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Bohumín má 
rozpočet, zřejmě 
první v Česku
Zatímco jinde v republice teprve 

volí nová vedení, Bohumín už 

schválil vyrovnaný rozpočet pro 

příští rok. Město bude hospoda-

řit se 750 miliony, z nichž téměř 

120 milionů proinvestuje. Počítá 

se i s rezervou ve výši deseti mi-

lionů na neočekávané výdaje či 

dokrytí dotačních akcí. Bohumín 

je s největší pravděpodobností 

prvním městem v Česku, které už 

má ofi ciální rozpočet na rok 2019.

Do bydlení půjde v příštím roce 
přes 110 milionů korun. „Nejvíce, 
téměř 40 milionů, si vyžádá zateplení 
cihlových domů. Tentokrát se dočkají 
obyvatelé Janáčkovy a Jateční ulice,“ 
prozradila vedoucí odboru rozvoje 
a investic Jitka Ptošková. Pokračo-
vat však město hodlá i v opravách 
výtahů ve svých domech. Zároveň 
se bude i bourat. Padnout by měl 
poslední vybydlený dům v ulici 
Petra Cingra. Následně má začít 
příprava lokality pro novou rodin-
nou zástavbu.
Nebudou chybět ani investice do 
veřejných prostranství či kanalizací. 
Nejnákladnější akcí za více než 
šestnáct milionů bude regenerace 
České osady, rodinné kolonie mezi 
Mírovou a Okrajní ulicí. Rozsáhlá 
rekonstrukce se dotkne kanalizace, 
plynovodu a vodovodního řadu. 
Poté dostane prostor nové veřejné 
osvětlení, chodníky, parkovací mís-
ta a silnice nový asfalt. 
Město chce příští rok zahájit také 
jeden ze svých největších projektů 
posledních let, budování lesoparku 
Na Panském za téměř deset milionů. 
Rozpočet myslí i na sociální oblast, 
především na dokončení zázemí 
pro centrum sociálních služeb. Díky 
modernizaci bývalého učiliště 
v Masarykově ulici se všechny soci-
ální služby soustředí do jediného 
místa. Centrum by zde mohlo začít 
fungovat už v příštím roce. Na jeho 
dokončení vyčlenila radnice v roz-
počtu devět milionů. Další milion 
půjde na zřízení chráněného byd-
lení v Husově ulici.
„Městu se nebývale finančně daří. 
Rozpočet letošního roku jsme navý-
šili na téměř 900 milionů. Rekordní 
částky šly například do oprav silnic

(Dokončení na str. 2)

Přírodní prvek v krajině i navigace řidičů

Na novou alej přispěli dárci v celorepublikové sbírce a místní Bonatrans Group. 

I přes nepřízeň počasí se hasiči, obyva-
telé Kopytova i dobrovolníci z Arniky 
pustili do práce. Foto: Pavel Čempěl

Silnici do Kopytova nově 
lemuje javorová alej. 
Stromořadí vysadila 
organizace Arnika spolu 
s kopytovskými hasiči, 
místními obyvateli 
a dobrovolníky. Rýčů 
se 1. listopadu chopilo 
na čtyřicet nadšenců. Na 
pořízení stromů a doplňko-
vé vybavení pak přispělo 
267 dárců z celé republiky 
ve sbírce Lopatka pro alej.

Sbírku pořádá Arnika v rámci 
celostátní kampaně Zachraňme 
stromy, jejímž cílem je zastavit 
úbytek stromořadí v krajině. 
Arnika měla na severu Moravy 

v hledáčku tři lokality vhodné 
k nové výsadbě. Volba nakonec 
padla na Kopytov, kde organizá-
tory oslovilo samotné místo i akti- 
vita místních hasičů, když se 
o projektu dozvěděli. „K výsadbě 
jsme zvolili javory babyka. Jednak 
v místě už silničáři v minulosti 
několik javorů vysadili a zároveň 
se do místních podmínek tento 
strom hodí. Chtěli jsme zkrátka 
původní odrůdu,“ ozřejmila vedou-
cí kampaně Zachraňme stromy 
Marcela Klemensová z Arniky. 
Novou alej tak tvoří jednatřicet 
javorů a pamětní lípa ke stému 
výročí vzniku republiky. Další 
lípy na začátek a konec stromořa-
dí přidali sami hasiči z Kopytova.

Nezisková organizace si klade 
za cíl vysadit každoročně mini-
málně jednu alej. Už se postarala 

o vznik šesti. „Každá z nich má 
svůj vlastní web. To aby měli dárci 
přehled, co jsme za jejich peníze 
udělali. A také sami chceme tímto 
způsobem sledovat, jak se dřevi-
nám v dalších letech vede,“ dodala 
Klemensová s tím, že Arnika ze-
jména v prvních letech zjišťuje, 
jak je zajištěná údržba, ořezy, 
případně zalévání v době sucha. 
To vše budou mít na starost hasiči 
z Kopytova, kteří sami chtějí o alej 
pečovat. Kopytovskou alej bude 
možné v příštích letech sledovat 
na webu aleje.org v sekci Naše 
aleje.

Nové stromy tvoří předěl mezi 
silnicí a ornou půdou. Budou vý-
znamným ekologickým prvkem 
i důležitou orientační pomůckou 
v případě záplav nebo během bo-
haté sněhové nadílky v zimě. (tch)
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Poklidný dvorek bez parkování
Bytový dům v Kostelní ulici už se v novém představil, nyní 
prochází obnovou také přístupová plocha. Práce budou 
stát 330 tisíc. Změní se nejen vzhled dvora, ale také 
využití. Obyvatelé se na společném setkání na radnici 
dohodli, že už nebude sloužit k parkování vozidel.

Prvním krokem proměny dvora 
bylo jeho odvodnění, vybudování 
kanalizace a napojení dešťových 
svodů. Stavbaři se také museli 
popasovat s podložím. Po odkrytí 
starého asfaltového povrchu tady 
narazili na betonové panely a sta-
ré nefunkční šachtice. Po úpravě 
podloží přijde na řadu pokládka 
fi nální zámkové dlažby.

„Ve dvoře připravíme také dva 
záhony pro budoucí zeleň. S její 
výsadbou počítáme na jaře,“ uvedl 
vedoucí bohumínského odboru 
životního prostředí a služeb Jan 
Jeziorský. Dodal, že stejně jako 
před rekonstrukcí bude ve dvoře 
stanoviště kontejnerů na komu-

nální odpad. Naopak z něj zmizí 
auta. Obyvatelé se sami rozhodli, 
že dají přednost klidnému dvorku 
bez možnosti parkování. To bylo 
ostatně i dosud v omezeném pro-
storu velmi problematické.  (tch)

Bohumín má 
rozpočet, zřejmě 
první v Česku
(Dokončení ze str. 1)

a chodníků, a to i díky dobrým cenám 
ve včasných výběrových řízeních. 
Očekáváme, že hospodaření letošní-
ho roku opět skončí přebytkem, tak-
že ušetřené peníze využijeme jako 
každý rok na posílení investic. Pod 
čarou máme téměř dvacet projekčně 
připravených akcí,“ konstatoval 
starosta Petr Vícha s tím, že v zá-
sobníku je například výstavba tří 
parkovišť v centru, dvou chodníků, 
dvou cyklostezek v městských 
částech nebo opravy kanalizací.

Lucie BALCAROVÁ

Zločinnost klesá, ale objevují se nové formy
V Bohumíně už několik let výrazně klesá kriminalita. A jak dokládají aktuální čísla, tento 
trend nadále pokračuje. Za deset měsíců letošního roku evidovala policie ve městě 312 
trestných činů, tedy o 54 méně než ve stejném období loni.

Bezpečnostní problematika je tématem pravidel-
ných setkání zástupců bohumínské radnice, městské 
a republikové policie. Poslední se 
uskutečnilo počátkem listopadu. 
Vyplynulo z něj mimo jiné, že 
kromě celkového poklesu kriminality se mění také 
pomyslný »žebříček« spáchaných deliktů. Velmi po-
zitivně policisté hodnotí úbytek krádeží vloupáním. 
Jejich počet se snížil o téměř 70 procent. Na vzestu-
pu je naopak bohužel fenomén moderní doby – 
kyberšikana. Rapidně přibývají případy vydírání, 
zastrašování, vyhrožování, ubližování, ztrapňování 
či obtěžování prostřednictvím moderních techno-
logií, mobilů, internetu a sociálních sítí.

Problémem rovněž zůstává drogová kriminalita. 
„Tato scéna se nijak zásadně nemění a je velmi složi-
té ji vymýtit. Jakmile policie zadrží nějakého překup-
níka nebo odhalí varnu narkotik, okamžitě jejich 
místa zaujme někdo jiný,“ popsal ředitel městské 
policie Karel Vach. Dodal, že strážníci i pracovníci 

majetkového odboru dávají kriminalistům podněty, 
pokud se v některých bytech děje něco nekalého. 

Protidrogový tým v první půli 
roku dvě hnízda, ze kterých se 
distribuovala narkotika, rozprášil 

a dá se říct, že počet »závadových« bytů klesl.
Nejrozšířenějšími drogami v Bohumína nadále 

zůstávají pervitin, marihuana a extáze. Experimen-
tují s nimi bohužel i děti, jak ukázal předloňský roz-
bor vzorků odpadních vod ze tří místních základ-
ních škol. Město proto v rámci prevence opakovaně 
zajistilo příjezd unikátního protidrogového vlaku, 
strážníci besedují se školáky a upozorňují je na ne-
bezpečí drog a rizika s nimi spojená. Nadále také 
existuje možnost, kdy si případný problém v rodině 
mohou ověřit sami rodiče. Strážníci mají k dispozici 
kombinované testery, které dokáží stěrem z ústní 
dutiny určit až šest druhů drog. Testery si mohou 
vyzvednout zájemci z řad rodičů na služebně městské 
policie. Nonstop, zdarma a zcela anonymně.  (tch)

Probíhá rekonstrukce dvora v Kostel-
ní ulici. Kromě povrchu se obnovy 
dočká také nízké oplocení se sloupky 
a repasovaným zábradlím. 

Foto: Pavel Čempěl

Před sto lety 
zavládl klid 
zbraní
11. listopadu v 11 hodin si celý svět 
připomněl sté výročí ukončení 
první světové války a Den váleč-
ných veteránů. V Paříži u Vítězného 
oblouku se vzpomínkového cere-
moniálu zúčastnilo sedm desítek 
hlav států a vlád. V Česku se roze-
zněly zvony, významné památníky 
zaplavily kytice a svíce. Pietní akt 
proběhl také u monumentu ve 
Starém Bohumíně.
Úderem jedenácté 11. listopadu 
1918 byla v železničním vagonu 
u francouzského města Compiegne 
uzavřena dohoda o příměří na zá-
padní frontě. Ta ukončila boje první 
světové války a postupem času se 
významný den stal připomínkou 
všech válečných veteránů. V Bohu-
míně si jej položením kytic připo-
mněli představitelé města, občané, 
pamětníci hrůz druhého světové-
ho konfl iktu i děti z místní školy.

 (red)

AKTUÁLNÍ TÉMA

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Historický vzhled, jen bez restaurace
Když se rodil Nový Bohumín, základ jeho budoucího náměstí vytvořily dvě budovy. 
Červená radnice, dnes menší budova »B«, a dům s číslem popisným 226. Obě vyrostly 
v roce 1898. A právě obytný dům nyní prochází rekonstrukcí, která mimo jiné jeho čelní 
zdobné fasádě vrací původní lesk. Do obnovy historické budovy město vložilo 
více než sedm milionů.

Rekonstrukce městského domu 
zahrnuje zateplení střechy a po-
kládku nové krytiny. V podkrov-
ních bytech jsou nová okna, zadní 
část domu ze dvora dostala za-
teplení, stavebníci tady také sa-
novali balkony a repasovali jejich 
původní zábradlí. Zvláštní péče 
se dostalo čelní fasádě se zdob-
nými prvky. „Obnovou prošel sokl 
z pískovcových kvádrů, u štukové 
výzdoby bylo nutné vyrobit repliky 
poškozených prvků,“ popsala Alena 
Lašutová z bohumínského odbo-
ru rozvoje a investic. Odborná 
fi rma očistila také oranžové části 
fasády, které se na pohled tváří 
jako cihlové zdivo, ale ve skuteč-
nosti jsou to obklady. Pod někte-
rými z nich bylo třeba vyplnit 
dutiny.

V přízemí domu fungovala 
v době vzniku vinárna. Tu poz-
ději vystřídala restaurace nebo 
také knihovna. Část historie se 

vyloupla z pod omítky právě bě-
hem rekonstrukce. Podařilo se 
odkrýt staré nápisy, které se za 
uplynulých 120 let na průčelí 
střídaly. Malby odhalují názvy ně-

kolika restaurací nebo 
vlastníků podniku. 
Město zvažovalo, zda 
tyto nápisy nezacho-
vat alespoň ve formě 

výřezu. Protože by ale nemusel 
každý kolemjdoucí formu odkazu 
na historii pochopit a hledal by 
v domě skutečně hospodu, zvítě-
zila nakonec varianta vytvoření 
nové čisté omítky. 

Text a foto:  Pavel ČEMPĚL

Rekonstrukce vrací historickému průčelí téměř původní podobu. 
Rozdíly tu samozřejmě jsou. Nad vikýři už třeba neuvidíme původní 
kamenné orlice. A největší změnou jsou levé vstupní dveře, které 
se v uplynulých letech posunuly do středu budovy. 

Provizorní oprava hrbolaté dálnice
Ostravsko-bohumínský úsek dálnice je zfušovaný. To i bez znaleckých posudků 
pozná každý šofér, který si při skocích na muldách otlouká hlavu o strop auta. 
Generální oprava potrvá dlouho, vyžádá si miliardy a část zmetkovité magistrály 
bude v podstatě nutné vybudovat znovu. Nyní se Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) pustilo alespoň do provizorní opravy. Práce potrvají do jara a přijdou na 
padesát milionů.

Problémy na osmnáctikilometrovém úseku 
dálnice se začaly objevovat krátce po jejím 
zprovoznění před deseti lety a způsobuje je 
nekvalitní podloží. Místo certifi kovaného ma-
teriálu v něm skončila struska z hutí či hlušina 
z šachet. Tento odpad bobtná a vozovka nad 

ním se vlní. Magistrála v okolí Bohumína tak 
už dávno není rychlostní komunikací, ale 
kvůli zúžením a omezením se na ní často 
může jezdit jen šedesátkou.

V půli listopadu zahájená provizorní oprava 
bude probíhat ve čtyřech etapách. Tou první 

je úsek mezi benzinkou, mostem přes Odru 
a výjezdem u starobohumínského bunkru. 
Odfrézování zvlněného asfaltu, srovnání terénu 
a pokládku nového povrchu chtějí stavbaři stih-
nout do měsíce. Během prací je nutné půlku ma-
gistrály uzavřít a svést veškerý provoz do druhé. 
Další etapy oprav budou pokračovat na jaře.

Provizorní rekonstrukce má zajistit jakž 
takž komfortní provoz na přibližně tři roky. 
Pak se chce ŘSD pustit do generální opravy. 
„Osm až devět kilometrů bude třeba rekonstru-
ovat do té míry, že s nadsázkou můžeme hovo-
řit o stavbě dálnice úplně nové,“ konstatoval 
mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že si důkladná 
rekonstrukce vyžádá zhruba 4,2 miliardy.

Kvůli nekvalitně zhotovené dálnici se ŘSD 
už několik let soudí se stavebními firmami 
v čele se společností Eurovia. Osm soudních 
sporů už ŘSD vyhrálo, dalších pět stále pro-
bíhá.  Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Provizorní oprava magistrály začala v půli listopadu u Bohumína. Rekonstrukce se týká úseku v okolí mostu 
přes Odru. Motoristé tady musí počítat s omezením a svedením provozu do jednoho pruhu. 
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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+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba s plas-
tovými okny se nachází naproti 
tržišti. Dům je napojen na cent-
rální zásobování teplem. Poblíž je 
Penny market, vlakové a autobu-
sové nádraží. Plocha pro výpočet 
nájemného 44,80 m2, celková plo-
cha bytu 44,80 m2. Prohlídka 
26.11. v 14.00–14.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 
26.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 567, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům 
v nízké zástavbě v klidné části 
města. Poblíž domu je park, ná-
kupní středisko, pošta a dětský 
lékař. Možnost parkování u domu. 
V bytě je kuchyňská linka s kom-
binovaným sporákem, žaluzie 
v oknech. V předsíni, koupelně 
a WC je dlažba. Plocha pro výpo-
čet nájemného 57,85 m2, celková 
plocha bytu 59,70 m2. Prohlídka 
26.11. v 15.00–15.15 hodin a 
27.11. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 28.11. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží a dětský 
koutek. Možnost parkování u do- 
mu. V bytě byla provedena rekon-
strukce koupelny, byly vyměněny 
bytové dveře a podlahové krytiny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
60,03 m2, celková plocha bytu 
60,03 m2. Prohlídka 26.11. ve 
14.45–15.00 hodin a 27.11. v 9.30 
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
28.11. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 366, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům 
v nízké zástavbě v klidné části 
města. V blízkosti domu je park, 
pošta, dětský lékař a nákupní 
středisko. Byt se zděným bytovým 
jádrem (koupelna a WC dohro-
mady). V bytě byla provedena 
generální oprava elektroinstalace, 
vyměněny bytové a vstupní dveře 
a PVC. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,20 m2, celková plocha 
bytu 56,20 m2. Prohlídka 26.11. 
v 15.15–15.30 hodin a 27.11. 

v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.11. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,13 
m2, celková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 26.11. ve 14.30–14.45 
hodin a 27.11. v 8.45–9.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 28.11. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 304, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům se nachází v blízkosti školy, 
školky, střediska zdravotnických 
služeb a autobusové zastávky 
(směr Ostrava a Starý Bohumín). 
Plocha pro výpočet nájemného 
58,00 m2, celková plocha bytu 
59,30 m2. Prohlídka 27.11. v 10.00 
–10.15 hodin a 28.11. v 15.00–
15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
3.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 811, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v klidové zóně za parkem. 
V blízkosti domu je sportovní 
areál Bospor, park a dětské hřiště. 
Možnost parkování u domu. Byt 
se sprchovým koutem a podlaho-
vými krytinami. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,85 m2, celková 
plocha bytu 55,85 m2. Prohlídka 
27.11. v 10.15–10.30 hodin a 28.11. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 3.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt, který je po celkové 
rekonstrukci, se nachází v třípod-
lažním cihlovém domě. V blízkos-
ti domu je park, základní a střední 
škola, autobusová zastávka. Plo-
cha pro výpočet nájemného 57,30 
m2, celková plocha bytu 57,30 m2. 
Prohlídka 28.11. v 15.30–15.45 
hodin a 29.11. v 10.00–10.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 3.12. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Osvoboditelů 
1025, číslo bytu 10, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
zateplený dům po revitalizaci. 
V blízkosti domu se nachází škola, 

školka, zdravotní středisko a su-
permarket. Koupelna se sprcho-
vým koutem. V bytě je nové PVC, 
bytové a vstupní dveře. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,26 m2, 
celková plocha bytu 57,30 m2. 
Prohlídka 27.11. v 9.45–10.00 ho-
din a 28.11. v 15.15–15.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 3.12. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
školy, školky, vlakové nádraží, 
dětské koutky. Možnost parková-
ní poblíž domu. Dům s výtahem. 
V bytě jsou nové podlahové kry-
tiny a sprchový kout. Plocha pro 
výpočet nájemného 60,75 m2, cel-
ková plocha bytu 62,55 m2. Pro-
hlídka 3.12. v 15.00–15.15 hodin 
a 4.12. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 10.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 107, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití, dětské koutky, 
školy a školky. Možnost parková-
ní poblíž domu. Byt s balkonem. 
V bytě jsou nové zařizovací před-
měty, nové podlahové krytiny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
95,47 m2, celková plocha bytu 
99,43 m2. Prohlídka 5.12. v 15.00–
15.15 hodin a 6.12. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 10.12. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 236, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti centra města. Poblíž 
domu jsou nákupní možnosti, 
školy a školky. Možnost parková-
ní u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 52,50 m2, celková plo-
cha bytu 54,80 m2. Prohlídka 5.12. 
ve 14.30–14.45 hodin a 6.12. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 10.12. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný dům 
s výtahem a uzavřenou zahradou 
ve Vrbici. Možnost parkování 
u domu. V bytě je kuchyňská lin-

Připravované licitace městských bytů

ka. Koupelna je společná s WC. 
Plocha pro výpočet nájemného 
41,71 m2, celková plocha bytu 
43,37 m2. Prohlídka 28.11. ve 
14.30–14.45 hodin a 29.11. v 9.45 
–10.00 hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu či orien-
tace (zejména osoby postižené 
pohybově, zrakově, sluchově, 
mentálně či osoby pokročilého 
věku), které si do 3.12. podají 
přihlášku (majetkový odbor, kan-
celář B207, budova radnice B). 
Licitace bytu se koná 10.12. 
v 16.45 hodin. 

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 804, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům za parkem v klidové zóně. 
V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, sportovní vyžití. Mož-
nost parkování u domu. V bytě 
jsou nové podlahové krytiny 
a sprchový kout. Plocha pro výpo-
čet nájemného 49,85 m2, celková 
plocha bytu 53,85 m2. Prohlídka 
10.12. v 15.00–15.15 hodin a 11.12. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 12.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 39, I. kategorie, 8. 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 10.12. ve 
14.15–14.30 hodin a 11.12. v 8.45 
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
12.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 55, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti 
domu jsou potraviny a školka. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 75,83 m2, celková plo-
cha bytu 77,53 m2. Prohlídka 
10.12. ve 14.45–15.00 hodin 
a 11.12. v 8.15–8.30 hodin. Licita-
ce bytu se koná 12.12. v 16.45 
hodin. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Garáž k pronájmu
Město Bohumín nabízí k pronájmu garáž č.7 v ulici 
Osvoboditelů čp.1020-25. Jde o samostatnou garáž 
v panelovém domě o celkové rozloze 17 m2. Základní 
cena 300 Kč/m2/rok (čisté nájemné bez služeb). Licitace 
se koná 26. listopadu v 15 hodin v budově »B« městské-
ho úřadu, kancelář B101. Bližší informace k pronájmům 
v budově »B« městského úřadu, kancelář B107 v přízemí, 
 596 092 212, e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz (sob)

Splňte psům jejich přání
Bohumín se podruhé účastní projektu »Psí přání« 
nadačního fondu Pes v nouzi. Městský útulek v Šu-
nychlu v něm zastupuje pětice čtyřnohých obyvatel. 
Jejich fotky a jména jsou od listopadu na webu www.
psiprani.cz a dárci, kterým není osud opuštěných psů 
lhostejný, jim mohou adresně přispět libovolnou 
částkou. Příspěvky využije útulek na krmivo nebo psí 
»přání«, například hračky, pelíšky či různé vybavení.

Útulek s kapacitou šestadvaceti míst provozuje město 
a ročně do jeho provozu investuje zhruba 600 tisíc. 
Často zde pomáhají také dobrovolníci. Největší a nej-
zásadnější pomocí samozřejmě je, když si zájemci 
opuštěné hafany z útulku osvojí. Nový páníček zaplatí 
symbolickou stovku, přičemž je pak dva roky osvobo-
zen od poplatku za psa. 
V zimním období lze útulek navštívit v pondělí, čtvrtek, 
pátek a v neděli od 14 do 16 hodin, v úterý od 7 do 9 ho-
din. Ve středu a sobotu je pro veřejnost zavřený.  (red)
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Rychlá jízda v obytné zóně se netoleruje
V devadesátých letech začaly ve městech vznikat lokality s klidnější dopravou, takzvané 
obytné zóny. Platí v nich maximálně dvacetikilometrová rychlost, vozidla mohou parkovat 
jen na vyhrazených místech. Motoristé však poměrně přísná pravidla  často porušují. 
K nelibosti místních obyvatel. Ty z Koperníkovy ulice například rychlost projíždějících aut 
dráždila natolik, že na radnici adresovali ofi ciální stížnost.

Dopravě v obytných zónách se 
v nepravidelných intervalech vě-
nuje městská policie. Po letošní 
stížnosti lidí z Koperníkovy ulice 
za parkem se ve spolupráci s rad-
ničním odborem dopravy zaměřila 
na lokalitu s větší intenzitou. „Chtě-
li jsme zjistit, kolik aut ulicí denně 
projede a jakou rychlostí,“ potvrdil 
vedoucí odboru dopravy Pavel 
Vavrečka s tím, že opakovaná mě-
ření probíhala v srpnu, září a říjnu.

Zkušení motoristé vědí, že 
udržet v delších úsecích rychlost 
auta pod dvacítkou je celkem slo-
žité. Pedál plynu je třeba lech- 
tat jen velmi jemně nebo vůbec. 
I proto byli strážníci při kontrol-
ních měřeních shovívavější a na-
stavili na radaru čtyřicítku. Ovšem 
i tu ze dvou set řidičů, kteří Ko-
perníkovou za den projedou, 
dodržel málokdo. Výsledky navíc 
ukázaly, že písemnou stížností si 
obyvatelé upletli bič sami na sebe 
a své sousedy. „Více než polovina 
řidičů, kteří se provinili a překro-
čili rychlostní limit, bydlí právě 
v Koperníkově ulici,“ potvrdil 

Vavrečka. A nejen to, také se 
v praxi potvrdilo letité zlaté pra-
vidlo: Nečiň jiným, co nechceš, 
aby jiní činili tobě. Mezi přistiže-
nými hříšníky byla totiž i osoba 
podepsaná pod stížností na ne-
dodržování rychlosti.  (tch)

Na dálnici vzplál autobus
Provoz na dálnici ve směru do Polska ochro-
mil 7. listopadu požár dělnického autobusu. 
Plameny zpozoroval za jízdy polský šofér, který 
ráno odvezl pracovníky do českých firem 
a zpět se vracel prázdným vozem. Ihned za-
stavil na odstavné ploše u Věřňovic a snažil se 
oheň zkrotit přenosnými hasicími přístroji. 
Současně k události vyjely tři jednotky pro-
fesionálních hasičů ze stanic v Bohumíně, Os-
travě-Přívoze a Zábřehu. Zatímco probíhala 
likvidace požáru, policisté odkláněli veškerou 
dopravu po objízdné trase přes Chałupki. 
Hasiči dostali oheň pod kontrolu za sedmnáct 
minut, ale mercedes se jim zachránit nepoda-
řilo. Zbylo z něj jen ohořelé torzo. Předběžná 
škoda na polském autobusu tak činí 2,65 
milionu, dalších 350 tisíc korun na sedmi 
betonových panelech dálnice, které poškodil 
žár. Mimořádná událost se naštěstí obešla bez 
zranění.  (red)Foto: HZS MS krajeFoto: HZS MS kraje

Nově položený koberec v Koperníkově 
ulici svádí k rychlejší jízdě. Měření pro-
kázala, že rychlost zde překračují pře-
devším místní.  Foto: Pavel Čempěl

Zametač se pustil do spadaného listí
Bohumín přišel s novinkou v podobě podzimního blokového čištění ulic. Díky teplému 
počasí se do něj pustil poprvé v historii. Zatímco na jaře se z vozovek odstraňuje hlavně 
posypový materiál po zimní údržbě, nyní se zametače zaměří na spadané listí.

„Vytipovali jsme devět míst v cen-
tru města, která lemují listnaté 
stromy a spadaného listí je na nich 
více než dost. Pokud nám bude 
přát počasí, mohli bychom je stih-
nout vyčistit ještě před prvními 
mrazíky, kdy už zametač nebude 
moci vyjet. Listí ve městě sice prů-
běžně uklízí veřejně prospěšní pra-
covníci, ale z úseků, kde trvale 
parkují auta, jej bohužel neodstra-
ní,“ sdělil Tomáš Průšek z odboru 
životního prostředí a služeb. Roz-
sah podzimní očisty je o něco 
menší než během každoroční 
jarní varianty. Na seznam se do-
staly hlavně ulice s listnáči, na 
nichž trvale parkují automobily 
a které lze uklidit pouze blokovou 
formou, při níž musí auta pryč.

Poprvé vyrazil zametací vůz 
13. listopadu hned do tří ulic, a to 
Kostelní, Seifertovy a Masarykovy. 

„Uklidili jsme spadané lisí i nánosy. 
Současně jsme akci využili k vyčiš-
tění kanálových vpustí,“ informo-
val vedoucí komunálních služeb 
BM servisu Martin Rajnošek. 

Úklidová akce se bohužel neobe-
šla bez komplikací. Stejně jako 
v případě tradičního jarního čiš-
tění řada řidičů ignorovala značky 
zákazu stání a blokovala krajnice, 

u nichž se drží nejvíce nečistot. Na 
akci se proto podílela městská 
policie, která se snažila zapomnět- 
livé šoféry kontaktovat. V někte-
rých případech sáhla i k pokutám. 
Kropicí vůz se tak do některých ulic 
musel vracet opakovaně podle 
toho, jak se strážníkům dařilo 

majitele odstavených aut při-
mět k přeparkování.

Blokové čištění bude po-
kračovat podle počasí 
minimálně do konce 
listopadu. Řidiče na něj 
vždy v předstihu upo-

zorní mobilní dopravní 
značky.  (balu, tch)
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NeBezpečný 
bohumínský 
cyklista (5)
Na jízdním kole nejezdí 
cyklista vždy sám. Po 
přizpůsobení bicyklu může 
převážet také děti. K jejich 
přepravě se nabízí několik 
možností.

Malé děti můžeme umístit do 
vozíku za jízdní kolo. V něm lze 
převážet maximálně dvě děti do 
deseti let a bicykl může řídit pouze 
dospělý nad osmnáct let. Pro no-
vorozence se do tohoto vozíku 
dají pořídit speciální sedačky, 
které zajišťují správnou polohu 
a bezpečné připoutání. Pokud 
tedy táhnete vozík s dítětem, ne-
zapomeňte vozík označit žlutým 
nebo oranžovým praporkem nebo 
štítkem. Vozík, který je s jízdním 
kolem pevně spojený, nesmí být 
širší než 90 centimetrů a vzadu 
musí být označený dvěma červe-
nými odrazkami.  

Přesné parametry a povinné 
prvky vozíku obsahuje návod 
k použití. V něm by mělo být 
také uvedeno, zda má vozík cer-
tifi kaci k provozu na pozemních 
komunikacích. Na trhu je ovšem 
mnoho vozíků, které všem poža-
davkům zákona nevyhovují 
a v návodech se dočteme, že jsou 
určeny jen k »hobby« použití. 

Další variantou přepravy dětí 
je sedačka. Tu můžeme umístit 
buď na nosič, nebo samonosnou 
sedačku na sedlovou trubku. 
Součástí cyklosedaček jsou pásy 
a posuvné opěrky pro nohy ros-
toucího dítěte. V sedačce může 
být dítě do sedmi let a řídit jízdní 
kolo může v tomto případě osoba 
starší patnácti let.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

Hudební lahůdky v sále Pod Zeleným dubem
Secesní sál komplexu Pod Zeleným dubem aktuálně nabízí jednu hudební lahůdku za druhou. V říjnu 
se tady představil Petr Bende s hudeckou muzikou a sborem místní ZUŠky, v listopadu fenomenální 
trumpetista Laco Déczi. A už 1. prosince je na programu další muzikantský bonbonek, kdy na pódiu 
vystoupí Chwila Nieuwagi.

Neo-folková skupina z polského 
Rybniku se prezentuje slezskou me-
lodičností a její tvorbu ovlivňují také 
čeští interpreti. Posledním projektem 
kapely je Brama Morawska/Moravská 
brána, tedy předělávky písní Jarka 
Nohavici, Čechomoru, skupiny Jelen 
a dalších. Bohumínský koncert Chwile 
Nieuwagi začíná v 19 hodin a stojí 
200 korun.
A milovníci hudby se už mohou také 
těšit na další pecku. Čtvero ročních 
období Antonia Vivaldiho zazní 
poprvé v místním nářečí. Unikátní 
koncert »Vivaldi po naszymu« nabíd-
ne houslista Jiří Vodička a Camerata 
Janáček v sále Pod Zeleným dubem 
ve středu 19. prosince. Vstupenky za 
200 korun jsou k mání v recepci 
hotelu a také ve vítkovickém zákaz-
nickém centru Domu kultury města 
Ostravy.  (red)

Vybrané stromy na tomografu

Houbou napadená lípa. 

Podezření dendrologů potvrdila technika. Mohutná lípa 
u křižovatky Masarykovy a Štefánikovy ulice musí pryč. 
Akustický tomograf odhalil v kmeni rozsáhlou dutinu, 
která je u stromu na tak frekventovaném místě velkým 
bezpečnostním rizikem. Další prověřované stromy, napří-
klad topoly v Rafi nérském lesíku, v testu naopak obstály.

Odborníci radnice staré hod-
notné stromy, zejména na expo-
novaných místech, pravidelně 
kontrolují. V posledních týdnech 
i s pomocí moderních přístrojů. 
V říjnu proběhla u dvaceti vytipo-
vaných stromů tahová zkouška, 
díky které je možné vypočítat, 
jak silnému větru strom odolá 
a zda je náchylný k vyvrácení. 
V půlce listopadu pak měli den-
drologové k dispozici akustický 
tomograf. Ten pomocí sond 
umístěných po obvodu kmene 

zjistí kvalitu dřeva, odhalí pří-
padnou výduť či rozsah hniloby. 
Získaná data z tomografu násled-
ně vytvoří počítačový obraz řezu 
kmenem, jako kdyby ho dřevo-
rubec rozpůlil motorovkou.

Bezplatné zkoušky zapůjčenou 
technikou umožnil student Men-
delovy univerzity Michal Šarina, 
který absolvoval na bohumínské 
radnici praxi a dále s ní spolupra-
cuje. Moderní testování však nelze 
u stromů ve městě provádět plošně. 
Prověřují se jen ty, u kterých mají 
odborníci podezření, že jejich 

zdravotní kondice nemusí být v po-
řádku. „Objevují se u nich symp-
tomy poškození. Mají například 
ve spodní části u báze kmene 
dutiny nebo se tady vyskytují 
agresivní dřevokazné houby,“ vy-
světlila Ľubica Jaroňová z odboru 
životního prostředí a služeb. Va-
rovným signálem byla například 
houba u báze lípy před právě rekon-
struovanou budovou bývalého 
učiliště. A akustický tomograf 
podezření potvrdil. Strom je napa-
dený zevnitř a v takovém rozsahu, 
že jej bude nutné pokácet.  (tch)

Odborníci v listopadu testovali akustickým tomografem stav vybraných stromů. 
Po obvodu kmene lze umístit až čtrnáct sond.  Foto: Pavel Čempěl

Asfalt bez flikování
V místech, kde musí správci sítí kvůli 
jejich rekonstrukci rozkopat vozovku, 
preferuje radnice následnou poklád-
ku asfaltu v celé šíři vozovky. Zkrátka 
žádné záplaty. Totéž se týká dvou-
setmetrového úseku v Okružní ulici, 
v níž Severomoravské vodovody 
a kanalizace (SmVaK) opravují kanali-
zaci a vodovod. Po dokončení prací 
na podzim vodaři rýhu po výkopu 
provizorně zakryjí a na jaře tady dojde 
k pokládce nové živice v celé šíři. 
Město se na tom dohodlo s SmVaKem 
s tím, že Bohumín uhradí čtyřicet 
procent nákladů na asfaltování, tedy 
540 tisíc. Podobný postup, celý nový 
koberec bez fl ikování, proběhne také 
v Blatné ulici ve Skřečoni, kde probíhá 
rekonstrukce kanalizace.  (red)

KRÁTCE
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Úřední dokumenty už jen digitálně
Dlouhá léta tvořila neodmyslitelnou součást prostranství před radnicí. V polovině listopadu 
však éra klasické úřední desky skončila. Technici ji demontovali a odvezli do skladu. Doba 
totiž pokročila a Bohumín i v této oblasti vstoupil do digitálního věku. Funkci úřední 
desky nyní plní obří tablet s dotykovou obrazovkou.

Nový panel před radnicí není 
jen moderní alternativou, která 
by tištěná papírová lejstra nahra-
dila digitálními. Kromě povinného 
zveřejňování dokumentů, které 

stanoví zákon, nabízí dotykový 
»infokiosek« řadu doplňkových 
funkcí a lidé si mohou na obrazov-
ce vyhledat nepřeberné množství 
údajů. Kromě městského webu 

nabízí mapu Bohumína, jízdní 
řády, tipy na výlet, kulturní pro-
gram, seznam fi rem, bohumínské 
zpravodajství. Nabídku je pocho-
pitelně možné průběžně upravo-
vat a doplňovat.

Po technické stránce disponuje 
panel vlastním chlazením i vytá-
pěním, aby mohl fungovat nepře-
tržitě v každém ročním období. 
Má také svůj záložní zdroj ener-
gie a připojení k dieselovému 
agregátu, který zajišťuje dodávku 
elektřiny při jejím výpadku.

Stará úřední deska v podobě 
kovové kostky na »muří nožce« 
sice nyní skončila v depozitu, do 
šrotu ale nemíří. Projde obnovou 
a nové umístění najde před 
kinem, kde ji agentura K3 využi-
je k propagaci svých akcí.  (tch)

POZVÁNKY

Rozsvěcení stromu 
v Šunychlu
Komise pro městskou část Šunychl 
a Kopytov zve na slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu. Koná se v sobotu 
1. prosince od 16.45 hodin před hasič-
skou zbrojnicí v Šunychlu. Vystoupí 
tady dětská kapela a sbor základní 
umělecké školy. Přítomní se seznámí 
s adventními tradicemi a chybět 
nebude předvánoční rozjímání se 
šunychelským punčem. Akci završí 
rozsvícení stromu.

Zájezd za medovými 
dorty
Farní sbor Slezské církve evangelické 
a. v. pořádá 13. prosince »Sladký zá-
jezd do Marlenky«. Na programu 
bude návštěva výrobny medových 
dortů, projekce dokumentárního 
filmu s výkladem a ochutnávka vý-
robků. Cena zájezdu je 190 korun 
a autobus odjíždí ve 14 hodin od bo-
humínské radnice. Závazné přihlášky 
s platbou přijímá farní kancelář 
v Masarykově ulici (modrá budova 
u Chopinova parku) nejpozději do 
9. prosince. Zájezd organizuje SCEAV 
pro všechny zájemce v rámci projektu 
Fara dokořán s finanční podporou 
města Bohumína. Více informací podá 
Roman Brzezina na čísle  736 627 
503 nebo e-mailu bohumín@sceav.cz.

Příroda Bohumínska – houby (226)

Václavka hlíznatá
(Armillaria gallica)

Václavky rostou na pařezech ži-
vých nebo mrtvých dřevin, občas 
i na mulčovací kůře. V Česku ros-
te celkem sedm druhů – václavka 
obecná, v. smrková, v. severská, 
v. hlíznatá, v. cibulkotřenná, 
v. bezprstenná a v. bažinná. 
Václavka hlíznatá roste hojně v ní-
žinách a pahorkatinách na dřevě 
listnáčů, zejména dubů a habrů, 
vzácně i na jehličnanech. Pomocí 
podhoubí se šíří na vzdálenost až 
desítek metrů také mimo les na 
vlhké louky. Podle některých myko-
logů její hromadný růst v Ostravské 
pánvi nastal po povodni v 1997.
Klobouk má v mládí masově až fi a-
lově hnědý, v dospělosti krémově 
až medově béžový o průměru až 
150 milimetrů. Za vhodných pod-
mínek vyrůstá v bohatých trsech 
a jako všechny ostatní druhy václa-
vek je jedlá.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Po demontáži staré úřední desky bylo 
třeba zacelit otvor v dlažbě. V pozadí 
už září panel nový a digitální. 

Foto: Pavel Čempěl

Oslavenkyně čte bez brýlí a vypadá mladší
To by nikdo nehádal, však také lékaři v dokumentaci konstatovali, že vypadá fyzicky 
o patnáct let mladší. Marie Šeligová oslavila 18. listopadu úctyhodné 95. narozeniny. 
Okolí udivuje nejen svou vitalitou, dodnes čte suverénně bez brýlí, ale především 
životním příběhem. Ač jí osud vlastní potomky nedopřál, vychovala jich celkem sedm. 

Marie Šeligová (95) se svým synovcem Oldřichem Klímou (61), kterého společně 
s jeho šesti sourozenci vychovala. Čerstvá oslavenkyně dodnes čte bez brýlí. 

Oslavenkyně před téměř šedesá-
ti lety vyhověla prosbě umírající 
sestry, zda by se postarala o její 
dvě nejmladší dětí. Ale protože 
sourozenců bylo sedm, ti starší 
už v dětských domovech, a man-
želé Šeligovi neměli srdce je od 
sebe rozdělit, vzali si je postupně 
na vychování všechny. Do roka 
od smrti matky byly osiřelé děti 
opět pohromadě. Manžele, kteří 
pracovali v železárnách a měli 
dosud »svůj klid«, najednou měli 
kolem sebe kupu dětí. Bylo to ná-
ročné, ale zvládali to statečně. 
Vyráželi na společné dovolené, 
paní Šeligová se dál věnovala ob-
líbenému cvičení a její manžel 
hrál ochotnické divadlo.

Od té doby uteklo drahně let. 
Marie Šeligová ovdověla a přežila 
dokonce i většinu »svých« dětí. 
Zůstaly jen tři. Bohumín jako je-
diný z nich neopustil nejmladší 
ze sourozenců, dnes jednašede-
sátiletý Oldřich Klíma. Velmi si 
váží toho, co pro něj a ostatní teta 
za celý život udělala, a tak jí nyní 
péči vrací. Denně tetu navštěvu-
je, příležitostně zajišťuje obědy, 
tráví s ní společně s manželkou 
a vnučkou volný čas. „Chodívali 
jsme také na procházky, ale to už 
jsme museli vzdát. Teta má pro-
blémy se stabilitou a necítí se jistá. 
Ale řešíme to jinak. Sedneme do 

auta a jedeme si prohlédnout Bohu-
mín. Co všechno se tady změnilo, co 
je nového,“ líčí Oldřich Klíma, ma-
jitel místního obchodu s elektrem.

Marie Šeligová si i v 95 letech 
stále sama vaří. Sice jen o víken-
dech, sporadicky a něco menší-
ho, ale chuť na domácí stravu ji 
zkrátka láká. Čas pak nejraději 

tráví u televize. Nenechá si ujít 
vědomostní soutěže, kuchařské 
reality show a samozřejmě hu-
dební kanál s hity dříve naroze-
ných. Poslední dobou také velmi 
často spí. Proč by ne, ve svém 
věku na to má nárok a navíc je 
spánek zdravý.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Další městské domy se oblékly do nového kabátu. V uplynulých 

měsících proběhla například rekonstrukce tří budov v centru. Kde 

to bylo možné, respektovala jejich původní podobu.

Novotou po letech opět září dvojice sousedních domů ve Studentské 
ulici naproti pizzerii. Jejich zadní části se zateplovaly, proběhla oprava 
balkonů a vstupních dveří. Stavby dostaly také novou plechovou střeš-
ní krytinu a všechnu »klempířinu«, čili kovové prvky. Nejviditelnější je 
řešení čelních fasád. Dům 302 pochází z roku 1902 a jeho uliční fasáda 
si zachovala zdobné prvky, které se v rámci oprav podařilo zrestaurovat.
Vedlejší dům číslo 156 vyrostl na konci 19. století a v době vzniku měl 

fasádu rovněž zdobenou. Přišel však o ni během necitlivých úprav 
v minulém století. Snahu vrátit i jemu historický ráz zhatila absence 
dobových podkladů nebo fotografi í. Dům tak má hladkou fasádu jako 
před opravou. Pochopitelně zcela novou a jinak barevně řešenou.
V novém hávu se představil také rohový dům se vchody 312 a 328 na 
křižovatce Kostelní a Masarykovy ulice. Ten se štukovou výzdobou nikdy 
nepyšnil, a tak jej bylo možné zateplit ze všech stran. Rekonstrukce dále 
zahrnovala výměnu střešní krytiny či obnovu balkonů včetně originál-
ního zábradlí. Nového řešení se dočkaly vstupní dveře. Jsou širší 
a přibyly u nich ocelové přístřešky. Zajímavě se podařilo vyřešit jediný 
viditelný prvek na fasádě. Okna v prvním patře dříve spojovala šestice 
linek vyrytých do omítky. Do zatepleného pláště vrypy dělat nelze, a tak 
má tento prvek nyní nalepenou plastickou podobu.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Studentská 156, 302 Kostelní 312, 328

Nový kabát v dobovém střihu

Ze školních lavic před mikrofon
Talentované mládí se zlatem v hrdle. Jeviště místního kina patřilo 15. listopadu účastníkům 
osmého ročníku soutěže žáků základních a středních škol Bohumínská pěvecká star. 
S mikrofonem, ale také s kytarou či u piana se představilo dvaadvacet mladých interpretů. 
Porotu i diváky okouzlila a vítězkou se nakonec stala desetiletá Anička Giecková.

Větší odvahu k veřejnému vy-
stupování našly už tradičně dívky, 
chlapců se do soutěže zapojilo 

pouze sedm. Všech dvaadvacet 
účinkujících se pak snažilo oslovit 
porotu jednou písní podle svého 

výběru. „Často šlo o hity zahraniční 
a mile nás překvapilo, že mezi nimi 
nechyběly ani písně slovenské. Je 
hezké, že i dnešní děti slovenskou 
hudební scénu sledují, ačkoli spo-
lečnou republiku zažít nemohly. 
Z českého repertoáru soutěžící saha-
li po pohádkových motivech a osvěd-
čené klasice, Ewě Farne,“ glosoval 
výběr Lukáš Szebesta z agentury K3.

Organizátoři jako každoročně 
udělovali na závěr ceny v jednotli-
vých věkových kategoriích. V první 
kategorii (1. až 3. třída) zvítězila 
Eliška Giecková a ve druhé (4. až 
6. třída) její sestřenice Anička Giec-
ková. Žačka skřečoňské školy si 
letos navíc vyzpívala titul absolutní 
star. Prvenství ve třetí kategorii (7. 
až 9. třída) patřilo Barboře Čepové, 
ve čtvrté (středoškoláci) Kristýně 
Pecháčkové.

Absolutní vítězkou Bohumínské pěvec-
ké star 2018 se stala žákyně skřečoňské 
školy Anička Giecková (10). 

Čestné místo v porotě tentokrát 
patřilo Elišce Ruskové (15) z Or-
lové, která obsadila druhé místo 
v letošní v celorepublikové Super-
star. Eliška se zhostila nejen role 
porotkyně a vyhlásila i absolutní 
vítězku, ale na pódiu předvedla 
také svůj pěvecký talent.  (tch)Foto: Karel Balcar
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Děti ze záblatské mateřinky Na Pískách se 13. listopadu 
vžily do rolí sadařů. Vzaly do rukou zahradní náčiní a samy 
vysadily za školkou dvě jabloně, jednu třešeň a několik 
keříků angreštu a rybízu. No, úplně samy ne, asistoval jim 
zkušený zahradník, kterého si mateřinka pozvala v rámci 
projektu »Stromy v naší zahradě«.

Stezka předvojem velkého lesoparku
Po právě dokončené stezce, která spojuje Novýý Bohumín s Novou Vsí, už se 
prohánějí první cyklisté a na procházky se tady vydávají také pěší. Na stezku 
dlouhou 620 metrů se turisté z jedné strany dostanou podchodem pod ulicí 
Za Věží v blízkosti sportovní haly, z druhé po ocelové lávce přes potok Flakůvku.

U obou vyústění, tedy u patnáctimetrové 
ocelové lávky i dvacetimetrového betonového 
tunelu, narazí cyklisté na dopravní značení, 
nad kterým možná zakroutí hlavou. Příkazová 
značka „Cyklisto, sesedni z kola“ se na cyklo-
stezce jen tak nevidí. „Značení je zde kvůli bez-
pečnosti. Na prknech lávky může kolo za deště 
podklouznout. V podjezdu zase hrozí, že kdyby 
do něj cyklista najel větší rychlostí, nestihl by včas 
zareagovat na případné chodce. Stezka je totiž 
společná,“ ozřejmil Zdeněk Kolařík z městského 
odboru rozvoje a investic.

Nová asfaltová stezka je předvojem radikální 
proměny lokality Na Panském. Město tady 
chce už příští rok začít s budováním velkého 
lesoparku, z rozpočtu na něj vyčlenilo deset 
milionů. Na ploše o rozloze třinácti hektarů 
vznikne jedenáct uměle vytvořených tůní a dvě 
návrší. Na Panském přibude 2,5 tisíce stromů 
a 1,5 tisíce keřů, mezi nimiž se budou linout 
štěrkové pěšiny. Vše v přírodním duchu. Le-
sopark by měl v budoucnu sloužit Bohumíňá-
kům k procházkám, odpočinku a klidnějším 
aktivitám.  (tch)

Je pravděpodobné, že příkazové značky u lávky i podjezdu většina cyklistů respektovat nebude. V případě kolize se tím ale vystavují riziku postihu. 

Novou asfaltovou stezku už testují první turisté
Foto: Pavel Čempěl

Proč chodí stromy k holiči?k holiči?

Zahradník nejprve dětem po-
vyprávěl o stromech, odrůdách, 
jejich významu v přírodě. Ukázal 
jim také části, které běžně nevidí, 
třeba kořeny. Malé posluchače se-
známil s tím, odkud se na jaře vy-
klubou lístky nebo jakou roli má 
hmyz při opylování. „Také jsme 
s dětmi probrali, proč chodí stromy 

k holiči, tedy otázku stříhání a če-
sání,“ doplnila výklad odborníka 
vedoucí školky Dana Šímová.

Pak už se malí pěstitelé chopili 
rýčů, zahradních koleček a pustili se 
do práce. „Když si výsadbu stromů 
sami osahají a prožijí si to, rozvíjí 
to jejich vztah k práci i životnímu 
prostředí,“ dodala Šímová a po-

kračovala, že by rádi školní zahra-
du přiblížili co možná nejvíce 
přírodě.

Už v říjnu školka Na Pískách 
připravila pro děti akci »Do pří-
rodních učeben těšíme se každý 
den«. V rámci projektu vyrostla 
v zahradě zastřešená učebna, v její 
blízkosti květinový záhon, hmyzí 
hotel, pěstební zahrádka, několik 
ptačích budek a krmítek. Vše se 
podařilo uskutečnit díky fi nanční 
podpoře Nadace ČEZ a města 
Bohumína. Listopadová výsadba 
dřevin na projekt navazovala.   

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Předškoláci ze Záblatí s malými rýči 
i kolečky asistovali zahradníkovi při 
výsadbě ovocných stromů a keřů.
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Bohumín nenašel recept na lídra tabulky
Po prohrách se Studénkou a Karvinou si domácí hokejisté 
Bosporu chtěli napravit reputaci a vrátit se na vítěznou 
vlnu. Tentokrát na svém ledě přivítali 10. listopadu HK 
Krnov, který vede ligovou tabulku.

První třetina pro domácí borce 
ovšem úspěšná nebyla. Hned 
v úvodu zápasu inkasovali tři ne-
povedené branky. V půli třetiny 
se Bospor z mrzutého startu 
oklepal, začal tlačit na pilu a před 
odchodem do šaten stihl dvěma 
góly stav korigovat.

Ve druhé třetině sice začali 
opět lépe hosté, ale Bohumín se 
postupně dostal do formy a kr-
novskou obranu pod tlak. Po 
druhé části hry tak bylo skóre 
srovnané. Bohužel po přestávce 

už Bohumín žádný další gól ne-
přidal, zatímco soupeř ano. Krnov 
začal perfektně bránit a více úto-
čit. Do konce zápasu Bohumínští 
marně hledali recept na překoná-
ní hostujícího brankáře. Sami 
přitom dvakrát inkasovali a při 

pokusu o zvrat během hry bez 
brankáře potřetí. Krnov si tím 
pojistil konečnou výhru 4:7.

Zklamání bohumínských hráčů 
a fanoušků bylo obrovské. Příští 
domácí zápas hraje Bospor 24. 
listopadu v 17.30 hodin proti HC 
Rožnov pod Radhoštěm. Bude-
me rádi za vaši podporu.

Jan KORBELKA, 
HC Bospor Bohumín

KRÁTCE

Recesní strašení s kupou zábavy
Šunychelští se dovedou bavit, humor jim není cizí a umí 

si udělat legraci i sami ze sebe. Třeba tím, že se namaška-

ří k nepoznání. Důkazem byl recesní ples 3. listopadu 

v Gastrocentru Migo. Komise pro městskou část Šunychl 

a Kopytov ho letos pojala  ve strašidelném halloween-

ském stylu.

Na ples dorazila asi padesátka hostů, kteří si dali na svých 
kostýmem hodně záležet. Například smrtce s kosou se sice 
hůře tančilo, ale o to větší pozornost a obdiv budila. A když 
spustila muzika, konferenciér uznale prohlásil, že plný parket 
při první písni ještě nezažil.
Na plese nemohly chybět osvědčené atrakce, jakými jsou 
soutěže nebo tombola. Ovšem i tu organizátoři pojali recesně. 
Každý výherce musel vylíčit, k jakému účelu bude předmět 
využívat. Smyslem bylo vymýšlet legrační absurdity. „Už při 
balení výher jsme se řehtali, protože jsme si představovali, co asi 
vylosovaní vymyslí,“ svěřila se předsedkyně komise pro měst-
skou část Eva Rozsypalová. Přiznala také, že už se letos do 
organizace plesu kvůli časovému vytížení pouštět nechtěla. 
„Když jsem ale viděla to nadšení lidí na akci, bylo hned jasné, že 
do toho jdeme příští rok znovu,“ dodala Rozsypalová s tím, 
že příští ročník bude ve stylu rock 'n' rollu.  (tch)Foto: Jana Fedorčák - van CoppenolleFoto: Jana Fedorčák - van Coppenolle

 ● HC Bospor– HK Krnov 4:7 (2:3, 2:1, 0:3)
Branky domácí: 11:48 Gelnar, 18:56 Ovčaří (Sysala, Gelnar), 23:22 
Ivan (Ovčaří), 34:18 Sysala (Gelnar)
Branky hosté: 5:32 Michálek (Tošenovjan) 5:45 Kubík (Klinár), 10:59 
Tichý (Polok), 20:48 Vlašánek (Gavlas, Michálek), 42:12 Kilnár (Svo-
boda, Vysloužil), 54:19 Vlašánek (Michálek), 59:19 Polok (Kysela)

Zkušenosti ze služby i boj na trávníku
Třikrát do roka se setkávají strážníci z partnerských měst Bohumína, Hodonína a Trnavy. 
Nejen proto, aby si vyměnili zkušenosti z terénu, i když na to také dojde. Hlavně proto, 
aby poměřili svou fyzičku a obratnost na zeleném pažitu.

Dlouholeté fotbalové turnaje 
městských policií startují vždy 
v květnu v Hodoníně a pokraču-
jí v červnu v Trnavě. Fotbalový 
mač v Bohumíně je vždy v plánu 
v září, ale letos jej museli organi-
zátoři posunout. V původně za-
mýšleném termínu se konalo 
utkání »o něco« ostřílenějších 
fotbalistů, v rámci Evropské ligy 
se utkal FC Spartak Trnava s An-

derlechtem Brusel a strážníci 
z krajského města na východu 
Slovenska zajišťovali bezpečnost 
stretnutia. V Bohumíně se tak 
všechny celky měšťáků mohly 
sejít až nyní 15. listopadu.

Na umělé trávě ve sportovní 
hale hrál dvanáctiminutové zápa-
sy každý s každým, a to dvouko-
lově. Bohumín, za který kromě 
strážníků nastoupili i republikoví 
policisté, úředníci radnice nebo 

městský zastupitel, porazil v obou 
zápasech Hodonín. Naopak Tr-
navě, celkovému vítězi turnaje, 
dvakrát podlehl. Domácím tak 
patřila druhá příčka a ocenění 
pro nejlepšího hráče, kterým se 
stal Dušan Socha. Nejlepšího 
brankáře měli Slováci a nej střelce 
Jihomoraváci. 

Setkání městských policií má 
krom sportovního klání i svou spo-
lečenskou část. Ta se konala v zá-
zemí zimního stadionu. Zatímco 
výprava Hodonína po ní vyrazila 
domů, Trnavané v Bohumíně no-
covali, a tak si mohli naše město 
i prohlédnout a relaxovat po zá-
pasech třeba v aquacentru.  (tch)Bohumínský celek (v modrém) v utkání s Trnavou, ze kterého vyšli vítězně hosté. 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Mistři tága se sejdou
v Bohumíně

BC Bohumín pořádá 16. ročník 
prestižního mezinárodního kuleční-
kového Turnaje mistrů města Bohu-
mína. Koná se 1. a 2. prosince vždy od 
10 hodin v herně v bývalém domě 
služeb na náměstí Budoucnosti. Na 
turnaji se představí mistři Česka, 
Holandska a Rakouska. Milovníci ku-
lečníku se mohou těšit na špičkové 
herní výkony, vstup je zdarma.

Vánoční fotbálek 
ve sportovní hale

Společnost Bospor pořádá ve spor-
tovní hale čtvrtý ročník »Vánočního 
fotbalového turnaje«. Klání se usku-
teční na hřišti s umělým trávníkem 
8. prosince. Prezentace začíná v 8.15, 
utkání v 9 hodin. Organizátoři počíta-
jí s účastí maximálně osmi družstev, 
na hrací plochu proti sobě vždy na-
stoupí pětičlenné týmy. Ty ale mohou 
mít pro potřeby střídání až dvanáct 
členů. Do turnaje se mohou hlásit 
hráči nad sedmnáct let, včetně regis-
trovaných. Přihlášky s názvem týmu 
a kontaktem na kapitána je možné 
zasílat do 3. prosince e-mailem na 
adresu socha.dusan@bospor.info. 
Zájemci se mohou hlásit také telefo-
nicky na čísle  731 818 545.  (red)

Čapli recidivistu
Hlídka městské policie dopadla večer 
2. listopadu v ulici Čs. armády hledané-
ho recidivistu. Muže, který je podezřelý 
z několika trestných činů, předala repub-
likové policii.

STALO SE
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Fotbalové Záblatí na podzim obstálo
Osm vítězství, zisk čtyřiadvaceti bodů, šestá příčka 
v tabulce. S těmito výsledky uzavřeli první polovinu své 
nováčkovské sezony v I. B třídě fotbalisté Slovanu Záblatí.

Ačkoli bohumínský celek od-
startoval ročník porážkou 2:3 
v Oldřichovicích, vyhrál naopak 
obě atraktivní derby a nakonec se 
dostal do lepšího středu tabulky. 
„Celkově jako nováček můžeme 
být s výsledky týmu spokojení. 
Dokázali jsme v domácích zápa-
sech porazit oba místní rivaly, 
Věřňovice 3:0 a Dolní Lutyni 2:1. 
A především jsme získali dostatečné 
množství bodů, které nám zaručí 
účast v 1. B třídě i v příští sezoně,“ 
hodnotí fotbalový podzim trenér 
Daniel Mucek. Výtky ale má ke 
špatným výkonům na cizích hři-
štích. Zatímco doma Slovan ze 
sedmi utkání šest vyhrál, venku 
naopak v šesti duelech čtyřikrát 
podlehl. Na tom musí podle tre-
néra v průběhu jara mužstvo za-
pracovat.

„Individuálně chci pochválit vý-
kony brankáře Davida Hekeleho, 
který se i přes horší vstup do sou-
těže postupně stal oporou týmu. 
Zároveň děkuji všem fanouškům, 
kteří nás podporují nejen při do-

mácích zápasech, ale jezdí v hoj-
ném počtu i na venkovní utkání,“ 
dodal Mucek s tím, že ačkoli po-
čátkem listopadu skončil fotbalový 
podzim, ve Slovanu už nyní pře-
mýšlí nad druhou částí ročníku. 
„Krom toho, že chceme i na jaře 

hrát kvalitní fotbal a bavit naše 
diváky, stanovili jsme si i umístění 
do třetího místa,“ plánuje Daniel 
Mucek.

Spokojenost může v Záblatí 
panovat také na mládežnické 
úrovni, ve které klub figuruje 
v kategoriích starších přípravek 
a mladších žáků. „Kluky fotbal 
baví a chodí na hřiště s nadše-
ním,“ říká kouč obou týmů Radek 

Pabiš, jehož mladší žáci obsadili 
na podzim v okresním přeboru 
se ziskem sedmi bodů deváté 
místo. „Věřím, že to bude lepší 
a lepší. Kluci mají chuť a perou se 
s tím statečně,“ doplňuje na závěr 
Radek Pabiš.

Dušan SOCHA

Na silovém mistrovství padaly rekordy
V neděli 28. října pořádal Oddíl silového trojboje TJ Viktorie Bohumín 
6. mistrovství České republiky v klasickém RAW silovém trojboji mužů a žen. 

Zúčastnilo se jednapadesát závodníků, 
z toho čtrnáct žen a sedmatřicet mužů. Nej-
silnější ženou se stala Štěpánka Židová (61,93 
kg) z Powerlift ing TJJM Chodov. Předvedla 
výkony ve dřepu 140 kg, v benchpressu v no-
vém národním rekordu 90 kg a v pozvedu 
také v národním rekordu 170 kg. Rovněž celko- 
vý trojboj 400 kg je novým českým rekordem. 
Mezi muži kraloval stejně jako loni Jakub 

Sedláček (92,61 kg) z TJ Svitavy. Zvládl ve 
dřepu 295 kg, v benchpressu 210 kg, pozvedu 
280 kg. Celkový výkon v trojboji tak v jeho 
podání činil 785 kg. 

Viktorii reprezentovala Denisa Turková, 
která nejenže byla nejmladší účastnicí tohoto 
mistrovství, ale získala také titul v kategorii 
žen do 52 kg. Bylo to ovšem bez jakéhokoli 
boje, protože se ostatní soupeřky omluvily 

Závodníci a realizační tým starobohumínské Viktorky.  Foto: TJ Viktorie Bohumín Štěpánka Židová

Jakub Sedláček

a nedorazily. Denisa tím pádem tuto republi-
ka »odzvedala« jen tréninkově a pouze první-
mi pokusy, neboť je v přípravě na mistrovství 
Evropy dorostenek. Česko bude reprezentovat 
24. listopadu v litevském Kaunasu. 

Muže za Viktorii zastoupil také pouze jeden 
soutěžící, a to Martin Kavka, který bral v ka-
tegorii do 66 kg stříbro. 

Martin TUREK, TJ Viktorie Bohumín

Fotbalisté Slovanu (v černém) zvládli 3. listopadu místní derby a zdolali Dolní 
Lutyni 2:1.  Foto: Pavel Čempěl
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29. listopadu uplyne rok, 

kdy nás navždy opustil můj manžel, 

pan Zdeněk NOSEK.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Jarmila s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

15. listopadu jsme vzpomněli 
8. smutné výročí úmrtí 

pana Evžena POPKA
ze Skřečoně.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn, příbuzní a přátelé.

VZPOMÍNKY

22. listopadu vzpomeneme nedožitých 95 let 
milovaného manžela, 

našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana Ondřeje JURASE.
Zároveň 10. prosince uplyne 

20. výročí jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka Marie, 
dcery Zdeňka, Irena s manželem, 

vnoučata Zdeněk a Andrejka s rodinami.

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

6. prosince vzpomeneme 
2. 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.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají více než ostatní. 

O to těžší je naučit se bez nich žít.

22. listopadu vzpomeneme 
11. 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 a pravnučka Lilinka.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, 

za každý den, který jsi pro nás žil.

22. listopadu si připomínáme 
smutné 5. výročí úmrtí 

pana Emila CZERNÉHO. 


S úctou a láskou vzpomínají 

dcera Alena a syn Miroslav s rodinami.

Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli k narozeninám přát. 

Jen kytičku ti na hrob dáme, klidný spánek můžeme ti přát. 

3. prosince by oslavil 70. narozeniny 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan Vladimír KRŮČEK
z Bohumína.


S láskou vzpomínají manželka Otílie, 

dcery Šárka a Vlaďka s rodinami. 

Kdo žije v našem srdci, ten neodešel.

27. listopadu vzpomeneme 14. 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.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát. 

Jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

2. prosince by oslavila 100. narozeniny 
naše maminka a babička, 

paní Valerie FOJTOVÁ.


S láskou a úctou stále vzpomínají 
syn Otta a dcera Irena s rodinami.

Noví občánci našeho města
Vojtěch Šimon  Tereza Turečková  Tereza Plandorová  
Nella Krečmerová  Laura Kubenková  Denisa Budayová  Martina 
Hernasová  Nina Višňáková  Patrik Holý  Tomáš Hudák  Emma 
Komárková  Leontýna Hlásniková  Viktorie Fridrichová. (mat)

Co nabízí Bobeš 
pěstounským rodinám? 
Centrum rodiny Bobeš funguje dlouhodobě nejen jako 
mateřské centrum, ale má také pověření k výkonu sociálně 
právní ochrany. Může proto uzavírat dohody o výkonu 
pěstounské péče. 

Bobeš pěstounům nabízí to, co 
vyplývá z povinností uzavřené 
dohody. Tedy vzdělávání, hlídání 
dětí v případě návštěvy lékaře, 
soudu a podobně. Oblíbenou 
formou vzdělávání jsou víkendo-
vé pobyty, které centrum pořádá 
pro pěstouny v hotelích vyšší kva-
lity v atraktivních oblastech či 
lázních, kupříkladu Luhačovicích.

Nad rámec povinností má cen-
trum v nabídce akce a aktivity ur-
čené pěstounským rodinám. V tom-
to roce to byla návštěva Stezky 
v oblacích v Dolní Moravě nebo 
ZOO v Olomouci. Pracovníci 
Bobeše se s dětmi dále účastní 
například lasergame, minigolfu, 
bowlingu nebo plavání v bazénu. 

V centru si mohu pěstounské 
děti celoročně vybírat z pestré 
nabídky volnočasových aktivit 
jako je výtvarné tvoření, vaření, 
hraní deskových her, canisterapie 
či muzikoterapie. Předškolní děti 
se mohou účastnit vzdělávací a zá- 
roveň hravé aktivity »Malý školá-
ček«. Pěstouni menších dětí mohou 
využít služeb miniškolky v Bobeši, 
kde své děti ponechají s hlídací te-
tou v kolektivu vrstevníků.

Aktuální nabídka centra, akce 
a informace včetně pěstounské 
péče jsou zájemcům k dispozici 
na webu www.bobescentrum.cz 
nebo na čísle  604 800 100. 

Petra KALICHOVÁ, 
ředitelka Centra rodiny Bobeš
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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

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

BRIGÁDA práce na DPP/DPČ
v oboru ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY
Společnost Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. nabízí dlouhodobou brigádu v Bohumíně-Vrbici 
pro všechny zájemce s praxí v oboru železniční dopravy:

ZÁTĚŽOVÝ/Á DISPONENT/KA: organizace práce při odbavování nákladních vlaků, zpracování vlakové 
dokumentace, disponování a evidence vozů, zadávání dat do informačních systémů – práce v kanceláři 
s občasným vstupem do kolejiště.

Délka směny 12,5 hodiny. Denní nebo noční směny, včetně víkendů a svátků. Nástup možný ihned. 
Kompletní zaučení na danou pozici samozřejmos  .

Základní mzda: 130,- Kč / hodinu + PRÉMIE + zákonné příplatky ke mzdě.

Brigáda je vhodná zejména pro ženy na MD/RD či jako přivýdělek k trvalému zaměstnání či starobnímu 
důchodu.

Pro více informací je Vám k dispozici  Bc. Václav Rouča    +420 601 169 324 
    vaclav.rouca@railcargo.com

REALITY

 ● Koupím byt v Bohumíně 2+1 
po revitalizaci s balkonem. RK 
nevolat. 777 035 363, e-mail: 
libor.spurny@post.cz.

 ● Koupíme byt v Bohumíně, 
i na rekonstrukci, nabídněte, 
SMS nebo volat.  732 579 028.

 ● Pronajmu bývalou Trafi kávu 
u náměstí v St. Bohumíně. 603 
750 560.

 ● Pronájem dr. bytu 2+1 v Míro-
vé ul., nízká zástavba, 4. patro. 
724 890 558.

 ● Prodáme nebo vykoupíme 
vaši nemovitost – Reality Koval-
sky. 602 505 717, p. Zachar.

 ● Salon Sandra nabízí volný 
prostor k pronájmu, dvě míst-
nosti. Kontakt osobně v salonu 
v Kostelní 363. 603 878 088.

INZERCE  ● Pronajmu garáž v Bohumíně. 
Cena dohodou. E-mail: mesthea@ 
seznam.cz.

 ● Pronajmu garáž s el. v Boh. za 
Penny.  739 600 307

SLUŽBY
 ● Čištění sedaček, židlí, kober-

ců, interiéru aut, Kärcher. 724 
088 643, www.cistyautointerier.cz.

 ● Firma Ivo Skotnica, čištění 
čalounění, sedacích souprav 
a koberců. Objednávky po 16 
hod. 776 611 888.

RŮZNÉ

 ● Prodám pleny pro dospělé, ve-
likost L, 20 ks balení. Mám 13 
balení.  775 986 649, e-mail: 
nikola.beitlova@seznam.cz.
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Nejchutnější svatomartinská husa je z Bohumína
V posledních letech se vrací na gastronomické výsluní svatomartinská husa. Tato 
tradice je velmi stará. Její kořeny sahají až do 15. století, kdy o svátku svatého 
Martina obědvali hospodáři společně s čeledíny. Hlavním chodem byla pečená 
husa, právě v tomto období nejlépe vykrmená.

Frenštát pod Radhoštěm, který má ve zna-
ku kromě svatého Martina také husy, pořádal 
společně s Hotelovou školou Frenštát pod 
Radhoštěm letos už devátý ročník kuchařské 
soutěže Martinská husa. Kuchařské klání se 
skládá ze dvou částí, korespondenční a prak-
tické. V první části musí soutěžící vypracovat 
originální recepturu včetně kalkulace surovin 
i technologického postupu přípravy. 

Letos do korespondenční části dorazilo de-
set receptur. Byla mezi nimi také slavnostní 
pomalu pečená martinská husa s hruškou, 

sušenými švestkami, zelím z červené řepy, 
valašským zelím a bramborovou netyjí. S tou 
se do soutěže zapojily učnice třetího ročníku 
oboru kuchař-číšník Lucie Palová a Henrieta 
Gebková ze Střední školy Bohumín. 

Ze zaslaných 
receptů vybrala 
odborná komise 
tři nejlepší, které 
postoupily do 
praktické části. 
Do úzkého vý-

Origoška-Taška-Maryška pomůže obnovit další bo-

humínské kroje. Tvůrčí ženy ze skupiny krojovanek 

vyrábějí v Salonu Maryška nápadité plátěné tašky. 

Co kus z limitované edice, to originál. Výtěžek 

z jejich prodeje poputuje mimo jiné na zakoupení 

páru bot k pánské verzi místního kroje. 

Krojovanky, které se pravidelně scházejí v zázemí spolku 
Maryška, vyrábějí tašky z nevyužitých kusů látek. Uvnitř 

je přišitá malá praktická kapsička, například na klíče, mobil nebo peněženku. 
„Celé to vzniklo náhodou. Bavily jsme se, jak nás štvou neekologické igelitky, 
a protože remcání nestačí, řekly jsme si, že s tím něco uděláme. Původně jsme 
přemýšlely o pár kusech plátěných tašek, nakonec jsme záměr trochu rozšířily,“ 
svěřila se vedoucí krojovanek Alena Krobotová. 
Tašky praktického střihu a různých barevných kombinací chtějí krojovanky 

nabídnout na vánočním trhu, který v Bohumíně proběhne v sobotu 24. listo-
padu. Zájemci si je budou moci zakoupit v Salonu Maryška na náměstí T. G. 
Masaryka. Origoška-Taška-Maryška bude k mání za 135 korun. Výtěžek z pro-
deje poslouží k nákupu materiálu pro bohumínské kroje a část k pořízení 
dalšího páru ručně zhotovených bot pro pánský kroj. Jeden takový pár stojí 
kolem sedmi tisíc.  (luk)

Na nákup s originální taškou

běru se dostaly také bohumínské žačky.  
Jejich úkolem bylo 2. listopadu v gastro- 
centru pořádající hotelové školy recept 

připravit, a to rovnou šest porcí. Porota ná-
sledně přidělovala body za originalitu vychá-
zející z tradičního pojetí, jedinečnost přílohy, 
chuť a vzhled pokrmu. Lucie a Henrieta se 
zadání zhostily vynikajícím způsobem. Za 
pokrm získaly 278 bodů a slavily díky tomu 
vítězství. Hodnotitelé ocenili zejména harmo-
nickou chuť jejich pokrmu a dokonalé zpra-
cování přílohy.

Slavnostní předání cen vítězkám proběhlo 
10. listopadu na frenštátském náměstí v rám-
ci Martinského trhu. K velkému úspěchu 
žačkám blahopřejeme a přejeme hodně zdaru 
v dalších soutěžích.

Karel DRÁPAL, učitel odborného výcviku 

Vítězky kuchařské soutěže Martinská husa Vítězky kuchařské soutěže Martinská husa 
Lucie Palová a Henrieta Gebková ze Střední školy Bohumín.Lucie Palová a Henrieta Gebková ze Střední školy Bohumín.

Pošlete pozdrav k Vánocům
Svátky klepou na dveře a nejen Bohumíňáci mohou svým blízkým, 
přátelům a známým poslat originální pozdrav. Radnice čerstvě vydala 
edici nových pohlednic s motivy vánočních svátků. Jejich autorem je 
tradičně Jiří Spáčil. Jedna pohlednice zachycuje scenérii zasněženého 
vlakového nádraží i s parní lokomotivou, na další je novobohumínské 
náměstí a třetí je věnovaná Starému Bohumínu a místnímu kostelu. 

Každý z moti-
vů vyšel v ná-
kladu dvou set 
kusů.  Jedna 
p o h l e d n i c e 
stojí čtyři ko-
runy a zájemci 
si je mohou za- 
koupit v infor-
mačním centru
radnice.  (red)
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 ● 24.11. od 8 hodin VÁNOČNÍ 

TRHY. Schránka pro Ježíška, bet-
lém, stánky s vánočními deko-
racemi, dárky a pochutinami. 
Na pódiu vystoupí děti z bohu-
mínských škol a školek. Náměs-
tí TGM a foyer kina.

 ● 25.11. v 17 hodin ROZSVĚCO-
VÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ. Na 
náměstí zazpívá populární a 
muzikálová zpěvačka Magda 
Malá. Večer zakončí tradičně 
ohňostroj. NáměstíTGM.

 ● 2.12. v 17 hodin ŽELEZNÁ 
NEDĚLE. Vystoupí lokální rocko-
vá skupina Marian&333. Náměs-
tí TGM, vstup volný.

 ● 9.12. v 17 hodin BRONZOVÁ 
NEDĚLE. Vystoupí Milan Perout-
ka se skupinou Perutě. Náměstí 
TGM, vstup volný.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 22.11. v 19 hodin ÚTOK Z HLU-
 BIN. USA (Thriller), 2018, titulky, 
od 12 let, 121 minut, 120 Kč.

 ● 23.11. a 24.11. v 19 hodin BA-
LÓN. Německo (Historický), 
2018, titulky, přístupný, 125 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 25.11. v 19 hodin PO ČEM 
MUŽI TOUŽÍ. Česko (Komedie), 
2018, přístupný, 95 min., 110 Kč.

 ● 29.11., 30.11., 1.12. a 4.12. 
v 19 hodin BOHEMIAN RHAP-
SODY. Velká Británie (Hudební), 

2018, titulky, od 12 let, 134 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 30.11. a 1.12. v 16 hodin, 2.12. 
a 9.12. v 10 hodin ČERTÍ BRKO. 
Česko (Pohádka), 2018, přístup-
ný, 99 min., 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 2.12. v 19 hodin FANTASTIC-
KÁ ZVÍŘATA 2: GRINDELWALDO-
VY ZLOČINY. Velká Británie (Fan-
tasy), 2018, dabing, od 12 let, 
134 minut, 130 Kč.

 ● 3.12. v 19 hodin VDOVY. USA 
(Akční/Thriller), 2018, titulky, od 
12 let, 129 minut, 120 Kč.

 ● 6.12. a 7.12. v 19 hodin DOK-
TOR MARTIN: ZÁHADA V BESKY-
DECH. Česko (Komedie), 2018, 
od 12 let, 90 minut, 120 Kč.

 ● 8.12. v 19 hodin ZRODILA SE 
HVĚZDA. USA (Hudební), 2018, 
titulky, od 12 let, 136 min., 100 Kč.
PRO DĚTI

 ● 24.11. v 10 hodin DO NEBÍČ-
KA DO PEKLÍČKA. Divadelní po-
hádka pro děti. Sál kina.

 ● 25.11. v 10 hodin PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY. Loutková 
rodinná komedie, Česko, 2018, 
60 minut, 120 Kč.

 ● 5.12. v 16 hodin MIKULÁŠ - 
FERDA MRAVENEC. Divadelní 
pohádka pro děti, po předsta-
vení mikulášská nadílka. Sál 
kina, 100 Kč.
DIVADLO

 ● 26.11. v 19 hodin SCREA-
MERS. Hudební travesti show. 
Sál kina, 260 a 290 Kč.

 ● 9.12. v 19 hodin MIROSLAV 
DONUTIL – CESTOU NECESTOU. 
Vtipné historky a zážitky popu-
lárního herce. Sál kina, 380 Kč.

HUDBA

 ● 28.11. v 19 hodin LUBOMÍR 
BRABEC & KAROLÍNA ŽMOLÍKO-
VÁ. Koncert kytarového virtuó-
ze a mladé operní pěvkyně. Sál 
kina, 160 Kč.

 ● 1.12. v 19 hodin CHWILA NIE-
UWAGI. Koncert slezské skupi-
ny, která hraje předělávky zná-
mých h i tů.  Pod Zeleným 
dubem, 200 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

DĚTSKÁ ODDĚLENÍ

 ● 22.11. POKUSY A ROŠŤÁRNY. 
Série pokusů a různých triků. 
Od 13 hodin Skřečoň, od 15 ho-
din N. Bohumín.

 ● 29.11. v 15–16 hodin TURNAJ 
V DŘEVĚNÉM HOKEJI. N. Bohu-
mín.

 ● 3.12. až 7.12. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA 
ČTOU A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna 
pro předškoláky a malé školáky. 
N. Bohumín.

 ● 6.12. v 15–18 hodin ZDOBENÍ 
VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ. Zdobe-
ní už hotového cukroví se zku-
šenou cukrářkou. S sebou jen 
vlastní marmeládu a krabičky 
na odnos. Perníčky 10 Kč/ks, li-

necké dle váhy od 65 do 260 Kč. 
Objednávky většího množství do 
3.12. na mail knihovna-vedouci@
k3bohumin.cz, bližší info  731 
130 715. N. Bohumín.

 ● Každý pátek od 15 hodin 
DESKOHRÁTKY. Hraní desko-
vých her pod vedením studen-
tek gymnázia. N. Bohumín.

TEEN ZÓNA 

 ● 27.11. v 15-16 hodin QUIZ 
TIME. Soutěž – souboje hádan-
kářských týmů.

 ● 30.11. v 16 hodin ZA HRANI-
CEMI MOŽNOSTÍ. Film z roku 
2017 o zákulisí vrcholové gym-
nastiky.

 ● 4.12. v 15-16 hodin TURNAJ 
V DŘEVĚNÉM HOKEJI.

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin DES-
KOHRY. Populární deskové hry.

BESEDY Přednášková míst-
nost knihovny

 ● 23.11. v 17–22 hodin SNOW 
FILM FEST. Pásmo šesti filmů 
o extrémních zimních sportech. 
70 Kč.

 ● 29.11. v 17 hodin FESTIVAL 
NA CESTÁCH. Přednáška o USA, 
Islandu a Norsku spojená s 
ochutnávkou místních pochu-
tin. Dobrovolné vstupné

 ● 11.12. v 17 hodin IZRAEL – 
ZEMĚ ZASLÍBENÁ. Přednáška 
cestovatele Tomáše Klimecké-
ho. 50 Kč

VÝSTAVY

 ● Každou sobotu ve 14–17 ho-
din VOJENSKÁ EXPOZICE. Vý-
stroj a výzbroj od ČSLA po AČR, 
komentované prohlídky. Unifor-
my, zbraně, technika. Dům slu-
žeb na nám. Budoucnosti.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● 30.11. v 17.30 hodin AD-
VENTNÍ TÓNY S NINOU. Koncert 
studentů učitelky operního zpě-
vu Niny Kriutchkové. 

 ● Každé úterý od 15 hodin 
SPOLEČNÁ PAMĚŤ BOHUMÍNA. 
Dokumentování vzpomínek na 
život na Bohumínsku v letech 
dávno minulých. 

OSTATNÍ AKCE

 ● 22.11. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. 
Tančírna, k poslechu i k tanci 
hraje kapela Štístko. Kavárna na 
nám. T. G. Masaryka, 50 Kč.

SPORT

 ● 1. a 2.12. od 10 hodin TUR-
NAJ MISTRŮ. 16. ročník meziná-
rodního turnaje v kulečníku. 
Herna BC Bohumín na náměstí 
Budoucnosti, vstup volný.

HOKEJ Krajská liga mužů.
 ● 10.11. v 17.30 hodin HC 

BOSPOR – HK KRNOV.
 ● 24.11. v 17.30 hodin HC 

BOSPOR – HC ROŽNOV POD 
RADHOŠTĚM.

CVIČENÍ

 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (vel-
ká tělocvična):  JÓGA PRO 
VŠECHNY: V pondělí a středu od 
19 hodin,   731 905 040, 
e-mail. m.lalice@seznam.cz, 
www.aerobikbohumin.net. 

(Dokončení na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 22.11. do 9.12.

 SKLONĚNÍ ŽENSKÉ
JMÉNO

OSOBNÍ
ZÁJMENO  PŘESU-

NUTÍ
SESOU-

VÁNÍ

OZNAČENÍ
ČESKÝCH
LETADEL

MODEL
FIATU NICKA  PANEN-

KOVY
INICIÁLY

NÁSTROJE
K

ŘEZÁNÍ

PŘED-
LOŽKA

VELBLOUDI
DVOUHRBÍ DOSNA JMÉNO

PSA

SADA
SEVEROAM.
HLODAVEC
ŽIVNOST.
LIST (ZK.)

ANODOVÁ
BATERIE

1. DÍL
TAJENKY

PODTRH
SLITINA
ŽELEZA

A HLINÍKU

ŘÍMSKÝCH
51

HVOZD
NAVRÁ-
TILEC

Z AMERIKY

OLUŠKA
ČLENKA

DŘÍV. SEK-
TY (ZAST.)

2. DÍL
TAJENKY
DOMÁCKY

OREST

JMÉNO
NOVINÁŘE

PAVLA

MRCHO-
ŽROUT

LITEVSKÉ
PLATIDLO

DUŽNATÁ
BYLINA

ÚTOKY NA-
LÉTNUTÍM

LIKÉRNÍK
HOVOROVÝ
SOUHLAS

NAKECAT
IRČAN
NIKOLI

TU MÁŠ
INSTINKT

JIŽNÍ
PLOD

JEDLÉ
HŘIBY


STUPEŇ

VELIKOSTI
TISKAŘ.
PÍSMA

NĚMECKY
„JEDEN”

ST. ZNAČKA
POČÍTAČŮ

NĚMECKÝ
FILOZOF
ADAMOV.
ZÁVOD

RELACE
TÁZACÍ

ZÁJMENO
(?)

PĚVECKÁ
ROLE

ŠVÝCAR-
SKÁ ŘEKA

PRIMÁT

ZNAČKA
MĚDI

VŽDYŤ

ZKRÁTKA
MONGOL.
PASTEVEC

RUSKY
„TITO”

SLEZSKÁ
ŘEKA

JAMAJSKÁ
HUDBA

ČIRÁ
TEKUTINA
PODNIK V
HLINSKU

ZNAČKA
KOSMETIKY

ZAJISTÉ

3. DÍL
TAJENKY

ČASNÁ
CITOSL.
PLAŠENÍ
PTACTVA

ASIJSKÝ
STÁT

DŘÍVĚJŠÍ
ÍRÁNSKÝ

KOČOVNÍK
HAVAJEC

JMÉNO
ZPĚVAČKY
TURNER

TATO
SLOVEN-

SKY
„JESTLIŽE”

HROMADY
(LISTIN)

„Karle, kdybych uklouzla a spadla do řeky, skočil bys do ní pro mne?” Karel: ...

„Když řeknu, že ano, tak spadneš?” POMŮCKA: ALIT, EIN, SKA.
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KAM V BOHUMÍNĚ

(Dokončení ze str. 15)

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
734 788 668

 ●  23.11. v 8–12 hodin MĚSTSKÉ KOLO 
VE FLORBALE.

 ● 24.11. v 8–20 hodin RC MODELY.
 ●  25.11. v 9–18 hodin BADMINTONO-

VÁ LIGA.
 ●  29.11. v 9–13 hodin FOTBALOVÝ 

TURNAJ MĚSTSKÝCH POLICIÍ.

BOSPORKA

Nerudova 1037, Cvičení: Katka (K)  
733 775 824, Renáta (R)  737 828 191, 

Iveta (I)  608 333 771, Naďa (N)  
775 665 169, www.aerobikbohumin.net

 ●  Pondělí:16.00 hodin kruhový trénink (K) 
17.30 aerobik step (I); 
18.00 kettlebell (N)

 ●  Úterý: 18.00 kruhový trénink (K);
19.00 funkční trénink (R) 

 ●  Středa: 9.00 over ball (K); 
17.00 befi t step (K); 

 ●  Čtvrtek: 17.30 hiit (K); 
19.00 funkční trénink (R) 

 ● Pátek: 16.00 kruhový trénink (K) 

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  6–7.45
  12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin
Každý den v 19 hodin saunové ceremo-
niály. 
FITKO

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

ZIMNÍ STADION 

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

bospor.info
pondělí–pátek:  15–18 hodin

 ● ŠKOLA BRUSLENÍ každou neděli 
  ve 13.30–14.30 hodin

 ● BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI každý víkend
   v 15–16.30 hodin. 
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.

Už jednadvacet let dostávají Bohumíňáci do schránek 

zdarma městský ekologický kalendář. Ten s letopoč- 

tem 2019 budou kurýři, členové komisí pro městské 

části, domovníci a správci městských domů roznášet 

v průběhu prosince.

V posledních letech je obrazová část kalendáře tématická. 
Tentokrát se věnuje pro Bohumín typickým cihlovým stav-

bám v novogotickém stylu, které tvoří takzvanou Červenou 
stezku. Už tradičně v kalendáři najdete praktické informace 
spojené s nakládáním s odpady. Například sazbu poplatku za 
odvoz popelnic, která se od příštího roku mění, termíny svozu 
domovního odpadu a provozní doby mobilního i stabilního 
sběrného dvora. Je zde harmonogram odvozu hnědých nádob 
na bioodpad pro domkaře i zahrádkáře a informace o kampa-
ni »Chovám se ekologicky. Přidáte se?«, která stále pokračuje.
První kalendář město vydalo na rok 1999. Tehdy měl ještě 

formát plakátu a postupně se vyvinul do dnešní podoby. 
Klasický otáčecí kalendář v předchozích letech představil 
Bohumín například jako město her pro malé i velké, vě-
noval se nočním záběrům, jindy zase nabídl pohledy 
z ptačí perspektivy nebo se zaměřil na kulturní památky. 
Kalendář na rok 2019 doplňuje dvanáct fotografií 
historických budov, které se díky jednotnému stavební-
mu slohu staly součástí letos otevřené naučné stezky. 
Kalendář vychází v nákladu 9 500 kusů. (red)

S jednadvacátým kalendářem 
po stavbách z červených cihel

Noc v prvorepublikovém duchu
Úžasná noc podporující čtení a nabízející zajímavý program 
proběhla z pátku 5. října na sobotu 6. října v prostorách 
bohumínské knihovny. 

Pětadvacet dětských čtenářů 
zažilo už tradiční nocování mezi 
knihami. Ještě před večeří se 
všichni vydali na prohlídku pě-
chotního srubu MO-S5 Na Trati 
u Starého Bohumína. V doprovo-
du členů Klubu vojenské historie 
Bohumín absolvovali tajemnou 
prohlídku obou pater této památ-
kově chráněné stavby, která patří 
k unikátům československého 
pohraničního opevnění. Po ná-

vratu do knihovny a po večeři se 
malí čtenáři přenesli v rámci in-
teraktivního programu do prvo-
republikového období. Během 
zhruba dvou hodin se mimo jiné 
seznámili se státními symboly, 
vyrobili si československé vlaječky 
a ověřili si své znalosti slovenštiny. 
Před spaním si děti pořádně za-
tančily a večer ukončilo tradiční 
čtení pohádkového příběhu.

Michal HEJDA,  KVH Bohumín

Foto: Adam VítkovskýFoto: Adam Vítkovský


