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Okolí restaurace Špica letos prošlo významnou proměnou. Vznikl tady rondel, nové 
osvětlení a teď se obnovy dočkaly chodníky.  Foto: Pavel Čempěl
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Do Vánoc po nových komunikacích
Existují investice, které ocení určitý okruh uživatelů. Sportovci, milovníci 
přírody nebo kultury. A pak ty, které slouží bez nadsázky všem. Všichni někam 
chodí nebo se přemisťují. A v oblasti oprav a staveb nových komunikací byly 
letošní investice Bohumína rekordní.

Na rekonstrukce chodníků město v letoš-
ním roce dalo 10,8 milionu. Nové povrchy 
a další vylepšení dostalo osmnáct úseků o roz- 
loze 9 500 metrů čtverečních. Zhruba stejnou 
částku,10,6 milionu, Bohumín vložil do komu-
nikací, tedy do asfaltování cest, oprav výtluků 
nebo budování nových parkovacích ploch. 
Obnova se v tomto případě týkala 30 000 metrů 
čtverečních.

A přestože hlavní stavbařská sezona už po-
minula, dokud to klimatické podmínky do-
volují, v Bohumíně práce neustávají. V okolí 
restaurace Špica u Bezručovy a Revoluční ulice 
se mění povrchy chodníků. Popraskaný litý 
asfalt nechalo město za 585 tisíc nahradit 

zámkovou dlažbou. „Práce navazují na letošní 
úpravu lokality, zejména vznik kruhového 
objezdu. V jeho okolí jsme například moderni-
zovali sedm sloupů veřejného osvětlení a lampy 
nahradili moderními ledkovými. Nyní opravu-
jeme chodníky v okolí restaurace i autobusové 
zastávky,“ popsal Roman Pak z odboru životní-
ho prostředí a služeb. Dodal, že vylepšení se 
ještě v prosinci dočká 
také další úsek silnic. 
Starý asfalt už frézy od-
stranily z části Vrchlic-
kého ulice a v nejbliž-
ších dnech tady firma 
položí živici novou. (tch)

odal, že vylepšení se 

Bohumínský zimní stadion si letos připomíná 40 let 
existence (více na straně 7). Na výročí své domovské scény 
pochopitelně nezapomněl místní hokejový klub HC Bospor, 
který zorganizoval sérii aktivit pro děti i dospělé. Ledová 
plocha zimáku byla dva dny v obležení. V pátek 23. listopadu 
se tady protočilo na pět set bruslařů, o den později 
předvádělo na kluzišti svou obratnost 130 hokejistů, které 
sledoval zhruba stejný počet diváků.

Oslava kulatin zimního stadionu na ledové ploše

Třetím rokem pořádá hokejový 
klub akci »Bruslí celé město« s cí-
lem přilákat na zimní stadion co 
nejvíce aktivních bruslařů bez roz-
dílu věku. Letos po dohodě se zá-
kladními školami připravil v rámci 
výročí dva bloky bruslení pro před-
školáky a žáky z prvního stupně, 
třetí blok pro všechny kategorie.

„Děti si mohly vyzkoušet, jak 
jim to na bruslích jde, a připravili 

jsme pro ně také celou řadu soutěží,“ 
vylíčil předseda HC Bospor Ro-
man Klepek. V pátek odpoledne 
následovaly otevřené tréninky 

ských oddílů, na které navázal 
slavnostní ceremoniál s nástupem 
malých i velkých hokejistů a pře-

dáním dresu se symbolickým 
číslem »40«,“ dodal Kle-

pek. V podvečer bylo na 
programu regulérní 
utkání krajské ligy 
mužů mezi HC Bospor 
a Rožnovem pod Rad-
hoštěm. Domácí souboj 

zvládli a přispěli k výročí 
výhrou 5:2. O fi nále oslav 

se následně postarala stará 
garda HC Bospor, která se v zá-
věrečném utkání dne postavila 
proti výběru bohumínské ama-
térské hokejové ligy.  (tch)
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se nás
mládežnických hokejových druž-
stev od přípravky po starší žáky. 
Případní zájemci si mohli trénin-
kovou zátěž vyzkoušet a při-

dat se k malým hokejistům.
Sobota 24. listopadu pak patři-

la výhradně lednímu hokeji. „Od 
rána probíhaly zápasy bohumín-

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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  Zasedání městského 
zastupitelstva

V pondělí 10. prosince ve 14 hodin se ve 
velké zasedací síni radnice uskuteční 
zasedání zastupitelstva města. Na pro-
gramu bude mimo jiné hodnocení čin-
nosti výborů a komisí nebo změna na 
postu městského kronikáře. Zasedání je 
veřejné a vysílá jej v přímém přenosu 
TIK. Program jednání bohumínských 
zastupitelů najdete na stránkách www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Úřední deska, nebo v městských vývěs-
kách. 

  Silvestrovský 
zkrácený provoz

Při vyřizování úředních a poštovních ná-
ležitostí poslední den v roce je třeba 
počítat se zkrácenou pracovní dobou 
městského úřadu i pošt. Radnice bude 
na Silvestra, v pondělí 31. prosince, v pro- 
vozu pouze do 12 hodin, její pokladny 
do 11 hodin. Také všech šest bohumín-
ských pošt bude otevřeno pouze v do-
poledních časech běžných otevíracích 
dob. (red)

V soutěžích se prosadili díky talentu
Radnice a komise pro výchovu a vzdělávání ocenila nadané žáky, učně a studenty, kteří 
slavili úspěch ve vědomostních, uměleckých, dovednostních nebo sportovních soutěžích. 
Projekt »Talent roku« se koná už sedmnáct let. Slavnostní ceremoniál proběhl 26. listopadu 
v sále domu Pod Zeleným dubem.

Projekt se týká vysloveně bohu-
mínského školství, město proto 
oceňuje nadané žáky, kteří repre-
zentovali svou školu, nikoli oddíly 
či spolky. Kritériem jsou dosaže-
né úspěchy v minulém školním 
roce. Ocenění se tentokrát v sále 
dočkalo 64 výjimečně talentova-
ných žáků a 36 pedagogů, kteří 
své svěřence připravovali. Dal-
ších pět desítek úspěšných žáků 
ocení na své půdě samy školy.

Letošní akce byla mimořádná 
počtem oceněných a město také 
vůbec poprvé v historii udělilo 
titul »absolutního talenta«. Stal 
se jím všestranně nadaný žák 
gymnázia Stanislav Wąs (15), 
který exceloval v mnoha soutě-
žích různého zaměření. Triumfů 
dosáhl na okresní úrovni v země-

pisu, chemii, biologii, přírodovědě, 
dějepisu a jako člen sportovního 
družstva v okresním i krajském 
kole plavecké soutěže.

Kritériem hodnocení v projektu 
je u žáků devítiletek získání mini-
málně třetího místa v okresních 
a čtvrtého v krajských kolech 
olympiád a soutěží. Středoškoláci 
musí dosáhnout nejméně na třetí 
místo v krajských a celostátních 
kláních.  (tch)

OCENĚNÍ

V posledních ročnících má oce-
ňování talentů slavnostní ráz 
a koná se Pod Zeleným dubem. 
Secesní sál letos přivítal rekordní 
počet nadaných žáků, učňů 
a studentů. Foto: Pavel Čempěl

Město Bohumín vyhlašuje výběro-

vá řízení na pracovní místa:

 Referent/ka stavebního odboru 

Podání přihlášek do 10. prosince. 
Informace na čísle  596 092 144 
nebo e-mailu radinak.libor@mubo.cz. 
  Matrikář/ka (referent/ka 

organizačního odboru) 

Podání přihlášek do 10. prosince, ná-
stup od března 2019. Informace na 
čísle  596 092 127 nebo e-mailu 
smidova.miroslava@mubo.cz. 
 Rozpočtář/ka městské policie

Podání přihlášek do 17. prosince, ná-
stup od února 2019. Informace na 
čísle  596 092 275nebo e-mailu 
vach.karel@mubo.cz.
Nabízíme zajímavou práci u stabilní-
ho zaměstnavatele. Staňte se členem 
týmu naší radnice. Podrobnosti k vý-
běrovým řízením, zejména požadav-
ky na vzdělání, na stránkách www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce. (red)

PRÁCE

Práce s nástroji i moderními pomůckami
Základní škola ČSA se díky dotaci Místní akční 
skupiny (MAS) Bohumínsko pustila do rekon-
strukce dílen a přilehlého kabinetu. Staré 
a nevyhovující prostory projdou stavebními 

úpravami a ve fi nále dostanou nový nábytek a vybavení.
Dílny a práce na pozemku byly 

v minulosti běžnou součástí vý-
uky na základních školách. Děti 
se naučily »rýpat« v hlíně, zasadit 
nějaké rostlinky, starat se o ně, 
u ponku zase zatlouct hřebík, 
něco upilovat, vybrousit. Postavit 
třeba ptačí budku. Na sklonku 
90. let ale tyto předměty ze se-
znamu povinných vypadly, před-
nost dostaly jiné. Po letech se 
však ukazuje, že to nebylo šťastné 
rozhodnutí. V minulosti leckteré-
ho školáka práce s nářadím chyt-
la a vydal se v pozdějších letech 
na dráhu řemeslníka. Těch se ale 
v posledních letech zoufale nedo-
stává. Podle Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků 
v Česku chybí až 300 tisíc řemesl-
níků. Problematiku aktuálně řeší 
i vláda a reálně se hovoří o tom, 
že se dílny a pozemky mezi po-
vinné předměty vrátí.

ZŠ ČSA předměty, v současné 
době nepovinné, prozíravě za-
chovala. A nyní modernizuje i zá- 
zemí pro jejich výuku. V první 
fázi probíhají v učebně stavební 
úpravy. Je třeba udělat novou 
elektroinstalaci, podlahy, stropy, 
které budou kvůli odhlučnění 

tvořit akustické stropnice dopl-
něné LED osvětlením. Následně 
dojde k vybavení dílenskými sto-
ly, nábytkem a především nářa-
dím. „V učebně budou k dispozici 
vrtačky, brusky, frézy, ale také 
mechanické a robotické stavebni-
ce, pomůcky pro polytechnické 
vzdělávání, experimentální sady,“ 

vyjmenoval ředitel školy Adrian 
Kuder s tím, že žáci budou moci 
učebnu využívat i v jiných před-
mětech. Jako příklad uvedl sesta-
vu pro osvojení základů využívání 
alternativních zdrojů energií. 
Školáci se díky ní seznámí s pře-
měnou sluneční, větrné a vodní 
energie na elektrickou.

Modernizace dílen potrvá do 
února a vyžádá si 1,7 milionu. 
Téměř veškeré náklady pokryje 
dotace MAS Bohumínko. Škola, 
potažmo její zřizovatel, přispějí 
jen pěti procenty.  (tch)

Modernizace dílen ZŠ ČSA začala stavebními úpravami. Foto: Pavel Čempěl



  Z  R A D N I C E   ·   A K T UA L I T YČÍSLO 22 / 2018 3

Dny bývalé úpravy vody v Ovocné 
ulici ve Starém Bohumíně se pomalu 
chýlí ke konci. Objekt, který vzhledem 
připomíná funkcionalistickou vilu, 
už čtvrt století neslouží svému účelu, 
chátrá a přitahuje kriminální živly. 
Severomoravské vodovody a kanali-
zace (SmVaK) zareagovaly na výzvu 
bohumínského stavebního odboru, 
který nařídil zabezpečení stavby. 
Ale než aby investovaly do úprav 
komplexu, pro který se nenašlo 
žádné jiné využití, raději jej celý 
zdemolují. Přípravy k odstranění 
stavby už začaly.

Historie vodárny se začala psát v roce 1960, 
kdy byla uvedena do provozu a sloužila ke 
zpracování vody ze subglaciálního koryta 
Odry. Tato podzemní voda se vyznačovala 
vysokým obsahem železa a manganu a musela 
procházet náročnou úpravou na vodu pitnou. 
Jak se sousední Kališovo jezero intenzivní 
těžbou rozšiřovalo, kvalita podzemní vody se 
zhoršovala a zpracování bylo stále kompliko-
vanější. Připojení Bohumína na Ostravský 
oblastní vodovod, jehož zdrojem je nádrž 
Kružberk, pak byla pro bohumínskou úpravnu 
poslední rána. „V roce 1994 byla odstavena 
z provozu a o tři roky později zrušena jako vo-
dohospodářské dílo,“ sdělil mluvčí SmVaK 
Marek Síbrt. Provozovatel pak objekt zakon-
zervoval a od té doby pustne.

Bývalá vodárna je třípodlažní a podsklepená. Připomíná 
vilu a po odstávce v 90. letech v ní skutečně jeden čas 
fungoval třípokojový byt. Objekt tvoří cihlové zdivo, 
stropy a podzemní nádrže jsou železobetonové. Demo-
lice celého komplexu proběhne od ledna do dubna. 

Kontroly na hranicích se vrátily, ale už bez závor
Polsko dočasně obnovilo kontroly na hraničních přechodech a zvýšenou pozornost věnuje 
také letištím a přístavům. Mimořádná opatření souvisí s konferencí OSN o klimatických 
změnách, která probíhá do 14. prosince v Katowicích. O dva dny později kontroly skončí.

Kvůli bezpečnosti konference, 
které se účastní vrcholní předsta-
vitelé států a vlád, zvýšilo Polsko 
ostrahu svých hranic. Ty je mož-
né překročit pouze na ofi ciálních 
přechodech, kterých má Polsko 
nejvíce právě s Českem. Celkem 
142. Nevrací se však éra závor, na 
přechodech se pouze objevily 
mobilní buňky nebo »schengen-
busy«, které poskytují zázemí 
pohraniční stráži. Ta pak provádí 
namátkovou kontrolu, a to pouze 
ve směru do Polska. Motoristé, 
kteří míří k severním sousedům, 
proto musí počítat s případnou 
kontrolou dokladů či vozidel. 
Auta a osoby k prověrce si polští 
pohraničníci tipují na základě 
analýzy rizika či informací od 
sousedních států. Při cestě za tu-
ristikou nebo nákupy se ale na-
šinci nemusí obávat zbytečných 
obstrukcí, procedura je jednodu-
chá a rychlá.   

Není bez zajímavosti, že krátce 
před zavedením opatření na hra-
nicích zadržela v sousedství polská 
hraniční stráž dva nelegální af-
ghánské imigranty. Ti přicestovali 
1. listopadu ukryti v kamionovém 
návěsu ze Srbska do Bohumína. 
Tady chtěli nastoupit do meziná-

rodního rychlíku do Warszawy, 
ale průvodčí je bez lístku do sou-
pravy nepustil. Afghánci si proto 
v Bohumíně vzali taxi a nechali 

se odvézt do Chałupek s tím, že 
do vlaku nastoupí tam. Jenže ani 
tady neuspěli a navíc je u nádraží 
zadržela stráž. Mladíci neměli 

žádné doklady, a tak museli pod-
stoupit lékařské vyšetření k určení 
věku. Ukázalo se, že jim je 14 a 16 
let. Starší skončil ve střeženém 
zařízení pro uprchlíky, nezletilý 
ve výchovném ústavu. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Kontrolní stanoviště v sousedních Chałupkách. Mimořádná opatření na hranicích potrvají do 16. prosince.

Od vstupu do schengenského prostoru volného pohybu v prosinci 2007 
přistoupilo Polsko k dočasným kontrolám na hranicích už počtvrté. 
V roce 2012 kvůli fotbalovému šampionátu, v roce 2013 byla stejně jako 
nyní důvodem klimatická konference a v roce 2016 Světové dny mládeže 
a summit NATO.  

měli

Zchátralá vodárna zmizí i se základy

SmVaK opakovaně nabízely vodárnu k pro-
deji, třeba jen za symbolickou cenu, ale 
zájemce se nenašel. Není divu. Objekt sice 
vlastní vodohospodáři, ale pozemky pod 
a kolem stavby už ne. Ty patří zkrachovalému 
státnímu podniku Milnea, který je už devět 
let v likvidaci.

Vodárna řadu let fi guruje v městském se-
znamu neudržovaných staveb. SmVaK sice 
prováděly dílčí opatření, ale ta vždy vydržela 

jen chvíli. Vrata ukradli zloději a odvezli do 
sběru, zazděné vstupní otvory kdosi vyboural 
a do objektu dál vnikala pochybná individua. 
Proto se vodohospodáři rozhodli udělat defi -
nitivní tečku. „Objekt zdemolujeme včetně 
základů zhruba metr pod úroveň terénu. Sou-
časně odstraníme samostatně stojící zděnou 
garáž v areálu. Po uvedení do původního stavu 
vrátíme pozemek jeho vlastníkovi, podniku 
Milnea v likvidaci,“ dodal Síbrt s tím, že de-
moliční práce se rozběhnou už v lednu.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 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. 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 vý-
počet nájemného 49,85 m2, celko-
vá 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+2, ul. Husova 561, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkos-

ti parku, školy, základní a střední 
školy. Byt s ústředním topením, 
balkonem a sklepem. Plocha pro 
výpočet nájemného 57,53 m2, cel-
ková plocha bytu 63,33 m2. Pro-
hlídka 11.12. v 9.15–9.30 hodin 
a 12.12. v 14.45–15.00 hodin. Li-
citace bytu se koná 12.12. v 16.30 
hodin.

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

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 690, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města. V blíz-
kosti domu jsou nákupní mož-
nosti, školy a školky. Možnost 
parkování u domu. V bytě jsou 
nové podlahové krytiny, sprchový 

kout a kuchyňská linka. Plocha 
pro výpočet nájemného 36,15 m2, 
celková plocha bytu 39,57 m2. 
Prohlídka 12.12. v 14.30–14.45 
hodin a 13.12. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 17.12. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 15, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití. Možnost parková-
ní u domu. V bytě jsou nové pod-
lahové krytiny, sprchový kout 
a menší kuchyňská linka. Plocha 
pro výpočet nájemného 32,94 m2, 
celková plocha bytu 32,94 m2. 
Prohlídka 12.12. v 15.00–15.15 
hodin a 13.12. v 9.45–10.00 
hodin. Licitace bytu se koná 
17.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Dělnická 521, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům se zateplenými štíty ve Skře-
čoni. V blízkosti domu je dětský 
koutek. Možnost parkování u do-
mu. Byt je po celkové rekonstruk-

Připravované licitace městských bytů

ci. Plocha pro výpočet nájemného 
59,80 m2, celková plocha bytu 
59,80 m2. Prohlídka 11.12. v 9.30
–9.45 hodin a 12.12. v 14.15–
14.30 hodin. Licitace bytu se koná 
17.12. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
je po celkové rekonstrukci v roce 
2016. Byla provedena generální 
oprava elektroinstalace, vyměněny 
vnitřní dveře a zrekonstruováno 
sociální zařízení. Byt s kuchyň-
skou linkou, z kuchyně je přístup 
do komory. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,87 m2, celková plo-
cha bytu 53,92 m2. Prohlídka 
12.12.  v 15.00–15.15 hodin 
a 13.12. v 10.15–10.30 hodin. Li-
citace bytu se koná 17.12. v 16.45 
hodin. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Představujeme nové tváře v městském
V říjnu složilo slib třiadvacet nových či staronových členů bohumínského zastupitelstva. Působit 
v něm budou v období 2018–2022. Mezi zastupiteli najdeme zkušené matadory komunální 
politiky, ty, kteří se po určité přestávce do zastupitelské lavice vracejí, nebo tváře zcela nové. 
A právě nováčky a zastupitele, kteří v minulém volebním období v nejvyšším městském orgánu 
nepůsobili, nyní čtenářům v krátkosti představíme. Je jich sedm a všem jsme položili dvě totožné 
otázky. 1) Můžete se čtenářům Oka představit? 2) S jakými ambicemi jste kandidovali do zastu-

pitelstva, které činnosti ve prospěch našeho města se chcete věnovat?

 Adam Csakvary (29), ČSSD
1) Téměř celý život žiji v Bohu-

míně a v mnoha ohledech na něj 
nedám dopustit. Vychodil jsem zde 
jak základní školu, tak i místní 
gymnázium. Mé další kroky vedly 
do Brna a poté do Prahy, kde jsem 
sbíral studijní vědomosti a pracov-
ní zkušenosti. Po návratu zpět do 
Bohumína jsem si otevřel masér-

skou a poradenskou živnost. Celý 
život se zabývám sportem a péčí 
o zdraví. Oblastem se věnuji pro-
fesně, ale především se staly mou 
životní náplní a zábavou. Volný čas 
trávím se svým synem a převážně 
využíváme sportovní a volnočasové 
lokality ve městě.     

2) Jako nově zvolený zastupitel 
města Bohumína se chci aktivně 
podílet na celkovém chodu města 
a jeho dalším rozvoji. Svými zkuše-
nostmi bych mohl nejlépe přispět 
v oblasti sportu, ovšem mé zájmy 
jdou napříč všemi spektry.  
Daniel Galuszka (23),  

Pirátská strana
1) Zdravím všechny Bohumíňáky. 

Pravděpodobně mě ještě neznáte. 
Jakby taky. Je mi teprve 23 let. Nic-
méně využiji několika následujících 
řádků k tomu, abyste mě alespoň 
trochu poznali. Vyrostl jsem v ro-
dině policisty a pedagožky. Od 
mládí jsem tak měl jasno v tom, co 
chci dělat. Stejně jako mí rodiče 

chci pracovat pro lidi. Vstoupil 
jsem k Pirátům, protože je to strana, 
která tvrdě prosazuje transparenci 
a boj proti korupci. Vystudoval 
jsem žurnalistiku, protože mě bavi-
lo odhalovat věci. Nyní se podílím 
na rozkrývání struktur na minister-
stvech. Možná jste někde slyšeli, že 
pracuji v Poslanecké sněmovně. 
Ano. Stejně jako pan starosta Vícha 

a paní zastupitelka Babišová se 
pohybuji na půdě Parlamentu, kde 
hájím zájmy občanů. Nyní mě Bo-
humíňáci poslali i na radnici, kde 
se chci věnovat té samé činnosti. Ne-
mám manželku, nemám děti, zato 
mám ale práci, která mě baví a která 
mi dává smysl. A budu rád, pokud 
vás o tom v následujících čtyřech 
letech přesvědčím, protože chuť, zá-
pal ani energie mi skutečně nechybí.

2) A co chci dělat? Už teď jsem 
připravil novelu jednacího řádu, 
která umožní občanům mluvit na 
zastupitelstvu ke každému ze zařa-
zených bodů. Nadále bych si přál, 
abyste se o jednáních a jejich usne-
seních dovídali i na sociálních sí-
tích, protože ne každý čte noviny 
nebo kouká na televizi. Co tím sle-
duji? Předně to, aby se o dění ve 
městě začalo zajímat více lidí. Spo-
lečnými silami totiž můžeme změ-
nit přesně ty věci, které mnoho 
mladých odrazuje od života v Bo-
humíně. Věřím, že je to v zájmu 
všech – zejména pak v zájmu rodi-
čů, kteří se nechtějí dívat na to, jak 
jejich potomci začínají svůj život 
někde jinde, daleko od nich. Taky 
nám hodně leží na srdci životní 
prostředí. Podpoříme výsadby ze-
leně a důslednější separaci plastů. 
Jak jistě víte, naše skládka není na-
fukovací. A v neposlední řadě 
chceme kultivovat městskou kultu-
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zastupitelstvu
ru, s čímž souvisí i podpora měst-
ských nebo občanských sdružení. 
Mrkněte na náš facebook Piráti 
Bohumín. Děkujeme vám za pod-
poru a důvěru. 

 Petra Kalichová (50), ČSSD
1) Jsem bohumínskou rodačkou 

a patriotkou. Jsem vdaná a mám 
dvě dospělé dcery. Má dlouhá rodi-
čovská dovolená (věnovala jsem se 
dětem sedm let) měla souvislost se 
založením Bobeše. Když jsem cent- 
rum před dvaceti lety připravovala, 
měla jsem představu, že to bude 
prostor pro maminky z Bohumína 
na rodičovské dovolené. Tedy že tu 
budeme pro maminky a mrňata. 
Dnes nás navštěvují rodiče s dětmi 
doslova od narození do osmnácti 
let. Žádnou vzácností nejsou v cen-
tru tatínci, prarodiče. Přibyli klien-
ti, zejména ženy, kteří vyhledávají 
naše odborné poradenství pro slo-
žité situace v rodině. Abych to tedy 
zrekapitulovala, jsme tu pro celou 
rodinu, ať se nachází v etapě poho-
dové, nebo ji něco právě trápí. 
A právě v Bobeši působím nyní 
jako ředitelka a řídící sociální pra-
covník. K lepšímu profesnímu 
uchopení oboru sociální práce mi 
pomohlo studium na Ostravské 
univerzitě. Zajímá mě právě psy-
chologie a sociologie v kontextu 
rodiny. Nejvíce se ale odreagujeme 
s manželem při cestách po uklid-
ňující alpské krajině, ať už v zimě 
na lyžích, nebo při letním výšlapu.

2) Zajímá mě prorodinná proble-
matika ze všech úhlů pohledu. Zdá 
se mi, že je v sociální sféře trochu 
opomíjena. Proto bych se při svém 
působení v zastupitelstvu a sociální 
komisi chtěla této oblasti věnovat. 
V Bobeši se setkávají skupiny pro 
rodiny, které mají jiné životní stras-
ti. Specifické postavení mají pěs-
tounské rodiny. Doprovázíme oko-
lo 40 rodin, pomáháme přibližně 
60 dětem, které musí žít v náhradní 
rodině. Jde o náročnou pracovní 
oblast. Mě těší, že můžeme každo-
denní život zpříjemňovat dětem, 
které jsou v pěstounské péči. Pro ně 
je v Bobeši klub Bobík, kde mají 
děti svůj program. Většina z těch 
dětí by chtěla žít s mámou a tátou, 

bohužel to není možné. Drsná 
doba mnohdy dostává do pozice 
pěstouna i prarodiče. Ani oni si 
svou roli nevybrali. Příběhy rodin 
jsou smutné. Bohužel okolo pěs-
tounství se vyskytuje spousta nega-
tivních stereotypů a zkreslených 
informací. Přesto, nebo právě proto 
je nových pěstounů málo. Mým 
cílem je nové zájemce získávat. 
Jaroslav Kalous (46), ČSSD  



1) Po absolvování střední školy 
zakončené maturitou jsem pracoval 
v ostravských válcovnách, pak ve 
státní sféře a jako vychovatel v dět-
ském domově. Když jsem v bohu-
mínském domě dětí a mládeže 
pomáhal rozjíždět fotbalový krou-
žek, dostal jsem nabídku vést v DDM 
celou sportovní sekci. A protože 
mě sport, práce s dětmi a mládeží 
naplňuje, velmi rád jsem této příle-
žitosti využil. Mým heslem totiž je: 
„Pokud je mi práce koníčkem, nikdy 
nepracuji.“ Sportu se věnuji také ve 
volném čase, rád jezdím na kole, 
na kolečkových bruslích, vyrážím 
na túry do hor. V posledních letech 
mě chytla také práce na zahrádce 
nebo moderování sportovních 
a kulturních akcí. Mou velkou opo-
rou je rodina, jsem ženatý a mám 
dvě děti.

2) Do zastupitelstva jsem šel pro-
to, aby sport v Bohumíně dál 
vzkvétal a dával tak v dnešní počí-
tačové době možnost dětem všech 
věkových kategorií trávit plnohod-
notně svůj volný čas mezi kamará-
dy při sportu, který je baví. Rád se 
budu věnovat podpoře všech spor-
tovních odvětví v Bohumíně.

 Svatopluk Nemeček (46), ČSSD
1) Je mi 46 let, jsem ženatý, mám 

dvě skvělé děti – sedmiletou dceru 
a šestiletého syna. Profesí jsem 
lékař a manažer zdravotnických 
zařízení. Od poloviny letošního 
roku pracuji jako ředitel Bohumín-
ské městské nemocnice, předtím 
jsem byl deset let ředitelem Fakult-
ní nemocnice Ostrava. Mezi mé 
koníčky patří cestování, jízda na 
kole a fotografování.

2) Bohumín je mým rodným 
městem, ke kterému mám hluboký 

vztah. Proto chci pro něj něco udělat 
jako člen městského zastupitelstva. 
Nikde jinde nepotkáváte na ulicích 
své spolužáky, kamarády z dětství 
i z dob pozdějších nebo bývalé uči-
tele. V bohumínském městském 
zastupitelstvu či radě jsem pracoval 
spoustu let a jsem hrdý, že jsem se 
mohl podílet na tom, že je dnes Bo-
humín hezkým a dobře fungujícím 
městem. A svému městu chci po-
máhat svými znalostmi a zkuše-
nostmi i nyní. Celý svůj profesní 
život se věnuji řízení zdravotnictví 
a chci v příštích letech udělat všech-
no pro to, aby se naše nemocnice 
stala skvěle fungujícím zařízením, 
na které budeme hrdí. 

 Dušan Socha (27), ČSSD
1) Po základní škole v Rychvaldu 

jsem úspěšně absolvoval bohumín-
skou střední školu, obor provoz 
a ekonomika dopravy. Posléze jsem 
se pokusil ve studiu pokračovat na 
vysoké škole v Karviné, ale jelikož 
se mi naskytla možnost zaměstná-
ní, studium jsem přerušil a začal 
pracovat. Nyní pracuji jako zástupce 
vedoucího sportovních středisek 
společnosti Bospor. Práce je jednou 
z mých zálib, stejně jako sport. Ze-
jména miluji fotbal. V minulosti 
jsem se stal vítězem dorostenecké 
ligy v dresu Baníku Ostrava, hrál 
jsem také za Bospor Bohumín, 
s nímž jsme před rokem a půl po-
stoupili do divize a nyní v tomto 
klubu trénuji starší žáky. Zároveň 
aktivně hraji I. B třídu v klubu FK 
Slovan Záblatí, který mě vychoval. 
Co také miluji, je moje rodina. 
Ano, je velká, ale také proto je pro 
mě důležitá a hrála klíčovou roli 

v tom, kde v současnosti jsem 
a kam jsem se dostal. 

2) Nikdy jsem si nepředstavoval, 
že bych mohl jít do politiky. Když 
jsem dostal nabídku jít do komu-
nálních voleb, dlouho jsem o ní 
přemýšlel. Jsem člověk, který rád 
organizuje, pořádá různé sportovní 
turnaje, večírky, plesy a jiné akce. To 
bylo nakonec rozhodující, že jsem 
kývl. Ačkoli mi brzy bude teprve 28 
let, myslím, že už mám jisté zkušenos-
ti. Ty bych teď rád využil ve prospěch 
občanů města Bohumína, ke kterému 
mě pojí velký citový vztah. Vidím 
totiž kolem sebe, jak se mění. A to 
k lepšímu. Jsem rád, že na příštích 
změnách, které povedou k další 
modernizaci, se budu moci podílet 
jako jeden z 23 zastupitelů. Jak jsem 
už uvedl, mám rád sport i kulturu, 
a právě těmto oblastem bych se 
chtěl v následujících čtyřech letech 
věnovat. Věřím, že k plné spokoje-
nosti občanů města Bohumína.

 Jaroslav Th ér (55), ANO 2011
1) Jsem absolventem Fakulty 

tělesné kultury Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, aprobace tělesná 
výchova – pedagogika. Po ukonče-
ní školy jsem nastoupil jako učitel 
na zdejší střední školu, kde pracuji 
dodnes. Pocházím z Havířova a do 
Bohumína mě v roce 1979 zavála 
láska ke sportu, kterým je vzpírání. 
Vzpíráním jsem prošel od žáčků až 
po současnou kategorii masters. 
K mým největším úspěchům patří 
medaile z národních mistrovství 
i mistrovství Evropy. Angažoval 
jsem se i ve spolku Bart, do kterého 
mě přivedl můj kamarád Petr 
Šablatura, a účastnil jsem se řezbář-
ských plenérů nejen na území města. 
V současnosti jsem si odskočil od 
vzpírání k novému sportu, kterým 
je crossfi t. Je to vlastně kombinace 
vzpírání, gymnastiky, atletiky, 
plavání a dalších odvětví. Spolu 
s Honzou Barbulákem jsme založili 
nový sportovní klub. Jsem ženatý 
a mám čtyři dcery – Katku, Lenku, 
Sabinu a Sophii.

2) Do zastupitelstva jsem kandi-
doval s chutí něco změnit, přispět 
svými nápady k dalšímu zlepšování 
života ve městě. Odstranit tak-
zvanou provozní slepotu, kterou si 
každý člověk projde. Rád bych při-
dal své zkušenosti na poli sportu, 
školství či sociální oblasti.  (red)
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Příroda Bohumínska – motýli (227)

Babočka paví oko
(Aglais io)

Babočka paví oko patří k našim 
nejběžnějším denním motýlům 
a běžně létá i ve městech. Vy-
skytuje se v celé Evropě a mírné 
oblasti Asie od Turecka až po 
Japonsko, přičemž v teplých 
letech rozšiřuje svůj areál na 
sever. 

Černě zbarvené housenky babočky 
paví oko žijí pospolitě, takže na jed-
nom trsu kopřivy můžeme nalézt 
až 150 housenek a v jediné lokalitě 
jich pak bývá i několik tisíc. Motýli 
přezimují na chráněných místech 
nejen v jeskyních nebo v puklinách 
stromů, ale také ve sklepích, sení-
cích, na půdách apod. Tato baboč-
ka je v pozici se složenými křídly 
nenápadná, neboť vypadá jako 
tmavý suchý list. Náhlé rozevření 
křídel s oky na jejich líci může 
zastrašit hmyzožravé ptáky – stačí 
okamžik překvapení a motýl rych-
lým letem unikne.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

NeBezpečný 
bohumínský 
cyklista (6)
Při šlapání do pedálů 
začala v poslední době 
pomáhat cyklistům elek-
trická energie. Rozmach 
elektrokol a podobných 
prostředků se ovšem musí 
řídit zákony. A z pohledu 
legislativy je třeba rozlišovat, 
který jednostopý stroj je 
ještě možné považovat za 
jízdní kolo a kdy už má 
charakter motocyklu.

Problematiku motorem po-
háněných bicyklů řeší vyhláška 
Ministerstva dopravy. Ať už do-
datečně upravených nebo sériově 
vyráběných. V prvním případě 
může být kolo dodatečně vybave-
no pomocným pohonem, pokud 
si montáž motoru, nádrže paliva 
nebo akumulátoru nevyžádají 
zásah do nosných částí bicyklu 
a zůstane zachován jeho původní 
charakter. Rychlost kola po úpravě 
nesmí přesahovat 25 kilometrů 
v hodině, elektromotor může mít 
výkon maximálně jeden kilowatt, 
spalovací motor objem do 50 
kubických centimetrů. Takto 
dodatečně upravený stroj je z po-
hledu vyhlášky stále jízdním 
kolem.

V provozu jsou ale hojněji za-
stoupená originální elektrokola 
s motorkem zabudovaným v ná-
boji či šlapadlech a baterií coby 
součástí rámu. I ta jsou podle 
legislativy vnímána jako jízdní 
kola, pokud ovšem splňují jistá 
kritéria. Ofi ciálně jde o »elektricky 
asistovaná jízdní kola«, z čehož 
plyne, že jejich motor plní pouze 
pomocnou funkci při šlapání. 
Samostatně, aniž by se cyklista 
opřel do pedálů, pohon fungovat 
nesmí. Motor pak může mít 
výkon maximálně 250 watů 
a rychlost nesmí opět přesáhnout 
pětadvacítku.

Ostatní provedení, která neod-
povídají uvedeným podmínkám, 
jsou považována za motocykly se 
všemi důsledky schválení provozu 
na pozemních komunikacích. 
Jezdec musí také vlastnit přísluš-
né řidičské oprávnění, používat 
ochrannou přilbu a podobně. 
Každý solidní prodejce dodá zá-
kazníkovi při koupi technickou 
dokumentaci k elektrokolu, z níž 
je zřejmé, zda vozidlo je či není 
nemotorovým jízdním kolem.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

Voda z praskliny zaplavila ulici 9. května
Havárie vodovodního řadu proměnila 23. listopadu večer ulici 9. května v centru 
města v malé Benátky. Silnicí se valily proudy dohněda zbarvené vody, řidiči volili 
při průjezdu brodivé tempo, chodci měli co dělat, aby se dostali z jedné strany na 
druhou. Suchou nohou to nešlo. 
Havárii způsobilo prasklé litinové potrubí 
o průměru dvaceti centimetrů pod chodníkem 
u bývalé Astorie. Lidé i bezpečnostní složky oka-
mžitě kontaktovali Severomoravské vodovody 
a kanalizace (SmVaK), které už také měly jisté 
indicie, že došlo k mimořádné události – zazna-
menaly v oblasti výrazně zvýšený »odběr« vody.
„Naši pracovníci zasahovali v terénu od sedmi 

hodin večer. Poruchu se jim podařilo odstranit 
v noci a dodávku vody obnovit zhruba ve tři hodiny 
ráno,“ informoval mluvčí SmVaK Marek Síbrt 
s tím, že v průběhu odstraňování poruchy pro-
běhlo také odkalení potrubí. V době výpadku 
vody zajišťovaly SmVaK v dotčené oblasti náhrad-
ní zásobování pojízdnou cisternou.  (tch)

Foto: David Jedlička

Město Bohumín nabízí k pronájmu 
 ● Čs. armády 1054  Nebytový prostor o rozloze 43,92 m2. Prostor ve 

zvýšeném přízemí věžového domu se samostatným vstupem. Cenová 
zóna 720 Kč/m2/rok (čisté nájemné bez služeb). Licitace se koná 7. 
ledna ve 14 hodin v budově »B« městského úřadu, kancelář B101. 

 ● Nádražní 465   Nebytový prostor o rozloze 98,46 m2 u městské trž-
nice (část bývalé prodejny Trio), možnost zásobování z dvorní části. 
Cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok (čisté nájemné bez služeb).

Licitace se koná 7. ledna ve 14.30 hodin v budově »B« městského 
úřadu, kancelář B101. Bližší informace k pronájmům v budově »B« 
městského úřadu, kancelář B107 v přízemí, telefon 596 092 212, e-mail: 
sobaniec.marek@mubo.cz  (sob)

Licitace 
stavební parcely
Město Bohumín vyhlašuje licitační 
řízení na prodej pozemku pro vý-
stavbu rodinného domu v Mlýnské 
ulici v Šunychlu. Pozemek o výmě-
ře 997 m2 má možnost napojení na 
inženýrské sítě. Vyvolávací cena 
pozemku je 530 Kč/m2. Licitace se 
koná 14. ledna v 15 hodin v kance-
láři B 101 v budově B městského 
úřadu. Bližší informace v kanceláři 
B 104, telefonicky 596 092 229, 
e-mail palkova.katerina@mubo.cz

(red)

Vivaldi po naszymu 
To tu ještě nebylo! Originální Vival-

diho sonety z 18. století zazní poprvé 

v místním nářečí. Unikátní koncert 

»Vivaldi po naszymu« nabídne hous-

lista Jiří Vodička a Camerata Janáček 

v sále Pod Zeleným dubem 19. prosin-

ce od 19 hodin.

Jiří Vodička je jedním z nejlepších sou-
časných evropských houslistů mladé 
generace, koncertní mistr České fi lhar-
monie. Tento neuvěřitelný talent se spo-
jí se skvělým komorním orchestrem 
Camerata Janáček v cyklu koncertů 
Čtvero ročních dob. Proslulé houslové 
koncerty, které Antonio Vivaldi zkompo-
noval patrně v roce 1725, většina těles 
interpretuje pouze hudebně. Ovšem 
sám Vivaldi k nim napsal i sonety, které 
popisují, co přesně se v daném ročním 
období odehrává. V rámci bohumínského 
koncertu zazní přednes těchto sonetů 
vůbec poprvé v překladu do místního 
nářečí. Vstupenky za 200 Kč jsou k mání 
v recepci hotelu Pod Zeleným dubem 
a také ve vítkovickém zákaznickém cen-
tru Domu kultury města Ostravy.  (red)

Hledaný boural
V křižovatce v Rychvaldě se 23. listo-
padu srazila dvě auta. Bohumínští 
strážníci na místě zjistili, že za volan-
tem jednoho vozu sedí muž (28) 
z Karviné, který je celostátně hleda-
ný a navíc má zákaz řízení. Převzala 
si jej republiková policie.

STALO SE
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Na zimáku se bruslí a lítá za pukem už 40 let
Před čtyřiceti lety skočila doba, kdy se milovníci bruslení 
proháněli na šlajfkách po zamrzlých rybnících nebo 
svépomocí vyrobených kluzištích v domovních dvorech. 
Začala nová éra. Za parkem postavily místní železárny 
a drátovny  v roce 1978 regulérní zimní stadion.

Nové kluziště provozované TJ 
ŽD Bohumín disponovalo šatna-
mi a strojovnou. Šlo o klasický 
otevřený stadion, na němž se 
bruslilo pod širým nebem a led 
se vyráběl od listopadu do února 

v závislosti na počasí. V 90. letech 
přešel stadion pod správu města 
a začaly úvahy o jeho zastřešení. 
Řada sportovních oddílů to však 
považovala za mrhání penězi, 
projednávání provázely bouřlivé 
diskuze a proti zastřešení vznikly 
i petice. Střechu stadion nakonec 
přece jen dostal, a to v roce 2000, 
který Bohumín vyhlásil »rokem 
sportu«. O rok později došlo i na 
kompletní přestavbu betonové 
plochy. Díky zakrytí pak bylo 
možné původní stánek výhradně 

zimních radovánek provozovat 
celoročně s tím, že v létě suploval 
sportovní halu. Na rozmraženou 
plochu se nalajnovala hřiště a vy-
znavači zejména míčových sportů 
mohli naběhnout. 

Dalším mezníkem byla v roce 
2005 přístavba zimního stadionu, 
ve které vznikly šatny, restaurace, 
pokladna a především získal 
zimák zcela nový vstupní prostor. 
A modernizace pokračovaly také 
v dalších letech. V roce 2011 to 
byly mantinely podle norem Me-
zinárodní federace ledního hokeje, 
2015 odvlhčovací jednotka, 2017 
strojovna chlazení.

Když před čtyřmi lety zahájila 
provoz nová sportovní hala Bos-
poru, letní využití zimáku se 

omezilo na sporadické akce, mis-
trovství v kulturistice, aerobiku, 
házenkářské turnaje. Naplno 
stadion ožívá na podzim. Jeho 
zázemí využívají  hráči  HC 
Bospor i amatérští hokejisté. Na 
zimáku probíhá v několika kur-

zech škola bruslení pro děti a po- 
pulární je víkendové bruslení ve-
řejnosti, na kterém se za hodinu 
vystřídá sto i více nadšenců. Ročně 
projde branou zimního stadionu 
na padesát tisíc lidí. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Jedna prohra, jedna remíza a osmnáct výher. Takové je 
skóre prvního muže Bohumína Petra Víchy (55) po tradiční 
šachové simultánce s místními gymnazisty. Ke dvaceti 
šachovnicím usedlo 21. listopadu na domácí půdě dva-
advacet studentů. Po letošním 23. ročníku má starosta na 
svém kontě celkem 419 vítězství, 22 remíz a 14 porážek. 

Starostu letos porazil pouze 
Vojtěch Šrámek (17), který se ša-
chům věnuje závodně. „Partie 
zprvu nevypadala nijak dramaticky, 
ale když obcházíte dvacet šachov-
nic a u každé si musíte pamatovat 
svůj předchozí tah, je to náročnější 
než při klasické hře. U Vojty jsem 
přehlédl jednoduchý obrat, kterým 
získával materiál, a tak jsem se 
raději hned vzdal, protože by mne 
nakonec stejně dobil, a mohl jsem 
se v klidu věnovat ostatním,“ svěřil 
se Petr Vícha s tím, že tuto pro-
hru se zkušeným závodním hrá-
čem víceméně očekával. Ovšem 
i další studenti hráli velmi dobře. 
„Například David Bartal z kvinty 
mi dal hodně zabrat. Ztratil jsem 
v partii fi gurku a už mě měl téměř 
na lopatě, ale naštěstí se mi pak 
podařilo porážku odvrátit,“ dodal 
Vícha. Remízu nakonec se staros-
tou uhrál Ondřej Pieklo (17), 
ostatní studenti u šachovnic pod-
lehli. Poprvé mohl vyzyvatel skó-
rovat už v pátém tahu u jedné ze 
čtyř dívek, které se proti němu 

Jediný vítěz z řad studentů, 17letý 
Vojtěch Šrámek.

Simultánku hraje starosta Petr Vícha, rovněž absolvent místního 
gymnázia, se studenty už třiadvacet let.  Foto: Pavel Čempěl

Šachové partie očekávané i překvapivé

letos postavily. Petr Vícha ale 
přehlédl šanci partii ukončit. 
Hned v následujícím kolečku 
slečnu na situaci upozornil 
a svým gentlemanským gestem ji 
vykolejil více, než kdyby jí mat 
skutečně dal.

Lucie BALCAROVÁ

Zimní stadion v roce 1980, dva roky po svém otevření.

Za čtyřicet let se zimák změnil k nepoznání. Původní zůstala snad jen 
konstrukce tribun.  
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Vánoční strom ze sousedství
Když nastane čas zdobení vánočních stromů v ulicích, v centru Bohumína 
i městských částech opentlí technici žárovičkami živé jehličnany. Jedinou výjimkou 
je Starý Bohumín, jehož náměstí zdobí jen listnáče a jolku je třeba odněkud 
dopravit. Letos to měla na rynek kousek, vzdušnou čarou jen osm set metrů.

Strom pro starobohumínské náměstí Svobo-
dy věnují od jeho přestavby ochotní dárci. 
V minulých letech sem putoval z České osady 
u transformátoru, z Pudlova nebo také z Dolní 
Lutyně. Tentokrát se vánoční strom na rynku 
aklimatizoval velmi rychle, byl totiž domácí, 
ze Starého Bohumína. Věnovala jej vedoucí 

mateřské školy Dana Šímová. Pětačtyřicetiletý 
stříbrný smrk vyrostl do výšky jedenácti metrů. 
Pokácení a převozu osmimetrákové jolky se 
zhostili karvinští a bohumínští hasiči. Sváteční 
výzdobu rozvěsil BM servis a slavnostní roz-
svěcení už bylo v sobotu 1. prosince čistě 
v režii Starobohumíňáků.  (tch)

 Hasiči osvědčili svou profesionalitu. Strom bezpečně dostali ze zahrady ve stísněných podmínkách mezi 
propletenci drátů elektrického vedení. 



  Dana Šímová věnovala strom pro náměstí a domácí bábovkou 
pohostila i hasiče, kteří se o stříbrný smrk postarali.  Foto: Pavel Čempěl

Práce jsou u konce, teď ať se činí příroda

  V Gliňoči vznikl nový systém průtočných 
tůní.  



  Skřečoňský přírodní areál láká 
k procházkám.  Relaxace v přírodě. U jed-
noho z rybníků vyrostla nová pergola 
s ohništěm a posezením. Foto: Pavel Čempěl

Obojživelníci ve svém živlu. Ve skřečoňském přírodním 
areálu se podařilo s předstihem dokončit projekt Gliňočských 
tůní. Sledoval tři cíle. Vytvořit vhodnější prostředí zdejším 
chráněným živočichům, zlepšit odtokové poměry a zadržet 
vodu v krajině, nabídnout turistům podmínky k procházkám, 
relaxaci a pobytu v přírodě. Projekt si vyžádal dva miliony, 
z nichž více než polovinu pokryla evropská dotace.

S ohledem na chráněné živoči-
chy, brouky, žáby či hady, probíhaly 
práce pod dohledem Agentury 
ochrany přírody a krajiny s tím, že 
aktivita v lokalitě byla možná jen 
v období vegetačního klidu. Za-
čátkem roku se v členitém areálu, 
který vznikl těžbou hlíny pro 
místní cihelnu a podle suroviny 
získal také pojmenování, kácely 
stromy. K zemi jich šlo asi sto. 
Skomírajících i zdravých, aby 

k tůním pronikalo více světla. To 
potřebují obojživelníci ke svému 
rozmnožování. Většina dřevní hmo-
ty zůstala na místě. Ještě na jaře 
z klád vznikla obydlí pro zdejší 

drobotinu, hadníky, broukoviště 
a plazoviště.

Po půlroční přestávce se techni-
ka na podzim do Gliňoče vrátila. 
Začala stavba dřevěné pergoly 
s ohništěm a také modelování 
tůní. Z čtyř stávajících bagry od-
těžily sedimenty, zároveň vyhlou-
bily čtyři nové. Plocha tůní se tak 
rozšířila o 2 200 metrů čtvereč-
ních se schopností zachytit až tisíc 
kubíků vody. To zajišťuje systém 
průtočných hrází.

Dokončení celého projektu 
mělo skončit až na jaře, ale všech-
ny práce se podařilo stihnout před 
termínem. Teď už se bude v Gli-
ňoči činit jen sama příroda.   (tch)
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stého výročí repub-
liky se sokolové roz-
hodli, že vysadí na stejném 
místě lípu novou. Ovšem nikoli jako »strom 
republiky« jako v ostatních případech letošních 
výsadeb, ale coby pamětní lípu Masarykovu.

„Chtěli jsme, aby byl symbol lípy přímým 
odkazem té předešlé. Proto se na místo vrátí 
i balvan s původní pamětní deskou,“ vysvětlila 
místostarostka Sokola Záblatí Pavla Skokano-
vá. Kámen s cedulí popisující událost ze 7. 
března 1935 odpočíval po skácení lípy sedm let 
v depozitáři. Nyní se opět podívá na světlo, ve 
zrestaurované podobě a doplněný o aktuální 
pamětní desku se současným letopočtem. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

V pětatřicátém vysadilo žactvo obecné 
školy v Záblatí Masarykovu lípu. 
Prezidentovi z vděčnosti. Lípa vydržela 
na svém místě, mezi zbrojnicí a soko-
lovnou, 76 let. Nakonec ji bohužel 
zahubilo agresivní jmelí a zubožený 
strom bylo nutné pokácet. Po několi-
kaleté přestávce se ale národní strom 
na místo vrátil. 29. listopadu proběhla 
výsadba mladé lípy, která bude mít 
opět přízvisko »Masarykova«.

 Také ceremoniálem chtěli Záblatští navázat na událost z roku 1935. 

 Výsadby lípy se rovněž účastnili žáci místní školy, hroudu hlíny ke 
kořenům přihodili zástupci města, Sokola, Slovanu a SDH Záblatí.
 Kácení původní, jmelím napadené Masarykovy lípy v roce 2011. 

pub-
vé roz-
na stejném

Záblatská Masarykova lípa omládla

Původní lípu se Sokol Záblatí, na jehož po-
zemku stála, snažil zachránit. Hasiči ořezali 
jmelím napadené větvě, jenže ani to nestačilo. 
Parazit lípu tak zdecimoval, že bylo v roce 2011 
jediným řešením skácení. Nyní u příležitosti 

Vánoční přání Ježíškovi sice 

trochu zmokla, ale na správnou 

adresu určitě dorazí. Děti je v so-

botu 24. listopadu po desítkách 

vhazovaly do speciální schránky 

na náměstí. Ta už neodmyslitelně 

patří k tradičnímu vánočnímu 

jarmarku. Stejně jako zvonice pro 

štěstí, zvířátka z ostravské ZOO 

nebo betlém, zčásti malovaný, 

dílem vyřezávaný.

Přestože se z nebe místo vloček sná-
šely provazy deště, cestu na náměstí 
si našlo zhruba šest tisíc lidí. Přilákaly 
je stánky osmi desítek prodejců. Po-
řadatelé z městské agentury K3 pre-
ferovali ty, kteří nabízeli rukodělné 
zboží, výrobky ze dřeva, kůže či ke-
ramiky, ozdoby a dekorace, zkrátka 
vše co souvisí s blížícími se svátky. 
Podobné to bylo i na stáncích s po-
chutinami, přednost měly domácí 
a farmářské potraviny. Řada návštěv-
níků zavítala na trhy také kvůli kul-
turnímu programu, tříhodinovému 
pásmu hudby a tanečních choreo-
grafi í. V rolích účinkujících se před-
stavili předškoláci z bohumínských 
mateřinek, žáci devítiletek, gymná-
zia i základní umělecké školy.  (red)

Dekorace, dárky i dobroty z vánočního jarmarku

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Start  Kategorie  Ročník Trať (v metrech)
16.00 Předškoláci (2014 a mladší) 80
16.05 Předškoláci (2012–2013) 160
16.10 Předškoláci (2010–2011) 350
16.15 Předškoláci (2007–2009) 350
16.25 Mladší žáci (2005–2006) 350 / 700
16.30 Starší žáci (2003–2004) 700 / 1 050
16.40 Ženy/muži do 35 let (1983–2002) 1 400 / 2 100
16.50  Ženy nad 35 let (1982 a starší) 1 050
16.50 Muži 35–50 let, nad 50 let (1982 a starší) 1 400

Dvacátý Silvestrovský běh 
Nevšední sportovní mítink, 
bohumínský Silvestrovský 
běh, dospěl do svého 20. 
ročníku. Závod s podtitulem 
»O tyčku salámu« 
se uskuteční v neděli 
30. prosince v Hobbyparku.

Zázemí Silvestrovského běhu 
a startovní čára se nacházejí u pó-
dia vedle dopravního hřiště. Pre-
zentace tady začne v 15.15 hodin 
(nejpozději 15 minut před star-
tem každé kategorie) a v 16 ho-
din vyrazí na trať nejmladší zá-
vodníci. Ti si zaběhají v okolí 
pódia, závodníci na delších tra-
tích vyrazí po komorně osvětle-
ných stezkách i do parku. V pří-
padě extrémního počasí mohou 
být délky tratí kratší. Organizáto-
ři upozorňují, že závodníci mo-

hou startovat pouze v jednom 
běhu, a to výhradně ve své věko-
vé kategorii. Nejmenší děti do 
čtyř let musí do cíle doběhnout 
nebo docupitat po vlastních. 
Když rodiče malé děti ponesou 
nebo povezou v kočárku, v rámci 
rozptýlení mnohou, ale bez náro-
ku na umístění na »bedně«. Pro 
běžce, kteří se na stupních vítězů 
umístí, jsou připraveny originál-
ní ceny. Na závěr zhruba v 17 
hodin se všichni mohou těšit na 
ohňostroj.  (red)

Největší a nejstarší český výrobce 
topenářské techniky, bohumínský 
Viadrus, slaví 130. výročí. Historie 
společnosti se začala psát v tehdejších 
Hahnových železárnách zahájením 
provozu slévárny šedé litiny v roce 
1888. V současnosti patří Viadrus 
mezi významné hráče na evropském 
topenářském trhu. Ročně vyprodukuje 
120 tisíc kotlů a čtyři miliony 
radiátorových článků.  

Hahnovy železárny vznikly v roce 1885, 
o tři roky později se rozjela slévárna a od roku 
1890 se fi rma věnuje výrobě topenářské tech-
niky. V roce 1928 se výrobní program rozrostl 
také o litinové kotle vlastní konstrukce na 
tuhá paliva. „Na slavných historických zákla-
dech stavíme moderní firmu s progresivním 
topenářským sortimentem, která sbírá ocenění 
za inovativní výrobky. Firmu, která jako jediná 
na českém trhu dokázala skloubit staletími 
prověřené kvality litinové výroby s moderními 
požadavky na ekodesign, špičkové emisní třídy 
a využití biomasy k vytápění,“ uvedl generální 
ředitel Viadrusu Petr Teichmann. 

Název Viadrus (mýtický bůh řeky Odry) se 
poprvé objevil v roce 1973 a šlo o pojmeno-
vání jednoho z modelů kotlů. Roku 1994 se 
Viadrus stává názvem celé slévárny vyrábějící 
oblíbené a osvědčené litinové kotle a radiátory, 
v roce 2012 pak vzniká stejnojmenná samo-
statná akciová společnost. Mezi historicky 

Od spuštění slévárny uplynulo 130 let

nejúspěšnější produkty fi rmy lze zařadit na-
příklad tradiční kotel Emka nebo legendární 
model U22, který je od roku 1977 do dnešních 
dnů součástí výrobního programu a najdeme 
ho tak v mnoha českých domácnostech. 

Společnost stále sleduje aktuální trendy 
v oboru a zaměřuje se také na moderní výrob-
ky splňující ta nejpřísnější ekologická kritéria 

a emisní limity. „Viadrus je moderním zaměst-
navatelem v rámci bohumínského regionu 
a zároveň jednou z posledních fi rem v Evropě 
vyrábějících litinu. Chystáme ekologické inves-
tice do nových pecí, protože chceme ukázat, že 
i slévárenství se dá dělat ekologicky,“ uzavřel 
Petr Teichmann. 

Tomáš NEŠČÁK

Ryze český výrobce produktů 

z šedé litiny, zejména kotlů 

a radiátorů. Původně byl součás- 

tí podniku ŽDB, samostatnou 

společností je od roku 2012. 

Viadrus zaměstnává zhruba 

450 lidí. Jediným vlastníkem je 

Bonatrans Group Holding B.V.

Nejpopulárnějšími produkty v oblasti 
kotlů byly modely Ligno (vyráběl se 
1932–1973), Emka (1960–1982) 
a U22 (1977–dosud). Historicky nej-
prodávanějším je kotel U22, kterého 
se v Bohumíně v nejúspěšnějších le-
tech vyrábělo až 80 tisíc kusů ročně. 

Teplo pro váš domov od roku 1888

1888 – zahájení provozu slévárny v Hahnových železárnách
1890 – zahájení výroby litinových radiátorů
1928 – zahájení výroby litinových kotlů vlastní konstrukce
1967 – zahájení výroby plynových kotlů
1973 – zahájení provozu nové slévárny a montovny radiátorů
2012 – vznik samostatné akciové společnosti Viadrus
2016 – rozšíření portfolia o krbová a peletová kamna

Saunová noc
Plavání při svíčkách s relaxační 

hudbou, saunové ceremoniály, 
peelingové procedury, výživové 
poradkyně, masér. V aquacentru 

POZVÁNKA
se v pátek 28. prosince od 21.15 
do 2 hodin koná další saunová 
noc. Plavky a župan s sebou. 
Vstupenky za 690 korun už jsou 
v předprodeji v pokladně aqua-
centra. Další saunové noci jsou 
v plánu 18. ledna, 15. února a 29. 
března.
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Výborně obsazený byl 14. ročník pingpongového 
Memoriálu Miloše Freitaga. Oddílu stolního tenisu TJ 
Sokol Záblatí jej uspořádal 17. listopadu tradičně v sále 
místní sokolovny. Vítězem ročníku se stal bohumínský 
rodák Jiří Gráf hrající za SKST Hodonín.

„Turnaje se zúčastnilo několik 
desítek hráčů ligových, divizních 
a krajských soutěží z Moravsko-
slezského, Zlínského a Olomouc-
kého kraje. Atraktivní posilou pak 
byla zahraniční hráčka Salome 

Solashvili, juniorská mistryně 
Gruzie,“ vyzdvihl kvalitu ročníku 
David Jochym, předseda oddílu 
stolního tenisu TJ Sokol Záblatí. 
Hlavním rozhodčím turnaje byl 
Milan Jašek, který řídí ligová 

Vánoční koncert v evangelickém kostele
Omladina zapojená do projektu Fara dokořán pořádá v sobota 15. prosin-
ce od 18 hodin v evangelickém kostele vánoční koncert. Lidé se mohou na 
chvíli oprostit od předvánočního shonu a poslechnout si příjemnou muzi-
ku. Zpěvačka Veronika zahraje spolu s kapelou Hideout pár svých songů 
i nějaké známé hity. Vstupné je dobrovolné.  (red)

Juniorská frisbee elita ve sportovní hale
Bohumín o víkendu 17. a 18. listopadu potřetí hostil 
juniorské halové mistrovství republiky v ultimate frisbee. 
Do bohumínské sportovní haly se letos sjelo osmnáct 
družstev a bezmála 200 mladých hráčů. 

Smíšená družstva chlapců a dívek do dvaceti let bojovala na dvou 
plochách sportovní haly Bosporu od sobotního rána do nedělního od-
poledne. Nejlépe si na hřištích vedl tým Východní blok, který prošel 
turnajem bez jediné prohry a zaslouženě získal titul českého mistra 

roku 2018. Druhé místo obsadil tým 3SB z Českých Budějovic a bron-
zové medaile si odvezli pražští F.U.J. (Frisbee Ultimate Junta).

Domácí tým Rainbow Banana postavil stejně jako loni dva týmy. 
Bohumínské »áčko« bohužel vypadlo z elitní osmičky a nakonec vy-
bojovalo slušné deváté místo. Béčko statečně bojovalo ve spodních 
skupinách a nakonec obsadilo hezké třinácté místo. Oba týmy Rain-
bow Banana tak budou příští rok usilovat o postup, respektive návrat 
do elitní skupiny osmi nejlepších týmů. Snad k tomu dojde opět před 
zraky domácího publika v místní hale.  Jakub STANIEK

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Do nového roku 
odvážně v plavkách
Stylové vítání nového roku opět zaži-

je Kališovo jezero v Šunychlu. Nejen 

na otužilce cílí už šestý ročník Šuny-

chelského ponoru, který proběhne 

v úterý 1. ledna ve 14 hodin u bunkru 

s přístupem z Mlýnské ulice. 

Účastníci, kteří se odváží do vody, si 
odnesou pamětní list a další ocenění. 
V případě, že se do 15. prosince zaregis-
trují e-mailem na adrese sunychelsky.
ponor@gmail.com. Přihláška má obsa-
hovat jméno, bydliště, telefonní číslo 
a věk (není podmínkou). Do chladných 
vod se může vrhnout každý příchozí 
i bez přihlášení, ovšem těm organizátoři 
negarantují upomínkové ceny. Ostatní 
»neplavci« mohou využít akci k setkání 
s přáteli, pro dospělé bude připraveno 
něco na zahřátí, pro děti vypouštění 
balonků s přáníčky. 
Otužilecký ponor pořádá komise pro 
městskou část Šunychl a Kopytov, SHD 
Šunychl, ČČK Šunychl, K3 Bohumín. 
Organizátoři zároveň oslovují příznivce, 
kteří mají doma, na půdě či v kůlně 
přebytečné staré koberce a mohli by je 
věnovat. Posloužily by v převlékacím 
stanu a u vstupu do vody. Dárci se mo-
hou hlásit e-mailem, odvoz koberců 
pořadatelé zajistí.  (tch)

Hlavní soutěž, extraliga, okres

1. Jiří Gráf (SKST Hodonín)
2. Pavel Wawrosz (TTC Siko Orlová)
3. Matěj Mazůrek (TJ Sokol Nová Bělá) 

Vedlejší soutěž, do krajské soutěže

1. Radomír Perutka (TJ Sokol Záblatí)

2. Jaroslav Blatný (SK Ostrava-Svinov)
3. Milan Musil (TTC Siko Orlová )

Veteráni nad 50 let

1. Jaroslav Blatný (SK Ostrava-Svinov)
2. Milan Musil (TTC Siko Orlová)
3. Vladimír Mikulíček (TJ Sokol Záblatí)

Na stolech v záblatské sokolovně se 
17. listopadu odehrávaly atraktivní 
pingpongová souboje. 

Foto: Pavel Čempěl

Atraktivní pingpongová klání
a extraligová utkání. Memoriál 
Miloše Freitaga pořádá Sokol na 
počest bývalého předsedy oddílu 
stolního tenisu, který byl zároveň 
vzdělavatelem Sokolské župy 
Beskydské Jana Čapka. Působil 
také jako ředitel bohumínského 
gymnázia.  (luk)
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6. prosince by se dožil 100 let 

náš tatínek 

František DEUTSCHMANN.


Vzpomínají dcery Jindřiška a Marcela 

s rodinami.

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

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

2. prosince uplynuly dva roky, kdy mne opustil 
můj drahý přítel, 

pan Josef DUCHEK
z Bohumína.

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

Stále mi chybíš. Přítelkyně Jana.

VZPOMÍNKY

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

5. prosince jsme si připomněli 
1. smutné výročí, kdy nás opustil 

pan Milan POPOVIČ
ze Záblatí.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Hilda 

a dcery Iva a Simona s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, 

své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací. 

Kytičku přineseme, svíčku zapálíme, na tebe, Jirko, nikdy nezapomeneme.

12. prosince vzpomeneme 9. 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.

Už nevzbudí tě slunce ani krásný den, 

na tichém hřbitově sníš svůj věčný sen.

5. prosince jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí našeho tatínka 

Zdenko TUMELA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Petra a Lucie s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít, láska však smrti nekončí, 

v srdci tě máme a budeme navždy mít. 

14. prosince si připomeneme 7. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka

Rostislava SERAFINA.


S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Rádi bychom vzpomněli na 

pana Ondřeje HORVÁTA,
který by 3. prosince oslavil 65. narozeniny.

Náhle nás opustil v únoru. 


S úctou a láskou za rodinu 

dcera Marie.

9. prosince uplyne rok, 
kdy nás navždy opustila 

naše maminka, 

paní Helena HRNČÍŘOVÁ.


Vzpomínají dcery Svatava a Ladislava 

s rodinami.

5. prosince vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás opustila 

paní Drahomíra OLSZOWSKÁ.


Vzpomínají manžel Petr, 

dcera Renáta a syn Tomáš s rodinami, 
sestry Eva, Anita a Olina s rodinami, 

vnoučata Klára, Karolína, Irena, Andreas 
a Tadeáš, dále švagr Kazimír s Věrkou.

8. prosince to bude už 10 let, 

kdy tragicky zahynul ve věku pouhých 44 let

pan Miroslav KARAS.

Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi 

tichou vzpomínku.


Bratr Jiří s manželkou.

Naposledy jsme se rozloučili
Bajer Rudolf *1950 z Nového Bo-
humína  Banas Vladislav *1945 
z Nového Bohumína  Červeňák 
Anton *1954 ze Starého Bohumí-
na  Dodková Marta *1942 ze 
Skřečoně  Fajkus Milan *1953 
z Nového Bohumína  Hanzelo-
vá Eva *1973 z Nového Bohumí-
na  Harvot Leo *1935 z Nového 
Bohumína  Krejčí Vilemína 
*1942 z Nového Bohumína  Ku-
čová Věra *1950 z Nového Bohu-
mína  Kursová Margit *1943 ze 
Záblatí  Lotecká Marta *1935 ze 
Záblatí  Lukáni Pavel *1945 
z Nového Bohumína  Mamicová 
Elfrída *1928 z Pudlova  Mikoláš 

Milan *1966 z Nového 
Bohumína  Najzero-
vá Helena *1946 z Nového Bohu-
mína  Nemec Pavel *1975 z No-
vého Bohumína  Skupin Milan 
*1954 z Nového Bohumína  
Staníková Helena *1937 z Nové-
ho Bohumína  Szotek Antonín 
*1935 z Nového Bohumína  Šoj- 
drová Božena *1925 z Nového 
Bohumína  Vlček Josef *1941 ze 
Starého Bohumína  Wlaka Zde-
něk *1929 z Nového Bohumína  
Wodecki Josef *1926 z Nového 
Bohumína  Zielinová Anežka 
*1948 z Nového Bohumína  

(mat)
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LICITACE
NEBYTOVÉHO

PROSTORU
SBD Bohumín nabízí nájem NP 

na nám. T.G.Masaryka č.p. 942 (Kadeřnictví)

Podlahová plocha  .............................. NP136,40 m2  

Minimální licitační limit nájmu 960 Kč/m2/rok 
+ zálohy na služby (teplo, TV, SV)                        

Prohlídka nebytového prostoru

pondělí 10. 12. 2018 od 15 hod. do 17 hod.
středa 12. 12. 2018   od 9 hod. do 11 hod.

Licitace se koná dne 17. 12. 2018 v 15.00 hod. 
v budově SBD Bohumín, Studentská 444, Bohumín 

ve 3. podlaží.

Ostatní podmínky licitace – viz www.sbd-bohumin.cz, 
sekce „Dokumenty ke stažení“.

BLAHOPŘÁNÍ

3. prosince oslavil své jubileum 70 let 

pan Josef KUBINSKÝ. 
Ať je s námi dlouhá léta náš manžel, tatínek a děda Pepa. 

Ať mu zdraví dobře slouží a má všechno, po čem touží. 

Ať užívá si krásný svět až do 100 let. 

Přejí manželka Jana, 
dcery Žaneta, Monika a Veronika 

s rodinami. 

Klub působí ve městě devět let
V Bohumíně působí přes devět let nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež od 13 do 20 let, Klub Bunkr, které provozuje nezisková 
organizace Bunkr. Klub je sociální službou, poskytuje podporu 
mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením.
Pracovníci zařízení se klientům věnují 
individuálně i skupinově. „Nyní jsou 
často na programu diskuze na téma 
práce – práce jako prvek osobního roz-
voje, práce jako nutnost pro zajištění 
svých i rodinných potřeb,“ sdělila vedou-
cí bohumínského klubu Irena Úradní-
ková s tím, že součástí všech programů 
jsou i témata zaměřená na návykové 

látky a rizika spojená s jejich užíváním.
„Nečekáme, až za námi mladí přijdou, 
ale aktivně vyhledáváme ty, kteří tráví 
volný čas na ulici. Oslovujeme je, poskytu-
jeme jim podporu a nabízíme své služby,“ 
dodala vedoucí klubu. V terénu je mož- 
né pracovníky klubu zastihnout dvakrát 
týdně. Informace o Klubu Bunkr a jeho 
službách na www.bunkr.cz.  (kaa)

Své »ano« si řekly tyto páry
Miloš Vrbický ze Skřipova a Lucie Vítková z Bohumína  
Radek Sikora z Dolní Lomné a Petra Bracháčková z Bohumína
Jakub Kalnik a Sabina Ščuková, oba z Bohumína
Ladislav Rusek a Květoslava Karoliová, oba z Bohumína
Patrik Mirga z Bohumína a Jarmila Horváthová ze Slezských Palkovic
Roman Olejník a Kateřina Přílučíková, oba z Bohumína (mat)
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Bohumínská Alma mater mezi studenty
Na Fakultě strojního inženýrství VÚT v Brně se 15. listopadu uskutečnil 

hromadný nábor do registru dobrovolných dárců kostní dřeně. Probí-

hala zde informační a náborová akce pro Český národní registr dárců 

dřeně (ČNRDD). Hlavním organizátorem byl bohumínský spolek Alma 

mater, spoluorganizátorem spolek PaLetA z Letovic. 

V prostorách fakulty měly spolky informační stánek. Zájemci tak mohli na 
místě zjistit, proč se dárci hledají, komu může kostní dřeň pomoct a zda jsou 
vhodnými dárci. V aule pak probíhal samoodběr vzorků DNA z ústní dutiny 
a zápis do registru. Celkem se do něj zapsalo 134 lidí. Protože statisticky ze 
125 zapsaných ČNRDD jednoho k darování kostní dřeně osloví, může být 
zachráněn další život.
Hostem a zkušeným dobrovolníkem na akci byla Zdena Wasserbauerová, 
která se náborů dárců věnuje přes dvacet let. Odborného poradenství se za 
ČNRDD zhostila Věra Šilerová. Připojili se i čtyři dobrovolníci z řad studentů. 
Všem děkujeme za skvělou spolupráci. 

Dagmar KNÝBLOVÁ, Alma mater

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

REALITY

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

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

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

INZERCE  ● Pronajmu byt 2+1 v centru 
Bohumína. 606 581 801.

 ● Koupím byt v Boh. nebo Rych-
valdě, nejsem realitka. 736 
228 883.

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.

PRÁCE

 ● Restaurace a kavárna na ná-
městí T. G. Masaryka hledá do ob-
sluhy servírku. Nástup leden 2019. 
732 475 790, 731 134 093.

RŮZNÉ

 ● Lyžování-ubytování Jeseníky, 
Bělá pod Pradědem – Domašov. 
280 Kč/os./noc. 603 596 375. 
www.ubytovanilenka-jeseniky.cz

 ● Koupím retro kočárek pro 
dvojčata. Jen SMS na číslo 
724 107 108.

OSOBNÍ ROZVOJ 
vede ke spokojenosti!
Klientky Centra rodiny BOBEŠ z.s. se v tomto roce zapojily do projektu 
s názvem „DOKONALÁ I V TECHNICKÉM SVĚTĚ“ registrační číslo CZ.0
3.1.51/0.0/0.0/16_061/0003144 realizovaný neziskovou organizací 
AMYGDALA z.s. Ostrava. Projekt byl fi nancován z poskytnuté dotace 
schválené MPSV ČR podpora Operační program Zaměstnanost. 

Posláním projektu bylo zvýšit kon-
kurenceschopnost žen, jejichž situ-
ace je riziková na trhu práce z dů-
vodu péče o závislé členy rodiny, 
v pracovním uplatnění a k budová-
ní své pracovní kariéry. Tohoto cíle 
bylo naplňováno prostřednictvím 
dále specifi kovaných rozvojových 
a motivačních aktivit. 
1. Diagnostika – která vedla ke 
zhodnocení úrovně předpokladů 
každé osobnosti včetně individu-
álních konzultací nad jejich výsled-
kem. Uvědomění si svého potenci-
álu a míry jeho využití. Následovalo 
Development centrum, které smě-
řovalo ke zhodnocení úrovně zvlá-
dání jednotlivých sledovaných 
kompetencí a srovnání s požadavky 
profesí, kterým měli ženy zájem se 
po mateřské dovolené věnovat.  
2. Rozvojový program – byl 
složen z pěti dnů kurzů a témat 
sebeřízení a time management, 
komunikační kompetence. Účast-
nice se seznámily s technikami, 
které pomáhají efektivitě, zdra-
vému sebevědomí a schopnosti 

jasně určovat priority v pracovním 
i osobním životě a mít jej tak vyvá-
žený.  V další fázi kurzů hledali mož-
nosti podpory pomocí nástrojů 
moderních technologií. Toto smě-
řovalo k možnosti rozvoje kom-
petencí pro obsluhu inteligentní 
kanceláře (propojování výpočetní 
techniky, ovládání jejich funkcí, 
moderní aplikace manažerské 
a prezentační, řízení a organizace 
času moderními organizéry). 
3. Všechny účastnice si následně 

v rámci individuálních pohovorů 

zpracovaly individuální rozvojo-

vý plán a pro lektory, kteří kurzy 
vedli bylo největším překvapením, 
že účastnice našly tolik podnětů 
a inspirace pro další možné uplat-
nění v životě. Díky kurzu ztratily 
obavy z nových výzev a ty se staly 
příležitostí. 
Centrum BOBEŠ plně účast klientek 
podpořilo a v průběhu času, kdy se 
ženy zapojovaly do aktivit projektu 
zajistilo péči pro jejich děti svými 
chůvami.

Masarykova škola se v rámci vzdělávání dlouhodobě věnuje 
problematice životního prostředí, zdravého životního stylu 
a prožitkovým aktivitám v oblasti ekologické výchovy. 
Letos získala na rozvoj těchto činností dotaci 70 tisíc 
z programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti 
životního prostředí z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu bylo propojení 
teoretických poznatků a vědo-
mostí s praktickými prožitky, 
poznáním a rozvíjením doved-
ností. Na jaře žáci s učiteli vysa-
dili nové keře a okrasné stromky 
ve školní zahradě. Ve stejném 
období škola zakoupila další či-
dla k měřicí soupravě Pasco, kte-
rou využívá v hodinách přírodo-
pisu, chemie a fyziky. Následně 
připravili žáci osmých a devátých 
tříd pro děti z mateřské školy 
a prvního stupně projektový den 
Vědecký inkubátor. Malí vědátoři 
se seznámili se zajímavostmi ze 
světa fyziky, chemie, přírodopisu 
a vyzkoušeli si také řadu experi-
mentů.

Velký ohlas měly badatelské 
a poznávací exkurze zajímavých 
míst v návaznosti na ochranu 
přírodního dědictví. Školáci na-
vštívili Hranický kras, Zbrašov-
ské aragonitové jeskyně, Hradec 
nad Moravicí, papírnu v Žimro-

vicích, Weisshuhnův kanál, Pla-
netárium Ostrava, přírodověd-
nou expozici Slezského muzea 
v Opavě a další zajímavá místa. 

V říjnu připravila Masarykova 
škola městskou ekosoutěž Voda 
je život pro čtyřčlenná družstva 
žáků šestých tříd bohumínských 
škol. Závěrečnou aktivitou je in-
stalace nového interaktivního 
vzdělávacího prvku ve školní za-
hradě, na jehož přípravě se podí-
leli žáci se svými vyučujícími.

Pro rok 2019 jsme předložili 
novou grantovou žádost s ná-
zvem VšeználeK, která volně 
navazuje na předešlé projekty. 
Věříme, že uspějeme a budeme 
moci v aktivitách pokračovat.
Věra SEDLÁKOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, 

učitelky Masarykovy školy

Badatelem ve škole 
i v terénu

Foto: Alma materFoto: Alma mater
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 19.12. v 8–16 hodin SLEZSKÝ 

RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. 
V 15.30 hodin losování tomboly. 
Náměstí TGM.

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

 ● 16.12. v 17 hodin STŘÍBRNÁ 
NEDĚLE. Vystoupí frýdecko-mís-
tecký písničkář David Stypka. 
Náměstí TGM, vstup volný.

 ● 23.12. v 17 hodin ZLATÁ NE-
DĚLE. Vystoupí mladá zpěvačka 
Eliška Machačová alias Ella. Ná-
městí TGM, vstup volný.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 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.

 ● 9.12. v 10 hodin ČERTÍ BRKO. 
Česko (Pohádka), 2018, přístup-
ný, 99 minut, 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 12.12. v 9 hodin PEPA. Česko 
(Komedie/Drama), 2018, od 12 let, 
90 min., 50 Kč (FK pro seniory).

 ● 12.12. a 13.12. v 19 hodin 
SMRTELNÉ STROJE. USA (Akční/
Sci-Fi ), 2018, titulky, od 12 let, 

128 minut. 12.12. ve 3D za 140 
Kč; 13.12. ve 2D za 120 Kč.

 ● 13.12. v 16 hodin, 14.12., 
16.12., 17.12. a 20.12. v 19 hodin 
AQUAMAN. USA (Komiks/Fan-
tasy), 2108, dabing, od 12 let, 
143 minut. 13.12. ve 3D za 150 
Kč; 14.12., 16.12., 17.12. a 20.12. 
ve 2D za 130 Kč.

 ● 15.12. a 16.12. v 10 hodin 
a 23.10. v 15 hodin SPIDER-
MAN: PARALELNÍ SVĚTY. USA 
(Komiks/Animovaný pro teen-
agery a dospělé), 2018, dabing, 
přístupný, 120 minut. 15.12. ve 
3D za 150 Kč, děti 130 Kč; 
16.12. a 23.12. ve 2D za 130 Kč, 
děti 110 Kč.

 ● 18.12. v 19 hodin BOHEMIAN 
RHAPSODY. Velká Británie (Hu-
dební), 2018, titulky, od 12 let, 
134 minut, 120 Kč.

 ● 19.12. v 19 hodin BLACK SA-
BBATH: THE END OF THE END. 
Velká Británie (Koncert), 2017, 
titulky, od 15 let, 120 min., 180 Kč.

 ● 21.12. a 22.12. v 19 hodin 
BUMBLEBEE. USA (Akční/Sci-fi ), 
2018, dabing, přístupný, 110 
minut, 150 Kč.

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

 ● 22.12. v 10 hodin ASTERIX 
A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO 
LEKTVARU. Animovaný fi lm, Fran-
cie, 2018, dabing, 82 min., 120 Kč.

 ● 23.12. v 10 hodin MIMI & 
LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO 
SVĚTLA. Kreslený film, Česko, 
2018, 65 minut, 80 Kč.
DIVADLO

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

 ● 10.12. v 19 hodin TCHYNĚ NA 
ZABITÍ. Divadelní komedie, hra-
jí Martin Kraus, Lucie Zedníčko-
vá a další. Sál kina, 390 Kč.
HUDBA

 ● 15.12. v 19 hodin ZPÍVÁNÍ 
S MAŇÁKEM. Koncert bohu-
mínského muzikanta Oty Maňá-
ka a jeho hostů. Sál kina, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

DĚTSKÁ ODDĚLENÍ

 ● 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 podle váhy od 65 do 260 
Kč. Objednávky většího množ-
ství do 3.12. e-mailem knihovna
-vedouci@k3bohumin.cz, bližší 
info  731 130 715. N. Bohumín.

 ● 10.12. až 21.12. (mimo středu 
a víkend) ve 13–17 hodin VÁ-
NOČNÍ TVOŘENÍ. Výtvarná dílna 
– ozdoby s vánoční tématikou. 

10.12. až 21.12. N. Bohumín 
a Skřečoň, 11.12. a 14.12. St. Bo-
humín, 10.12. Záblatí.

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

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

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

 ● 10.12. až 14.12. (mimo středu) 
od 13 hodin VÁNOČNÍ DÍLNA. 
Udělej si sám vánoční dekorace.

 ● 11.12. v 15–16 hodin TRIKY 
A EXPERIMENTY. Série pokusů 
a různých triků. 

 ● 20.12. od 15 hodin VÁNOČNÍ 
VEČÍREK V TEENU. Nealko sva-
řák, hry, vánoční turnaj v hokeji, 
pokec s kamarády, vyrábění 
vánočních dekorací. 

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin DES-
KOHRY. Populární deskové hry.
BESEDY Přednášková míst-
nost knihovny

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

 ● 18.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ S KOLEDOU. Ocenění 
nejlepších čtenářů za uplynulý 
rok. V programu vystoupí pěvec-
ký sbor Masarykovy školy a vítě-
zové Bohumínské superstar.  

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.

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

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, 
776 577 722

Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

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

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

OSTATNÍ AKCE

 ● 11.12. v 17.30 hodin ŠÁRKA 
A JAROSLAV. Koncert ženského 
pěveckého sboru Šárka z Horní 
Suché s Bohumíňákem Jarosla-
vem Holešem. Evangelický kos-
tel, dobrovolné vstupné.

 ● 15.12. v 18 hodin VÁNOČNÍ 
KONCERT. Zpěvačka Veronika 
s kapelou Hideout. Evangelický 
kostel, dobrovolné vstupné.

(Dokončení na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 6.12. do 23.12.

 VÝZTUŽNÁ
LIŠTA
ŽIDLE

OLEJO-
MALBY

SLOVEN-
SKY
„JAN”

URANOVÉ
DOLY
(ZKR.)

OHOD-
NOTIT
(ŘIDČ.)  DOMÁCKY

OLDŘICH
AFRICKÝ
VELETOK

INICIÁLY
SKLADA-

TELE
DVOŘÁKA

ŠPATNĚ
BAVITI  TROPICKÉ

ŠÍLENSTVÍ
OBYVATEL
KODANĚ

SIBIŘSKÝ
VELETOK

SAMCI
SKOTU

PLYNNÝ
UHLO-
VODÍK

RUSKY
„SVAZ”

BIBLICKÁ
POSTAVA

RÁJ

CIHLY
Z HLÍNY A
ODPADKŮ

1. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY
DIETLOVA
HRDINKA

TEXTILNÍ
ROSTLINA

STAROŘÍM.
ÚŘEDNÍK
SAMICE
BERANA

KANADSKÁ
ZPĚVAČKA

NOŽKA

ZNAČKA
VÁPNÍKU

VYSLANEC

CITO-
SLOVCE
PODIVU

UKAZOV.
ZÁJMENO

NÁŠ
MALÍŘ

NOREK
AMERICKÝ
KANONY

TAJNÝ
ČÍSELNÝ

KÓD
ŠEDÝ KOV

ANGLICKÝ
FYZIK

ÚDAJE
ZNAČKA

MILI-
AMPÉRU

TÁZACÍ
ZÁJMENO

SMĚS
KOŘENÍ

DÁT DO
OBALU

TALENTO-
VANÁ

 HELENIN
DRUH

ANGLICKY
„ČIN”

DRUHOVÁ
ČÍSLOVKA

MĚLČINY
ZÁMEK V
ČECHÁCH

POTÁPĚČ-
SKÝ ZVON
UMĚLCŮV
ZAČÁTEK

PŘED-
LOŽKA

KLOUDNÁ
ČÁST
SVÍCE

NIČEMA
BEZPI-
LOTNÍ

LETOUN

BEDUÍN-
SKÝ

PLÁŠŤ

PŘED-
LOŽKA

CITOSL.
POCHOPENÍ

KOŠICKÝ
VYPRÁVĚČ
POBÍDKA

HARMONIE
CVIČEBNÍ
POLOHA

SPZ
ROKYCAN

KANADSKÝ
ZPĚVÁK
JMÉNO

McBAINA

NAŠE NA-
KLADATEL.

DOVED-
NOST

POPĚVEK
ZDE

3. DÍL
TAJENKY

ACETYLEN

POSAZO-
VAT SE

MILENEC
(ZAST.)

UVNITŘ
PRÁZDNÁ

ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ:

Vládce lidu má být i jeho sluhou. POMŮCKA: ACT, ADOBE, SOJUZ.

Program i na www.bohumin.cz 
a www.k3bohumin.cz
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Cvičební maraton
Ve sportovním centru Bosporka proběh-
ne v neděli 16. prosince od 11 do 15 
hodin cvičební maraton. Účastníkům se 
budou ve třech sálech věnovat tři fi tness 
trenérky. Na programu bude fl owin, kru-
hový trénink, core, hiit, strečink. Přihlásit 
se lze na čísle  730 521 457.

Měsíc plný aktivit
Několik vydařených listopadových akcí 
má za sebou spolek Profi t 12. První set-
kání členů proběhlo v bohumínské so-
kolské kuželně, kde se připravovali na 
souboj proti soupeřům z Karviné. »Pro-
fi ťáci« utvořili dvě čtyřčlenná družstva 
a v kuželkách bojovali ve třech kolech. 
V prvním celku zvítězila Miluška Pospíši-
lová a ve druhém získala pomyslný vav-
řín Areta Vlachopulu. Tři listopadové 
středy dále patřily hodinovým léčebným 
sezením, které členové spolku absolvo-
vali v bohumínské solné jeskyňce. Pro-
ceduru si všichni pochvalovali. Poslední 
akcí měsíce byl kurz výroby bižuterie, 
v němž se zájemkyně pod vedením lek-
torky Miluše Kačorové učily vyrábět ná-
ušnice a podobné šperky.  (peer)

CO – KDY – KDE

KAM V BOHUMÍNĚ

(Dokončení ze str. 15)

SPORT

 ● 8.12. v 9 hodin VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ 
TURNAJ 4. ročník halového turnaje pro 
10 týmů. Sportovní hala.

 ● 16.12. od 11 hodin VÁNOČNÍ MARA-
TON. Cvičební maraton se třemi trenér-
kami. Sportovní centrum Bosporka, re-
zervace  730 521 457.
HOKEJ Krajská liga mužů.

 ● 15.12. v 17.30 hodin HC BOSPOR – HC 
WOLVES ČESKÝ TĚŠÍN.

CVIČENÍ

 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (velká tělo-
cvična): JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí 
a středu od 19 hodin,  731 905 040, 
e-mail. m.lalice@seznam.cz, www.aero-
bikbohumin.net. 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
734 788 668

 ● 8.12. od 9 hodin VÁNOČNÍ FOTBALO-
VÝ TURNAJ 

 ● 9.12. od 12.30 hodin HÁZENÁ BOHUMÍN 
 ● 15.12. od 8 hodin RC MODELY 
 ● 16.12. od 8 hodin BADMINTONOVÁ LIGA 
 ● 22.12. od 8 hodin RC MODELY 
 ● 23.12. od 9 hodin VÁNOČNÍ FLORBA-

LOVÝ TURNAJ

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 18 a 19 hodin ceremoniály 
ve srubové sauně. 
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.

V betlému ožívá i bohumínská historie
Loni slavil nápaditý počin tvůrčích žen ze spolku Maryška velký úspěch. Krojovanky 
vytvořily unikátní betlém, když tradiční kreslené postavičky doplnily fotografi emi skutečných 
Bohumíňáků v místních krojích. Letos svůj nápad ještě rozvinuly. Betlém se rozrostl 
o fi gury významných osobností bohumínské historie a také o zdejší kulturní památky.

Karl Ott (1862–1934), poslanec slezského 
zemského sněmu a dlouholetý starosta Starého 
Bohumína, Th omas Dudek (1849–1925), polský 
národní buditel a komunální politik, Bohuslav 
Šíma (1908-1984), starobohumínský kronikář 
a městský fotodokumentarista. To jsou jen některé 
ze dvou desítek nových fi gur, o které se betlém od 
loňska rozrostl. Celkem jej tak tvoří přes 130 posta-

viček a nově i histo-
ricky cenné budovy.

Autorka betléma 
Marta Bočková a její 
kolegyně si při tvorbě 

dokázaly fi kaně poradit i v případech, kdy snímek 
historické osobnosti nezachycoval celou postavu 
a byl černobílý. Staré fotky dobarvily a portréty, 
tady hlavičky, nasadily na jiná těla. Betlém doplnily 
i manuálem, texty s informacemi o významných 
osobnostech i budovách.

Většinu postaviček originálního betlému ovšem 
tvoří žijící Bohumíňáci v místních krojích, jejichž 
obnově se členky etnografi cké skupiny věnují už 
osmým rokem. Nevšední dílo je možné v Salonu 
Maryška na náměstí T. G. Masaryka vidět vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

v
r

Odpoledne 14. lis-
topadu proběhlo 

současně ve všech čtyřech třídách školky v Nerudově ulici podzimní tvoření. 
Účast byla velká, všude vládla příjemná a pohodová atmosféra. Rodiče spo-
lečně s dětmi vyráběli strašidýlka z brambor, vydařené obrázky ze dřeva, 
korku a dýňových semínek nebo moudré sovy z krásně zbarveného listí, 
které děti nasbíraly dopoledne na školní zahradě. Inspirace přírodou dýchala 
z každého dílka, fantazii a tvořivosti se meze nekladly. Některé výrobky se 
staly součástí výzdoby mateřské školy, další si děti hrdě odnášely domů. (ma)

Tvůrčí atmosféra v mateřince

Foto: MŠ NerudovaFoto: MŠ Nerudova


