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Bohumínská vicemiss získala po 13 letech další šerpu
vá. Zajímavostí bezesporu je, že to pro ni nebyla
první zkušenost z podobného klání. Ve svých pěti
letech se s maminkou zúčastnila celorepublikové
Missis ČR a ve Františkových Lázních společně obsadily krásné třetí místo. „Adélka tehdy ještě bez zoubků
bavila publikum a vtipnými průpovídkami odbourala
i moderátora Martina Dejdara,“ zavzpomínala maminka Ivana Zelinová, která nechyběla při korunovaci ani nyní.
Třetí Karkulkou, druhou vicemiss se v Bohumíně
stala Lucie Uličná z Karviné, studentka Gymnázia
a obchodní akademie Orlová. Vítězka Valérie Kaňová
přidala do sbírky také doplňující titul »passion fashion«, tituly »foto« a »publikum« patřily Lindě Swiderové a »internet« Zdeňce Janíčkové.


Pavel ČEMPĚL

Foto: Karel Balcar

Počátkem 90. let, po mnoha dekádách, kdy byl ženský půvab tabu, zažívaly renesanci volby královen krásy. Kromě celostátní miss vznikla i řada lokálních přehlídek. Jednou z nich byla i Miss Karkulka, určená sličným středoškolačkám z Karvinska. Letos 7. listopadu se konal už její 29. ročník, a to ve starobohumínském
hotelu Pod Zeleným dubem.
Miss Karkulka Vesna Tours se účastní dívky ještě
a tak se slečny promenádovaly
školou povinné, proto jsou kritéria soutěže rozmanis portréty prezidentů.
tější. Ne že by porota nepřihlížela k ladnosti dívčích
Vystoupení dívek hodnotila
křivek, ale stejně důležité je, jak jsou středoškolačky
osmnáctičlenná porota. V pořadí devětadvacátý titul Miss
chytré, vtipné a šikovné. Tomu odpovídala čtveřice
Karkulka nakonec získala
disciplín, s nimiž se tentokrát muselo popasovat jedenáct finalistek od čtrnácti do osmnácti let z Bohučtrnáctiletá Valerie Kaňová
mína, Karviné, Českého Těšína, Havířova, Dětmarovic,
z Havířova, která navštěvuje
Jablunkova, Těrlicka a Šenova.
1st International school of Ostrava. Přítomné Bohumíňáky
Dívky prokazovaly své znalosti a postřeh ve vědomostních kvízech, pohybové nadání otestoval recesv sále potěšilo, že druhé místo
ně pojatý aerobik s předcvičujícím a došlo i na proa titul první vicemiss zůstal
menádu. Nikoli v plavkách, jde přece o soutěž
doma. Šerpu si navlékla osmnáctiletá studentka bohumínteenagerek. Organizátoři do programu zakomponovali připomínku 30. výročí listopadových událostí,
ského gymnázia Adéla Baiero-

Adélka Baierová (5) soutěžila na Missis ČR 2007 s maminkou Ivanou, nyní se už plnoletá bohumínská
gymnazistka (18) o korunku ucházela sama.

Zablokované pozemky pro hráz čeká vyvlastnění
Povodí Odry začalo před více než čtyřmi lety jednat s vlastníky pozemků v souvislosti s připravovanou
stavbou protipovodňové hráze v Pudlově. Ač se měla podle původních odhadů začít budovat v roce 2018,
dosud stavbaři nekopli do země. Důvodem jsou právě výkupy pozemků. Někteří vlastníci se zatvrdili do
té míry, že bylo jediným východiskem vyvlastnění. Aktuálně probíhají dvě vyvlastňovací řízení.
jako tak dojde. Majitelům sice i v tomto případě
V běhu už byla dokonce řízení tři, ale v jednom
náleží finanční náhrada za pozemky, ale rozhodně
případě nakonec zainteresované strany dospěly
bude mnohem menší, než kdyby uzavřeli dohodu
k dohodě. Vyvlastňovací proces se tak přerušil a boo jejich prodeji.
humínští zastupitelé 11. listopadu schválili odkup
Na dobré cestě naopak jsou jednání o výkupu
dotyčného pozemku. Město totiž s povodím spoludalších dvou důležitých pozemků. „Povodí Odry
pracuje a dosud přispělo na projekční přípravu a na
s vlastníky jedná a s největší pravděpodobností dohovýkupy šesti miliony. U dalších dvou »zablokovadu uzavřou. Ostatní jednání už zdárně skončila, nebo
ných« parcel se smírný konec nerýsuje. Jeden majijsou těsně před dokončením,“ tlumočila Lucie Šotková
tel zcela odmítá komunikaci, druhý se pozemku
z městského majetkového odboru. Povodí Odry se
nechce za žádnou cenu vzdát. Stavba protipovod(Pokračování na str. 2)
ňové hráze je ale ve vyšším zájmu a k vyvlastnění tak
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Zablokované pozemky
Ocenění těch, kteří
pro hráz čeká vyvlastnění zasvětili život školství

(Pokračování ze str. 1)
tak podle posledních informací podařilo získat více než devadesát procent
pozemků, kterých se stavba hráze
dotkne.
Protipovodňová ochrana Pudlova,
díky které má být před stoletou vodou v bezpečí až čtrnáct set obyvatel,
se začala projektovat už před šesti
lety. Součástí bude dvěstěmetrová
zeď a téměř tříkilometrový val. Ten

bude v závislosti na terénu v některých místech až 4,85 metru vysoký.
Projekt počítá také s rekonstrukcí
mostních objektů.
Pudlovská hráz má stát bezmála tři
sta milionů. Jakmile se stavba rozběhne, měla by probíhat nepřetržitě bez
dělení na etapy zhruba dva roky.


Pavel ČEMPĚL

Vánoční setkání

Železnou nedělí začíná 1. prosince advent. Večer zazpívá na
náměstí v Novém Bohumíně Ilona Csáková, příchozí se mohou
těšit na ohňostroj a také na rozsvícení vánočních stromů. Svátečně nazdobené jehličnany každoročně má každá městská
část a 7. listopadu k nim přibyl ještě jeden nový. Ve Skřečoni.

Foto: Pavel Čempěl

Skřečoň má nový vánoční strom a místo svátečního setkávání.

Podoba a umístění vánočních
stromů se v bohumínských částech různí. Některé jsou na veřejném prostranství, v Šunychlu se
s posvěcením vlastníka zdobí stromek v zahradě u rodinného domu,
do Starého Bohumína přicestuje
každý rok strom nový. Také druhá
nejlidnatější městská část, Skřečoň, má svou vánoční jolku, ale
její umístění není nejšťastnější.
Nachází se u místní samoobsluhy
v blízkosti frekventované ulice.
Komise pro městskou část proto
přišla s nápadem vysadit strom
nový.
Radnice myšlenku Skřečoňáků
vyslyšela a přivítal ji také Pavel
Cieslar, farář Římskokatolické farnosti Nový Bohumín. Vánoce jsou
přece svátky křesťanskými a vytipovaným místem je právě prostranství před skřečoňským kostelem. U výsadby nového stromku
se všichni zainteresovaní také sešli. Lopatu hlíny pod dvoumetrovou kavkazskou jedli přihodili

zástupci města, členové komise
pro městskou část i farář, který
stromu také požehnal.
Nové místo s vánočním jehličnanem vítají Skřečoňští především
proto, že se u něj chtějí podobně
jako sousedé v jiných částech ve
sváteční době scházet a organizovat slavnostní rozsvěcování. Přestože je stromek ještě malý, tuto
tradici chtějí místní odstartovat už
letos. Termín ještě nepadl, nicméně město přislíbilo, že jedličku
zařadí do seznamu stromků k výzdobě. „U kostela jsou také dvě
pouliční lampy, na které plánujeme
umístit světelné vánoční motivy,“
potvrdila vedoucí organizačního
odboru Miroslava Šmídová.
Skřečoňští ještě doladí datum
pr v ního vánočního set kání.
V částech, kde tato tradice funguje
delší dobu, už jasno mají. V Šunychlu se rozsvěcování vánočního
stromu uskuteční 30. listopadu, ve
Starém Bohumíně 6. prosince.


Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl

Kouzlo nechtěného. Zatímco zůstala 6. listopadu většina bohumínských škol zavřená, neboť se aktivní učitelé připojili
k odborové stávce, ti penzionovaní byli naopak aktivní velmi.
Sešli se v reprezentativním prostředí sálu Pod Zeleným dubem na tradičním oceňování jubilantů, kteří zasvětili svůj
profesní život školství.
Město pravidelně děkuje za celoživotní práci jubilantům, kteří
letos odcházeli do důchodu nebo
slaví kulaté či půlkulaté narozeniny od 65 let výše. V sále se tak
opět sešly učitelky, ekonomky,
kuchařky, uklízečky, správní zaměstnanci, zkrátka pracovníci ve
školství. Přesněji ti, kteří už katedru či jiná pracoviště vyměnili
za zasloužený odpočinek, nebo se
na něj v dohledné době chystají.
Uznání se letos dočkalo 47 školských osobností. Nejstarší oslavenkyni bylo 85 let.
Zástupci radnice letos předali
také dvě zvláštní ocenění. Ivě Birgusové za vedení mateřských škol
v Záblatí a Miroslavě Absolonové
za přínos v oblasti speciálního
školství.
Iva Birgusová působila jako ředitelka v MŠ Na Pískách a v devadesátých letech otevřela vlastní
soukromou mateřskou školu



Bambino. „Ta měla v období babyboomu nezastupitelnou úlohu
v síti bohumínských mateřských
škol. Bambino vždy nabízelo kvalitní a pestrou výuku pro naše nejmenší,“ vyzdvihla vedoucí radničního odboru školství, kultury
a sportu Pavla Skokanová. Letos
na sklonku prázdnin však ukončila mateřská škola Bambino
svou činnost a paní Iva odešla do
zaslouženého důchodu.
Miroslava Absolonová dlouhá
léta vedla školku v Nerudově ulici, která nabízí dětem s vadou
řeči umístění do logopedických
tříd. „Byla aktivní členkou týmu
komunitního plánování a autorkou divadelního Pohádkového
dne mateřských škol, během kterého se z dětí stávají malí herci
a zároveň diváci,“ doplnila Skokanová. Nyní paní Miroslava
rovněž vyměnila roli kantorky za
(red)
roli aktivní babičky.

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu
v Bohumíně vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho finančního odboru. Termín dodání
přihlášek je do 25. listopadu. Nabízíme zajímavou práci u stabilního
zaměstnavatele. Staňte se členem týmu naší radnice. Bližší informace,
zejména požadavky na vzdělání, na stránkách www.bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Nabídka práce, nebo ve vývěskách.
(red)
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Na střechu vyhořelé školy se vrátí i věž
Stará budova základní školy ve Skřečoni, kterou 6. srpna zachvátil rozsáhlý požár, už
bude brzy pod střechou. Zatím ještě nemá finální podobu, ale jde o jeden z důležitých
bodů rekonstrukce vyhořelého objektu. Obnova škod, které napáchaly plameny i voda
při hašení, přijde odhadem na pět milionů. Práce potrvají až do prvního čtvrtletí příštího roku.
Počátkem listopadu se začala rýsovat
podoba střechy. Tesaři zhotovili nový
krov.

se počátkem listopadu rozběhla výstavba krovu.
„Masivní smrkové trámy vynesl jeřáb na vrchol,
kde se tesaři pustili do jejich montáže. Vytvořili
také repliku původní věžičky, takže zastřešení školy kopíruje její původní vzhled,“ popsal Michal
Lorenc z městského odboru školství, kultury
a sportu.
Až bude krov pod nepromokavou folií, mohou
se práce přesunout do interiéru. Statik konstatoval, že strop s rákosovou omítkou mezi jazykovou učebnou v prvním patře a půdou musí pryč.
Voda při hašení jej příliš narušila a je nutné vybudovat zcela nový. Zda se totéž nevyhne ani
stropu o patro níž, o tom opět rozhodne statik.
Ale až v další fázi.
Střechu více než stoleté školní budovy zachvátily plameny v podvečer 6. srpna. Oheň dostaly
pod kontrolu až čtyři jednotky profesionálních
hasičů a na místě zasahovaly i dvě jednotky bohumínských dobrovolných sborů.
(tch)

Foto: Pavel Čempěl

Likvidace následků neštěstí se rozběhla v půlce
srpna. Nejprve šly dolů těžké kovové konstrukce
s anténami na prohořelých trámech střechy, následovalo vynášení poničeného vybavení a nábytku z místností. Dále bylo nutné podepřít
ocelovými stojkami promočené dřevěné stropy.
Teprve po jejich statickém zajištění zmizel ze
střechy i prohořelý krov a mohla začít výstavba

nového. Přírodní živly ale tropily neplechu
i v této fázi. Silná vichřice koncem září vyrvala
latě a roztrhala plachty provizorního zakrytí.
Postup všech prací musí posuzovat statik. Stanovil například, že místo obnovení prohořelých
cihel na samém vrcholu stavby bylo nutné obvodové zdivo zpevnit železobetonovým věncem.
Betonáž proběhla v půli října. Až po dokončení

Světelná tabule zastane i práci statistiků
Rychlost na nejfrekventovanější bohumínské komunikaci, ve
skřečoňské ulici 1. máje, monitoruje nový moderní radar. Šoférům ukazuje, jak intenzivně šlapou na plynový pedál, a současně všechna data také zaznamenává. Stejný model měřiče technici nainstalovali také v Šunychelské ulici.
Foto: Pavel Čempěl

Demontáž starého typu měřiče rychlosti ve skřečoňské ulici 1. máje.

Původní měřič byl ve Skřečoni
deset let a viditelně dosluhoval.
„Některé krystaly zobrazovače už
byly vadné, čísla se tak neukazovala
celá,“ vysvětlil zástupce ředitele bohumínské městské policie Roman
Honysz. Počátkem listopadu šel
proto měřič do šrotu a technici jej
nahradili zbrusu novým modelem.
Inteligentnějším. Ten původní
rychlost pouze ukazoval, jeho nástupce ji i zaznamenává. A nejen
rychlost. „Do centrální databáze
ukládá statistická data. Hustotu
provozu s časovými údaji, průměrnou rychlost vozidel, nejvyšší překročenou rychlost a další ukazatele.
Dokáže odlišit i jednotlivé druhy
vozidel,“ dodal Honysz s tím, že
tato data mají velké využití. Jsou to
sice jen »statistická čísla«, měřič
nezapisuje espézeteky, ale strážníci
mají díky nim informace, který den
v týdnu, ve kterou dobu se vyplatí
vzít plnohodnotný radar a lapat piráty silnic. Data jsou cenná i v jiné
oblasti. V ulici 1. máje pravidelně
probíhá sčítání dopravy. Provádí jej
správce silnice a sčítání si zadalo
i město. Jako podpůrný argument
v boji za výstavbu obchvatu. Nyní
už nebude na sčítání nutné najímat
externí firmu, údaje zaznamená
a seřadí přímo měřič.

Stejný typ »radaru« je nově
i v Šunychelské ulici. Nahradil zde
rovněž starší model z roku 2004.
Ten je sice jednoduchý, ale stále
bezvadně funkční, takže se přestěhoval na Opletalovu ulici do Nové
Vsi, kde dosud žádný ukazatel
rychlosti nebyl. „Tento základní
model měřiče je zde postačující.
V Nové Vsi není hustota provozu
nijak velká a kamiony sem nesmí
vůbec,“ doplnil Honysz.
Pořízení dvou nových měřičů
stálo 126 tisíc. Další tabule různého
typu jsou ve Vrbici a dva v Záblatí.
Některé z nich rovněž umí zaznamenávat a ukládat statistická data.



Pavel ČEMPĚL
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Připravované licitace městských bytů

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. Vyvolávací cena je 60 korun za m2. 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+3, ul. Čs. armády 1049, číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. V blízkosti školka a základní
škola, středisko zdravotnických služeb, k bytu je sklepní kóje. Plocha
pro výpočet nájemného 74,20 m2,
celková plocha bytu 75,24 m2. Prohlídka 19.11. v 10.45-11.00 hodin
a 20.11. v 14.45-15.00 hodin. Licitace
bytu se koná 20.11. v 16.15 hodin.
●● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo
bytu 18, I. kategorie, 4. nadzemní
podlaží. Byt je po celkové rekonstrukci v roce 2015. Dům byl před
dvěma lety zateplen vč. rekonstrukce
prostorných lodžií. U domu je zrekonstruovaný park, v blízkosti jsou
nákupní centra Kaufland, Albert
a školka. Plocha pro výpočet nájemného 50,26 m2, celková plocha bytu
54,08 m2. Prohlídka 25.11. v 14.3014.45 hodin a 26.11. v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu se koná 27.11.
v 16.00 hodin.
●● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071,
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. nadzemní podlaží. Věžový zateplený dům
v centru města. Poblíž nákupních
možností, vlakového nádraží. Byt

s balkónem. Plocha pro výpočet nájemného 28,13 m2, celková plocha
bytu 29,80 m 2. Prohlídka 20.11.
v 15.00-15.15 hodin a 21.11. v 9.159.30 hodin. Licitace bytu se koná
27.11. v 16.15 hodin.
●● Byt 0+1, ul. Okružní 1068, číslo
bytu 59, I. kategorie, 6. nadzemní
podlaží. Byt je po kompletní rekonstrukci, v pokoji je kuchyňský kout,
v prostorné koupelně s WC je vyzděný sprchový kout. Z předsíně je vstup
do komory s oknem. Dům se nachází v blízkosti centra města, odpočinkové zóny, obchodů, školy a školky.
Plocha pro výpočet nájemného 28,86
m2, celková plocha bytu 29,06 m2.
Prohlídka 20.11. v 14.30-14.45 hodin
a 21.11. v 9.45-10.00 hodin. Licitace
bytu se koná 27.11. v 16.30 hodin.
●● Byt 1+1, ul. Studentská 682, číslo
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Byt se nachází ve vilce postavené v roce 1927 v blízkosti centra
města. Byt byl kompletně zrekonstruován, je provedena nová GO
elektroinstalace, byly vyměněny
podlahy, dveře, v kuchyni je nový
obklad pro linku, koupelna s WC

Úklid v psím útulku

Zázemí pro opuštěné pejsky připraví na zimu a důkladně uklidí. Dobrovolníci a ošetřovatelé pořádají v městském psím
útulku v Šunychlu podzimní brigádu. Pomocnou ruku můžete
nabídnout v sobotu 16. listopadu od 9.30 hodin.
„Chceme důkladněji vyčistit výběhy a připravit pejskům boudy
tak, aby zimu přečkali v co největším komfortu,“ uvedla za psí útulek, který funguje v areálu bývalých kasáren ve Větrné ulici,
Radka Matonogová. Ošetřovatelé
doporučují vzít si pevnou obuv
a oblečení vhodné na práci.

Nářadí a rukavice útulek zajistí,
případně si doneste vlastní
rukavice.
„Při předchozích brigádách se
vždy sešla fajn parta lidí, takže se
nemusíte obávat mezi nás přijít. Za
každou pomocnou ruku budeme
rádi, ať to sfoukneme rychle,“ dodala Matonogová. (luk)

byla celá zrekonstruována, nyní je
v koupelně sprchový kout. Plocha
pro výpočet nájemného 30,59 m2,
celková plocha bytu 30,59 m2. Prohlídka 4.12. v 14.30-14.45 hodin
a 5.12. v 10.15-10.30 hodin. Licitace
bytu se koná 9.12. v 16.00 hodin.
●● Byt 1+1, ul. Nerudova 1157, číslo
bytu 47, I. kategorie, 10. nadzemní
podlaží. Zateplený věžový dům
v blízkosti, školy, školky, zdravotního
nákupního střediska. Byt po celkové
rekonstrukci. Součástí bytu 2 balkony. Koupelna po rekonstrukci se sprchovým koutem. Plocha pro výpočet
nájemného 48,51 m2, celková plocha
bytu 53,01 m 2 . Prohlídka 2.12.
v 15.00-15.15 hodin a 3.12. v 10.0010.15 hodin. Licitace bytu se koná
11.12. v 16.00 hodin.
●● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo
bytu 51, I. kategorie, 7. nadzemní
podlaží. Zateplený dům se správcovskou a úklidovou službou je po celkové rekonstrukci v r. 2007, v blízkosti je lesopark, Kaufland, škola
a školka. V bytě je koupelna s vanou.
Plocha pro výpočet nájemného 62,57
m2, celková plocha bytu 67,75 m2.



Manžel Luděk, syn Tomáš a dcera Zuzana s rodinami

V B. Braun Avitum CZ/SK poskytujeme profesionální
lékařskou péči pacientům s chronickým poškozením
ledvin. Provozujeme 40 dialyzačních středisek
a odborné ambulance v ČR a SK.

DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME:

Zdravotní sestru
pro dialyzační středisko
Bohumín

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Prostory k pronájmu

Město Bohumín nabízí k pronájmu prostory k podnikání
o rozloze 31,5 m2 ve Studentské ulici 815. Prostory mají
samostatný vstup a výklady.
Licitace se koná 25. listopadu
ve 14 hodin v kanceláři B101,
budova B městského úřadu.
Bližší informace v kanceláři
B107, tel. 596 092 212.

Hasičská hala

V sobotu 23. listopadu od
9 hodin se ve sportovní hale
popasují mladí hasiči. Koná se
5. ročník soutěže Hala Bohumín. Mladší i starší žáky a dorostence čekají tři štafetové
disciplíny - uzlová, požárních
dvojic a čtyřikrát 40 metrů.

Beseda pro pečující o blízké
Charita Bohumín pořádá 21.
listopadu v 16 hodin besedu pro
osoby, které pečující o své blízké.
Koná se v novém charitním domě
sv. Kláry ve Slezské ulici ve Starém
Bohumíně (vedle hasičské zbrojnice). Na besedě se posluchači
dozvědí, kam se obrátit v začátcích, jak je to s finanční podporou

a jak o ni zažádat, jaké úřady a instituce mohou pomoci. Součástí
budou také praktické tipy a nácviky, jak péči co nejlépe zorganizovat a zvládnout. Pracovníci
Charity B ohumín vzkazují:
„Přijďte si pro potřebné informace
a povzbuzení.“ 
(red)

Přivítali jsme nové občánky
Jakub Hlásnik * Alexandra Potyszová * Antonie Chylková *
Michal Filip * Beáta Šebestová * Ema Chorá * Linda Kočárková *
Benjamín Jochec * Max Placzek * Matěj Coufal * Amálie Śliwková.

Poděkování za péči
Děkujeme Bohumínské městské nemocnici, a to oddělení LDN, ošetřovatelskému a internímu za veškerou péči o paní Urszulu Vrbkovou
během jejích opakovaných hospitalizací. Velký dík patří také Domovu Jistoty, kde naše milovaná trávila své poslední týdny života.

Prohlídka 2.12. v 14.30-14.45 hodin
a 3.12. v 8.30-8.45 hodin. Licitace
bytu se koná 11.12. v 16.30 hodin.
Podání přihlášky do 9.12.

INZERCE

●● Koupím ihned garáž v Bohumíně.
Nabídněte. Tel.: 774 661 540.

RŮZNÉ

REALITY

●● Prodám garáž v Novém Bohumíně. Lokalita naproti Kauflandu. Cena
150 000 Kč. Tel.: 731 643 611.

CO VÁM NABÍZÍME:
 Motivační mzdu a program
volitelných benefitů
 Přátelský kolektiv
 Týden dovolené navíc
 Plný úvazek 37,5 hodin týdně
Průběžně hledáme lékaře a sestry
do různých lokalit.
Přihlaste se na www.bbraun-kariera.cz
Kontakt: katerina.lucna@bbraun.com

●● Vykupujeme různé starožitnosti,
staré věci i poškozené, případně celé
pozůstalosti. Platíme hotově, přijedeme. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602
796 422.
●● Med z Jeseníků od Luďky přemístěn za park. Tel.: 776 684 719.

SLUŽBY

●● Masáž jako dárek, výrazné slevy pro
seniory, masáž na míru. Bohumín, Komenského 554, tel.: 724 340 942.
●● Podlahářství DV FlooR. Více na
www.dvfloor.cz. Tel.: 604 265 861.
●● Čištění koberců, sedaček, interiéru
aut, strojně Kärcher, Jurzica. Tel.: 724
088 643, e-mail: martin.jurzica@seznam.cz, www.cistyautointerier.cz.

Více na: www.bbraun-kariera.cz, www.bbraun-avitum.cz
B. Braun Avitum s.r.o. | Personální oddělení
Ing. Kateřina Novotná | Tel. +420-271 091 730
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Zateplovačky finišují, další domy prokoukly
Město je největším vlastníkem bytových domů v Bohumíně a krom běžné údržby
každoročně investuje do jejich vzhledu a funkčnosti. Letos prošlo obnovou sedm cihláků v Jateční ulici a podlouhlý dům s deseti vchody v Janáčkově ulici za parkem. V první
lokalitě už stavebníci hlásí hotovo, ve druhé finišují.
Pod dvorech a chodnících se v Jateční ulici
dočkaly obnovy i cihlové domy.

Foto: Pavel Čempěl

V Jateční ulici panuje stavební ruch několik
posledních let. Revitalizací prošly dvory, chodníky, parkovací místa a velké parkoviště tady
i přibylo. Letos přišly na řadu domy, které už
mají více než sedmdesát let a péči si zasloužily.
Dostaly nové zateplení, střešní krytinu a klempířské prvky. Poprvé se tady radnice pustila do
nové úpravy soklů. Zatímco u jiných domů to byl
vždy marmolit, tedy dekorativní omítka,
v Jateční se dostaly ke slovu žíhaně šedé keramické proužky imitující cihly. „V lokalitě existuje
zástavba ze tří různých období. Na jednom okraji
cihlové »rafinérské« domky, jejichž obnova se připravuje, uprostřed nízké domy a na druhé straně
panelové věžáky. Těmi cihlovými prvky na soklech

a ve schodišťovém prostoru jsme se snažili naznačit přechod od nejstarší zástavby k nejnovější,“
ozřejmil Jan Hock z městského odboru rozvoje
a investic. Dodal, že letošní rekonstrukce domů,
do níž město investovalo 30,5 milionu, myslela
i na »neplatící« nájemníky, opeřence v podkroví.
V něm se to jen hemží rorýsy a kavkami, kterým
stavbaři pod ornitologickým dozorem zanechali
stávající vletové otvory.
V Janáčkově ulici dostal zateplení jeden celistvý blok. A zatímco v Jateční padla volba na tlumené zemité odstíny, tady je fasáda mnohem
pestřejší. Střídá se zde pět různých barev, které
od sebe jednotlivé vchody odliší. Jednotně šedé
jsou pak vchody se schodištěm. Dům má krom

zateplení i novu plechovou střešní krytinu
a všechny vstupní dveře v čelní i dvorní části.
Krom plánovaných zásahů bylo nutné řešit i dvě
záležitosti operativně. Jednou to byly opravy po
zatečení do bytů po silných lijácích, které obyvatelům velmi znepříjemnilo bydlení, podruhé to
byl havarijní stav komínů. Protože už má dům
centrální vytápění a komíny, historický pozůstatek z doby, kdy se v každém ze šedesáti bytů topilo lokálně, už nejsou potřebné, došlo k jejich
odstranění. I když se dalo tušit, že i po napojení
na teplovod si ještě někdo přitápí i kamínky,
přesto bylo překvapením, kolik nájemníků vynášelo po zaslepení komínů ven lokální topidla.
Do obnovy domu v Jateční vložilo město třináct milionů a už plánuje, na které objekty se
zaměří v příštím roce. Dějištěm rekonstrukcí
střech a fasád bude okolí Benešovy školy. Dojde
na dva domy naproti škole na křižovatce
s Čáslavskou, další se nacházejí v ulici Čs. armády u atypické křižovatky a zateplení čeká i dva
nízké cihláky u pivního baru.


Pavel ČEMPĚL

Barevné řešení fasády v Janáčkově ulici od sebe odliší jednotlivé vchody.

Dolů jde špína i barbarské malůvky

Foto: Pavel Čempěl

Cihla, plech, sklo. Materiály používané při budování zastávek
se od zavedení autobusové dopravy postupně měnily. V posledních letech jsou trendem, kterým jde i Bohumín, skleněné zastávky s kovovou konstrukcí. Jsou hezké a vkusné, ovšem stejně
jako jiné materiály má i sklo své mouchy.
Z estetického pohledu není proskleným zastávkám co vytknout,
ale nad jejich funkčností si cestující
tu a tam povzdechnou. Mezi skleFoto: Pavel Čempěl
něnými tabulemi občas profukuje,
někdy i zaprší. A především se tento typ přístřešků musí pravidelně

čistit. V Bohumíně dvakrát ročně,
na jaře a na podzim. Druhá očistná
kúra proběhla v uplynulých dnech.
„Čištění jedné zastávky zabere
zhruba půl hodiny. Pokud jsou na ní
vandalské čmáranice a graffiti, tak
i déle. Nepoužíváme klasické wapky,

ale speciální přístroj na bázi filtrace
pryskyřicí, který zbavuje vodu minerálů. Díky tomu nezůstávají po čištění šmouhy nebo zaschlé kapičky
jak při použití obyčejné vody, není
pak nutné sklo leštit,“ popsal technologii pracovník specializované
firmy, která v Bohumíně vypulírovala třicet prosklených zastávek.
Město za jejich umytí v obou termínech zaplatilo 116 tisíc.
V uplynulých letech prošla
v Bohumíně obměnou valná většin a aut o bu s ov ýc h z a s t áve k .
Přednost dostaly právě moderní
skleněné. Ve městě zbývá posledních šest zděných čekáren a jeden
plechový přístřešek. Všechny zastávky bez ohledu na materiál vyžadují údržbu a velkým problémem
je také vandalismus. Rozšířené

a rozum postrádající je hlavně sprejerství. Náprava barbarského ničení
zastávek město ročně stojí zhruba
padesát tisíc.
(tch)

Vánoční strom v Šunychlu
V sobotu 30. listopadu od 16.45 hodin proběhne setkání obyvatel
Šunychlu s rozsvícením vánočního stromu. Před hasičskou zbrojnicí
vystoupí hudecká muzika ZUŠ Bohumín a jáhen Aleš Ligocký pohovoří o adventu. Příchozí se mohou oddat předvánočnímu rozjímání
s punčem a vyhlížet rozsvícení nazdobeného stromu. Akci pořádá
komise pro městskou část Šunychl a Kopytov.
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Škodná v lese pod zpřísněným dohledem
Zalesněný areál ve Skřečoni loni prošel úpravami v rámci dotovaného projektu Gliňočských tůní. Myslel především na funkci
vody v krajině a na zdejší chráněné živočichy. Na své si ale měli
přijít i návštěvníci, kteří vyrážejí na procházky a za poznáním.
Odlehlá lokalita bohužel přitahuje také individua, která sem
romantika a malebná příroda neláká. Kvůli případům vandalství, krádeží a hromadícímu se odpadu musela radnice v Gliňoči
zpřísnit režim.

Na rybnících trénují členové rybářského kroužku DDM. Podílejí se také na úklidu lokality. Na jaře během brigády nasbírali dvanáct pytlů plastů, skla a dalšího odpadu.

Foto: Pavel Čempěl

Loňský dotovaný projekt Gliňočských tůní, který si vyžádal dva miliony, zahrnoval tři
oblasti - zadržení vody v krajině, poskytnutí útočišť chráněným živočichům a vytvoření podmínek k procházkám a relaxaci

Němé tváře, plazi a obojživelníci,
jsou po úpravách lokality ve svém
živlu. Lepší zázemí měl projekt připravit také návštěvníkům. U jednoho z rybníků vyrostl dřevěný altán
s ohništěm, na dalších místech odpočívadla, stojany pro kola, infor-

mační tabule. Jenže jednu z dřevěných laviček kdosi vhodil do
rybníka, zřejmě mu to přišlo vtipné, a dřevo připravené pro táborníky u altánu se začalo ve velkém
ztrácet. Stopy pneumatik prozradily, že si pro něj jistý filuta přijel drze

autem s vozíkem. Všudypřítomný
nepořádek, poházené lahve alkoholu pak dokumentují obrázek bujarých mejdanů. „Za altán jsme nainstalovali pytle na odpad, ale někdo
nám je rozpáral,“ potvrdil vedoucí
městského odboru životního prostředí a služeb Jan Jeziorský.
Po negativních zkušenostech
musela radnice na situaci reagovat
a přijmout opatření. Kromě městských strážníků na areál nově dohlíží v roli »správce« také pracovník radnice. „Oblast kontroluje
nepravidelně odpoledne i večer, o víkendech i svátcích,“ uvedl Jeziorský
s tím, že v centru zájmu jsou především dvě velké vodní plochy. Rybo-

lov je v nich zakázaný a techniku
systémem »chyť a pusť« tady mohou trénovat pouze členové rybářského kroužku DDM. „Cvičí tady,
připravují se na soutěže. Máme
k dispozici seznam členů a známe
termíny tréninků s tím, že děti zde
mohou »lovit« pouze pod dozorem
instruktorů,“ doplnil Jan Jeziorský.
Přírodní areál v Gliňoči je i po
revitalizaci volně přístupný, v tomto směru se pro výletníky, rodiny
na procházce nebo školáky na exkurzi nic nemění. Radnice se však
důkladněji zaměří na ty, kteří mají
nutkání škodit a ničit.


Pavel ČEMPĚL

Předposlední krok ke zokruhování jezera
Cyklisté a in-line bruslaři se už brzy dočkají dalšího úseku stezky kolem Vrbického jezera. Ve výstavbě je 1,3 kilometru dlouhá a tři metry široká část, kterou staví město nákladem 4,5
milionu.
„Nový úsek povede od panelového parkoviště ve Vrbici až k dálničnímu mostu přes Odru. Tady stezka
naváže na loňskou etapu, která
vznikla na protipovodňovém valu
mezi Vrbickým jezerem a řekou,“
sdělila Eliška Pecháčková z odboru
rozvoje a investic. Letošní etapa je
specifická tím, že budou stavbaři
pracovat se třemi různými technologiemi. U napojení na loňskou
část použijí plastový komorový
systém, který zpevní podloží. Další
kus už mimo protipovodňový val
odbagrují a vytvoří zde nový základ, takzvaný kufr, ovšem klasický, bez plastové struktury. Nejdelší
pasáž až k parkovišti pak dostane
nový asfaltový povrch. Na začátku
stezky ještě přibude závora, aby na
komunikaci kromě vodohospodářů a údržby nevjížděla žádná další
auta. Půjde o stejný typ zábrany
jako na protipovodňovém valu
s dostatečnou mezerou, aby jí bezpečně projeli cyklisté i bruslaři.
„Pokud bude přát počasí, dokončíme stezku ještě letos. Dříve jsme

s její stavbou bohužel začít nemohli,
neměli jsme stavební povolení. To
nám vázlo na vyjádření Ředitelství
silnic a dálnic a Ministerstva dopravy. Nová stezka totiž vede po obslužné komunikaci pro dálnici,“
uve d l místost arost a Lumír
Macura.
Plán na vytvoření téměř šest kilometrů dlouhého okruhu pro
cyklisty a bruslaře kolem Vrbického jezera odstartoval před pěti lety
výstavbou stezky na nové protipovodňové hrázi. Další dvě pasáže
přibyly v posledních dvou letech.
Až město dokončí letošní úsek,
bude už scházet poslední pasáž,
a to od štěrkovny v Pudlově až
k bývalé myslivně, kterou se všechny předchozí etapy spojí v jeden
okruh. „Poslední část už projekčně
dokončujeme. Dokonce jsme získali
i všechny potřebné pozemky. Pokud
budeme mít k dispozici stavební
povolení, uskutečníme ji v příštím
roce. Odhadované náklady jsou
sedm milionů,“ uzavřel Macura.
(red)

Foto: Lucie Balcarová

TIK na novém kanálu
V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVB-T, nalaďte si proto
televizní zprávy z Bohumína v nové terestrické síti (klasická TV anténa). TIK Bohumín vstupuje do vysílání stanice LTV Plus nově na
31. kanálu DVB-T2. Zprávy z Bohumína začínají denně v 4, 10, 16
a 22 hodin (rozšířený blok od 1.30, 7.30, 13.30, 19.30 hod.). Premiéra
týdeníku je v sobotu.
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Nad hlavou pyramidy, pod nohama mramor
Starobohumínská smuteční síň má za sebou zásadní rekonstrukci. Dostala kompletně novou střechu a montovanou provětrávanou fasádu. Zkulturněním prošla i plocha před budovou. Nová je dlažba, lavičky a přibyly tady i mladé stromky. Loňská
obnova se týkala vnějšího pláště a prostranství. Další etapa se zaměří na interiér.
Smuteční síň z 80. let dostala loni nový
plášť a střechu, úpravou prošlo i okolí.
Dalším krokem má být interiér.

katafalk v síni zůstane, jen jej bude třeba zrestaurovat a opět barevně sladit s mramorem.
Obnova počítá také s výměnou topení a instalací kvalitnějšího ozvučení.
Dílčí úpravy proběhnou i v přilehlých místnostech. Ať už jde o estetizaci výstavku rakví
za prosklenou stěnou nebo čekárny pozůstalých. „Upravit je chceme v duchu sálu. Řešit už
ale nemusíme podhled, protože tyto místnosti se
nacházejí v nižší části stavby,“ vysvětlil Jan
Hock.
Otázkou ještě zůstává, jak naložit s kolumbáriem, které se nyní nachází na ochoze v hlavním sále. Schránky s dřevěnou poličkou, na
které pozůstalí nezřídka zapalují svíčky, tady
nesedí z hlediska estetiky ani bezpečnosti. Záměrem proto je vybudovat nová důstojná kolumbária na hřbitovech. Nabízí se starobohumínský i novobohumínský, kde se rovněž
plánuje revitalizace.


Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl

Na světě už jsou první studie, které se věnovaly především řešení podhledu v hlavním
sále. Současným stropem uniká teplo a není
ani vkusný. Zatímco sál s lavicemi a katafalkem
je symetrický, střecha je naopak nesouměrná
a opticky se to »bije«. Ze dvou návrhů nového
podhledu vyšla vítězně varianta »pyramid«.
Tvoří ji tři kuželovité prostory s osvětlením na
jejich vrcholu.

Právě nový strop se postará o nejvýraznější
proměnu hlavního sálu. Vše ostatní se musí
přizpůsobit dosavadní mramorové podlaze
s výraznými hnědočervenými pruhy, která zůstane na svém místě. „Ostatní prvky musíme
sladit tak, aby s podlahou korespondovaly. Týká
se to například výměny lavic, které mají být
vkusné a pohodlné,“ naznačil Jan Hock z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice. Také

Studie řešení hlavního sálu.

Studie řeší parkování i seskupení ambulancí
Bohumínská nemocnice se rozkládá na šestihektarovém pozemku. Hlavní objekty i komunikace situované u Slezské ulice
prošly v posledních letech omlazením a vypadají reprezentativně. Pohled ze strany od vodojemu už tak výstavní není.
Proto se na něj zaměřují další plány rozvoje, které připravuje
nemocnice spolu s městem.
Staré musí uvolnit místo novému. V tomto duchu se v zadním
traktu připravuje demolice bývalých garáží, olejového skladu
a také márnice, která v minulosti
sloužila jako obřadní síň. Uvolněná plocha pak v dalším kroku najde využití pro stavbu velkého
záchytného parkoviště. „Omezené

možnosti parkování sužují většinu
špitálů. Díky rozloze našeho bohumínského areálu máme k dispozici
prostor, který by dokázal uspokojit
motorizované návštěvníky i zaměstnance,“ uvedl místostarosta
Igor Bruzl. Bourání nevyužitých
objektů má být součástí takzvané
první fáze, která zahrnuje ještě

Foto: Pavel Čempěl

Plány rozvoje bohumínské nemocnice se zaměřují na zadní část rozlehlého areálu.

Původní síň, ve které se do 80. let konaly smuteční obřady, nyní slouží jen jako
márnice. I ta se přestěhuje do vhodnějšího prostředí a objekt čeká demolice.

řešení systému dodávky tepla.
„Stávající kotelna je v tristním stavu, bude proto nutné vybudovat
zcela novou,“ nastínil Bruzl.
Po vzniku velkého parkoviště
zůstane »ladem« stávající menší
parking vedle pavilonu D. A právě
zde se počítá s »druhou fází«. Nízký objekt, v němž funguje mimo
jiné chirurgická ambulance, by se
měl dočkat přístavby. Ta by měla
být stejně velká jako nynější »déčko« a přímo na něj navazovat. Do
nového objektu chce nemocnice
situovat všechny stávající ambulance, které jsou teď roztroušené

po odděleních. „Nyní se na chodbách mísí ambulantní pacienti
s těmi hospitalizovanými v lůžkových částech, což není ideální,“
poznamenal k myšlence sjednocení Igor Bruzl. V novém objektu
s velkou přijímací místností a výtahem by byli všichni specialisté
»po ruce«. A s komfortním přístupem, neboť zamýšlené velké
parkoviště bude hned vedle.
Celá idea je ve fázi rozpracované studie. Po jejím dokončení
mají začít práce na přípravě projektové dokumentace.


Pavel ČEMPĚL
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Žákyně se na palubovce učily od mistryň
Další třešničkou by mohl být postup z druhé
ligy, kterou Bohumíňačky suverénně vedou.
„Rozhodovat se bude na jaře. K postupu můžou
pomoci i zkušenosti ze zápasů, jako byl ten pohárový. Bylo tam dost pozitivních momentů,
holky fakt dřely,“ uvedl trenér Pavel Rekšák.
Zprvu bláznivý sen se naplňuje. Možná ani
sám Jaroslav Kalous před šesti lety nevěřil, že
Bohumín budou reprezentovat ženy i s jeho
odchovankyněmi. „Z toho mám největší radost.
A pak z faktu, že jediní v kraji dnes máme zastoupení ve všech kategoriích od nejmenších dívek po ženy, navíc jsou týmy hodně početné. Je
to signál, že jsme na správné cestě,“ dodal šéftrenér klubu Jaroslav Kalous.
(bir)

Foto: 1. SC Bohumín '98

Více než tři stovky diváků, kteří nadšeně slavili každý gól domácích, poctivě bojující házenkářky 1. SC Bohumín '98 a atraktivní soupeř, porubský Sokol. Taková byla
23. října kulisa pohárového souboje ve sportovní hale.
Když přišel šéf oddělení sportu DDM Jaroslav Kalous v roce 2013 s nápadem začít v nové
hale s dívčí házenou, lidé si klepali na čelo.
V Bohumíně se nikdy žádný ženský sport neuchytil, neboť kdo netančí, jakoby nebyl. Po šesti letech tvrdé a kvalitní práce přišla první, ale
asi ne poslední sladká odměna v podobě souboje s interligovou Porubou v osmifinále českého poháru. S tou Porubou, která před šesti lety
halu slavnostně otevírala zápasem nejvyšší soutěže se Slavií Praha. Teď už však proti třetímu
nejlepšímu českému družstvu uplynulé sezony
stál domácí klub.

1. SC Bohumín '98 sice nemá bohatou historii, přesto se o něm mluví s respektem. Není
divu. Družstvo, složené z hráček loňského týmu
Poruby B, děvčat z okolí i z bohumínských odchovankyň, přešlo v poháru přes druholigovou
Karvinou i dva soupeře z první ligy (UP Olomouc, Bohunice), aby se mohlo poměřit s českou extratřídou, porubským Sokolem. Rozdíl
byl zřejmý, ale to při konfrontaci elitního týmu
s nováčkem, působícím o dvě soutěže níž, bylo
nasnadě. Výsledek 42:19 nebyl nečekaný, vždyť
o týden později Poruba vyhrála zápas česko-slovenské interligy v Bánovcích 37:15.

Andrejovský opět Halloween ve školce
českým mistrem
Extraligový ročník Českomoravského billiardového svazu ve
sportovním kulečníku je v plném proudu. Kromě týmových
úspěchů BC Bohumín, jenž poráží jednoho soupeře za druhým, zazářil také kapitán týmu Miroslav Andrejovský v turnaji jednotlivců.
Na turnaji jednotlivců, který se
konal o víkendu 19. a 20. října ve
Zlíně, nenašel Andrejovský přemožitele a získal titul mistra České
republiky v kádru 52/2. Ze zlínského mistrovského klání si bohumínský sportovní kulečník odvezl
také bronzovou medaili. Pro klub
a město ji získal Daniel Mikala.
Čerstvý mistrovský titul Miroslava Andrejovského spolu s týmovou spanilou extraligovou jízdou by mohl být ideálním herním
rozehřátím před letošním Turnajem mistrů města Bohumína. Jeho
17. ročník se v herně na náměstí
Budoucnosti uskuteční od 6. do 8.
prosince.
Libo KULICH,
Miroslav Andrejovský
Foto: BC Bohumín



BC Bohumín

V mateřské škole v Nerudově
ulici proběhlo na sklonku října
halloweenské strašení. Děti v nápaditých kostýmech plnily různé
úkoly. S pomocí rodičů vyráběly
strašidla, míchaly kouzelné lektvary, čarovaly, vydlabávaly dýně
a soutěžily, hledaly třeba malé

předměty utopené ve fialovém slizu. Domů si pak děti odnášely své
výrobky, nazdobené balonky, lucerničky i něco malého na zub.
Děkujeme rodičům za hojnou
účast a těšíme se na další setkání.
Text a foto:
Martina MARCINIAKOVÁ

Vánoční jarmark

Atmosféru blížících se Vánoc
navodí betlém, poštovní
schránka pro Ježíška a stánky s převážně ručně vyráběným zbožím. To vše
30. listopadu od 8 do 15 hodin na náměstí T. G. Masaryka a ve foyer kina
v rámci vánočního jarmarku. Na něm nebudou chybět stánky s občerstvením
a kulturní program. O ten se na pódiu na náměstí postarají Veronika June,
Honza Kuchař, Adam Rovný, Luboš Bužma Khýr a děti z bohumínských škol
a školek. V předsálí kina se pak zájemci naučí ručně malovat baňky, dále je
tady čeká antikvariát a výstava fotografií fotokurzu K3.
(red)
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Díky nadšencům je bunkr lákadlem
Nejzachovalejší a nejznámější bohumínský bunkr, srub MO-S5 Na Trati, završil dvacátou návštěvnickou sezonu. Ta probíhá od dubna do září, ale kulturní památku si
mohli návštěvníci prohlédnout také symbolicky 28. října během svátečního Dne vzniku samostatného Československa.

Foto: Pavel Čempěl

Pro letošní dvacátou sezonu připravili členové
Klubu vojenské historie Bohumín řadu novinek.
Návštěvníkům ukázali vybavený sklad s replikami muničních beden pro protitankový kanón
a dalším vybavením. Tímto rozšířením expozice
se bohumínská »pětka« stala jedním z mála objektů československého opevnění, ve kterém lze
získat představu o vybavení této místnosti. Novinkou byly letos také repliky vnitřních dveří
v celém objektu vyrobené podle předválečných
plánů. V rámci výročí rekonstrukce objektu vyšla turistická vizitka a propagační předměty se
rozrostly o kovové placky.
Další inovace proběhly díky finanční podpoře
Moravskoslezského kraje. Podle původní doku-

mentace vznikla zadní pancéřová deska střílny
pro protitankový kanón, podařilo se zhotovit
příkopový periskop, ušít repliky uniforem, nakoupit bundy a svítilny pro průvodce. Originálním počinem je joystickem ovládaná kamera,
díky které si návštěvníci mohou prohlédnout
interiér pancéřového zvonu, do kterého by se
jinak nedostali.
Návštěvnická sezona skončila a bunkr čeká
zimní klid. Ten se ale netýká nadšenců, kteří se
o něj starají. Milovníci vojenské historie už připravují další vylepšení, kterými chtějí hosty překvapit příští rok na jaře. Více informací o srubu
MO-S5 na www.bunkr-bohumin.cz, na facebooku a instagramu. 
(red)

Poslední návštěvníci si letos mohli památkově chráněný bunkr prohlédnout 28. října.

S bláznivým podzimem vládne spokojenost
Neuvěřitelný, bláznivý podzim mají za sebou ve špičkově obsazené Moravskoslezské divizi F fotbalisté Bosporu. Po fatálním startu a třech prohrách v řadě zabrali svěřenci kouče Martina Špičky tak, že by se na jaře klidně mohli zapojit do boje
o vítězství v soutěži.
„Jednoznačně vládne spokojenost.
Po třech fackách v úvodu jsme byli
na dně. Smekám ovšem před vůlí
týmu, který si dál věřil, a nakonec
ztrácí na karvinské béčko v čele jen
čtyři body,“ konstatoval kouč, jehož
mužstvo nasbíralo 23 bodů a přezimuje na šestém místě tabulky.
Nebýt nezdarů v úvodu, mohl
být Bospor černým koněm soutěže.
„Špatně se to sešlo. Hráli jsme na
začátku s těžkými soupeři, navíc
jsme byli po obměně kádru. Tři hráči opustili základní jedenáctku a nahradili je mladí, kteří si museli na
úroveň soutěže teprve zvykat. Navíc
tam byly i nějaké tréninkové výpadky,“ rekapituloval Martin Špička.
V minulosti platívalo, že do Bohumína se pro body nejezdí, jenže
na podzim to bylo přesně naopak.
Bospor body rozdával a doma vy-

hrál jen jednou. „Opava B i Rýmařov nás jednoznačně přehrály, ovšem
ztráty s Novým Jičínem a Frenštátem mě mrzí. Na jaře musíme zabrat, aby z našeho hřiště zase byla
pevnost, a utěšili jsme fanoušky,“
uvedl trenér. Jakoby se na skóre nepříznivě projevilo i to, že Bospor
změnil hrací dny z nedělí na soboty. Od jara se tak raději vrátí k tradičnímu termínu.
Kdo ale jezdil na zápasy s týmem
i ven, užíval si. Ze sedmi utkání na
hřištích soupeřů vyhrál Bohumín
šest, držel průměr tří vstřelených
gólů na zápas a v tabulce duelů
venku má před pronásledovateli
sedmibodový náskok. Za klíčovou
považoval Martin Špička výhru ve
Frýdlantu, cenil si i úspěchů v Dětmarovicích, Heřmanicích nebo
v Havířově.

Gólově táhli tým Jakub Padých
se čtrnácti přesnými zásahy a osmigólový Milan Halaška.
Moravskoslezská divize po snížení počtu účastníků prožije nevídaně dlouhou zimní pauzu. Potrvá
skoro dvacet týdnů. Kouč Martin

Špička si dal za cíl udržet hráčskou
osu týmu, byť nějaké odchody se
Bohumínským asi nevyhnou. Do
startu jarní části 22. března chce
mít tým připravený tak, aby čeřil
vody v horních patrech tabulky. 

(bir)

Oko zvýšilo náklad
Městské noviny Oko ve větším nákladu. Dosud putovalo ke
čtenářům na Bohumínsku pět tisíc výtisků, ale pro velký zájem
jich nyní najdou ve stojanech o tisícovku víc.
Městské noviny si čtenáři můžou vyzvednout v centru Bohumína i okrajových částech ze stojanů
ve vybraných obchodech a na dalších veřejně přístupných místech,
například na radnici, v aquacentru
nebo hotelu Pod Zeleným dubem.
Zájem o výtisky je velký, z některých stojanů zásoba občas zmizela i za několik hodin. „Od letošního dvacátého čísla jsme zvýšili

množství výtisků o šestinu. Větší
množství se projevilo ve všech distribučních bodech,“ uvedla šéfredaktorka městských novin Dagmar Fialová.
Městský čtrnáctideník je zdarma k dispozici jen v Bohumíně na
skoro třiceti místech. Dalších šest
distribučních míst je v sousední
Dolní Lutyni a Rychvaldu.
(red)
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Zlatý Malina a jeho silácká družina
parťák Brečka bral bronz. Stejná
dvojice bojovala i v mrtvém tahu.
V kategoriích opět slavili oba vítězství, celkově jim patřilo druhé
a třetí místo.
Krom veteránů se na mistrovství
představila také nastupující generace závodníků bohumínského
oddílu, a to v soutěžích bez podpůrných dresů. Dorostenec Dominik Filip zvítězil ve své kategorii
v trojboji. Juniorka Klára Heliová
obsadila ve stejné disciplíně v kategorii druhé místo. V samostatném dřepu svou váhovou kategorii
vyhrála, v absolutním pořadí byla
druhá. Ve dřepu skončil na bedně

Pavel Malina

Josef Cichý

také Robert Kolena v mužské kategorii, obsadil třetí příčku ve váhovce do 100 kilogramů. 
(red)

V Nových Zámcích na Slovensku se od 20. do 27. října konalo
mistrovství světa v silových disciplínách federace GPC (Global
Powerlifting Committee). Bohumínský oddíl Powerlifting
Raspberry měl na mítinku osm závodníků, kteří se blýskli skvělými výkony. Pokořili řadu světových rekordů a vybojovali
mnoho cenných kovů. Šlo o nejúspěšnější vystoupení oddílu
v jeho historii.
Skvěle si vedl oddíl Powerlifting
Raspberry v trojboji s podpůrnými
dresy. Jeho závodníci ve veteránských kategoriích od 55 do 69 let
vytvořili jeden národní a hned
sedm světových rekordů. Stanislav
Hoza, Karol Brečka, Josef Cichý
a Pavel Malina své kategorie s přehledem vyhráli. Zakladatel oddílu
Pavel Malina navíc zvítězil v absolutním pořadí mezi všemi veterá-

ny bez rozdílu vah a obhájil mistrovský titul z minulého roku.
Cichý ho doprovodil na stupně
vítězů druhým místem, Hoza
skončil čtvrtý a Brečka šestý.
Malina s Brečkou se popasovali
také se samostatnými disciplínami
v dresech. Ve dřepu oba vytvořili
světové rekordy a své kategorie vyhráli. V absolutním pořadí obhájil
Malina loňské prvenství a jeho

Foto: Powerlifting Raspberry

V trojboji obsadili závodníci Powerlifting Raspberry v absolutním pořadí první dvě
místa.

Medailemi ověnčené trojbojařky
Natálie Plevová a Denisa Turková z oddílu silového trojboje TJ
Viktorie Bohumín se zúčastnily Mistrovství ČR žen v klasickém
(RAW) silovém trojboji, které se uskutečnilo 26. října v Rakovníku.

Denisa Turková

Natálie se snažila navázat na
nedávné triumfy z mistrovství
Moravy juniorek a mistrovství severní Moravy žen. Zvítězila na
nich ve své kategorii a také v absolutním pořadí. Nyní dokázala
zabojovat i na republikovém klání
a v kategorii žen do 72 kilogramů
obsadila druhé místo. Natálie
zvládla ve dřepu 135, benchpressu
75 a pozvedu 142,5 kila.

Medaili si z otevřeného republikového mistrovství přivezla také
Denisa Turková, která soutěžila
v kategorii do 52 kilogramů. Získala bronz díky výkonům 82,5
kila ve dřepu, 40 v benchpressu
a 100 v pozvedu.

(mat)

Foto: Diana Picková
Zdroj: Český svaz silového trojboje

Memoriál a gigant společně
Oddíly kulturistiky Faja Bohumín a Powerlifting Raspberry navázaly spolupráci
a své tradiční soutěže letos uspořádají společně. Obě soutěže, 9. ročník Memoriálu Michala Sdukose v tlaku na lavici a 5. ročník soutěže Bohumínský gigant
v mrtvém tahu, se uskuteční v sobotu 7. prosince ve vzpírárně na Faji.
Siláckého klání se mohou zúčastnit začátečníci i pokročilí. Prezentace a vážení proběhne
od 8 hodin, v 10 hodin začne závod v tlaku
na lavici, po něm soutěž v mrtvém tahu.
V benchpressu vypsali organizátoři mužské
kategorie od 14 do 20, do 40, do 60 a nad 60
let, ženská kategorie je společná bez rozdílu
věku. V mrtvém tahu budou v kategoriích

Natálie Plevová

soutěžit ženy, dorostenci a junioři, muži
a masters. Závodníci mají k dispozici tři pokusy a předepsaným oděvem je tričko s krátkým rukávem, tepláky nebo trenýrky a sportovní obuv.
Přihlášky lze zasílat do 21. listopadu na
e-maily pamabo@seznam.cz nebo agentvilda@centrum. V přihlášce je třeba uvést jmé-

no, rok narození, oddíl a konkrétní soutěž
(nebo obě). Pozdější přihlášky musí akceptovat předsedové oddílů, Vilém Žák (tel.: 774
893 988) a Pavel Malina (731 053 151).
Samostatné startovné pro každou soutěž činí
200, společné pro obě 300 korun. Startovné je
třeba zaslat na účty 268176154/0300 (Powerlifting Raspberry) nebo 261925941/0300
(Faja) do 21. listopadu. Ve zprávě závodníci
uvedou své jméno, v případě hromadné přihlášky název oddílu. Ve výjimečných případech bude možno uhradit startovné v den
závodu při prezentaci.
Divácký vstup na akci je zdarma. Závody se
konají s podporou města Bohumína a firmy
Bonatrans Group(viz)
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Sezonu zakončily »tenisové« výsledky
Fotbalisté pomáhají. Hráči FK Slovan Záblatí a TJ Sokol Věřňovice spojili síly a pomohli němým tvářím. Pro bohumínský psí útulek vybrali dva tisíce korun. Za peníze
zařízení nakoupí kvalitní psí granule. K předání symbolického šeku došlo 27. října
před fotbalovým derby.

peře čtyřmi brankami, jeho parťák Michal Šindler sice jen jednou, ale na další čtyři góly nahrál.
Naprosto shodným »tenisovým« výsledkem
skončilo o týden později poslední utkání podzimní části soutěže. V něm Slovan Záblatí
2. listopadu před domácím publikem pokořil
celek TJ BDStav Sedliště opět 6:1. Tentokrát se
hattrickem blýskl Michal Šindler. Slovan tak
vyhrál poosmé v řadě a podzim zakončil se ziskem 31 bodů na druhém místě tabulky, tři body
za vedoucím Hnojníkem. 
(lup)

Foto: Pavel Čempěl

„Kolegy z Věřňovic myšlenka obohatit naše
derby dobročinnou akcí zaujala. Protože máme
s Filipem Hruškou, členem jejich výboru a aktivním hráčem, dobré vztahy, domluvili jsme se
prakticky okamžitě. Každý tým věnoval tisíc korun a máme radost, že můžeme opuštěným psům
trochu přilepšit,“ uvedl Dušan Socha, předseda
FK Slovan Záblatí.

Samotné derby nabídlo na hřišti ve Věřňovicích parádní a na góly bohatou podívanou. Téměř tři sta diváků vidělo hned sedm branek.
Zatímco na jaře odcházeli fotbalisté Slovanu
z věřňovického hřiště poraženi 2:1, tentokrát se
fotbalová štěstěna obrátila. Slovan drtivě vyhrál
6:1 a klíčovými muži záblatského celku byli oba
útočníci. Střelec Luboš Pilch zatížil konto sou-

Utkání Záblatí s Věřňovicemi zahájily oba týmy charitativním gestem, na hřišti si ale nic nedarovaly.

Fotbalové Záblatí zažilo úspěšný podzim
Úspěšný podzim mají za sebou fotbalisté Slovanu Záblatí. Celek vedený trenéry Danielem Muckem a Lukášem Plutou zakončil první polovinu sezony v I. B třídě, skupině C s 31 body
na druhém místě, jen kousek na vedoucím Hnojníkem.
Právě se současným lídrem začal Slovan ročník, na jeho hřišti
prohrál 2:4. Bez bodů se mužstvo
vrátilo i z Mostů u Jablunkova
(2:3) a remízu uhrálo v Nošovicích, kde našly dočasný azyl Raškovice (0:0). Zbylých deset utkání
včetně všech sedmi domácích Záblatí vyhrálo. Výrazně se o to zasloužil produktivní útok, který
nastřílel 39 branek. Nejvíce jich

zaznamenal útočník Luboš Pilch
(15). Zároveň začala po prvních
bolestech fungovat i obrana, nakonec se šestnácti inkasovanými
brankami třetí nejlepší v soutěži.
Nejen účinkování mužského
týmu si zaslouží kladné hodnocení. Po sedmi letech se do záblatského fotbalu vrátila kategorie
dorostu, které se ujal hráč A týmu
Ondřej Anastazovský. V sed-

mičlenném karvinském okresním
přeboru nakonec družstvo obsadilo druhé místo, byť s propastnou
ztrátou dvanácti bodů na suverénního lídra z Dětmarovic.
Solidně se předvedla i přípravka,
kterou stejně jako mladší žáky vedou z pozice trenérů Radek Pabiš
a Tomáš Janoš. Začínající fotbalisté vyhráli čtyři z devíti utkání
v okresním přeboru, žáci pak s bilancí tří výher a osmi porážek obsadili ve své soutěži šestou příčku.
„Byl to úspěšný podzim. Ať už
z pohledu toho, jak se vedlo
A týmu, že se podařilo znovu zalo-

žit dorost, byť to s ním není vůbec
jednoduché, nebo že dál fungují
kategorie mladších žáků a přípravky, což je pro nás důležité. Chod
klubu by se samozřejmě neobešel
bez přičinění nejrůznějších lidí a činovníků. Od správce hřiště, přes
výbor FK, kameramana až po posledního pořadatele. A také bez
partnerů a sponzorů, města Bohumína a bez našich skvělých fanoušků. Všem děkuji za podporu a věřím, že naše spolupráce bude
pokračovat i v dalším období,“ uvedl předseda Slovanu Záblatí Dušan
Socha.
David HEKELE

Turnaj ve stolním tenisu Návrat francouzské elegance
Memoriál Miloše Freitaga vstupuje do patnáctého ročníku.
Turnaj ve stolním tenisu registrovaných i neregistrovaných
hráčů připomíná výraznou osobnost TJ Sokol Záblatí a uskuteční se v sokolovně Záblatí v sobotu 16. listopadu od 9 hodin.
Soutěž nabídne dvouhru mužů
bez omezení (okresní soutěž – extraliga), dvouhru mužů nezařazených v oblastním žebříčku (do
krajské soutěže) a dvouhru mužů
nad 50 let. Hraje se na dvě porážky
v každé soutěži, a to vyřazovacím
způsobem podle počtu účastníků.
Zapojit se mohou zájemci z Bohumína i okolí. Prezentace startují
v 8 hodin. Memoriál pořádá oddíl
stolního tenisu TJ Sokol Záblatí.

Miloš Freitag byl velkou osobností TJ Sokol Záblatí. Svým nadšením pro stolní tenis i jiné sporty
byl pověstný, stál u znovuobnovení
sokolské jednoty v Záblatí po roce
1989 a zasadil se o popularizaci
sportu nejen v městské části. Působil jako předseda tamního oddílu stolního tenisu, byl vzdělavatelem Sokolské župy Beskydské.
(luk)

Od 20. do 23. října se u příležitosti 110. výročí značky L’Oréal konal
partnerský mezinárodní vzdělávací
kongres vlasové kosmetiky v turecké
Antalyi. Dny plné inspirace, vzdělání a slunce prožila společně s vybranými kadeřníky a významnými
hosty oboru z Česka, Slovenska,

Maďarska a Francie také učitelka
kadeřníků Střední školy Bohumín
Lucie Bena Ryšková. Workshopy
a doprovodný program se nesl v duchu »LA French«, což je francouzská elegance, preciznost a jednoduchost, která se postupně vrací i do
kadeřnického oboru. (red)

Betlémy a trhy
PZKO v Skřečoni pořádá ve svém zázemí vánoční trhy a výstavu
betlémů. Proběhnou 29. listopadu od 14 do 18 hodin a 30. listopadu
od 8 do 12 hodin. K mání budou vánoční ozdoby, medové perníčky,
cukroví, med a na místě také občerstvení.
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VZPOMÍNKY

BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.

18. listopadu uplyne 30 let od chvíle,

8. listopadu jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí

kdy opustila tento svět

pana Zdeňka ŠTÁBLY.



Nikdy nezapomene manželka Helena
a děti s rodinami.

paní Marie SEKELOVÁ.


Nikdy nezapomene dcera Helena a vnoučata.
Tak náhle dotlouklo srdce tvé, rty nestačily sbohem dát.

Bez tebe se životem těžko kráčí, při vzpomínce slzy tváře smáčí.

My už nemůžeme udělat víc, než vzpomínku věnovat.

10. listopadu vzpomeneme 4. výročí úmrtí

22. listopadu vzpomeneme 12. smutné výročí úmrtí

pana Zdeňka CHOBOTA.



S láskou vzpomíná Pavla a Terezka.

paní Františky JANDOVÉ.



S láskou, úctou a vděčností vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel Josef,
syn Roman s manželkou, dcera Lenka,
vnučky Martina, Lucka a pravnučka Lilinka.

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

23. listopadu vzpomeneme

11. listopadu jsme si připomněli 10. smutné výročí

nedožité 75. narozeniny

náhlého úmrtí našeho druha, tatínka a dědečka,

paní Aleny SUCHÁNKOVÉ.

pana Jiřího STEINERA.



S úctou a láskou vzpomínají družka Renáta,
dcera Klárka a Sandra s manželem.



S úctou a láskou vzpomínají manžel Jiří,
dcera Alena s rodinou, syn Milan,
vnuk Michal a příbuzní.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Kdo byl milován, není zapomenut.

11. listopadu jsme si připomněli

27. listopadu vzpomeneme
15. výročí tragického úmrtí

nedožité 58. narozeniny

paní Valerie MIRGOVÉ.



S úctou a láskou vzpomínají syn Jaromír
a manželé Magdanovi s rodinou.

pana Ing. Petra CHROBOČKA.



S láskou vzpomínají manželka Miroslava,
syn Michal, rodiče, sourozenci Pavel a Martina
s rodinami, tchyně Jana, kamarádi a přátelé.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

15. listopadu jsme vzpomněli
9. smutné výročí úmrtí

pana Evžena POPKA ze Skřečoně.



S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn,
příbuzní a přátelé.
Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila.

16. listopadu si připomeneme 14. smutné výročí
úmrtí naší drahé maminky,

paní Hedviky MACHACZKOVÉ.



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

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií
kostí je zákeřná nemoc
ZDARMA! Řídnutí
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!
V neurologické ambulanci Bohumín,
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

zdravá nemocná
kost
kost

Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

M U D r. B o r i s M i l b e r g e r, tel./fax: 596 013 544
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w. n e u ro l o g i c k a - a m b u l a n ce - b o h u m i n . c z
●Řádkovou
●
inzerci (koupě/prodej/výměna) lze podat prostřednictvím online
formuláře na www.bohumin.cz, sekce Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo
osobně v infocentru radnice. Zájemci o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou
či logem) volejte  731 130 672.
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BLAHOPŘÁNÍ

21. listopadu oslaví diamantovou svatbu

manželé Slávka a Josef PTÁKOVI.
K nádherným šedesáti rokům společného života
přejí vše nejlepší dcery Jarmila a Pavla s rodinami.
Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví!
Dzień 21. listopada to wspaniały życiowy
jubileusz 90. urodzin naszego drogiego
taty, dziadka, pradziadka,

pana Alberta GRZEBIENIA.
W tym ważnym dla całej rodziny dniu
życzymy mu zdrowia, optymizmu,
dalszych pięknych chwil wplecionych
w bukiet naszego szacunku i miłości.
Syn i córka z rodzinami.

Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.
Skupina Rail Cargo Group patří s ročním obratem 2,2 miliard EUR a přibližně 8 700 zaměstnanců
k předním logistickým společnostem na poli železniční nákladní dopravy v Evropě.
 Zajímáte se o práci v oboru železniční nákladní dopravy a chcete pracovat v stabilní
společnosti se silným nadnárodním zázemím?
 Jste zkušený odborník s praxí v železničním provozu a hledáte nové uplatnění nebo uvažujete
o změně zaměstnání?

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT!
Zašlete nám svůj životopis a my Vás budeme kontaktovat, jakmile se u naší společnosti objeví
volné pracovní místo, které bude odpovídat Vašim schopnostem a dovednostem.

Více informací:

career.cz@railcargo.com
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Křížem krážem Vietnamem (7)

Ze zápisků expedice speleologického klubu Orcus Bohumín,
píše Josef Wagner.

Vlak projíždí úzkým koridorem mezi budovami v centru Hanoje

Náš pobyt ve fantastické krasové
oblasti Dong Van končí. Čeká nás
přesun minibusem do města Hà
Giang, kde přesedneme na lehátkový autobus do Hanoje. Jízda
a placení v autobusu je kuriózní.
Nejprve je nutné probít se na nějaké místo, třeba i na klín jiného pasažéra nebo do mezery mezi sedadly. Všichni zkrátka musí sedět.

Jožkovi se na rameni vyspala nějaká Hmongka. Ještěže byla mladá
a neblinkala. Až po notně dlouhé
době přijde průvodčí. Jak počítá
cenu, to jsme nepochopili. Ale
obecně jsou autobusy velmi levné.
Lehátkový autobus z Hà Giang do
Hanoje (350 km), na který jsme po
šesti hodinách přesedli, nás stál
300 000 dongů, tedy 300 korun.

V Hanoji si vybíráme hotel
s přiléhavým názvem Phó. Nedaleko Staré čtvrti a jezera Hoan
Kiem. Na pokoji klimatizace, lednička, koupelna a se snídaní za 200
000 dongů (200 korun) za noc!
Ještě večer se jdeme projít do uliček starého města a nasát neopakovatelnou atmosféru, kdy se každý vchod, garáž, roh ulice promění
v pouliční kuchyni i jídelnu. A už
víme, že kde sedí hodně místních,
tam mají dobré jídlo.
Náš dopolední cíl je trochu netradiční. Mezi turisty je vyhlášenou atrakcí takzvaný Train street.
Běžně vlaky projíždějí předměstím
Hanoje nebo ulicemi s menší zástavbou. Ale tady, jen 20 minut
pěšky od centra a nejfrekventovanějších uliček, leží ulice Ngõ 224
Lê Duẩn, kterou několikrát denně
zaplní stovky cestovatelů. Touto
velmi úzkou uličkou mezi vysokými domy totiž vede železnice.
Domy po obou stranách jsou od
kolejí vzdálené místy jen pár desítek centimetrů. Vlaky tudy projíždí několikrát denně a čekají na ně
stovky zvědavců. Místní si na tom
vybudovali slušný byznys. Před
každými dveřmi i v kolejišti se objeví malé stoly a židličky a na nich

mohou turisté očekávat příjezd
vlaku. Samozřejmě si musí objednat kafe, pivo nebo polévku Phó.
Časy průjezdů vlaků visí na dveřích, a když začnou koleje vibrovat
a v dálce se ozývá houkání, z kolejiště mizí všechny stolečky a všichni se přitisknou ke zdem domů.
Když se souprava objeví, k překvapení turistů nejede pomalu, ale
opravdu rychle. Pak se všichni rozejdou a místní čekají na nové zvědavce.

(Pokračování příště)

Foto: Orcus Bohumín

Pohled na Dong Van z vrcholu skalní
věže.

Rezervace letních táborů už běží

Rodiče školou povinných dětí teď mají v hlavě především tipy na vánoční dárky.
I když se může zdát pošetilé myslet teď na letní prázdniny roku 2020, pokud jde
o dětské tábory je naopak nejvyšší čas. Bohumínský dům dětí a mládeže už zveřejnil jejich nabídku a spustil rezervační systém.
DDM Fontána letos uspořádal sedm příměstských a čtyři pobytové tábory, na kterých
se vystřídalo celkem 332 spokojených dětí.
Podobnou nabídku připravil i pro příští rok.
Přímo v Bohumíně se uskuteční šest příměstských táborů, přičemž hned čtyři budou sportovní. Doplní je ještě umělecký a adrenalinový.
Většina z nich zabaví malé školáky v létě
o prázdninách, ale jeden zařadili organizátoři
do předjaří na konec února.
Na základně DDM v Návsí u Jablunkova pak
proběhne pět pobytových táborů. „Nebude chybět turnus pro začínající táborníky, který měl
letos obrovský úspěch. Novinkou je čtyřdenní
pobyt pro všechny bývalé, dnes už dospělé táborníky, kteří se s námi chtějí vrátit do dětství, oživit vzpomínky na letní tábory a společně si užít
spoustu zábavy,“ prozradil táborový vedoucí
Jiří Trucla.

Fontána spustila rezervační systém na www.
ddmbohumin.cz v sekci Přihlášky. Protože je
o tábory vždy obrovský zájem, asi je zbytečné
připomínat, že se otálení nemusí vyplatit.
Vždyť dva turnusy už byly krátce po spuštění
rezervací plně obsazené. „Tábory jsou především o letní zábavě, proto se dětem snažíme
připravit co nejpestřejší program. Těšit se mohou
na celotáborovou hru s nádechem dobrodružství, soutěže, diskotéky, koupání v bazénu, táboráky s kytarou, grilování, výlety do okolí i na
celodenní výšlap na horské chaty,“ vyjmenoval
Trucla.
Během táborů v Návsí mohou děti spát v pokojích na základně, ti starší nebo odvážnější ve
stanech s podsadou. Kuchyně, jídelna, umývárny a toalety jsou v budově. O děti se starají
instruktoři a zdravotník, účastníci tábora jsou
pojištění.
(red)

Tábory DDM 2020
Pobytové tábory
28.6. – 7.7.

Divoký západ

3.700 Kč

10.7. – 23.7.

Asterix a Obelix

4.500 Kč

26.7. – 2.8.

Na indiánské stezce

3.200 Kč

5.8. – 16.8.

Asterix a Obelix

4.000 Kč

20.8. – 23.8.

Zpátky do minulosti
(od 18 let)

1.600 Kč

Příměstské tábory
15.2. – 21.2.

Sportovní

1.500 Kč

13.7. – 17.7.

Sportovní

1.500 Kč

13.7. – 17.7.

Umělecký

1.500 Kč

20.7. – 24.7.

Adrenalinový

2.000 Kč

10.8. – 14.8.

Sportovní

1.500 Kč

17.8. – 21.8.

Sportovní

1.500 Kč

Sportovní den ve víceúčelové hale
Žáci školy Slezské diakonie zamířili 17. října místo do školních
lavic do městské sportovní haly.
Obě pobočky z Nového i Starého
Bohumína se podruhé zúčastnily
sportovního dopoledne. Žáci si
vyzkoušeli slalom mezi kužely

s hodem na branku, na vozíčcích
zdolávali slalomovou dráhu.
Hoši si pak zahráli florbal a fotbal. Ostatní děti vše bedlivě sledovaly z laviček a spolužákům
fandily. Dvě hodiny utekly jako
voda. Akce se mohla uskutečnit

díky dotaci z programu na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví
města Bohumína, za což velice
děkujeme.


Text a foto:
Miriam VICIAŇOVÁ
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 15.11. do 1.12.

18.11. od 17 hodin DÁMSKÁ PÁRTY V KINĚ. Posezení u kávy a čaje,
výroba látkových broží a náramků
s klouzavým efektem. V 19 hodin
český film, komediální drama z roku
2019 Karel, já a ty. Kino, 110 Kč.
30.11. od 8 hodin VÁNOČNÍ JARMARK. Betlém, poštovní schránka
pro Ježíška, stánky s převážně ručně
vyráběným, vánočním zbožím, občerstvení formou farmářského trhu.
Nám. TGM a foyer kina.
Pódium na náměstí:
8.00 Veronika June
9.30 Honza Kuchař a Adam Rovný
10.30 Luboš Bužma Khýr
13.00 Vystoupení dětí bohumínských škol a školek
Foyer kina:
Ruční malování baněk, antikvariát,
výstava fotografií fotokurzu K3.
1.12. v 17 hodin ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍCH STROMŮ. Na náměstí zazpívá populární zpěvačka Ilona
Csáková, v 17.50 hodin rozsvěcování stromů a ohňostroj. Nám. TGM.

KINO
●● 16.11. v 19 hodin LE MANS´66.
USA (Automobilový / Historický),
2019, titulky, od 12 let, 152 minut, 130 Kč.
●● 18.11. v 19 hodin KAREL, JÁ
A TY. Česko (Drama / Komedie),
2019, od 12 let, 111 minut, 110
Kč. V rámci akce Dámská párty
v kině.
●● 20.11. v 9 hodin FAVORITKA.
Velká Británie (Historický), 2018,

!

sloven.
domácké
muŽské
jméno

titulky, 119 minut, 50 Kč (FK pro
seniory)
●● 20.11. v 19 hodin AMNESTIE.
Slovensko (Drama), 2019, od 12
let, 127 minut, 120 Kč.
●● 21.11. v 19 hodin DEPECHE
MODE: SPIRITS IN THE FOREST.
Velká Británie (Koncert/Hudební), 2019, titulky, od 12 let, 95
minut, 250 Kč.
●● 23.11., 24.11., 27.11., 30.11.
a 1.12. v 19 hodin VLASTNÍCI.
Česko (Komedie), od 12 let, 96
minut, 130 Kč.
●● 28.11. a 29.11. v 19 hodin POSLEDNÍ ARISTOKRATKA. Česko
(Komedie), 2019, přístupný, 110
minut, 120 Kč/100 Kč.
DIVADLO
●● 17.11. v 19 hodin ZDENĚK
IZER - NA PLNÝ COOLE. Scénky,
parodie, vtipy a imitování v podání šoumena Zdeňka Izera. Kinosál, 220 Kč.
●● 22.11. v 19 hodin ČARODĚJKY
V KUCHYNI. Divadelní komedie,
hrají Veronika Žilková nebo Simona Pogodová, Michaela Dolinová. Kinosál, 320 Kč.
●● 25.11. v 19 hodin SCREAMERS.
Taneční a pěvecká travesti show.
Kinosál , 260 a 290 Kč.
PRO DĚTI
●● 16.11. v 16 hodin PSÍ KUSY.
Kanadský animovaný film, dabing, 87 minut, 100 Kč.
●● 17.11. v 10 hodin ADDAMSOVA RODINA. Animovaný film
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USA, 2019, dabing, 84 minut, 120
Kč, děti 100 Kč.
●● 21.11. v 16 hodin a 24.11. v 10
hodin LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2.
Animovaný film USA, 2019, dabing, 103 minut, 130 Kč, děti 100
Kč.
●● 30.11. v 10 hodin LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ 2. Animovaný film
USA, 2019, 3D, dabing, 103 minut, 150 Kč, děti 130 Kč.
●● 30.11. ve 14 hodin PRINC KRASOŇ. Kanadský animovaný film,
2018, dabing, 85 minut, 110 Kč.
HUDBA
●● 24.11. v 19 hodin LACO DÉCZI.
Koncert fenomenálního trumpetisty a jeho kapely Celula New
York. Pod Zeleným dubem, 350
Kč.
AKCE V KNIHOVNĚ
Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
●● 15.11. ve 13-17 hodin DRÁČEK
NA ŠPEJLI. Výtvarná dílna,
knihovna St. Bohumín.
●● 18.11. až 22.11. (mimo středu)
ve 13-17 hodin VYRÁBÍME KOUZELNÉ BRÝLE. Výtvarná dílna,
dětské odd. N. Bohumín.
●● 25.11. až 29.11. (mimo středu)
ve 13-17 hodin PAPÍROVÝ VĚNEČEK. Výtvarná dílna, knihovna
Skřečoň.
●● 28.11. v 15-16 hodin KUCHTÍCI. Zábavné vaření i pro ty nej-
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Přednášková místnost knihovny
●● 15.11. v 19 hodin SNOW FILM
FEST. Pásmo špičkových filmů
o extrémním lyžování, zimním
lezení, skialpinismu a dalších
zimních radovánkách. Přednášková místnost knihovny, 80 Kč.
●● 15.11. v 19 hodin CO ZAŽIJEŠ
VE VIETNAMU? Přednáška mladého cestovatele Petera Chalupianského. Výtěžek ze vstupného
pomůže vážně nemocné Kateřině z Bohumína. Kinosál, 100 Kč.
KURZY
v teen zóně
●● 25.11. v 17 hodin VÁNOČNÍ VĚNCE.
●● 30.11. v 8.30 hodin PAPÍROVÁ
KRAJKA.
VÝSTAVY
●● 29.11. v 17 hodin TVÁŘ BARTU. Výstava uměleckých děl,
která letos vytvořili členové Bartu. Výstava je prodejní, hraje
kapela Bo není čas. Ateliér Bart,
Nerudova ulice.
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Mírný krok dojde daleko.
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●● 16.11. od 9 hodin STEZKY POZNÁNÍ - EZOTERICKÝ FESTIVAL.
Ayurvédské občerstvení a tématické přednášky Zuzany Holcmanové, Veroniky Peškové a Vladimira Savčenka. Přednáškový sál
knihovny, 130 Kč.
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OSTATNÍ AKCE

(Pokračování na str. 16)
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MARYŠKA
nám. TGM 939, www.maryska.cz,
info@maryska.cz,
telefon: 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek
od 15 do 18 hodin.
●● 20.11. v 9 hodin NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE. Beseda pro studenty
středních škol, pořádá rodinné
centrum Bobeš.
●● 20.11. v 16 hodin DĚTEM JE
NEJLÉPE DOMA. Neformální setkání na téma náhradní rodinná péče,
pořádá rodinné centrum Bobeš.
●● Od 21.11. SVATBA, POD ZÁVOJEM VZPOMÍNEK. Vzpomínky, fotografie, svatební šaty. Výstava z produkce krojovanek.
●● Každou středu v 15 hodin KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-etnografický klub, který se věnuje tradici bohumínského kroje.
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●● Každou sobotu ve 14-17 hodin VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj a výzbroj od ČSLA po AČR,
komentované prohlídky. Uniformy, zbraně, technika. Dům služeb na nám. Budoucnosti.
●● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice
»Bohumín - pohledy do minulosti města«. PO–PÁ v 10-12
a 17-20 hodin, SO a NE v 10-20
hodin. Starý Bohumín, Pod Zeleným dubem.
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menší, dětské odd. N. Bohumín.
TEEN ZÓNA
●● 18.11. ve 13-16 hodin ÚNIKOVÉ HRY. Nutné se předem přihlásit v teen zóně.
●● 19.11. ve 14.30-16 hodin ANGLICKÝ POKEC S RODILÝM
MLUVČÍM.
●● 21.11. a 28.11. ve 13-16 hodin
VIRTUÁLNÍ REALITA. Virtuální realita při hraní her na PS4, teen
zóna N. Bohumín.
●● 26.11. ve 14-15 hodin PIZZA
KVÍZ. Hádanky, rébusy, otázky.
Na vítěze čeká pizza.
BESEDY

bývalá
italská
platidla

pomůcka: akara, ala, lo, sí.

Bohumín na dobových
fotografiích (58)

Kolonie červených cihlových domů u tržnice vznikla pro potřeby pracovníků drah, a proto se jí říkalo železničářská. V roce
1950 se sem jako jedenáctiletý přistěhoval syn nového přednosty stanice Tomáš Sáňka, který později sám pracoval jako
výpravčí. Ač v Bohumíně už třiatřicet let nežije, má k němu
stále citový vztah a zajímá se o něj. A zaslal redakci také kolekci dobových a dosud nevydaných fotografií.
Pro kluky a holky ze železničářské kolonie byl nejlákavějším objektem »kopec« či »bunkr«, jak mu
říkali. Ve skutečnosti to byl samostatný sklep, který sloužil k uskladnění potravin či piva. V 50. letech
už byl ale nevyužívaný a pro omladinu z kolonie byl obestřen tajemstvím. „Dveře byly zamčené na
petlici a na futrech byly ještě z války
ruské nápisy, zřejmě jména vojáků.
Zajímalo nás, co je uvnitř, tak jsme
začali kamennou obezdívku rozebírat a snažili jsme se prokopat dovnitř,“ líčí Tomáš Sáňka.
Pamětníka dodnes překvapuje,
že partu kluků, samozvanou demoliční četu, nikdo při rozebírání

neokřikl, vlastně si jich nikdo nevšímal. Objekt už zkrátka nikoho
nezajímal. To se potvrdilo, když se
dobrodruzi opravdu prokutali dovnitř. „Byla tam tma, a když jsme
do toho sklepa vlezli, zapadli jsme
až po kolena do shnilých brambor,
které tam musely hnít pěkně dlouho,“ vzpomíná Sáňka.
Takzvaný kopec odstranily místní úřady oficiálně v 60. letech. Na
jeho místě v pozdějších letech
vznikl parčík s »chodníkem cti«,
tabulemi s portréty oceněných
pracovníků železáren. I ty ale před
bezmála třiceti lety zmizely a zůstal zde už jen klasický parčík.
(tch)

KAM V BOHUMÍNĚ?
(Pokračování ze str. 15)
●● 21.11. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. Tančírna,
k poslechu i k tanci hraje kapela Štístko.
Kavárna na nám. T. G. Masaryka, 50 Kč.
●● 23.11. od 9 hodin HERNÍ DEN - TURNAJ
FIFA 20. Počítačový fotbalový turnaj, zážitek z hraní na filmovém plátně. V 8 hodin
registrace, v 9 start turnaje. Foyer a sál
kina, hráči 200 Kč a diváci 50 Kč.
SPORT
HOKEJ
Krajská liga mužů
●● 23.11.v 17.30 hodin HC BOSPOR – TJ
HORNÍ BENEŠOV.
CVIČENÍ
●● 1.12. v 16-19 hodin AJURVÉDA + LEKCE JÓGY. Přednáška Radky Zátopkové
s lekcí jógy. Bosporka, více na www.aerobikbohumin.net.
●● Každé pondělí a středu v 19 hodin
JÓGA. Velká tělocvična Benešovy školy,
lektorka Míša Lalíková 731 905 040.
BOSPORKA
Nerudova 1037
bosporka@bospor.info,
tel.: 730 521 457, 9-21 hodin
CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Michal (M) 603
308 560, Iveta (I) 608 333 771, Naďa (N)
775 665 169.
Pondělí: 15.00 záda + core trénink (M)
16.00 a 17.00 kruhový trénink (K),
18.00 hubneme společně (N)

Úterý: 17.00 kruhový trénink (K),
18.00 kruhový trénink pro muže (M)
Středa: 9.30 cvičení maminek (K)
17.00 tyče (K), 17.30 step aerobic (I)
18.00 cvičení 50+ (K)
Čtvrtek: 17.00 hiit (K), 18.00 kruhový
silový trénink (M)
Pátek: 9.30 cvičení maminek (K),
16.00 kruhový trénink (K)
SPORTOVNÍ HALA
sportovni-hala@bospor.info,
 734 788 668, 6-22 hodin
AQUACENTRUM
Koperníkova 1216,  596 092 300,
777 707 786, www.bospor.info
pondělí až čtvrtek: 6-7.45 a 12-21 hodin
pátek: 12- 21 hodin
víkendy a svátky: 8-21 hodin
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin
AQUAEROBIC.
FITKO
pondělí až čtvrtek: 6-21 hodin
pátek:
10-21 hodin
víkendy a svátky: 8-21 hodin
ZIMNÍ STADION
Janáčkova 1218, Tel.: 596 016 530,
777 707 782, www.bospor.info
Každý víkend v 15-16.30 hodin VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ. Možnost zapůjčení bruslí za 50
Kč.
Do 8.12. každou neděli ve 13.30-14.30
hodin ŠKOLA BRUSLENÍ. 8 hodinových
lekcí, 700 Kč.

Drvodělka obecná
(Xylocopa violacea)

Příroda Bohumínska – blanokřídlí (248)

Drvodělky jsou mohutné samotářské včely s délkou těla až
28 milimetrů. Svým robustním tělem připomínají velké čmeláky a jejich křídla opalizují fialově. Zimují v dutinách dřeva,
spárách zdiva nebo zemních chodbičkách.
Drvodělky žijí ve Středomoří
a v teplých oblastech střední Evropy. Obývají lesostepi, teplé
okraje listnatých lesů a zahrady.
Dožívají se jednoho roku, larvální
vývoj trvá šest až osm týdnů. Na
jaře létají už od března, vzápětí se
páří a pro své potomstvo vykousávají v suchém rozpadávajícím se dřevě komůrky. Své larvy
krmí pylovými bochánky s výběžky, které tvarem připomínají
ježky. Na Bohumínsku jsem zastihl zatím jen drvodělku fialovou.
V Česku můžeme pozorovat také

Pomohli labuti v nesnázích

Posláním hasičů je také záchrana zvířat v nesnázích. Ti dobrovolní ze Starého Bohumína ve spolupráci s profesionálními hasiči z bohumínské stanice
pomáhali koncem října zesláblé labuti. Všimli si jí
lidé u břehu Odry, jen kousek od starého hraničního mostu. Hasiči se ke zraněnému opeřenci dostali
s pomocí člunu. Labuť byla vysílená, pravděpodobně měla zraněné křídlo. Nejprve ji čekal transport
do dočasného azylu, odkud putovala do záchranné
stanice v Bartošovicích.
(red)

Foto: JSDH Starý Bohumín

velmi podobnou drvodělku velkou a vzácnou drvodělku malou.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Laco Déczi a kapela
Kulturní spolek Oderberg přichystal milovníkům hudby předvánoční bonbonek.
V sále Pod Zeleným dubem vystoupí 24.
listopadu v 19 hodin kapela Celula New
York v čele s fenomenálním trumpetistou
a bohémem Laco Déczim. Vstupné na
koncert stojí 350 korun a rezervaci si mohou zájemci zajistit na čísle 555 506 606.
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