasí spolu 

s lákadly na pultech na něj přitáhly davy lidí.

Náměstí T. G. Masaryka praskalo ve švech. Návštěvníci si přišli 
nakoupit dekorace a sváteční výzdobu, jiní pořídili stylové dárky. 
Akce byla také příležitostí ke společenskému setkání a povídání 
u skleničky svařáku. Pořadatelé z městské agentury K3 mysleli 
pochopitelně i na nejmenší. Nechyběla proto zvířátka, kovářská 
dílna, brána se zvonečkem pro štěstí a dopisní schránka na přání 
Ježíškovi. Dětem patřilo také pódium a celodenní program. Sou-
těžemi je zabavila Lucie Semančíková s vánoční show a svá vy-
stoupení předvedly také děti a žáci z bohumínských škol a školek. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Dnes ještě usedají do lavic základních škol, ale příští rok 
v tomto čase už z nich budou středoškoláci. Nanečisto si to 
mohli zkusit už nyní. Gymnázium Františka Živného pozvalo 
16. listopadu žáky devátých tříd z Bohumína, Rychvaldu 
a Dolní Lutyně v rámci projektu »Gymnazistou na jeden den«.

Bohumínský gympl oslovil šest 
škol v okolí, z nichž každá vybrala 
deset deváťáků, kteří mají předpo-
klady studovat na gymnáziu. Do-

stali tak příležitost zjistit, jak to ve 
škole chodí a co nabízí. Především 
si ale mohli zkusit práci v moder-
ních laboratořích. Šedesát deváťáků 
rozdělených do skupin si vyzkou-
šelo práci s mikroskopy v biolo-
gické laboratoři. Ve fyzikální si 
žáci otestovali reakci ledu na sůl, 
v chemické byli v praxi svědky 
krystalizace. Poslední zastávkou 
byla učebna výpočetní techniky.

Bohumínské gymnázium o prázd-
ninách za 360 tisíc kompletně zre-
konstruovalo biologickou laboratoř. 
Má nyní novou podlahu, nábytek 
a především didaktickou techniku 
– mikroskopy, dataprojektor, po-
čítač. Škola uspěla také se žádostí 
o dotaci a její zřizovatel, Moravsko-
slezský kraj, jí na vybavení labora-
toře přispěl. Součástí projektu, 

Mapový portál nabízí nově územní plány
Už pět let provozuje Bohumín mapový 
portál mapy.mesto-bohumin.cz. Městská 
internetová aplikace nabízí prohlížení 
několika desítek mapových vrstev. Novinkou 
jsou od letošního roku digitální územní 
plány města Bohumína, Rychvaldu 
a obce Dolní Lutyně.

Územní plán je základním doku-
mentem obce, který mimo jiné říká, 
kde se smí stavět, případně co a za 
jakých podmínek. Dále stanovuje například podmínky 
pro už postavené stavby, navrhuje v krajině přírodní 
místa pro živočichy a podobně. Jde tedy obecně o druh 
plánovací dokumentace, jejímž cílem je prostorové 
a funkční uspořádání území v krajině a jeho využití.

Vzhledem k velkému množství dotazů na územní 
využití je nyní nově k dispozici snadný přístup 
k územnímu plánu prostřednictvím internetu. 
Neomezuje se pouze na Bohumín, ale zahrnuje celé 
správní území obce s rozšířenou působností.

Při práci s digitálním územním plánem je vhodné 
používat příslušnou legendu, v níž jsou vysvětleny 
veškeré barvy ploch. Zobrazování ploch je v mapo-
vém portálu omezeno měřítkem maximálně 1:2 500.

Portál mapy.mesto-bohumin.cz se od svého spuš-
tění na konci roku 2012 stále rozšiřuje. Jeho návštěv-
níci mají největší zájem o letecké snímky Bohumína 
z let 2000 až 2016, pravidelně aktualizovanou kata-

strální mapu, technickou mapu 
města včetně inženýrských sítí 
a v neposlední řadě i historické mapy 
ještě z dob Rakouska-Uherska.

Lidé na portálu zjistí informace o svém pozemku, 
úředníci a zaměstnanci veřejné správy jej používají 
při plánování rozvoje města a ostatní zde mohou čer-
pat informace například v případě zájmu o koupi 
parcely. Možné využití pozemku k výstavbě či podni-
kání určuje právě nově zveřejněný digitální územní 
plán obcí a měst ve správě Bohumína. 

Michal KOLOVRAT, 
správce informačních technologií

Na celý jeden den v kůži středoškoláků

který škola předložila a kraj pod-
pořil, byly také ony tvůrčí dílny 
pro žáky devátých tříd. Gymnázium 
doufá, že praktické lekce v moder-
ním zázemí mohou oslovit dosud 
váhající školáky, kteří uvažují, 

kam se vydají po prázdninách. 
Další možnost prohlédnout si 
prostředí školy budou mít školáci 
i jejich rodiče 20. ledna, kdy gym-
názium pořádá od 9 do 12 hodin 
den otevřených dveří.  (tch)

Žáci devátých tříd z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně si mohli vyzkoušet práci 
v laboratořích gymnázia.  Foto: Pavel Čempěl

Škola nanečisto
Benešova škola připravila pro 

budoucí prvňáčky každoroční 
»Školu nanečisto«. Děti se seznámí 
s prostředím školy, poznají učitelky. 
Budou si zvykat na školní režim, 
připraví se na předměty. Seznamo-
vat se začnou se čtením, psaním, 
počítáním, také si zazpívají, zaspor-
tují a zkusí i malovat. Dostanou 
zkrátka základy nutné pro zvládnu-
tí první třídy. Hodinová setkání bu-
dou probíhat v malé škole Bene-
šovky v Masarykově ulici (bývalá 
polská škola). První se koná 22. 
ledna, další budou následovat 12. 
února, 26. února a 12. března vždy 
v 15 hodin. Pouze poslední setkání 
Školy nanečisto začíná 26. března 
už ve 14 hodin. (red)

KRÁTCE

NOVINKA
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Ohňostroj, zvony a koledy?
Tisková mluvčí radnice nás všechny radostně informuje, že 
tečkou za předvánočním časem bude na Štědrý den setkání 
na náměstí, sejdou se tisíce Bohumíňáků, aby si popřáli 
krásné Vánoce a slavnostní tečku za celým programem udělá 
speciální štědrovečerní ohňostroj. Nevím, kde se ty „tisíce“ 
Bohumíňáků najednou objeví, a podotýkám, že velmi ctím 
tradiční a klidné setkávání obyvatel města. Přiznám se však, 
že opravdu netuším, jak ten „speciální ohňostroj zvaný 
štědrovečerní“ vypadá. 

Vím však bezpečně to, že žádné město ani 
ta nejmenší obec v naší vlasti si rozhodně na 
Štědrý večer nedovolí pořádat žádný ohňo-
stroj. Ohňostroj přeci dlouhá léta patří k Sil-
vestru. Štědrý den je tradičně vyhrazen setkání 
v rodinách, u večeře, rozdání dárků, prožití 
tichého a klidného večera u vánočního stromku, 
případným jiným setkáním, jako návštěvou 
kostela a jesliček, vše bez hluku a humbuku, 

alkoholu, medoviny či jiných zábav. Je samo-
zřejmě věcí každého z nás, zda se této organi-
zované radniční akce zúčastní. Jako občanovi 
tohoto města a této země mi však velmi vadí, 
že pořadatel zcela bezostyšně ignoruje zásadní 
národní a společenské konvence a absolutně 
nebere žádné ohledy přinejmenším na kultur-
ní tradice tohoto národa. Nevím, zda pastýři 
na cestě do Betléma za narozeným Ježíškem 

taktéž z radosti odpalovali na poušti rakety 
a opíjeli se medovinou, ale ohňostroj na ná-
městí v době konání slavnostní mše sv. při 
vyzvánění kostelních zvonů a zpěvu koled je 
nejen pro mne příliš silnou kávou, obzvláště, 
pokud se samotná stavba kostela i se svými 
návštěvníky (i nevěřícími s dětmi) při tomto 
humbuku otřásá ve svých základech, nehledě 
na některé medovinou společensky unavené 
občany, hledajíce útočiště následně právě 
v kostele a doufajíce v pokračování ryčné zá-
bavy z náměstí! 

Myslím si, že již během roku je v našem 
městě různých zábav a her, kterými se radnice 
snaží získat přízeň „lidu“, více, než dost. Je 
pak velice smutné, když v tomto městě není 
schopen pořadatel alespoň na Štědrý den 
citlivě vnímat, pochopit a respektovat tyto 
krásné tradice.      

Ing. Václav POLOK, člen fi nančního výboru, 
Hnutí NEZÁVISLÍ Př
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POLITIKA

Bohumínští lékaři 
se dělili o poznatky

Po roční odmlce uspořádala 

Bohumínská městská nemocni-

ce (BMN) v listopadu odborný 

lékařský seminář, který se 

odbýval v režii chirurgického 

oddělení. Jeho primář Bogdan 

Machej a členové týmu se po-

dělili o získané poznatky a zku-

šenosti nejen se svými nemoc-

ničními kolegy, ale hlavně se 

zástupci ambulancí z Bohumí-

na a okolí.

Bogdan Machej představil sou-
časný kolektiv chirurgického od-
dělení a následně se ujal přednáš-
ky o apendektomii neboli operaci 
zánětu slepého střeva. O novin-
kách v ambulantní chirurgii v rámci 
BMN pohovořil lékař Vlastimil Kar-
lík, zajímavosti o historii i součas-
nosti operace zlomeniny krčku 
stehenní kosti si připravil jeho kole-
ga Jan Kaleta. Závěr patřil v sále 
domu Pod Zeleným dubem diskuzi.

„Znovuobnovení semináře pova-
žuji za správný počin. I když jsme jej 
uspořádali na poslední chvíli, dora-
zilo asi sedmdesát zájemců. Letos 
jsme nechali režii čistě v rukou chi-
rurgického týmu, protože cílem bylo 
naše nové lékaře představit jejich 
kolegům z ambulancí. A podle ohlasů 
se akce vydařila. Poděkování patří 
všem, kteří se na bezproblémovém 
průběhu podíleli, hlavně pak před-
nášejícím a organizačnímu týmu,“ 
uvedl předseda představenstva 
bohumínské nemocnice Igor Bruzl.

Odborná vzdělávací akce pro-
běhla v rámci celoživotního vzdě-
lávání lékařů ve spolupráci s kar-
vinským sdružením České lékařské 
komory (ČLK). Seminář byl tedy 
zařazen do systému celoživotního 
vzdělávání lékařů a byl ohodno-
cen kredity ČLK. 

Nikola KURSOVÁ

KRÁTCE Bohumín hostil halový šampionát
V bohumínské sportovní 
hale se 19. listopadu 
konalo Mistrovství České 
republiky v ultimate 
frisbee. Šlo o juniorský 
šampionát smíšených 
týmů. Do bojů se zapojilo 
sedmnáct účastníků 
včetně dvou družstev 
domácího klubu 
Rainbow Banana. 

Bohumínskému áčku se bohu-
žel nepodařilo obhájit loňské 
stříbro a nakonec obsadilo až 
čtvrté místo. V poslední bitvě 
o bronz podlehlo 12:9 pražským 
F.U.J. Přesto je »bramborové« 
umístění velkým úspěchem a po 
generační obměně zůstal bohu-
mínský tým mezi nejsilnější 
republikovou čtyřkou.

Titul si z Bohumína odvezla 
opět Kulatá šachovnice z Hradce 

Králové. Bohumínské béčko hrá-
lo mezi nenasazenými týmy 
a nakonec vybojovalo krásné tři-
nácté místo. Děkujeme všem 

nadšeným fanouškům, kteří při-
šli domácí hráče podpořit.

Jakub STANIEK, 
foto: Robin ILYK

Hráči si připomněli sokolskou legendu
Registrovaní i rekreační hráči stolního tenisu změřili 18. listopadu síly v Záblatí. Zdejší 
sokolovna hostila  Memoriál Miloše Freitaga. Třináctý ročník sportovní vzpomínkové 
akce věnované výrazné osobnosti TJ Sokol Záblatí. 

Do turnaje se zapojilo dvaadvacet hráčů z regionu. 
Dorazili také stolní tenisté z Ostravy, Olomouce či Hodo-
nína. Kromě amatérů se u stolů představili i zástupci 
okresních nebo krajských mužstev a také ligoví hráči. 
Muži se utkali ve třech kategoriích – bez omezení, neza-
řazení v oblastním žebříčku, veteráni nad 50 let. Nejlep-
ší výkon předvedl v hlavní soutěži Jiří Gráf z Hodonína. 
Bohumínský odchovanec vyhrál všechny zápasy. Vedlejší 
soutěž se stala dominantou domácích, když zvítězil Jiří 
Palička z TJ Sokol Záblatí, hráč krajského a regionálního 
přeboru. Mezi veterány bodoval František Skácelík z Orlové. 

Turnaj byl zároveň vzpomínkou na Miloše Freitaga, 
velkou osobnost TJ Sokol Záblatí. Svým nadšením pro 
stolní tenis i jiné sporty byl pověstný, stál u znovuobno-
vení sokolské jednoty v Záblatí po roce 1989 a zasadil se 
o popularizaci sportu nejen v této městské části.

Pingpongem bude záblatské sokolovna žít i krátce 
před koncem roku. V úterý 26. prosince od 9 hodin tady 
proběhne druhý ročník turnaje neregistrovaných hráčů 
– Memoriál Edy Kuřila.

David JOCHYM, předseda oddílu stolního tenisu 
TJ Sokol Záblatí

Bospor pořádá pro veřejnost »Vánoční fotbalový turnaj« ve sportovní 
hale. Klání se uskuteční na hřišti s umělým trávníkem 9. prosince. Pre-

zentace začíná v 8.15, utkání v 9 hodin. Organizátoři počítají s účastí maximálně osmi družstev, na hrací plochu proti sobě vždy 
nastoupí pětičlenné týmy. Ty ale mohou mít pro potřeby střídání až dvanáct členů. Do turnaje se mohou hlásit hráči nad sedmnáct let, 
včetně registrovaných. Přihlášky s názvem týmu a kontaktem na kapitána lze zasílat do 4. prosince e-mailem na adresy socha.dusan@
bospor.info nebo kaminek.petr@bospor.info. Zájemci se mohou hlásit také telefonicky na číslech  731 818 545, 734 788 664.

Fotbalový turnaj pro veřejnost
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Bohumínské plavání mezi krajskou elitou
Listopadové víkendy se nesly 
ve znamení žákovských krajských 
přeborů v plavání. Nejprve se 10. 
a 11. listopadu poměřili v Kopřivnici 
za účasti sedmi závodníků z Plaveckého 
klubu Bohumín nejlepší starší žáci 
z Moravskoslezského kraje, aby na ně 
následující sobotu navázali mladší 
kolegové v Havířově. 

Mezi staršími žáky potvrdil své kvality krajský 
reprezentant Karel Babicz, který vybojoval tři 
tituly a dvě druhá místa. Aktuálně jej mezi 
nejlepší desítku českých třináctiletých plavců 
řadí především výkony na dlouhých kraulo-
vých distancích. V o rok mladší kategorii chlap-
ců o sobě dal vědět Marcel Grüner. Vyplaval 
mimo jiné stříbro ze znakové stovky a bronz 
z dvojnásobné trati a z padesátky kraulem. 
Totožných výsledků ve znakových disciplí-
nách dosáhla rovněž nejlepší starší žákyně 
Klárka Nováková. 

Mladší žáci tradičně zaplavali ještě lépe. 
Z devíti zúčastněných se pouze jeden bohu-
mínský plavec nepředstavil na stupních vítězů. 
Navíc potěšily i zaplavané časy, díky nimž 
můžeme v různých disciplínách nalézt hned 
čtyři bohumínská želízka do šestého místa 
v českých tabulkách desetiletých plavců.

Z titulů krajských přeborníků se radovala 
trojice reprezentantů PK Bohumín. Samuel 
Hübscher vybojoval tituly čtyři, dvě druhá 
místa a spolu se štafetou, jejíž součástí byli 
Petr Trucla, Ríša Drobík a Michal Matoušek, 
přidal jedno stříbro a jeden bronz. Andrejka 
Czerná ovládla závody na 200 a 400 metrů 
kraul. V dalších třech představeních dohmátla 
druhá. Peťa Trucla dominoval na padesátce 
i stovce motýlem a navrch skvělý víkend stvrdil 
stříbrem na prsařské padesátce. Anička 

Kohanová přivezla po třech stříbrných a třech 
bronzových umístěních. Aby byl výčet medai-
listů ročníku 2007 úplný, musíme zmínit ještě 
bronzový stupínek Ríši Drobíka z prsařské 
stovky a stejné umístění Michala Matouška na 
padesátce motýlem.

Spolu s o rok staršími kamarády se na pře-
borech zaskvěly rovněž dvě devítileté bohu-
mínské dívenky. Julie Kalvarová vystoupala 
na pódium ve všech čtyřech startech, do 

nichž nastoupila. Klárka Macurová slavila 
nečekané druhé místo na nejkratších prsou.

Dosažené výkony budou, doufejme, před-
zvěstí ještě větších úspěchů na nadcházejících 
mistrovstvích republiky, respektive v případě 
desetiletých poháru České republiky. Na ne-
oficiálním rozšířeném mistrovství Moravy 
budou reprezentanti Bohumína obhajovat 
jedenáct medailí.

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

Foto: PK Bohumín

Výprava vzpěračů na bedně
V pražské Stromovce se 11. a 12. listopadu konalo Mistrovství České republiky ve vzpírání 
mužů, žen a juniorek do třiadvaceti let. V mužské a ženské kategorii si skvěle vedl tým SKV 
Bonatrans Bohumín, který v celkovém hodnocení obsadil ze čtyřiadvaceti oddílů druhé místo.

 Pavlína Jadrníčková 
 Jiří Gasior

VÝSLEDKY

Bohumínští vzpěrači ovládli 
první den mistrovství.

Ve váhové kategorii do 77 kilo-
gramů zvítězil Petr Petrov (28), 
v kategorii do 94 kg vybojoval 
nejcennější kov Petr Sedláček 
(25) a zlatý hattrick završil Jiří 
Gasior (26) ve váhové kategorii 
do 105 kg.

Zahanbit se nenechaly ani 
ženy. Stříbrnou medaili si z Prahy 
přivezla Ester Holá (24) v katego-
rii do 75 kg a bronz Monika Gav-
lovská (25) ve váhové kategorii 
do 58 kg.

Samostatně závodily juniorky. 
V bohumínských barvách se na 
šampionátu představily Aneta 
Žaganová (18) ve váhové katego-
rii do 58 kg a Pavlína Jadrníčková 
(15) v kategorii do 75 kg. Slečny 
obsadily třetí a páté místo.

 (red)Petr Petrov
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Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

 ●Originály fotografi í do společenské kroniky si vyzvedávejte v infocentru (poda-
telně) městského úřadu. Lze si zde vyzvednout zpětně i fotky z minulých let.

 ●Příspěvky do společenské kroniky je možné zasílat také elektronickou poštou na 
adresu oko@mubo.cz. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostním převodem.

VZPOMÍNKY

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

Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se s každým, kdo mne měl rád.

12. prosince vzpomeneme 8. výročí úmrtí 
našeho drahého, milovaného bratra a strýce,

pana Jiřího LOJKÁSKA
ze Záblatí.

S láskou a úctou vzpomíná 
a nikdy nezapomene sestra Ludmila, 

přátelé a kamarádi. 

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

11. listopadu jsme vzpomněli 9. smutné výročí 
úmrtí tatínka a dědečka a pradědečka, 

pana Josefa PÁNKA
z Bohumína-Vrbice

a zároveň si 30. listopadu připomeneme 
jeho nedožité 90. narozeniny 
S láskou a úctou vzpomínají 

a v srdcích stále mají dcera Jana s manželem Jendou, 
vnučka Lenka s manželem Kamilem, vnuk Martin s manželkou 

Lenkou, pravnuci Denisa, Ilona, Evička a Ondra.

Až vítr vlahý pohladí nás po líčku, 

vzpomeneme na ženu nejdražší, na matičku.

Mnohokrát jsme ji přidělali vrásky a ona dávala nám tolik lásky. 

V neznámý svět odešla spát, zaplakal každý, kdo ji měl rád.

29. listopadu jsme vzpomněli 
10. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, babička, prababička, 
tchyně, sestra a teta, 

paní Anna NITSCHOVÁ.
S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka je trvalejší nežli květy nejkrásnější. 

Květy uschnou, uvadnou, vzpomínky navždy zůstanou.

30. listopadu jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 
našeho milovaného tatínka, 

dědečka, pradědečka a strýce 

pana Andreje MIRGY.
S úctou a láskou vzpomínají děti 

Valika, Ondrej, Betka, Viktorie a Tono, 
vnoučata a pravnoučata, zeťové a nevěsty. Nikdy nezapomeneme. 

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.

6. prosince vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Miloslav HOLEŠ.


Za celou rodinu s láskou a úctou vzpomínají 
manželka Tereza, syn Radim a dcera Petra

s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut. Kdo měl rád, nezapomíná.

2. prosince uplyne rok, kdy mne beze slova 
rozloučení opustil můj drahý přítel, 

pan Josef DUCHEK
z Bohumína.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu se mnou tichou vzpomínku. Nikdy 

nezapomenu na toho, který mi moc schází.
Přítelkyně Jana

Kdo v srdci žije, neumírá.

6. prosince vzpomeneme 
1. výročí úmrtí 

pana Bohumila KRAJČOVIČE.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Emilie 
a dcery s rodinami.

Naposledy jsme se rozloučili
Bičík Richard * 1947 z Nového 
Bohumína  Daňhelová Miluše * 
1947 ze Skřečoně  Górowska 
Anna * 1922 z Nového Bohumína 
 Javorek Jaromír * 1954 ze Skře-
čoně  Kalová Marie * 1951 z Nové-
ho Bohumína  Myslivcová Ljuba 
* 1923 ze Skřečoně  Nadhajská 
Terezia * 1946 z Nového Bohu-

mína  Pasrbek Ger-
hard * 1942 z Nového 
Bohumína  Procházková Marie 
* 1912 z Vrbice  Skupieň Václav 
* 1949 z Pudlova  Šranko Vi-
liam * 1941 z Nového Bohumína 
 Wolná Zofi a * 1947 z Nového 
Bohumína  Zadubanová Eva * 
1958 z Bohumína.  (mat)

Své »ano« 
si řekli
Martin Pastušek a Daniela 
Drobková, oba z Bohumína
Juraj Zajíček z Bohumína a Lucie 
Pawlowská ze Šilheřovic
Michal Šindler a Michaela Válko-
vá, oba z Bohumína (mat)

Noví občánci 
města
Marek Sala   Klára 
Slaninová  Maxim Sojka  Otto 
Galatík  Laura Smažáková  Jan 
a Matyáš Rohrsetzerovi  Amálie 
Walowa  Sabina Miczková  Mia 
Matysioková  Bára Ligocká. (mat)

BLAHOPŘÁNÍ

10. prosince oslaví 70. narozeniny 

paní Zita CZEMPIELOVÁ
ze Skřečoně.


Hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let 

ti přeje Marie.

Oznamujeme smutnou zprávu, 
že po dlouhé, těžké a bolestivé nemoci 

zemřel 

Lubor ŠORM.
Všichni, kteří jsme ho znali, 

věnujme mu, prosím, 
tichou vzpomínku.
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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

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

PRÁCE

 ● Školní kavárna přijme ku-
chařku na plnou/zkrácenou bri-
gádu. Nástup možný ihned.  
732 475 790 – Vrbka.
SLUŽBY

 ● Výškové práce, konzultace 
a kalkulace Vaší zakázky zdarma, 

INZERCE
více info na www.wyskovky.cz. 
 734 288 183, e-mail: pavel.
waliczek@seznam.cz.

 ● Darujte svým blízkým pod 
stromeček dárkový poukaz na 
masáž v aquacentru. Více na 
www.masaze-bohumin.cz,   
603 802 030 – masáže Hrbáč.

 ● Nabízím vedení účetnictví 
a daňové evidence včetně zpraco-
vání mezd a daňových přiznání. 
 604 741 459, e-mail: tausova.
dagmar@email.cz.
RŮZNÉ

 ● Prodej krmiva pro zvířata, 
osiv, hnojiv a postřiků, medu 
z Jeseníků, včelařských a rybář-
ských potřeb v obchůdku U Luďky 
v Nové Vsi.  776 684 719.

 ● Koupím různé starožitné 
předměty, mohou být i poškoze-
né.  602 796 422.

 ● Kvalitní drogerie ze zahraničí. 
Otevřeno od 22. 11. 2017. Kvalita 
za příznivé ceny. Nerudova 1157 
vedle OC Kotelna. Jsme na FCB 
- Prodávárna Bohumín. E-mail: 
prodavarna@seznam.cz.

MEZINÁRODNÍ
ENTOMOLOGICKÁ
BURZA U HRANIC

Sobota 16.12.2017 
od 9 do 12 hod.

BOHUMÍN, Bochemie, a.s., 
Lidická 319 (jídelna)

Výstava, koupě a prodej, výměna 
hmyzu z celého světa.

VSTUPNÉ:
40 Kč (dospělý + dítě)
20 Kč  (dítě, studenti,důchodci)

www.insectpins.cz
+420 731 134 527

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

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

 ●V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskytování peněž-
 ních půjček, půjček bez poplatků, nebankovních půjček a obdobných služeb.

Putování za pokladem a krásami Bohumínska
Interaktivní hra »Bohumínská stezka za ekopokladem«, která od léta baví 
rodiny v parku Petra Bezruče, má nyní větší sestru. Je určená turistům, kteří 
díky ní poznají zajímavá místa ve městě a okolí. V provozu bude celoročně 
minimálně příštích pět let. Na projekt, který radnici přišel na 150 tisíc, přispěl 
také Moravskoslezský kraj.

„Díky dotaci kraje jsme mohli do Bohumína dostat 
zase o něco více zábavy spojené s ekologickým pod-
textem. Už v červnu jsme odstartovali provoz inter-
aktivní stezky pro nejmenší, teď jsme dokončili velký 
turistický a cyklistický okruh,“ uvedl místostarosta 
Bohumína Lumír Macura.

Princip obou stezek je stejný. Na některém ze tří 
infocenter – na radnici, v Penzionu ve věži nebo 
v domě Pod Zeleným dubem – si vyzvednou sou-
těžní kartu či skládací mapu. V nich jsou informace 
k projektu včetně deseti stanovišť, které jsou 
rozmístěny skoro ve všech městských částech 

Bohumína, dvě dokonce v Polsku. V rámci okruhu 
se soutěžící podívají například k soutoku Odry 
s Olší, »záblatské« studánce, švédskému kříži nebo 
k nově otevřené rozhledně na polské straně mean-
drů Odry. Do deseti políček na kartičkách označí 
svou návštěvu daného místa speciálními kleštička-
mi. Ty najdou na stanovištích v budkách s logem 
Plastíka a Kartonky, postaviček celého projektu. „Po 
odevzdání vyplněné karty či mapy si zájemci mohou 
vyzvednout dárek. Pro malé máme látkové frisbee, 
pexeso či refl exní přívěšek. Dospělí ocení novou sklá-
dací cyklomapu,“ prozradil místostarosta. 

Malý okruh určený dětem je koncipován jako 
ekologické putování, během něhož se z infopanelů 
dozvědí zajímavosti o životním prostředí a ohledu-
plném přístupu k přírodě. Za čtyři měsíce si jej už 

vyzkoušelo 350 dětí. Velký okruh se pak snaží vylákat 
Bohumíňáky i přespolní z pohodlí domova a zavést 
je k různým zajímavostem napříč městskými částmi. 

Bohumínská stezka za ekopokladem bude pří-
stupná celoročně. Projekt podpořil Moravskoslez-
ský kraj, který uhradí šedesát procent nákladů. 

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Instalace kontrolní budky u kaple Pustyňa. 
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MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
 776 577 722 

www.maryska.cz, info@maryska.cz
 ● VÍTÁNÍ CÍSAŘE. Výstava fotografi í Petra 

Piechowicze z letošních oslav prvního 
příjezdu vlaku do Bohumína, k vidění 
vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

 ● 8.12. v 17.30 hodin NINA KRIUTCHKO-
VA & DAGMAR ČÍŽOVÁ. Křest nové sbírky 
Dagmar Čížové s koncertem studentů 
a absolventů operního zpěvu. 

 ● Každou středu v 15 hodin KROJE V MA-
RYŠCE. Vlastivědně–etnografi cký klub.  

CVIČENÍ

  SPORTCENTRUM BOHUMÍN 

www.sportcentrum-bohumin.cz 

 ● BĚŽECKÁ SKUPINA. Každé pondělí 
v 18 hodin; 

 ● STEP AEROBIK ve středu v 18 hodin;
 ● KRUHOVÝ TRÉNING v úterý od 19 hodin; 
 ● INDOOR CYCLING od pondělí do 

čtvrtku v 18 hodin; 
 ● FORMOVÁNÍ POSTAVY v úterý a ve 

čtvrtek v 19.15 hodin; 
 ● BE FIT v pondělí v 17 hodin a ve středu 

v 18 hodin. 
  TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE 

(u Bastien Café) 
 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 

JÓGA. V pondělí a středu v 19 hodin,  
731 905 040, e-mail: m.lalice@seznam.cz.

 ● PILATES. Každé úterý v 18 hodin. Na 
tel. objednávku  604 999 147. slunerc.
webnode.cz

CO – KDY – KDE

  Investice se 
Rockwoolu vyplácí 
Rozsáhlá investice skupiny Rock-

wool Group do bohumínského závodu, 
která proběhla před dvěma lety, rozší- 
řila výrobu technických izolací z kamen-
né vlny. Letošní objem jejich výroby 
bude stejně jako loni představovat 
čtvrt milionu metrů kubických. Před 
investicí byla produkce třikrát nižší. 
S výrobním úspěchem souvisí i další 
posilování konkurenceschopnosti 
produktů Rockwool v oblasti technic-
kých izolací. Ty z Bohumína putují do 
desítky evropských zemí. Jen v Česku 
kamenná vlna Rockwool zaizolovala 
například technologická zařízení rezi-
dence Waltrovka v Praze, ostravské 
společnosti Arcelor Mittal nebo nákup- 
ních center Galerie Šantovka v Olomou-
ci a Forum Nová Karolína v Ostravě.

Povídání o povídání
Ve společenskému sále Pod Zele-
ným dubem ve Starém Bohumíně 
proběhne ve středu 13. prosince 
od 16 hodin beseda Mileny Stein-
masslové na téma »Umíme spolu 
hovořit a stojíme vůbec o to?«. 
Vstup na besedu je zdarma, akce je 
plně hrazena z projektu Lepší Kli-
ma pro Bohumínsko. Rezervovat 
a vyzvednout vstupenky si zájemci 
mohou v solné jeskyni ve Vrchlic-
kého ulici od pondělí do středy 
v 9-11 a 14-17 hodin,  608 608 955.  

Užitečné pomůcky ocení klienti i personál
Starobohumínský Domov Cesmína má nově k dispozici větší počet zvedacích závěsů, 
které  zjednoduší přesun imobilních seniorů z lůžka na křeslo. Nákup fi nancovala Nadace 
ČEZ a svou energií se na něj složili návštěvníci květnového dne otevřených dveří v Elekt-
 rárně Dětmarovice. Na Oranžovém kole vyšlapali pro domov více než dvaapadesát tisíc. 

Nové pomůcky přišel senio-
rům 13. listopadu osobně předat 
generální ředitel Elektrárny Dět-
marovice Vlastimír Kontrik a ob- 
chodní ředitel společnosti ČEZ 
Teplárenská Radim Sobotík. „Jsme 
rádi, že peníze opravdu doputovaly 
k těm nejpotřebnějším. Systém péče 
o staré lidi v Bohumíně je velmi 
dobře promyšlený a já jsem rád, 
že naše společnost, která v regionu 
působí, k tomu mohla svým dílem 
přispět,“ uvedl Radim Sobotík při 
debatě o činnosti Centra sociál-
ních služeb, které Nadace ČEZ 
podporuje dlouhodobě.

„Velkou část našich klientů tvoří 
senioři zcela imobilní, upoutaní na 
lůžko. Díky fi nancím od Nadace 
ČEZ jsme získali deset speciálních 
zvedacích vaků do zvedacího zaří-
zení. Jeho prostřednictvím klienty 
přesouváme z lůžek do pojízdných 
křesel a zpět, aby mohli navštívit 
své sousedy nebo se zapojit do 
společných programů,“ vysvětlila 
Katrin Mitopulu, vedoucí Domova 
Cesmína, který je součástí měst-

ského Centra sociálních služeb 
Bohumín.

Domov Cesmína se stará o se-
niory nad 65 let se sníženou 
soběstačností. „Naší snahou 
je lidem pomáhat a podporovat 
jejich samostatnost a aktivitu,“ 

dodala Katrin Mitopulu. Díky 
novým pomůckám nebudou kli-
enti odkázáni k celodennímu 
pobytu na lůžku, což zlepší jejich 
fyzickou i psychickou kondici.

Text a foto: 
Vladislav SOBOL 

Chirurgická ambulance v Rychvaldě
Bohumínští chirurgové nově ordinují v sousedním Rychvaldě. Pacienti 
je najdou v objektu zdejšího zdravotního střediska. Chirurgická ambulance 
je zde ve startovacím období otevřena každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 
hodin. Doplní tak nabídku místních zdravotnických služeb. 

„Už delší dobu jsme o této možnosti diskutovali 
s vedením Rychvaldu a jsme rádi, že se vše podařilo 
dotáhnout do úspěšného konce. Poděkování patří 
paní starostce, která stála o to, aby Rychvalďané měli 
na dosah také chirurgickou ambulanci. Jde o proza-
tímní místo, po pár měsících by se ordinace měla pře-
sunout do jiných prostor,“ uvedl předseda předsta-
venstva Bohumínské městské nemocnice (BMN) 
Igor Bruzl.

V úterý je zájemcům k dispozici chirurg Jan Kale-
ta, ve čtvrtky ordinuje jeho kolega Vlastimil Karlík. 
„Jsou to naši zkušení lékaři. V první fázi nabízíme 

chirurgická vyšetření, ale jsme připraveni provádět 
v Rychvaldě i drobné zákroky, například převazy, šití 
a podobně. Největší předností by mělo být poměrně 
rychlé odbavení pacientů nejen v ambulanci, ale samo-
zřejmě i poté u plánovaných výkonů v naší nemocnici 
v Bohumíně,“ konstatoval primář chirurgického 
oddělení BMN Bogdan Machej.

Chirurgickou ambulanci v Rychvaldě najdou paci-
enti v prvním patře zdravotního střediska v Mírové 
ulici, kde funguje také ordinace pediatra, praktického 
lékaře pro dospělé, gynekologie i rehabilitace. 

Lucie BALCAROVÁ

Vraťme do kinosálu kulturnost
Není kultura jako kultura. Ta na jevišti a v hledišti je od 
sebe často na hony vzdálená. K3 proto zpřísňuje pravidla 
během promítání fi lmů a představení divadel. A současně 
apeluje na diváky: Chovejme se kulturně!

„V poslední době se množí stížnos-
ti návštěvníků na to, že sousední 
diváci ruší představení konzumací, 
šustěním a dokonce i svícením dis-
plejů mobilů. Týká se to projekce 
fi lmů a paradoxně i divadel,“ po-
steskl si ředitel K3 Bohumín Karel 
Balcar s tím, že jeden dva barbaři 
zkazí zážitek dalším desítkám. 
„Při stále stoupajících cenách vstu- 
penek, divadel, muzikantů i ostat-
ních vystupujících by měl mít každý 
návštěvník možnost představení si 
užít, vychutnat a prožít. Místo toho 
ale občas válčí s bezohledností někte-

rých jedinců v sále,“ dodal Balcar.
K3 musela kvůli neurvalcům 

přijmout jistá opatření. Omezila 
vstup do sálu kina s brambůrky 
a tyčinkami v »šustivých« obalech. 
Během představení divadel už 
také nenabízí k prodeji popkorn 
a nachos. „A jak na to reagují ně-
kteří návštěvníci? Nosí si vlastní 
pamlsky. Přitom řada divadel hraje 
kvůli autentičnosti bez mikrofonů. 
Herci pak musí šustění překřiko-
vat,“ komentoval situaci ředitel K3.

Filmová i divadelní představe-
ní probíhají při zhasnutých svět-

lech. O to více je vidět a ruší, když 
návštěvník začne psát esmsky 
nebo řešit věci na facebooku. 
Také z tohoto důvodu už v kině 
není veřejně přístupná wi-fi . „Ob-
dobných případů je více. Pojďme 
vrátit do sálu kulturnost a veďme 
k tomu i své děti,“ uzavřel Karel 
Balcar.  (red)

Ilustrační foto
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»Ani nevíte, co bych dal za to, abych s vámi mohl strávit pěkný večer.« ...

»No jo, ale já bych to ráda věděla.«

KAM V BOHUMÍNĚ?
ADVENTNÍ NEDĚLE

NA NÁMĚSTÍ TGM 

 ● 3.12. BRONZOVÁ

15.30 hodin dívčí skupina 
La Nanita
17.00 chlapecké rapové trio 
Poetika

 ● 10.12. STŘÍBRNÁ

14.45 orchestr Krzyżanowic
17.00 havířovská skupina Nebe

 ● 17.12. ZLATÁ

14.45 houslista Jiří Erlebach
17.00 pražská popová skupina 
Hodiny

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 30.11. a 1.12. v 19 hodin KVAR-
TETO. Film Česko (Komedie), 
2017, od 12 let, 93 minut, 120 Kč.

 ● 1.12. ve 21 hodin METALLICA: 
QUEBEC MAGNETIC. Záznam 
koncertu, 2012, titulky, přístup-
ný, 135 minut, 180 Kč.

 ● 2.12. a 3.12. v 19 hodin 7 ŽI-
VOTŮ. Film USA (Sci-fi  / Thriller), 
2017), titulky, od 12 let, 123 
min, 110 Kč.

 ● 6.12. v 19 hodin MILADA. 
Film Česko (Životopisný), 2017, 
přístupný, 130 minut, 110 Kč.

 ● 7.12. v 19 hodin BAJKEŘI. 
Film Česko (Komedie pro nácti-

leté), 2017, přístupný, 95 minut, 
100 Kč.

 ● 8.12. v 16 hodin THOR: RA-
GNAROK. Film USA (Komiks / 
Komedie), 2017, dabing, od 12 
let, 130 minut, 100 Kč.

 ● 8.12. v 19 hodin VRAŽDA 
V ORIENT EXPRESU. Film USA 
(Detektivka), 2017, titulky, pří-
stupný, 109 minut, 110 Kč.

 ● 9.12. v 16 hodin PŘÁNÍ K MÁ-
NÍ. Film Česko (Rodinný / Po-
hádka), přístupný, 90 minut, 
110 Kč.

 ● 9.12. v 19 hodin LIGA SPRA-
VEDLNOSTI. Film USA (Komiks), 
2017, dabing, od 12 let, 120 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 10.12. v 10 hodin PADDING-
TON 2. Film Velká Británie (Ro-
dinný / Komedie), dabing, pří-
stupný, 103 minut, 110 Kč.

 ● 10.12. v 19 hodin MATKY NA 
TAHU O VÁNOCÍCH. Film USA 
(Komedie), 2017, titulky, od 15 
let, 116 minut, 110 Kč.

 ● 11.12. v 19 hodin NA SHLE-
DANOU TAM NAHOŘE. Film 
Francie (Historický), 2017, titul-
ky, od 12 let, 117 minut, 110 Kč.

 ● 13.12. v 9 a 19 hodin ŠPUNTI 
NA VODĚ. Film Česko (Kome-
die), 2017, přístupný, 83 minut. 
Dopoledne FK pro seniory za 50 
Kč, večer pro veřejnost za 90 Kč.

 ● 13.12. o půlnoci,  14.12. 
a 15.12. v 19 hodin STAR WARS: 

POSLEDNÍ Z JEDIŮ. Film USA (8. 
díl sci-fi ságy), přístupný, 150 
minut. 13.12. a 14.12. ve 3D

s titulky za 140 Kč, 15.12. ve 2D 
s dabingem za 120 Kč.

 ● 17.12. v 19 hodin MANŽELKA 
A MANŽEL. Film Itálie (Roman-
tická komedie), 2017, titulky, od 
12 let, 100 minut, 110 Kč.

PRO DĚTI

 ● 3.12. v 10 hodin ČERT POPLE-
TA ANEB POHÁDKY NA VÁNO-
CE. Mikulášské představení s 
rozdáváním dárků. Hraje diva-
dlo Pohádka Praha. Sál kina, 80 
Kč.

 ● 17.12. v 10 hodin MAXINOŽ-
KA. Animovaný fi lm Belgie (Pro 
děti), 2017, dabing, 91 minut, 
110 Kč.
DIVADLO

 ● 4.12. v 19 hodin ANI O DEN 
DÝL. Konverzační komedie 
o partnerských vztazích. Hraje 
SemTamFor. Sál kina,130 Kč.
HUDBA

 ● 12.12. ve 12 hodin VÁNOČNÍ 
KONCERT. Besídka žáků školy 
Slezské diakonie, kostel ve Sta-
rém Bohumíně.

 ● 12.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ 
KONCERT. Vystoupení žáků ZŠ 
Skřečoň, kostel ve Skřečoni.
16.12. v 19 hodin ZPÍVÁNÍ 
S MAŇÁKEM. Předvánoční kon-
cert bohumínského písničkáře 
a jeho hostů. Sál kina, 80 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262,  596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 1.12. od 13 hodinVÁNOČNÍ 
FOCENÍ S ARTEMIS. Profesionál-
ní focení dětí s rekvizitami. Zá-
vazné rezervace u knihovnice 
dětského oddělení. 500 Kč

 ● 1.12. a 4.12. až 8.12. ve 13–17 
hodin PRŤOLATA VYRÁBÍ... Vý-
tvarná dílna pro předškoláky, 
malé školáky a děti z rodinných 
center. Dětské odd. Nový Bohu-
mín.

 ● 1.12. a 4.12. až 8.12. ve 13–17 
hodin ČERTOVSKÉ POHÁDKY. 
Čtení z připravených čertov-
ských knih.

 ● 11.12. až 15.12. ve 13–17 ho-
din VÁNOČNÍ TVOŘENÍ. Výtvar-
ná dílna – ozdoby, krabičky, 
sněhové vločky aj. Dětské odd. 
N. Bohumín a knihovna Skře-
čoň.
TVŮRČÍ DÍLNA - Přednáško-
vá místnost knihovny.

 ● 9.12. v 9 hodin ZDOBÍME 
CUKROVÍ. Zdobení už hotového 
cukroví se zkušenou cukrářkou. 
S sebou jen vlastní marmeládu 
a krabičky na odnos. Cena cuk-
roví podle váhy, od 65 do 260 Kč.

ALMA MATER

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

Na všechny akce je nutná 
rezervace.

 ● Každé úterý od 17.30 hodin 
a středu od 9 hodin MUZIKOTE-

RAPEUTICKÉ RELAXACE V SOL-
NÉ JESKYNI.

SPORT

HOKEJ

 ● 9.12.  v  17.30 hodin HC 
BOSPOR – HC WOLVES ČESKÝ 
TĚŠÍN. Krajská liga mužů.

 ● 16.12. v 17.30 hodin HC 
BOSPOR– HC STUDÉNKA. Kraj-
ská liga mužů.

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

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin 
pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin 

SAUNOVÝ SVĚT

pondělí až pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin
saunové ceremoniály denně od 
19 hodin 

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 
530, 777 707 782, 
www.bospor.info

Veřejné bruslení

Soboty a neděle 
 15–16.30 hodin
Za 50 Kč lze zapůjčit brusle.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 30.11. do 17.12.

Programy také na
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

Pomůcka: ATY, BIRD, RAT.
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Bohumín v zimním a vánočním hávu. Motivy nových 
pohlednic, které se v těchto dnech dostaly do oběhu.

Nový Bohumín reprezentují 
pozdravy, které představují zasně- 
žené vlakové nádraží a náměstí T. 
G. Masaryka. Vyšly v celkovém 
nákladu šesti set kusů a pohled-
nice stojí čtyři koruny. Zájemci je 
zakoupí v radničním infocentru 
a také v obchodě U Ježibabky ve 
Studentské ulici v Novém Bohu-
míně.

Originální betlém ze šustí je 
pro změnu dominantou sváteční 
karty s přáním požehnaných Vá-
noc ze Starého Bohumína. „Na 
další je ústředním motivem tamní 
farní kostel Narození Panny Marie. 

Tematicky jsem vycházel ze zadání 
spolku Přátel bohumínské histo-
rie, v jehož klubovně budou po-

Dvacet plodných uměleckých let Bartu
Spolek Bart už dvacet let 
zastřešuje bohumínské 
umělce. A jejich díla mohla 
rovněž podvacáté obdivovat 
veřejnost na slavnostní 
vernisáži, která se koná 
každoročně poslední 
listopadový pátek. Obrazy, 
keramika, enkaustika, 
počítačová grafi ka či šperky, 
které se pod rukama 
talentovaných umělců 
zrodily v letošním roce, 
byly k vidění 24. listopadu 
v ateliéru v Nerudově ulici.

Bart si ke dvacátému výro-
čí letos nadělil několik vý-
jimečných akcí. Uspořá-
dal výstavu v Salonu 
Maryška a také v Kul-
turním domě města 
Orlové. V květnu oslavil 
narozeniny sešlostí sou-
časných i bývalých členů, 
z nichž mohl každý přinést 

Bílý Bohumín na nových pohlednicích hlednice také k mání,“ sdělil autor 
pohlednic Jiří Spáčil a dodal, že 
zajímavou novinkou nejen pro 
sběratele je pak pohlednice s mo-
tivem nové turistické vyhlídkové 
věže v meandrech Odry.  (luk)

Na výstavě děl, která vznikla v průběhu letošního roku, se prezentova-
lo devět členů Bartu.  Foto: Pavel Čempěl

ulici.
o-

, 
ést jedno své dílko a představit jej 

kolegům. Opět formou výstavy. 
A v tomto duchu se bude spolek 
prezentovat i za hranicemi města. 
Připravuje výstavu obrazů v K-triu 
v Ostravě-Hrabůvce. Svými vý-
tvory na ni přispěje pět členů 
Bartu – jeho předseda Vladimír 
Pustówka a čtyři malířky.

Ženy jsou ostatně hybnou silou 
spolku. Letošní kurz kresby a mal-
by měl na jaře výhradně ženské 
zastoupení. Štětců a palet se cho-
pilo čtrnáct dam a dívek. „Něžné 
pokolení k umění tíhne a současně 
je nám, mužům, inspirací,“ svěřil se 
Pustówka, jehož dílka na verni-
sáži toho byla důkazem.

Bart ještě v letošním roce »oslav« 
čeká jedna novinka. Městem or-
ganizovaná univerzita třetího 
věku pro zájemce nad 55 let do-

znala změn a jedním z nových 
předmětů bude tvůrčí ateliér. 
A lektorství se zhostí právě čle-
nové Bartu. První hodina pro 
dříve narozené adepty umění se 
uskuteční 7. prosince.  (tch)
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