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Bohumín už zná rozpočet na příští rok, zřejmě opět jako první město v Česku. Zastupitelé jej schválili  
11. listopadu. Město bude hospodařit s 800 miliony, z nichž téměř 150 milionů proinvestuje. Rozpočet 
počítá i s 18milionovou provozní dotací pro městskou nemocnici a 15milionovou rezervou na pokrytí ne-
očekávaných výdajů i úspěšných dotačních akcí.

„Loni jsme rozpočet schvalovali rovněž v listopadu, 
a to v částce 750 milionů. V průběhu roku se navýšil na 
konečných 950 milionů. Letos jsme si s přípravou zase 
pospíšili. Rozpočet je vyrovnaný a silně proinvestiční. 
Opět chceme vypisovat veřejné zakázky v zimě, kdy sta-
vební firmy nemají tolik práce, a tak se v soutěžích mů-
žeme dostat na nižší ceny. Díky úsporám pak lze usku-
tečnit další akce, které zatím máme v rozpočtu pod 
čarou,“ vysvětlil starosta Petr Vícha. 

Do investic i oprav v oblasti bydlení půjde asi 150 
milionů. „Nejvíce si vyžádá příprava lokality Petra Cin-
gra pro rodinné bydlení. Máme na ni 40 milionů,“ sdělila 
vedoucí finančního odboru radnice Eva Giecková. 
Dalších 24 milionů vloží město do přestavby dvou 
bývalých domů s pečovatelskou službou ve Starém 
Bohumíně na moderní byty. Téměř 20 milionů si vy-
žádá zateplování cihlových domů, tentokrát v okolí 
Benešovy školy. 

Miliony zamíří také do dopravy. Začne výstavba 
nového dopravního terminálu u vlakového nádraží 
za 60 milionů, většinu nákladů by přitom měla pokrýt 
dotace. Dalších sedm milionů investuje Bohumín do 
poslední etapy cyklistického okruhu kolem Vrbického 
jezera a pět milionů do výstavby nového chodníku 
v Rychvaldské ulici. Vzniknou i nová parkovací stání, 
a to v ulicích Budovatelské a Čs. armády. Do sociální 
oblasti investuje radnice pět milionů korun. Domov 
Cesmína dostane nový výtah, společné prostory i šat-
ny pro zaměstnance díky půdní vestavbě. Rozběh-
nout se má také jeden z  největších projektů, 

Bohumínu se daří, opět bude stavět a modernizovat

(Pokračování na  str. 2)

Nová královna na pěveckém trůnu

Bohumínská pěvecká star 2019 
1. kategorie (1. až 3. třída) Nela Juřicová (ZŠ ČSA) 

2. kategorie (4. až 6. třída) Kristýna Ondrašková (ZŠ Skřečoň)

3. kategorie (7. až 9. třída) Magdaléna Adamusová (ZŠ Mládí, Orlová) 

4. kategorie (středoškoláci) Anežka Gernerová (Gymnázium Fr. Živného) 

Kategorie dvojic Jakub a Natálie Pěchovi (Gymnázium Fr. Živného)

Cena poroty Lucie Štěrbová (Masarykova ZŠ) 

Soutěž talentovaných žáků základních a středních škol Bohumínská pěvec-
ká star má za sebou úspěšný devátý ročník. Jeho absolutní vítězkou je dva-
náctiletá Magdaléna Adamusová z Orlové. Porotce i diváky oslnila prove-
dením písně Writing's on the Wall z Bondovky.

Do letošního pěveckého klání se 
přihlásila padesátka mladých talen-
tů. Ti museli nejprve projít »sítem« 
prvního kola, ze kterého vzešlo pět-
advacet finalistů. Před samotným 
galavečerem je ještě čekaly zkoušky 
na jevišti. „Soutěžící, z nichž mnozí 
stáli na pódiu poprvé, si zvykali na hu-
dební kulisu, rozsvícené reflektory 
a koncertní atmosféru,“ ozřejmil Lukáš 
Szebesta z pořádající K3 Bohumín.

Finále před našlapaným hledištěm 
se v bohumínském kině uskutečnilo 
14. listopadu. Soutěžící porotě i divá-

kům zazpívali jednu píseň podle 
vlastního výběru. U menších dětí 
padla volba na české písničky, starší 
školáci sahali po světových hitech. 
Tím byla také titulní píseň z Bondov-
ky Spectre, kterou skvěle zvládla žá-
kyně sedmé třídy Magdaléna Ada-
musová. Vyhrála svou kategorii 
a stala se také absolutní vítězkou. Na 
pódiu vystoupila i loňská Bohumín-
ská pěvecká star Anička Giecková, 
která zazpívala tři skladby a pobla-
hopřála nástupkyni na vokálním 
trůnu. 

Kdo vystoupení Magdy Adamuso-
vé v kině propásl, bude mít ještě 
šanci. Krom cen, které obdržela na 
místě, vítězství také zaručuje pěvec-
ká vystoupení na pěti akcích K3 Bo-
humín v roce 2020. (red)

Foto: Karel Balcar

Magdaléna

Adamusová
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Dojíždění pacientů za Ct vyšetřením do sousedních měst končí. 
V pavilonu »D« Bohumínské městské nemocnice začal 18. listo-
padu fungovat nový počítačový tomograf (Ct). umožní rychlou 
a přesnou diagnostiku akutních i chronických onemocnění. Ne-
mocnice za něj zaplatila necelých pět milionů, dalších 3,5 milio-
nu vložilo do stavebních úprav pro nové pracoviště město. 

Stavební práce pro vznik nového 
pracoviště odstartovaly v březnu. 
V létě dorazil vybraný přístroj a po 
sérii testů teď začíná sloužit pacien-
tům. „Nový CT přístroj je pro naši 
nemocnici klíčový, a to hlavně pro 
chirurgické a interní obory. Umožní 
provádět i náročná vyšetření rychle, 
přesně a efektivně,“ uvedl ředitel 
nemocnice Svatopluk Němeček. 

Samotné CT vyšetření trvá deset 
až třicet minut, vlastní skenování 
jen několik vteřin. Výsledky jsou 
k dispozici nejpozději následující 
den. V urgentních případech je 
mohou mít lékaři k dispozici oka-
mžitě. „Přístroj budeme používat 
k diagnostice akutních i chronických 
onemocnění. Nejčastěji při úrazech 
hlavy, páteře, při podezření na cévní 
mozkovou příhodu nebo k diagnos-
tice a posouzení rozsahu nádoro-
vých onemocnění,“ sdělila primářka 
radiodiagnostického oddělení Si-
mona Bobková.

Nové »cétéčko« má pro pacienty 
bohumínské nemocnice obrovský 
význam. „Díky přístroji už nebude-
me muset převážet pacienty s akut-
ními stavy do Karviné a  zpět. 
Transport vždy znamená časové 
zdržení, a to může ohrožovat život 
pacienta,“ dodal Němeček s tím, že 
by nemocnice měla ročně provést 

4,5 tisíce CT vyšetření.
Nemocnice v Bohumíně spadá 

pod křídla města. „Provozovat 
městskou nemocnici je malý zázrak, 
a přesto se nám to už třiadvacet let 
daří. Posledních pět let přispíváme 
ročně 18 miliony na provoz, ale 
hlavně jsme zde v průběhu let inves-
tovali téměř 200 milionů. Pro kom-
fort pacientů jsme rozdělili větší 
pokoje na menší, vybavili je novými 
toaletami a sprchami, pavilony jsme 
zateplili, zrekonstruovali jsme stra-
vovací provoz, vybudovali nové ope-
rační sály a opravili výtahy. Už teď 
se zamýšlíme nad jejím dalším roz-
vojem. Uvažujeme o rozšíření par-
kování a přesunu všech stávajících 
ambulancí do jedné budovy,“ sdělil 
starosta Petr Vícha.

 lucie BAlCAROVÁ

Jak by se asi tvářil t. G. Masaryk, kdyby jeho příznivci ničili veřej-
ný majetek? Nadšeně asi ne. Jeden takový »aktivista« nyní v Bo-
humíně bohužel řádí. Ohání se vznešenou myšlenou, ale přitom 
páchá jen škody.

Loni u příležitosti stého výročí 
republiky ožilo téma T. G. Masa-
ryka na náměstí. To nese jeho jmé-
no, ale zpodobnění »tatíčka« na 
něm chybělo. Po pečlivém zvážení 
nakonec vznikla na fasádě radnice 
bronzová pamětní deska s reliéfem 
TGM a připomínkou jeho návště-
vy Bohumína v roce 1930. Téma se 
zdálo být uzavřené, jenže nyní, 
zřejmě v souvislosti s třicátým vý-
ročím listopadových událostí, do 
něj neznámý kverulant opět zaryl. 
Zvolil při tom vskutku »státnic-
kou« formu - vandalství.

Neznámý barbar nejprve po-
sprejoval žulový sokl v parku, kte-
rý má už tak pohnutý osud. Kdysi 
se nacházel na náměstí a na něm 
socha TGM. Tu ale příznivci no-
vých pořádků v roce 1961 zničili 
a sokl povalili. Žulový blok pak 
skončil v parku, kde z něj pro změ-
nu zloději očesali symboly. Zbyla 
pouze pamětní deska z roku 1946 
a pod ní se nyní podepsal současný 
ničitel. S  tím se ale nespokojil 
a o pár dnů později posprejoval 
také fontánu na náměstí.

Barvu z vodního prvku úspěšně 
odstranila specializovaná firma, 
sokl v parku na očistu ještě čeká. 
Náklady za nápravu půjdou do ti-
síců, a radnice proto postoupila 
případ policii. Pokud chtěl aktér 
nápisů otevřít nějaký dialog, čeká 
ho pouze ten se strážci zákona.

 (tch)

Nemocnice zprovoznila 
moderní »cétéčko«

Vandal se ohání 
»tatíčkem«

(Pokračování ze str. 1)

 

Až do 20. prosince probíhá v domě U Rytíře na náměstí ve Starém 
Bohumíně prodejní vánoční výstava. Pořádá ji spolek Přátel bohu-
mínské historie a přispělo na ni čtyřiadvacet vystavovatelů. K mání 
jsou šperky, bižuterie, hračky, dekorace, perníčky, med, koření, bylin-
ky nebo výrobky z drátků, keramiky či ovčího rouna. Výstavu je mož-
né navštívit každé úterý a pátek od 15 do 18 hodin.

Vánoční výstava

Foto: Pavel Čempěl

Bohumínu se daří, opět bude 
stavět a modernizovat
budování lesoparku Na Panském. 
V rozpočtu na něj je téměř sedmnáct 
milionů. 

„Městu se finančně daří. Očekáváme, 
že i hospodaření letošního roku skončí 
přebytkem. Ten použijeme na posílení 
investic v příštím roce. Pod čarou máme 
necelých dvacet akcí, které projekčně 

připravujeme. Například výstavbu tří 
parkovišť v centru, přístavbu zimního 
stadionu, rekonstrukci interiéru smuteční 
síně nebo vznik nového rekreačního ob-
jektu se sociálním zázemím u Kališova 
jezera,“ uzavřel starosta Petr Vícha.

 lucie BAlCAROVÁ

Foto: Pavel Čempěl
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Nad Odrou ve Starém Bohumíně se pne nýtovaný ocelový most už 120 let. A nebýt 
dvou výbuchů trhavin za války, dodnes bychom jej obdivovali v celé kráse. Odru ve 
Vrbici překonává také krásný most, dokonce ověnčený prestižní cenou. Jeho zpraco-
vání už ale tak fortelné není. Po pouhých deseti letech služby potřebuje zásadní opra-
vu. Má k ní dojít příští rok a vyžádá si omezení dopravy.

Zavěšený most nad Odrou a Antošovickým 
jezerem se pyšní oceněním »Stavba roku 2008«. 
Což o to, jde o vskutku úchvatnou dominantu, 
ovšem stavbařům se na rozdíl od architektů tolik 
nedařilo. Most je v provozu od roku 2009 a po 
deseti letech už potřebuje rekonstrukci. Důvo-
dem je špatný stav hydroizolace nosné 
konstrukce.

„Na mostě byla použita stříkaná izolace, která 
se dnes už nevyužívá. Nově necháme položit na-
tavitelné asfaltové izolační pásy,“ informoval 
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Stu-
decký. Oprava znamená odfrézování vozovky, 
výměnu izolace a pokládku nového asfaltového 
koberce. Práce mají probíhat příští rok postupně 
na pravé a levé straně s tím, že jedna polovina 

mostu vždy zůstane průjezdná. Řidiči ale musí 
počítat s tím, že tady pro ně zbude v každém 
směru jen jeden pruh. Záruka mostu už vyprše-
la, takže bude opravu hradit ŘSD, tedy stát. Před-
pokládané náklady činí 65 milionů.

Není to zdaleka první problém mladé stavby. 
Soud už například před třemi lety řešil kovové 
prvky mostu. Projekt a smlouva totiž předepiso-
valy použití uhlíkové oceli s protikorozním ná-
těrem, jenže zhotovitelé místo toho sáhli po 
takzvané patinující oceli. Soud konstatoval, že 
má kvůli tomu most horší protikorozní vlastnos-
ti a kratší životnost. Podle verdiktu pak muselo 
konsorcium zhotovitelských firem za nevhodně 
použitý materiál vrátit ŘSD část nákladů.

Kvalita odvedených prací a použitých materi-
álů se ostatně podepsaly na celé ostravské dálni-
ci, která nechvalně proslula svými »hrby«. Zvl-
něný povrch se dosud opravoval pouze lokálně 
a provizorně. V nejbližších letech ale ŘSD hodlá 
kompletně zrekonstruovat celých osmnáct kilo-
metrů zfušované dálnice. V podstatě to znamená 
postavit celou autostrádu znovu. Náklady se za-
tím odhadují na 4,2 miliardy a práce mají trvat 
dva až tři roky.  Pavel ČEMPĚl

Hřbitov ve Skřečoni dostane ještě letos důstojný a vkusný 
vstupní prostor. Město se pustilo do rekonstrukce části 
oplocení. Místo klasického drátěného tady vzniká zděný 
plot s kovanými prvky.

Inovace se týká přístupu k mís-
tu posledního odpočinku u kap-
le. Jde o 25metrový úsek s bran-
kou a vjezdovou bránou. „Nový 
plot bude mít podezdívku z červe-
ných cihel, aby korespondoval se 
vzhledem kapličky,“ popsala Eva 
Liszoková z městského odboru 
životního prostředí a služeb.

Starý plot zhotovitelská firma 
odstranila, ale zachovala původní 
ocelové sloupky, které posloužily 
jako výztuž. Následovala betonáž 
základů a zednické práce. Na 
cihlovou podezdívku mezi slou-
py řemeslníci následně usadí ko-
vaná plotová pole. Kovaná bude 
také brána, která má imitovat 
historický vzhled. Nový hřbitov-
ní vstup má stát do Vánoc a měs-
to za něj zaplatí 240 tisíc.

Budovaný cihlový plot přímo 
navazuje na kapličku z  roku 
1906, která je součástí dvanácti 
zastavení naučné »červené stez-
ky«. Kaple je z režného zdiva, 
typického pro bohumínskou ar-
chitekturu, a loni prošla obno-
vou. Radnice nechala očistit fasá-
du, vyměnit chybějící kusy 
a nově cihly vyspárovat. Renova-
cí prošly také dveře a okna. Ta 
bude bohužel nutné znovu zask-
lít, protože koncem listopadu na 

hřbitově běsnil neznámý výtrž-
ník. Vytloukl v kapli okenní ta-
bule, poškodil rozestavěnou zeď 
a žádnou úctu neměl ani k ze-
mřelým. Na některých hrobech 
rozbil lampy, rozmetal květino-
vou výzdobu a svíce. Případem 
už se zabývá policie. (tch)

Projekt dostal cenu, provedení ale pokulhává

Vstup bude nový a červený

Most je 606 metrů dlouhý a hlavní pole nad Odrou 
má rozpětí 105 metrů. Zavěšení řeší 50 metrů vysoký 
ocelobetonový pylon a 2 176 lan.

Ačkoli se dálniční most pyšní titulem »Stavba roku« 
a slouží jen deset let, už potřebuje opravu.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. Vyvolá-
vací 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. lici-
tace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 682, čís-
lo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází ve vilce po-
stavené v roce 1927 v blízkosti cen-
tra města. Byt byl kompletně zre-
konstruován, je provedena nová GO 
elektroinstalace, byly vyměněny 
podlahy, dveře, v kuchyni je nový 
obklad pro linku, koupelna s WC 
byla celá zrekonstruována, nyní je 
v koupelně sprchový kout. Plocha 
pro výpočet nájemného 30,59 m2, 
celková plocha bytu 30,59 m2. Pro-
hlídka 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, čís-
lo bytu 47, I. kategorie, 10. nadzem-
ní podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti, školy, školky, zdravotní-
ho a nákupního střediska. Byt po 
celkové rekonstrukci. Součástí bytu 
2 balkony. Koupelna po rekonstruk-
ci se sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,51 m2, celko-
vá plocha bytu 53,01 m2. Prohlídka 
2.12. v 15.00-15.15 hodin a 3.12. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, proběhla generální oprava 
elektra, rekonstrukce koupelny 
a WC, vyměněny všechny vnitřní 
dveře. Kuchyň je bez linky a bez 
spížní skříně. Dům se nachází blíz-
ko centra města, v blízkosti jsou 
obchody, školka a škola. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,39 m2, celko-
vá plocha bytu 60,73 m2. Prohlídka 
9.12. v 14.30-14.45 hodin a 10.12. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 51, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou 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 nájem-
ného 62,57 m2, celková plocha bytu 
67,75 m2. Prohlídka 2.12. v 14.30-
14.45 hodin a 3.12. v 8.30-8.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 11.12. 
v 16.30 hodin. Podání přihlášky do 
9.12..

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 985, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v centru 
města v nízké zástavbě v blízkosti 
školy, školky a supermarketu. Byt 
s výklenkem. K bytu náleží sklepní 
kóje. Byt po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,11 m2, celková plocha bytu 56,09 
m2. Prohlídka 10.12. v 10.00-10.15 
hodin a 11.12. v 15.00-15.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 11.12. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 949, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům po rekonstrukci v blízkosti par-
ku. Žádaná lokalita v blízkosti cent-
ra. V blízkosti domu nákupní stře-
disko a autobusová zastávka. Byt po 
rekonstrukci s balkónem. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,76 m2, celko-
vá plocha bytu 54,22 m2. Prohlídka 
10.12. v 10.30-10.45 hodin a 11.12. 
v 14.30-14.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 16.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Komenského 1151, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní zateplený 

dům v centru města. Poblíž nákup-
ních možností, vlakového nádraží. 
Dům s výtahem. Byt s balkónem. 
V bytě zrekonstruovaná koupelna 
a WC, nové podlahové krytiny. Plo-
cha pro výpočet nájemného 57,81 
m2, celková plocha bytu 59,11 m2. 
Prohlídka 11.12. v 14.15-14.30 ho-
din a 12.12. v 10.00-10.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.12. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, nově napojen na centrální 
zásobování teplem. Plocha pro vý-
počet nájemného 98,80 m2, celková 
plocha bytu 98,80 m2. Prohlídka 
11.12. v 14.00-14.15 hodin a 12.12. 
v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 16.12. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, čís-
lo bytu 8, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
s plastovými okny. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 29,70 
m2. Prohlídka 11.12. v 14.45-15.00 
hodin a 12.12. v 10.15-10.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.12. v 16.45 
hodin.

lenka VACHtARČÍKOVÁ,  
majetkový odbor

Po obnově vnějšího pláště se chystá také přestavba interiéru 
smuteční síně ve Starém Bohumíně. V ní se nyní nachází také 
kolumbárium, jehož umístění uvnitř objektu na ochozu ale 
není praktické ani estetické. Město proto plánuje jeho přesun 
a vytipovalo vhodnější místa na otevřeném prostranství. 
Nová kolumbária mají vzniknout na hřbitovech v Novém 
a Starém Bohumíně.

O kolumbária, sestavy malých 
schránek jednotného vzhledu 
k ukládání pohřebních uren, je 
stále větší poptávka a často se na 
ně dotazují také Bohumíňáci. Ve 
městě sice pietní místo se 150 
schránkami existuje, ale je ne-
šťastně situované. Nachází se 
v uzavřené síni s přístupem po 
točitých schodech. Kóje jsou dře-
věné, a protože u nich pozůstalí 
zapalují svíčky, jsou i bezpečnost-
ním rizikem. Radnice proto hodlá 
ještě před rekonstrukcí interiéru 
síně kolumbárium přemístit, re-
spektive vybudovat dvě zcela 
nová.

Na stole už jsou první návrhy, 
které dávají kolumbáriím podobu 
»zdí«, bloků z červených cihel se 
schránkami. „Jedno z nich chceme 
situovat na novou část hřbitova ve 
Starém Bohumíně. V jeho zadním 
sektoru počítáme i se vznikem roz-
ptylové loučky, o kterou lidé také 
projevují zájem,“ sdělil místosta-
rosta Igor Bruzl.

Kolumbária jsou v posledních 
letech na vzestupu, svou roli hrají 

praktické i ekonomické důvody. 
Malé rozměry a nízké náklady na 
pořízení i údržbu. Bohumín proto 
hodlá jejich kapacitu rozšířit 
a další schránky mají vzniknout 
na novobohumínském hřbitově. 
Tady návrh řeší čtyři bloky opět 
z červených cihel v blízkosti cen-
trálního kříže. Nezávisle na vytvo-
ření nových urnových kójí se při-
pravuje také revitalizace tohoto 
místa posledního odpočinku 
v Novém Bohumíně. „Do budouc-
na chceme zachovat jeho přírodní 
ráz. V současnosti zde jsou dláždě-
né chodníky pouze po obvodu a je-
den přístupový ke kříži. Ještě by-
chom chtěli vybudovat chodník 
k pomníku padlým v první světové 
válce, ale tím dláždění skončí. 
Ostatní plochy i cestičky zůstanou 
travnaté,“ nastínila Eva Liszoková 
z radničního odboru životního 
prostředí a služeb. Doplnila, že 
má na hřbitově proběhnout i vý-
sadba keřů a terénní a zahradnic-
ké úpravy.

 Pavel ČEMPĚl

Hroby a urnové háje doplní i kolumbária

V pondělí 9. prosince ve 14 hodin proběhne ve velké zasedací síni 
radnice zasedání městského zastupitelstva. Zasedání je veřejné 
a vysílá jej v přímém přenosu TIK. Program jednání bohumín-
ských zastupitelů najdete na stránkách www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Úřední deska, na sociálních sítích nebo v měst-
ských vývěskách. (red)

Městské zastupitelstvo

Foto: igor Bruzl

Zástupci radnice vybrali vhodné plochy k umístění nových kolumbárií na hřbi-
tovech v Novém i Starém Bohumíně.
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Základem městské policie je práce v terénu, kde v některých situacích musí stráž-
níci prokázat dobrou kondici. i proto jsou fyzické testy prvním krůčkem přijíma-
cího procesu nových adeptů. Jedny takové proběhly 13. listopadu v Bohumíně, 
protože městská policie potřebovala doplnit stavy.

Uchazeči musí nejprve předvést, že fyzicky 
zvládnou situace, k nimž může během služby 
dojít. Například pronásledovat pachatele nebo 
zpacifikovat agresivního výtržníka. I běžná 
»klidná« pochůzka, při které hlídky nachodí 
desítky kilometrů, vyžaduje dobrou kondici. 
Adepti proto v rámci testů absolvují sérii spor-
tovních disciplín. Patří mezi ně běh na sto 
a šestnáct set metrů, skok z místa do dálky, 
šplh, shyby na hrazdě, sedy-lehy či kliky.

Bohumínská městská policie vznikla před 
sedmadvaceti lety a někteří z původních stráž-
níků už odcházejí do důchodu. Je tedy třeba 
doplnit tým. Jenže i v této profesi, podobně 
jako v mnoha dalších, se ukazuje, že »nejsou 
lidi«. Zatímco v minulosti vybírala policie  
z deseti až dvaceti zájemců, nyní dorazili pou-
ze čtyři ve věku od 21 do 54 let, přičemž bo-
dové limity fyzických testů splnili jen dva 
nejstarší.

Z úspěšných adeptů si strážníci nakonec 
vybrali jednoho nového kolegu, druhého si 
ponechají v »zásobníku« a osloví jej, když se 
uvolní další post. Dobrou kondici už vybraný 
kandidát prokázal, ale další zkoušky má ještě 
před sebou. „V prosinci začíná v Ostravě kurz, 
během kterého se uchazeč musí připravit na 
závěrečné prolongační zkoušky před komisí,“ 
nastínil zástupce ředitele městské policie 
Roman Honysz. Dodal, že strážník »čekatel« 
se musí seznámit s příslušnou legislativou, 
udělat si zbrojní průkaz a projít kurzem 
sebeobrany.

V Bohumíně nyní působí devětatřicet stráž-
níků, které při službě v terénu doplňuje ještě 
osm asistentů prevence kriminality. Od léta 
příštího roku se počet asistentů zvýší na deset.
 (tch)

Cestující z Nové Vsi přišli o autobusovou zastávku Na Valech. 
Riskantním manévrem ji srovnal se zemí neznámý řidič kamio-
nu. Z místa pak ujel. Radnice nyní řeší, zda zděnou zastávku 
opraví, nebo zde vybuduje zcela novou.

Ke kuriózní nehodě došlo 15. lis-
topadu pozdě večer. Kamioňák 
pravděpodobně za skřečoňským 
přivaděčem netrefil na kruhovém 
objezdu výjezd na dálnici a odbočil 
o ulici dříve. Ocitl se tak za tmy 
v Nové Vsi na úzké silnici, kde platí 
zákaz těžkotonážní dopravy. 
Šoférovi to muselo brzy dojít a sna-
žil se otočit. Zvolil k tomu asfaltový 

plácek Na Valech, jenže podcenil 
rozměry soupravy kamionu a smetl 
zastávku i s ocelovou konstrukcí. 
Přestože při kolizi musel poškodit 
i vůz, vůbec se neobtěžoval zastavit 
a šlápnul na plyn.

Dopadnout viníka půjde jen stě-
ží. V okolí nejsou kamery a svědci 
sice kamion zahlédli, ale ve tmě ne-
mohli identifikovat žádné poznávací 

znaky natož espézetku. Město, které 
zastávky spravuje, nyní vyčísluje 
škodu a bude případ řešit jako po-
jistnou událost. Také je třeba roz-

hodnout, zda přístřešek opravit, 
nebo postavit nový. Při volbě druhé 
varianty by šlo o moderní prosklený 
typ zastávky. (tch)

Strážníci hledali do týmu nové kolegy

Zbloudilý kamion 
smetl zastávku

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Uchazeči musí nejprve zvládnout fyzické testy a splnit 
bodové limity. Ty se liší podle věkových kategorií.

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

Silniční maják městské policie
 ● V Ostravské ulici kontrolovala 

hlídka 18. října řidiče (42) škodovky. 
Šlo o známou firmu s drogovou mi-
nulostí a také tentokrát byla zkouška 
na návykové látky pozitivní. Test od-
halil užití pervitinu, odběr krve ale 
řidič odmítl. Jeho případem se bude 
zabývat správní orgán. Také spolujez-
dec v autě má vroubek a zajímala se 
o něj policie, proto si jej také na mís-
tě převzala.

 ● V Bohumínské ulici v Rychvaldu si 
strážníci 20. října krátce po půlnoci 
všimli neosvětleného opelu a chtěli 
jej zkontrolovat. Řidič (28) ale se-
šlápnul plyn a snažil se ujet. Ke své 
smůle však v jednu chvíli odbočil do 
slepé ulice a byl v pasti. Následně se 
ukázalo, že má soudní zákaz řízení až 
do poloviny roku 2021.

 ● Dopoledne 3. listopadu kličkoval 
v ulici 9. května šofér hyundaie. Vy-
tvořila se za ním kolona, protože ho 
kvůli stylu jízdy nebylo možné před-
jet. Řidič (52) nakonec vjel do slepé 
ulice u Kauflandu, kde jej zkontrolo-
vala hlídka. Bylo zjevné, proč se mu 
nedařilo udržet přímý směr jízdy. 

Nafoukal 2,13 promile.
 ● Neosvětlený ford jel 4. 

listopadu hodinu před 
půlnocí ulicí 1. máje ve Skřečoni. Při 
následné kontrole se řidič (29) snažil 
zmást hlídku a vydával se za někoho 
jiného. Neúspěšně. Také tento pirát 
má zákaz řízení až do půlky roku 
2021.

 ● Od restaurace ve Staré kolonii 
v Rychvaldu odjížděl 5. listopadu 
pozdě večer řidič (55) renaultu. V re-
stauraci neseděl u pita, dechová 
zkouška prokázala přes jedno promi-
le. Větším překvapením ale bylo, že 
muž už dvanáct let nevlastní řidičský 
průkaz. Přišel o něj v roce 2007 a ce-
lou dobu se úspěšně vyhýbal policej-
ním kontrolám.

 ● * Večer 5. listopadu si strážníci 
v Sokolské ulici v Záblatí všimli řidi-
če, který byl podezřelý nejistým způ-
sobem jízdy. Při kontrole byl ze šofé-
ra (45) nissanu cítit alkohol, ale 
odmítl dechovou zkoušku i odběr 
krve. O jeho potrestání proto roz-
hodne správní orgán. (red)
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Dokud to klimatické podmínky dovolují, opravy komunikací 
v Bohumíně neustávají. Nový povrch dostal v uplynulých dnech 
chodník na drátovenském mostě nad železnicí. Rána už byla 
sice chladná a při pokládce se z horkého asfaltu efektně kouřilo, 
nicméně dvě firmy, které na rekonstrukci spolupracovaly, stihly 
vše dokončit včas.

Dosavadní litý asfalt na 1,2 met-
ru širokém chodníku už byl značně 
narušený a popraskaný. Firma jej 
těžkou technikou odbagrovala, vy-
spravila obruby a vyměnila také 
oplechování mostu, 70 metrů okap-
nic. Finálním krokem byla poklád-
ka litého asfaltu, kterého se zhostila 

druhá firma. Nový povrch dostal 
úsek 170 metrů dlouhý. Za veškeré 
práce zaplatilo město 300 tisíc.

Oprava chodníku na mostě byla 
jedním z posledních bodů letošní 
údržby městských komunikací. De-
finitivní tečkou, kterou chce radni-
ce stihnout ještě do zimy, jsou plá-

nované úpravy ve Dvořákově ulici 
za parkem. Tu lemují chodníky 
z obou stran, přičemž jedna už pro-
šla obnovou a dostala zámkovou 
dlažbu. Druhá je v tristním stavu, 
ale protože je v klidné ulici téměř 
nevyužívaná a jaksi »navíc«, radni-
ce se rozhodla tuto pasáž zrušit. 
„Staré, plevelem zarostlé kostky od-
straníme a plochu zatravníme. Nově 
pak upravíme a vydláždíme pouze 
vchody k brankám a vjezdy do dvo-
rů,“ informoval vedoucí odboru 
životního prostředí a služeb Jan 
Jeziorský.

Bohumín letos do údržby měst-
ských silnic vložil šestnáct milionů, 
do oprav a budování chodníků de-
vět milionů. Zastupitelé už také 
schválili rozpočet pro příští rok, ve 
kterém na údržbu komunikací vy-
členili celkově patnáct milionů. „Už 
máme vybraná místa k opravám 
a připravujeme výběrová řízení,“ 
potvrdil Jeziorský. Částka na rok 
2020 ale jistě není konečná, město 
vždy v průběhu roku prostředky na 
servis komunikací operativně na-
vyšuje. (tch)

už dvacet let mohou diváci v Bohumíně sledovat místní zpravodajství na svých 
obrazovkách. televizní informační kanál (tiK) začal vysílat v roce 1999. Za dvě de-
kády se u mikrofonu vystřídalo třináct moderátorů, kteří uvedli 13,5 tisíce 
reportáží.

Na sklonku 90. let začala v Bohumíně fungo-
vat kabelová televize, jejímž prostřednictvím 
bylo možné nabídnout domácnostem krom 
celoplošných televizí i tu místní. U jejího zrodu 
stál rodinný tandem Spáčilů, otec Jiří se synem 
Markem. „Měli jsme základy, ale nebyli jsme 
žádní profíci, učili jsme se za pochodu,“ zavzpo-
mínal Marek Spáčil. »Rodinná« TV Marko od 
samého počátku spolupracovala s městem 
a první studio vzniklo přímo v budově radnice. 
Tehdy ještě nedisponovalo počítačem a natáče-
lo se na kazety. „Komentáře musel spíkr namlu-

vit najednou. Když se spletl, nebo se něco poka-
zilo, museli jsme to jet celé znovu. I proto se 
zprvu nad drobnými chybkami řečníků přivíraly 
oči,“ popsal Spáčil. Pořízení digitální kamery 
a počítače po roce vysílání práci ulehčilo, i když 
první výpočetní technika byla velmi pomalá.

V začátcích neměla televize stálého moderá-
tora. Před kamerou a mikrofonem se střídali 
externisté nebo pracovníci úřadu. Zkrátka kdo 

měl ruce a nohy, četl zprávy. Až po roce a půl 
posílila tým první stálá redaktorka. S dalšími 
roky, zkušenostmi a novými technologiemi se 
televize stále vyvíjela.  A také díky internetu 
a pozemskému vysílání oslovovala stále větší 
okruh diváků.

TIK, tedy bohumínské zpravodajství, je do-
dnes vlajkovou lodí televize. Mnohaletou tra-
dici mají také přímé přenosy ze zastupitelstva 
nebo z besed. K nim postupně přibyly další 
pořady, například talkshow Studio B či soutěžní 
Kdo ví, odpoví. Videostudio TV Marko, které 
od roku 2009 působí v novém zázemí, se navíc 
krom televize věnuje veškeré audiovizuální 
tvorbě. Vznikají tady spoty, klipy i  filmy.  
K letošním kulatým narozeninám si také tele-
vize »nadělila« novinku, moderní vizuál. S no-
vým logem TV Marko i vysílání TIK se diváci 
budou setkávat od nového roku. (tch)

letošní opravy finišují, další už se chystají

Dění ve městě dvě dekády na obrazovkách
Listopadová obnova chodníku na drátovenském mostě.

Archiv: tV Marko

Foto: Pavel Čempěl
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Ponožky zahřejí nožky, srdíčka u srdíčka. V městském domově Cesmína ve Starém 
Bohumíně panovala 19. listopadu sváteční, předvánoční atmosféra. A k té pocho-
pitelně patří předávání dárků. Prezenty obyvatele domova mile překvapily, udělaly 
jim radost a některé i upřímně dojaly.

Klienty domova navštívili zástupci radnice, 
centra sociálních služeb a především členky 
klubu seniorů. Právě ony přišly na jaře s myš-
lenkou plést ponožky, které by zahřály důchod-
ce v domovech.

„V Bohumíně se projekt zrodil a v místních 
domovech jsem si pak ověřil, že o ponožky bude 
skutečně zájem. Navíc jsme mohli do této aktivi-
ty zapojit i klienty. Pletení už sice mnozí nezvlád-

nou, ale pomáhali třeba se stáčením klubíček. 
Posílilo to jejich pocit potřebnosti a užitečnosti,“ 
uvedl Ivan Sekanina, předseda spolku Počte-
níčko, který pletařský projekt zastřešil. Takzva-
ný Klub ponožka následně expandoval za hra-
nice Bohumína. V kraji se do něj zapojilo 70 
pletařek z osmi měst. Celkem se jim podařilo 
zhotovit 510 párů, přičemž iniciátorky z Bohu-
mína jich upletly rovnou 160.

Jehlice v šikovných rukou začaly kmitat 
v dubnu a nyní nastal čas hotovými výrobky 
obdarovat klienty. Ponožky postupně putují do 
deseti domovů v kraji včetně tří bohumín-
ských. Kromě praktických teplých »fuseklí« 
dostali obyvatelé domovů i dárky srdeční. Zho-
tovily je studentky bohumínského gymnázia 
Gábina Grillová a Zuzana Starzyková. Pro po-
těšení seniorů ušily 130 pestrobarevných 
srdíček.

„Děkuji dívkám za milý nápad a především 
ženám, pletařkám. Dělají vše zdarma a ve svém 
volnu, pletou, shánějí vlnu,“ ocenil Sekanina. 
Klub ponožka předvánočním obdarováváním 
rozhodně nekončí. Snahou je vytvořit síť klubů 
a dobrovolníků napříč celým krajem i dalšími 
regiony. Už nyní se do projektu zapojily kluby 
a  domovy důchodců ze Zlínského kraje 
a z Prahy 8. (tch)

Svatební šaty z první republiky i ty současné. Skupina tvůrčích 
žen, které si říkají »krojovanky«, připravila retrospektivní vý-
stavu. Představuje vše, co za uplynulých sto let provázelo páry 
při vstupu do manželství. Originální výstava je v Salonu Ma-
ryška na náměstí t. G. Masaryka k vidění do 23. ledna.

Krojovanky se scházejí praktic-
ky každý týden a svatební téma 
patří k těm nejoblíbenějším. K vý-
stavě tak byl jen krůček. „Dámy 
sáhly do svých fotoalb, šuplíků, šifo-
nérů, komod a šly dokonce na půdu 
pro starou dřevěnou truhlu, aby 

bylo kam dát věno pro nevěstu,“ 
uvedla předsedkyně spolku Ma-
ryška Kamila Smigová. 

Svatební fotografie (pra)babiček 
a (pra)dědečků, oznámení, blaho-
přání, dobové oddací listy, svateb-
ní dary. Řadu materiálů zapůjčila 

veřejnost. „Velmi zajímavý je foto-
grafický »panel času«. Na výstavě 
máme snímky dvou tehdy ještě mla-
dých svobodných párů, vedle jejich 
svatební fotografie a trilogii doplňu-
jí obrázky ze současnosti, kdy man-
želé slavili kamennou a platinovou 
svatbu,“ popsala umělecká vedoucí 
krojovanek Alena Krobotová.

Výstava nazvaná »Svatba... pod 
závojem vzpomínek« připomíná, 
jak jde čas, jak se měníme, jak za-
kládáme rodinu, která se časem 
rozrůstá. Rodí se pokračovatelé 

tradice. Společnost se mění, man-
želský slib, ať už na radnici nebo 
v kostele, zůstává. Expozici si mo-
hou návštěvníci v Salonu Maryška 
prohlédnout vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Vlastivědně-etnografický klub 
krojovanek funguje při spolku Ma-
ryška od roku 2011 a věnuje se 
zejména obnově tradice bohumín-
ského kroje. Krojovanky vytvořily 
už několik samostatných výstav.  
 (luk)

Praktické teplé dárky i milé potěšení

Manželské ano dnes a před sto lety 

Pletařky z bohumínského klubu seniorů věnovaly oby-
vatelům Cesmíny teplé ponožky. Připojily se i studentky 
gymnázia s vlastními milými srdíčky.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: lukáš Kania
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Základní kynologická organizace (ZKO) Rychvald sdružuje 
mnoho členů z regionu. letošní rok byl na rychvaldském cviči-
šti mimořádně pestrý.

Na cvičišti pravidelně každou 
neděli probíhal trénink poslušnos-
ti podle věku a stupně vycvičenosti. 
Po dohodě mohli zájemci trénovat 
také v dalších dnech. Nácvik spor-
tovních obran vyžaduje přítomnost 
figuranta a organizaci se letos po-
dařilo zajistit hned tři, takže pejsci 
»kousali« dvakrát i třikrát týdně. 

Na jaře organizace uspořádala 
kurz základní ovladatelnosti psa, 
v červnu na akci rychvaldské zá-
kladní školy předvedli pejsci dětem 

poslušnost i obranu. V září organi-
zovala ZKO Rychvald pátý ročník 
prestižního Rychvaldského závodu, 
kterého se zúčastnilo šestadvacet 
psů z celého kraje. Ač počasí ne-
přálo, sešel se také velký počet di-
váků. 

V průběhu roku proběhly čtyři 
zkoušky z výkonu psa a psovoda 
pod dohledem rozhodčího České-
ho kynologického svazu. Také se 
uskutečnila zkouška chovnosti bo-
xerů a další akce. 

S přicházející zimou pejskům se-
zona rozhodně nekončí, chovatelé 
se budou nadále pravidelně scházet 
a trénovat. ZKO Rychvald děkuje 
hlavním sponzorům Rychvaldské-
ho závodu, kterými byli Lenka 
Skulinová – prodej chovatelských 
potřeb a krmiv Rychvald, veteri-
nární klinika Veticea Dolní Lutyně, 
veterinární klinika ABvet Bohu-
mín, Happypet Český Těšín, Tropic 
– chovatelské potřeby Bohumín, 
Arnošt Žárski – krmiva pro psy.

 Marcela BOtOŠOVÁ,
 ZKO Rychvald

Znovu po roce se v rámci 17. ročníku turnaje mistrů města 
Bohumína schází kulečníková elita z Česka a Rakouska. Bě-
hem prvního prosincového víkendu změří své síly devět hrá-
čů, kteří bohumínskému publiku předvedou své umění ve 
třech herních disciplínách.

Turnaj se koná v domovské her-
ně BC Bohumín na náměstí Bu-
doucnosti. Diváci se mohou těšit 
na špičkové české hráče v čele 
s Markem Fausem a čerstvým mi-
strem České republiky v kádru 
52/2 Miroslavem Andrejovským. 
Rakouský sportovní karambol 
bude reprezentovat Andreas Re-
ichner. Fanoušci mají vstup zdar-
ma a v neděli odpoledne před 

slavnostním vyhlášením vítězů 
proběhne divácká tombola s hod-
notnými cenami.

Přijďte se potěšit pohledem na 
výkvět českého a  evropského 
sportovního kulečníku. V sobotu 
7. a v neděli 8. prosince vždy od 
10 hodin. Generálním partnerem 
turnaje je město Bohumín. Po-
drobnosti na webu bcbohumin.cz.

 libor KuliCH, BC Bohumín

  S P O R t

Hasičský potěr z celého Karvinska zaplnil dopoledne 23. listopadu sportovní halu. 
Konal se tady už pátý ročník soutěže v požárním sportu »Hala Bohumín«. Mítink rok 
od roku roste a získává na popularitě. letos se do bojů zapojilo 170 mladých závod-
níků.

Na přípravě pohárové soutěže se podílely 
všechny jednotky bohumínského okrsku. Míst-
ní dobrovolní hasiči připravili pro soutěžící tři 
štafetové disciplíny - požárních dvojic, 4 x 40 
metrů a uzlovou štafetu.

Zasoutěžit si do Bohumína přijely děti a do-
rostenci z celého Karvinska a pozvání přijali 
také mladí hasiči z polských Gorzyc. Zúčastnilo 
se patnáct hasičských sborů, které postavily čty-
řiatřicet soutěžních týmů. Závodníci v pětičlen-

ných skupinách běhali, zdolávali kladinu či ba-
riéru, zapojovali a smotávali hadice, předváděli, 
jak rychle umí uvázat speciální typy uzlů.

Z bohumínských jednotek vyslaly své týmy 
do bojů sbory ze Skřečoně, Vrbice, Šunychlu  
a Kopytova. Malým Bohumíňákům se letos moc 
nedařilo a na stupně vítězů se probojovala pou-
ze Skřečoň v kategorii mladších žáků (6 až 10 
let). V konkurenci jedenácti týmů obsadila dru-
hou příčku. Těsně pod bednou na čtvrté příčce 
skončil mladší Kopytov a Šunychl v kategorii 
starších žáků (11 až 15 let), v níž soupeřilo šest-
náct oddílů. Jednoznačným vítězem pátého roč-
níku bylo Těrlicko, které vyhrálo všechny kate-
gorie a v dorostenecké mělo dokonce double, 
zlato i stříbro.  (tch)

Pět let hasičského sportu v hale

Aktivní rok na kynologickém cvičišti

Kulečníkový turnaj mistrů 

Foto: Pavel Čempěl

Foto: ZKO Rychvald
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Nemají páníčky ani svůj domov, to ale neznamená, že jsou úpl-
ně opuštění. O pejsky z bohumínského útulku se stará tým mi-
lovníků zvířat a osud chlupáčů není lhostejný ani dobrovolní-
kům. V sobotu 16. listopadu se jich sešlo více než dvacet. 
Vyhrnuli si rukávy, zapojili se do brigády a pak vyrazili s hafany 
na procházku.

Podzimní brigáda v městském 
útulku v Šunychlu předčila účastí 
všechna očekávání. Dorazila stabil-
ní parta dobrovolníků, ale i nové 
tváře. V tomto směru se výborně 
osvědčila výzva na sociálních sítích, 
na kterou řada nadšenců zareago-
vala. „Pracovali jsme od půl desáté 
do jedné. Uklidili jsme listí, exkre-

menty a další nepořádek ze všech 
pěti výběhů. Lidé, kteří dorazili ve 
svém volném čase, se zapojili s vel-
kým nasazením. Odvedli kus práce,“ 
ocenila spoluorganizátorka brigády 
Radka Matonogová z útulku.

Po výbězích se brigádníci vrhli 
na kotce. Také je vygruntovali 
a před zimou vystlali izolační dře-

vitou vlnou. „Dříve jsme používali 
slámu, ale vlna je pohodlnější pro 
pejsky i pro nás. Nedrolí se, netřepí 
a úklid je jednodušší,“ vysvětlila 
Matonogová. Dodala, že v útulku se 
sešla dobrá parta dobrovolníků 
a v přestávkách byl čas i na  občer-
stvení a seznámení. A ve finále si 
užili i pejsci, které účastníci vzali 
provětrat. Proběhli se s nimi v are-
álu nebo se vypravili na procházku 
po okolí.

Brigáda byla velmi úspěšná a už 
pomalu klepe na dveře další akce. 

V sobotu 21. prosince od 12 do 16 
hodin se už posedmé uskuteční Vá-
noce v útulku. Vítáni budou ná-
vštěvníci s dárky, krmivem, dekami 
a přikrývkami. Akci tradičně pro-
vází i společenská část a seznámení 
s chodem útulku. Zimní novinkou 
letos bude stánek s veganským ob-
čerstvením, který měl v útulku pre-
miéru během dne otevřených dveří. 
Tehdy se po bezmasých pochuti-
nách zaprášilo do dvou hodin, nyní 
proto bude ve stánku nabídka bo-
hatší. (tch) 

   ž i VO t  V E  M Ě S t Ě

Zapotili se, aby pomohli pejskům

Jakmile hodiny na věži starobohumínského kostela odbily 11. listopadu 11 hodin, 
účastníci pietního aktu položili kytice k památníku na zdejším náměstí. Připomněli si 
tak Den veteránů a uctili památku žijících i padlých vojáků všech válek.

Den veteránů, někdy nazývaný též Den přímě-
ří či Den vzpomínek, si lidé připomínají od roku 
1919. O rok dříve, 11. listopadu přesně v 11 ho-
din, totiž došlo k podpisu příměří mezi Spojenci 

a Německem a oficiálnímu ukončení první svě-
tové války.

Už 100 let svět v přesně daný den a hodinu 
uctívá válkou zmařené životy a lidi, kteří konflik-

ty nezpůsobili, a přesto se jich museli účastnit. 
V Bohumíně se pietní akt koná u památníku pad-
lým v obou světových válkách ve Starém Bohu-
míně. Účastníci věnovali žijícím i padlým veterá-
nům tichou vzpomínku, položili u pomníku 
kytice a zapálili svíce. U monumentu na náměstí 
Svobody se letos aktu zúčastnili zástupci města, 
děti z místní mateřinky a členové Československé 
obce legionářské - jednoty Ostrava 1. Bratři vzpo-
menuli příslušníky I. zahraničního odboje čest-
nou stráží v historických stejnokrojích českoslo-
venských legií v Rusku, Itálii a Francii. (red)

Pietně uctili válečné oběti

Foto: Radka Matonogová

Foto: Pavel Čempěl
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Jeho hlavní disciplínou je box, v tomto sportovním odvětví se 
stal například vicemistrem Śląska v těžké váze. Bohumíňáka 
Martina Krále (30) ale zajímají i další bojová umění a techniky, 
ve kterých se průběžně zdokonaluje. A své dovednosti také 
předává. Před třemi lety založil oddíl Honorra a trénuje přísluš-
níky ozbrojených složek i další zájemce. Z nich si ale vybírá.

Martin Král dnes trénuje svěřen-
ce KSW Boxing Odra Wodzisław 
Śląski a soutěžní boxerský oddíl 
v minulosti vedl i v Bohumíně. 
U nás se ale rohování netěší takové 
oblibě jako v Polsku, a tak místní 
klub transformoval. Otevřel jej ve-
řejnosti a rozšířil box o další bojo-
vá umění, především ta východní. 

V nich se sám stále zdokonaluje. 
Absolvoval výcvik pod vedením 
mistra Shi Heng Zhu a získal certi-
fikát Czech Shaolin Temple, vel-
kým přínosem pro něj byly také 
lekce Jána Vasilenka, zakladatele 
bojového systému Wa-te jitsu dó. 
Dále si osahal Kyusho (sebeobrana 
založená na ochromení nervového 

systému protivníka), Tantó (boj 
s nožem) nebo armádní systém 
Hand to Hand Combat. „Mým vel-
kým koníčkem je Glíma, bojové 
umění vikingských válečníků, do-
dnes populární na Islandu. Vzdále-
ně připomíná řeckořímský zápas,“ 
vyznal se Král.

Všechny zkušenosti nyní Martin 
Král předává dál. Trénuje některé 
městské strážníky, policisty, pra-
covníky vězeňské služby a zájemce, 
kterým se dovednosti mohou v je-
jich profesi hodit. „Výcvik přizpůso-
buji reálným situacím, k nimž může 
dojít třeba na ulici,“ vysvětlil Král 
s tím, že jde o techniky sebeobran-
né. Proto si také »žáky« vybírá, 
posláním Honorry není vycvičit 
nevypočitatelné rváče. Tréninky 
probíhají tři až pětkrát týdně v tě-
locvičně v Nerudově ulici nebo 
v zázemí ve Wodzisławi, kde je 
k dispozici i ring.

Martin Král, který v listopadu 
získal profesionální licenci instruk-
tora bojových umění se státní 
zkouškou, školí dvě desítky zájem-
ců z Bohumínska a zhruba stejný 
počet »žáků« má v Polsku. Volí 
individuální přístup a své »know 
how« si hlídá. Proto také nesdílí 
videa z tréninků na sítích. Kdo je 
chce vidět, musí dril zažít na vlast-
ní kůži. Pavel ČEMPĚl

Do školní družiny Benešovy školy zavítali za dětmi strážníci 
Městské policie Bohumín. Beseda s praktickými ukázkami pro-
běhla 12. listopadu v rámci vzdělávacího projektu »Krok za 
krokem«.

Strážníci nejprve malé poslu-
chače vyzpovídali, aby se dozvědě-
li, co všechno už o městské policii 
vědí.  Po sérii dotazů přednášející 
pohovořili o zásadách bezpečného 
chování a dodržování pravidel 
v různých situacích. 

Strážci zákona nepřišli s prázd-
nou, žákům představili svou vý-
stroj a pomůcky. Děti si některé 
z nich mohly také vyzkoušet. 
A došlo i na praktické ukázky, na-

příklad zákrok proti pachateli 
nebo zkoušku v brýlích, které si-
mulují požití alkoholu či drog. Po 
jejich nasazení se žáci přesvědčili, 
jak je obtížné po požití návykové 
látky zvládnout běžnou chůzi nebo 
míjet překážky. Na závěr zajímavé 
besedy obdržely děti malý dárek, 
omalovánku a propisku.                                                                        

 Petra KOSARZOVÁ, 
 Světlana GAluSZKOVÁ, 
 vychovatelky školní družiny

»Bojovníky« školí v ringu i tělocvičně

Strážníci ve školní družině

Foto: Honorra

Svěřenci z polského oddílu KSW Boxing Odra slaví úspěchy hlavně v ringu.

Zkušenosti Martin čerpal i u Jána Vasilen-
ka, předsedy Atara karate klubu a zakla-
datele bojového systému Wa-te jitsu dó.

Martin Král po vyhraném boxerském 
zápasu výsledkem KO s přítelkyní Ve-
ronikou, která je mu velkou oporou.

Foto: ZŠ Beneše

17. listopad 
v Bohumíně 
V minulých dnech si naše země 
připomínala 30. výročí sametové 
revoluce. 

Jedná se o zásadní dějinnou 
událost v našich životech. Nastala 
doba svobody projevu, lidé mohli 
vzít život do vlastních rukou, 
mohli začít podnikat, otevřely se 
hranice, lidé mohli cestovat po ce-
lém světě, mohli si plnit své sny. 
Životní úroveň se podstatně zvý-

šila, zlepšilo se životní prostředí, 
zdravotní stav obyvatel, prodlou-
žila se délka života. 

Mnohá města a obce naší země 
na počest tohoto výročí připravila 
různé akce, probíhaly koncerty, 
přednášky, byly odhalovány pa-
mětní desky.

Bohumínská ODS oslavila výro-
čí malou připomínkou. Na náměs-
tí T.G.M. bylo zapáleno 30 svíček 
v symbolickém tvaru hořícího srd-
ce a členové ODS vypustili 30 ba-
lónků jako symbol nabyté svobody 
a poděkování za ni.

Věříme, že si svobodu nadále 
uhájíme.

 Karin KluSOVÁ
předsedkyně místního sdružení ODS

POLITIKA
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REALITY
 ● Nabízím pronájem garáže v druž-

stevním domě u parku, ul. J. Palacha č. 
652. Cena 1 000 Kč měsíčně. Tel.: 604 
210 447, e-mail: loder.j@seznam.cz.

 ● Hledám ke koupi byt v Boh, Orl, 
Ka a okolí, bez RK. Tel.: 736 228 883.

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

 ● Vedení účetnictví firem i nezisko-

vých organizací, vyúčtování dotačních 
titulů, zpracování žádostí o dotaci, ve-
dení daňové evidence pro OSVČ, ve-
dení mzdové agendy včetně persona-
listiky a zpracování daňových přiznání. 
Dana Ambrozková, tel.: 777 622 937, 
e-mail: dana.ambrozkova@gmail.com, 
FB: DAně a účetnictví v Pohodě.

 ● Převedu záznamy z videokazet na 
DVD nebo flešku. Levně. Tel.: 777 554 
484.

 ● 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@se-
znam.cz, www.cistyautointerier.cz.

 ● Masáž jako dárek, výrazné slevy pro 
seniory, masáž na míru. Bohumín, Ko-
menského 554, tel.: 724 340 942.
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 
staré věci i poškozené, případně celé 
pozůstalosti. Platíme hotově, přijede-
me. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602 
796 422.

 ● Med z Jeseníků od Luďky přemístěn 
za park. Tel.: 776 684 719.

INZERCE

Záblatská sokolovna patřila 16. listopadu memoriálu Miloše 
Freitaga ve stolním tenisu. turnaj na počest významné osob-
nosti místní tělovýchovné jednoty se uskutečnil popatnácté.

K pingpongovým stolům se po-
stavili hráči Sokola Záblatí, Sokola 
Bohumín a dalších jednot a klubů 
z Rychvaldu, Orlové, Opavy, Olo-
mouce a ostravských obvodů Pří-
voz, Svinov a Poruba. Hlavní sou-
těž nabídla dvouhru mužů bez 
omezení (okresní soutěž – extrali-
ga), vedlejší pak dvouhru mužů 

nezařazených v oblastním žebříč-
ku a dvouhru mužů nad 50 let.

V hlavním klání zvítězil domácí 
Ondřej Bolcarovič (TJ Sokol Záb-
latí), ve vedlejší soutěži Dalibor 
Kolek (TJ Sokol Bohumín) a ve 
veteránské kategorii slavil vítěz-
ství Jaroslav Blatný (SK Ostrava-
-Svinov) (red)

Pingpongový memoriál

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

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 

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

V pátek 6. prosince od 18 hodin se ve sportovní hale uskuteční zápas su-
perligy florbalistů mezi celky FBC ČPP Bystroň Group Ostrava a AC Ace-
ma Sparta Praha. Utkání v rámci propagace florbalu pořádá domácí 1. SC 
Bohumín '98. Několikrát za sezonu se superligový duel hraje na neutrální 
půdě, kdy nejlepší týmy předvádějí fanouškům atraktivitu florbalu. V bo-
humínské hale vyrostou mobilní tribuny, aby se kapacita zvýšila na poža-
dovaných 300 diváků. Připraven bude  doprovodný program, občerstvení 
a soutěže pro diváky. Vstupné je 30 korun, ženy a děti jdou zdarma. (bir)

Svátek florbalu v Bosporu
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VZPOMÍNKY

V letošním roce odešla naše milovaná maminka, 
babička, prababička a praprababička, 

paní Eliška SPÁČILOVÁ.


V listopadu jsme si připomněli jejích nedožitých  
93 let. Vzpomínají všichni nejbližší, 

jenž ji mají stále ve svém srdci.

Kdo v srdci žije, neumírá...

27. listopadu jsme si připomeneme 

nedožitých 100 let 

pana Oldřicha ZUZÁNKA.


S úctou a láskou vzpomínají dcera s manželem, 

vnučky s manžely a pravnoučata.

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

1. prosince si připomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Jiřího MORAVCE.


S láskou vzpomínají manželka Marie,  

synové Eduard a Jiří s rodinami.

29. listopadu si připomínáme 2. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk NOSEK.



S úctou vzpomíná manželka Jarmila s rodinou.

Už nevzbudí tě slunce ani krásný den, na tichém hřbitově sníš svůj věčný sen.

5. prosince si připomeneme 

2. smutné výročí úmrtí našeho tatínka 

Zdenko TUMELA.


S láskou a úctou vzpomínají dcery Petra 

a Lucie s rodinami.

5. prosince vzpomeneme 2. výročí úmrtí 

paní Drahomíry OLSZOWSKÉ.



S láskou vzpomínají manžel Petr, dcera Renáta 

a syn Tomáš s rodinami a sestry Eva, Anita, Olina.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí,  

v srdci tě navždy budeme mít.

6. prosince vzpomeneme 15. výročí úmrtí naší 
milované manželky a maminky, 

paní Marie MACÁŠKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Jozef, syn Petr, 

Martin, dcera Jana s rodinami.

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

3. prosince si připomeneme 7. výročí úmrtí 

paní Margity FARBAROVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají rodina Farbarova 

a sestra Magdanová.

Tak jak ti z očí zářila láska, radost a dobrota,  
tak nám budeš scházet do konce života.

28. listopadu jsme vzpomněli  
10. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka UHRA, 
našeho milovaného manžela, tatínka,  

dědečka a pradědečka. 

 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Adélka, 

dcery Ivanka a Hanka s rodinami.

Tak náhle dotlouklo srdce tvé, rty nestačily sbohem dát. 

 My už nemůžeme udělat víc, než vzpomínku ti věnovat.

2. prosince vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 

paní Marie PLASGUROVÉ.


S láskou, úctou a vděčností vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcera Daniela, syn Jan, vnoučata Jan, 

Veronika, Jiří, David a pravnoučata Viktorka, 
Maruška a Mireček.

V našich srdcích žiješ stále.
2. prosince vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Grigorise TEPENISE.
Zároveň 22. prosince vzpomeneme 

jeho nedožitých 86 let.


S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc než ostatní,  
o to těžší je naučit se bez nich žít.

26. listopadu jsme vzpomněli nedožité 
80. narozeniny našeho drahého manžela, otce, 

tchána a dědečka, 

Ing. Leszka POCZĄTKA.


S úctou vzpomíná celá rodina, manželka Danuše 
a děti Leszek, Soňa a Hanka s rodinami.
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Naposledy jsme se rozloučili
Adamczyk Emerich *1934 ze 

Starého Bohumína  Biernatová 
Emilie *1939 z Pudlova  Glac 
Ivo *1966 z Pudlova  Glombič-
ková Anna *1939 ze Skřečoně  
Heiserová Marie *1939 z Pudlova 
 Kramná Marie *1932 z Nového 
Bohumína  Kucharczyk Jindřich 
*1941 z Nového Bohumína  
Manderla Jiří *1979 z Nového 
Bohumína  Rechberg Milan 
*1945 z Bohumína  Števuliak 

Josef *1966 z Nového 
Bohumína  Švikru-
hová Lydie *1947 z Nového Bo-
humína  Tanistra Vladimír 
*1938 z Nového Bohumína  
Tůmová Eva *1943 z Vrbice  
Turczynová Gertruda *1940 
z Nového Bohumína  Turko Du-
šan *1961 ze Záblatí  Vincek 
Jindřich *1947 ze Starého Bohu-
mína  Vrbková Urszula *1956 
z Nového Bohumína

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají!

10. prosince uplyne 20 let, kdy nás opustil 

pan František KWAŚNÝ.



Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Olga, synové Tomáš a Roman s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

9. prosince oslaví své životní jubileum 

90 let 

pan Milan POŠTŮLKA. 
Do dalších let mu všechno nejlepší přejí 

žena Veronika, syn Marek s rodinou 

a dcery Karin a Milana se svými rodinami. 

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.

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

 
 

 

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 

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

8. prosince vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

naší drahé maminky a babičky, 

paní Evy OCHWATOVÉ.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za celou rodinu dcera Magda.
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V posledních letech se těší velkému zájmu příprava martinské husy. Svatý Martin 
tourský je také patronem hoteliérů a hostinských. Na svatého Martina, 11. listo-
padu, v minulosti končil hospodářský rok a pracovníci na statku dostávali mzdu 
a uzavíraly se smlouvy na rok příští. Ke slavnostnímu obědu se podávala husa.

Svatého Martina s husami má ve svém erbu 
Frenštát pod Radhoštěm. Společně s tamní 
hotelovou školou pořádal letos už desátý roč-
ník kuchařské soutěže »Martinská husa«. Sou-
těž probíhala v gastrocentru školy a úkolem 
bylo připravit šest porcí pokrmu, který musí 
odpovídat tradičnímu pojetí martinské husy 
s knedlíkem, zelím a šťávou.

Soutěže se zúčastnil také žák třetího ročníku 
oboru kuchař-číšník bohumínské střední školy 
Lukáš Prevužňák. Připravil si zajímavou recep-

turu, která vychází z valašské kuchyně, a to 
sváteční husu na lůžku ze sušených hrušek, 
podzimní dýňové zelí, palibradu (valašské 
zelí), perníkový knedlík a zemákovou šrotku. 

Lukášovi se příprava pokrmu vydařila. Ze-
jména jeho dýňové zelí, které patří k podzimu, 
slavilo velký úspěch. Body hodnotících ko-
misařů jej vynesly na druhé místo. Z Frenštátu 
si odvážel diplom a nové zkušenosti ze soutěž-
ního klání.  Karel DRÁPAl,

 učitel odborného výcviku

Akademie věd (AV) v Praze 
opět hostila největší vědecký 
festival. »Týden vědy a techni-
ky« zahrnoval den otevřených 
dveří, přednášky, výstavy nebo 
tvůrčí dílny. Příležitost si nene-
chali ujít žáci třetího a čtvrtého 
ročníku Střední školy Bohumín, 
kteří 14. listopadu navštívili 
Ústav organické chemie a bio-
chemie AV.

Středoškoláci se mimo jiné sezná-
mili se steroidy a jejich účinky v lid-
ském těle, například při stresu, uče-
ní, agresi, strachu nebo spánku. 
V další části zavítali do světa nano-
částic, které dokáží snadno pronik-
nout do buňky a léčit ji. Nebo také 
účinně zabít. Poutavá byla také před-
náška z parazitologie. Žáky poučila 
o nebezpečí evropských klíšťat i dal-
ších parazitů, které si můžeme při-
vézt z exotických zemí. 

Atraktivní byly následně návštěvy 
laboratoří a ukázky výzkumů. Na-
příklad laboratoř, která se zabývá 
zkoumáním interakce látek se svět-
lem, poskytuje analýzy pigmentů. Ty 
pak mohou sloužit k restaurování 
vzácných obrazů nebo laků veteránů 
v technických muzeích. 

 text a foto: Věra KERlÍNOVÁ

Mateřská škola ve Starém Bohu-
míně děkuje firmě Bonatrans 
Group, která mateřince v rámci Bo-
nagrantu 2019 poskytla finanční 
příspěvek na projekt »Jaro, léto, 
podzim, zima, na zahradě je nám 

príma!«. Dotace posloužila k náku-
pu vybavení školní zahrady  –  dře-
věných laviček, které děti využijí 
k odpočinku i vzdělávání.  

 text a foto: Eva BuČKOVÁ

Martinská husa vynesla stříbro

Věda a technika nadchla 
středoškoláky

lavičky na zahradě

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

Hanoj nabízí turistům hodně 
zajímavých historických objektů. 
Jožka zatoužil uvidět Ho Či Mina. 
Balzamované tělo prvního prezi-
denta Severního Vietnamu a vůdce 
bojů za národní osvobození. Mau-
zoleum je asi dva kilometry od na-
šeho hotelu, a tak vyrážíme pěšky. 
Jenže... Je neděle a do Hanoje na 
návštěvu mauzolea se sjíždí deseti-
tisíce Vietnamců. Už z dálky vidí-
me nekonečný čtyřstup návštěvní-
ků .  L i dský  ha d  s e  p oma lu 
pohybuje ke dveřím mauzolea. 
Jožka je neodbytný, a tak se vydá-
váme najít konec fronty. Jdeme 

podél řady lidí půl hodiny, když 
konečně vidíme konec. Tak to je 
čekání na mnoho hodin. Jožka to 
vzdává a jdeme navštívit Thanglo-
ngské císařské město (Hoàng 
thành Thăng Long), které leží 
v sousedství. Opevněný císařský 
areál byl postaven v roce 1110 a je 
zapsán v seznamu Světového dě-
dictví UNESCO. 

Ještě něco nás fascinuje zde i ve 
všech vietnamských městech. Všu-
de v ulicích koukáme na neuvěři-
telnou spleť elektrických kabelů. 
Stovky neuvěřitelně smotaných 
kabelů na sloupech. Nechápeme, 

jak se v tom místní elektrikáři vy-
znají. Tady se asi poruchy kabelů 
nehledají, prostě se natáhne nový 
kabel. 

Večer míříme k jezeru Navráce-
ného meče (Hoan Kiem). Na os-
trůvcích v jezeře stojí Chrám nef-
ritové hory a Želví věž (Ho Hoan 
Kiem). Chrám nefritové hory 
s pevninou spojuje červený most 
Cầu Thê Húc. K místu se váže po-
věst o želvě, která údajně vložila 
meč do rukou císaři, který jím vy-
hnal ze země Číňany a poté meč 
želvě navrátil. Želvy skutečně v je-
zeře žily. Poslední zahynula v roce 
2016 a je nabalzamovaná a vysta-
vená v chrámu v Chrámu nefritové 
hory. Všechny jezerní objekty jsou 
v noci krásně osvětlené. O víken-
dech je tato část města uzavřená 
a spousta lidí sem chodí sportovat, 
tančit nebo se procházet. U jezera 
Navráceného meče náš pobyt 
v Hanoji a v Severním Vietnamu 
končí. Opět jsme Vietnamem nad-
šeni. A nejen úžasnou krasovou 

krajinou, která nám jako speleolo-
gům nabízí mnoho možností k vý-
zkumům a novým objevům. 

 Konec

Křížem krážem Vietnamem (8)

Foto: Orcus Bohumín

Neuvěřitelná spleť kabelů a vodičů 
v ulicích všech měst.

Nekonečná řada zájemců před mauzoleem, kteří chtějí vidět mumifikovaného 
Ho Či Mina.

Foto: SŠ Bohumín
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KAM V BOHuMÍNĚ?

KINO 

 ● 29.11. v 19 hodin POSLEDNÍ 
ARISTOKRATKA. Česko (Kome-
die), 2019, přístupný, 110 minut, 
120 Kč/100 Kč.

 ● 30.11. a  1.12. v  19 hodin 
VLASTNÍCI. Česko (Komedie), od 
12 let, 96 minut, 130 Kč.

 ● 4.12. v 9 hodin TERORISTKA. 
Česko (Komedie/Drama), 2019, 
95 minut, 50 Kč (FK pro seniory).

 ● 6.12. v 16 hodin a 7.12. v 16 
hodin JUMANJI: DALŠÍ LEVEL. 
USA (Dobrodružný/Komedie), 
2019, dabing, přístupný, 114 mi-
nut. 6.12. ve 2D za 120 Kč; 7.12. 
ve 3D za 140 Kč.

 ● 6.12. a 8.12. v 19 hodin ŠPIN-
DL 2. Česko (Pokus o komedii), 
2019, od 12 let, 107 minut, 130 
Kč.

 ● 2.12. v 19 hodin LAST CHRIST-
MAS: POSLEDNÍ VÁNOCE. USA 
(Romantický), 2019, titulky, od 12 
let, 103 minut, 130 Kč.

 ● 14.12. v 19 hodin DOKTOR 
SPÁNEK. USA (Horor), 2019, titul-
ky, od 15 let, 152 minut, 120 Kč.

 ● 15.12. v 19 hodin VLASTNÍCI. 
Česko (Komedie), od 12 let, 96 
minut, 120 Kč.

DIVADLO 

 ● 2.12. v 19 hodin DOKONALÁ 
SVATBA. Činohra, hrají Patricie 
Solaříková, Ondřej Volejník a dal-
ší. Kinosál, 320 Kč.
PRO DĚTI

 ● 30.11. v 10 hodin LEDOVÉ 
KRÁLOVSTVÍ 2. Animovaný film 
USA, 2019, 3D, dabing, 103 mi-
nut, 150 Kč, děti 130 Kč.

 ● 30.11. ve 14 hodin PRINC KRA-
SOŇ. Kanadský animovaný film, 
2018, dabing, 85 minut, 110 Kč.

 ● 1.12. v 10 hodin LEDOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ 2. Animovaný film USA, 
2019, dabing, 103 minut, 130 Kč, 
děti 100 Kč.

 ● 5.12. v 16 hodin MIKULÁŠ - 
HRÁTKY S ČERTEM. Divadelní 
pohádka, po skončení mikuláš-
ská nadílka. Kinosál,130 Kč.

 ● 7.12. v 16 hodin ZIMNÍ »LET-
NÍ« KINO NA NÁMĚSTÍ. Promítání 
starých kreslených večerníčků. 

K dispozici ohřívače, deky, teplý 
čaj. Nám. TGM, vstup volný.

 ● 8.12. v 10 hodin PAT A MAT: 
KUTILSKÉ TRAMPOTY. Český lout-
kový film, 2019, 60 minut, 120 Kč.

 ● 15.12. v 10 hodin SNĚŽNÁ 
MELA. Kanadský animovaný film, 
2019, dabing, 93 minut, 120 Kč.
HUDBA

 ● 8.12. v 17 hodin BRONZOVÁ 
NEDĚLE. Vystoupí písničkář Pavel 
Helan a ZUŠ Bohumín. Nám. 
TGM, vstup volný.

 ● 11.12. v 18 hodin ČESKO ZPÍ-
VÁ KOLEDY. Přijďte si hromadně 
zazpívat známé koledy. Nám. 
TGM, vstup volný.

 ● 15.12. v 17 hodin STŘÍBRNÁ 
NEDĚLE. Vystoupí zpěvák Marin 
Harich a sbor Gymnázia Bohu-
mín. Nám. TGM, vstup volný.

 ● 11.12. v 19 hodin LADISLAV 
KŘÍŽEK AKUSTICKY.  Akustický 
koncert s nejznámějšími hity 
Ládi Křížka i s koledami. Kinosál, 
240 Kč.

 ● 13.12. v 19 hodin ZPÍVÁNÍ 
S MAŇÁKEM. Vystoupení bohu-
mínského písničkáře a hudeb-
ních hostů. Kinosál, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
 ● 2.12. v 15-17 hodin JAK SE 

DĚLÁ DIVADLO. Herec Petr Pěn-
kava zábavnou formou provede 

vznikem divadelního představe-
ní. N. Bohumín.

 ● 2.12 až 6.12. (mimo středu) ve 
13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. N. 
Bohumín.

 ● 2.12 až 6. 2. (mimo středu) ve 
13-17 hodin VÁNOČNÍ PŘÁNÍ. 
Vý t va r n á  d í l n a ,  k n i h ov n a 
Skřečoň.

 ● 9.12 až 20.12. (mimo středu) 
ve 13-17 hodin VÁNOČNÍ TVOŘE-
NÍ. Výtvarná dílna, výroba vánoč-
ních dekorací. Dětské odd. N. 
Bohumín.

 ● 10.12 a 13.12. ve 13-17 hodin 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ. Výtvarná dílna, 
knihovna Starý Bohumín.

 ● 12.12. v 15-16 hodin PIZZA 
KVÍZ NA DĚTSKÉM. Hádanky, 
rébusy, otázky pro děti od 5 do 
10 let. Na vítěze čeká pizza. Dět-
ské odd. N. Bohumín.
TEEN ZÓNA

 ● 2.12. až 6.12. a 9.12. až 13.12. 
(mimo středu) ve 13-16 hodin  
ÚNIKOVÉ HRY. Nutné se předem 
přihlásit v teen zóně.

 ● 5.12. a 19.12. ve 13-16 hodin 
VIRTUÁLNÍ REALITA. Virtuální re-
alita při hraní her na PS4, teen 
zóna N. Bohumín.

 ● 12.12. v 15-18 hodin VÁNOČNÍ 
ODPOLEDNE. Vánoční dílna - 
vůně do koupele, punč, pokec, 
hraní her a PS4.

BESEDY 

Přednášková místnost knihovny
 ● 6.12. v 17 hodin 4 300 KILO-

METRŮ PĚŠKY PŘES AMERIKU. 
Přednáška Moniky Benešové 
o  pěším putování Amerikou 

a zdolání Pacifické hřebenovky. 
50 Kč.

KURZY
v teen zóně

 ● 30.11. a 14.12. v 8.30 hodin PAPÍRO-
VÁ KRAJKA.

 ● 9.12. v 9.30 hodin TABLETY.
VÝSTAVY 

 ● 29.11. v 17 hodin TVÁŘ BAR-
TU. Výstava uměleckých děl, 
která letos vytvořili členové Bar-
tu. Výstava je prodejní, hraje 
kapela Bo není čas. Ateliér Bart, 
Nerudova ulice.

 ● Od 3.12. JSEM ZVÍŘE. Výstava 
děl uměleckého spolku Bart. 
Galerie v městské knihovně.

 ● 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 Zele-
ným dubem.

MARYŠKA

nám. TGM 939, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz,  

telefon: 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek  

od 15 do 18 hodin.
 ● 6.12. v 17.30 hodin ADVENTNÍ 

TÓNY. Koncert studentů učitelky 
operního zpěvu Niny Kriutchkové. 

 ● 7.12. v 16 hodin LÉTO S PERMO-
NÍKEM. Křest knížky Heleny Čer-
venkové s hudebním doprovodem 
kytaristy Josefa Pinkase.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 29.11. do 15.12.

staročínská moudrost: pomůcka: aloi, dej, ráo.
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S více lidmi se dílu lépe daří.

30.11. od 8 hodin VÁNOČNÍ JAR-
MARK. Betlém, poštovní schránka 
pro Ježíška, stánky s převážně ručně 
vyráběným, vánočním zbožím, ob-
čerstvení 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 bohumín-
ských škol a školek
Foyer kina
Ruční malování baněk, antikvariát, 
výstava fotografií fotokurzu K3.

1.12. v 17 hodin ROZSVĚCOVÁNÍ 
VÁNOČNÍCH STROMŮ. Na náměs-
tí zazpívá populární zpěvačka Ilona 
Csáková, v 17.50 hodin rozsvěcová-
ní stromů a ohňostroj. Nám. TGM.

(Pokračování na  str. 16)
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Bělásek rezedkový     
(Pontia edusa)
Bělásek rezedkový se vyskytuje v Evropě východně od Rýna, 
v severní části Předního východu, Střední Asii, Číně, indii, 
Barmě a na Dálném východě. Aktuální rozšíření ve Skandi-
návii závisí na intenzitě migračních vln z jihu.

V Česku žije po celém území 
s výjimkou nejvyšších pohoří, 
nejčastěji v teplejších nížinných 
oblastech Moravy a Slezska. Jeho 
početnost kolísá v závislosti na 
klimatických podmínkách v zim-
ním období a početnosti jarního 
příletu ze Středomoří – nejhoj-
nější je v horkých a suchých le-
tech. Obývá výslunné ruderální 
lokality, kamenité stráně, želez-
niční a dálniční náspy, říční ná-
plavy a lomy. Živnou rostlinou 
housenek je hlavně rýt žlutý. Do-
spělci létají na Bohumínsku od 

března do konce září ve Vrbici, 
Pudlově a ve Starém Bohumíně.

 text a foto: Jiří ŠuHAJ

Příroda Bohumínska – motýli (249)

Na křídlech válečných 
vzpomínek
Piloti 311. bombardovací perutě, radisté a další příslušníci RAF jsou 
zpátky. Příběhy vojáků, kteří za 2. světové války působili u Britské-
ho královského letectva, ožívají v nové knize »Na křídlech vzpomí-
nek«. Více než stostránkovou publikaci vydal spolek Maryška.

Válka krutě zasáhla do mnoha lid-
ských životů. Donutila opustit rodnou 
vlast například Bedřicha Bogumské-
ho (Rychvald, Záblatí), který se po 
útěku do zahraničí stal příslušníkem 
311. československé bombardovací 
perutě RAF v Anglii. Po válce žil 
v Bohumíně, ale po únoru 1948 
v obavách o svou bezpečnost opustil 
s rodinou Československo a vrátil se 
do Anglie. 

„S myšlenkou vydat válečnou story 
svého příbuzného přišel Bohumíňák 
Oleg Kika. Nápad se nám zalíbil a roz-

hodli jsme je jej rozšířit o osudy dalších 
místních, kteří bojovali za svou vlast 
»za kanálem«,“ rekapitulovala před-
sedkyně spolku Maryška Kamila Smi-
gová. Následovala výzva v médiích, 
pátrání v archivech, bádání historiků, 
shánění fotografických materiálů. 

Publikace připomíná i další životní 
osudy. Ožívá v ní i příběh Karla Szaj-
ny z Nového Bohumína, který se svou 
ženou pomáhal letcům utíkat z oku-
povaného území protektorátu. Váleč-
nou epizodu svého otce, radisty 311. 
československé bombardovací perutě 
RAF Josefa Aloise Prágla, nabídl také 
Stanislav Prágl, který žije více než 40 
let právě v Bohumíně. 

Nová knížka vychází s cílem připo-
menout meziválečný život na Bohu-
mínsku a osudy místních lidí spjatých 
s RAF. Redakčně knihu připravili Jana 
Leparová, Kamila Smigová, Alena 
Mrázová a Leonard Fulneczek. Na 
obsahu spolupracovali historici, foto-
grafové, grafici i soukromí sběratelé. 
Knihu vydal spolek Maryška v nákla-
du 300 kusů ve spolupráci s naklada-
telstvím z polských Krzyżanowic. 
Vydání finančně podpořilo město 
Bohumín. Publikaci »Na křídlech 
vzpomínek« lze zakoupit za 250 ko-
run v Salonu Maryška. 
 (luk)

 ● Do 23.1. SVATBA... POD ZÁVOJEM VZPO-
MÍNEK. Výstava historických šatů, oznáme-
ní, fotografií se svatební tématikou. 

 ● Každou středu v 15 hodin KROJE V MA-
RYŠCE. Vlastivědně-etnografický klub, který 
se věnuje tradici bohumínského kroje.

OSTATNÍ AKCE

 ● 29.11. ve 14-18 hodin a 30.11. v 8-12 
hodin VÁNOČNÍ TRHY A VÝSTAVA BETLÉ-
MŮ. Dům PZKO ve Skřečoni.

 ● 30.11. v 16.45 hodin ROZSVĚCOVÁNÍ 
STROMU V ŠUNYCHLU. Předvánoční se-
tkání, hudecká muzika, sváteční slovo, 
teplý punč. U zbrojnice v Šunychlu.

 ● 6.12. v 17 hodin ROZSVĚCOVÁNÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMU VE STARÉM BOHUMÍ-
NĚ. Náměstí Svobody.

 ● Do 20.12. PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTA-
VA. Dekorace, rukodělné výrobky, med, 
koření, bylinky. Dům U Rytíře,  nám. ve St. 
Bohumíně.

SPORT

 ● 6.12. v 18 hodin FCB ČPP OSTRAVA – 
ACEMA SPARTA PRAHA. 15. kolo florbalo-
vé superligy, sportovní hala.

 ● 7.12. od 10 hodin MEMORIÁL MICHA-
LA SDUKOSE A BOHUMÍNSKÝ GIGANT. 
Silové soutěže v benchpressu a mrtvém 
tahu. Tělocvična na Faji, vstup zdarma.
HOKEJ
Krajská liga mužů

 ● 7.12. ve 12 hodin HC BOSPOR – HC 
FRÝDEK-MÍSTEK.  

 ● 11.12. v 17 hodin HC BOSPOR – HK 
NOVÝ JIČÍN.
CVIČENÍ

 ● 1.12. v 16-19 hodin AJURVÉDA + LEK-
CE JÓGY. Přednáška Radky Zátopkové 
s lekcí jógy. Bosporka, více na www.aero-
bikbohumin.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.  
Každý den v 19 hodin SAUNOVÉ 
CEREMONIÁLY.
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.

(Pokračování ze str. 15)
 KAM V BOHUMÍNĚ?

Slavnostní křest nové publikace Na křídlech vzpomínek.

Foto: lukáš Kania

Zpěvačka Ilona Csáková vy-
stoupí na rozsvěcování vá-
nočních stromů, které pro-
běhne 1. prosince v 17 hodin 
na náměstí T. G. Masaryka. 
V 17.50 hodin se rozzáří stro-
my a akci završí ohňostroj. 
Vánoční jolka se rozsvítí 6. 
prosince v 17 hodin také na 
náměstí Svobody ve Starém 
Bohumíně. Setkání zpestří 
vystoupení školáků, na zahřá-
tí bude punč.

Setkání na rynku
Klub seniorů Bohumín děkuje 
Nadaci ČEZ za výtěžek z projek-
tu Oranžové kolo. Za více než
jednapadesát tisíc klub pořídil 
pohodlné židle, projektor a note-
book do klubovny v Okružní 
ulici. Zde mohou členové pose-
dět, poklábosit, občerstvit se, 
zahrát si hry a díky nové techni-
ce si promítat třeba fotografie 
z výletů.. (hap)

technika v klubu


