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vychází 19. listopadu

Hasičská omladina z Karvinska zaplnila dopoledne 13. listopadu sportovní halu. 
Konal se tady šestý ročník soutěže v požárním sportu »Hala Bohumín«. Mítink se do 
města vrátil po vynucené dvouleté odmlce. Kvůli stále složitým podmínkám pro 
pořádání kolektivních akcí se jej zúčastnilo o polovinu méně účastníků než v přede-
šlém ročníku v roce 2019.

Na přípravě pohárové soutěže se podílely 
všechny sbory bohumínského okrsku. Místní 
dobrovolní hasiči připravili pro soutěžící tři 
štafetové disciplíny – požárních dvojic, 4 x 40 
metrů a uzlovou štafetu. Zasoutěžit si do Bohu-
mína přijely děti a dorostenci z celého Karvin-
ska. Do bojů se zapojilo 85 závodníků, kteří 

vytvořili sedmnáct družstev. Pětičlenné skupiny 
běhaly, zdolávaly kladinu či bariéru, zapojovaly 
a smotávaly hadice, předváděly, jak rychle umí 
uvázat speciální typy uzlů.

Z domácích nominovaly své týmy čtyři sbory. 
V kategorii mladších žáků (6 až 10 let) zvítězil 
Kopytov před Vrbicí a Šunychlem. V nejnabi-

tější konkurenci starších žáků (11 až 15 let) zví-
tězila Orlová-Město, druhé místo patřilo Vrbici 
a třetí Těrlicku-Hradišti. Z kategorie dorostu si 
odvážel prvenství Kopytov, stříbro patřilo Skře-
čoni a bronz Chotěbuzi. Halová soutěž se kona-
la pod záštitou bohumínské městské rady, která 
také věnovala ceny pro nejlepší kolektivy. (tch)
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Vědecké bádání  
v nových učebnách   Str. 7

Žhavá hasičská soutěž i bez plamenů

Zažil to asi každý z nás. Chcete si v klidu a pohodě vychutnat 
nedělní oběd na zahradě nebo posedět jen tak s rodinou u dob-
ré kávy a v tu chvíli to přijde… Vrrrrrrrrrrr! Za plotem soused 
nastartoval sekačku nebo cirkulárku a vy sotva slyšíte vlastního 
slova. Idyla je rázem pryč. Co se s tím dá dělat?  

Občas nespokojení občané volají 
po regulaci. Téma se objevilo i bě-
hem debat v městských částech. 
Skutečně lze schválit obecně závaz-
nou vyhlášku, kterou bychom zaká-
zali hlučnou práci o nedělích a svát-
cích. Ale vážně tohle v Bohumíně 
chceme? Není už tak těch všech 
regulací vcelku dost?

Něco jiného bylo stanovení vy-
hlášky, kterou jsme zamezili pálení 
listí. V tomto případě jsme cílili na 

bezpečnost, protože oheň se mohl 
kdykoliv rozšířit, ale hlavně nám šlo 
o ovzduší. To je dlouhodobý pro-
blém našeho regionu a zákaz pálení 
listí je jedním z kroků, kterým 
i v době začínajících inverzí chceme 
usilovat o  lepší vzduch, jenž 
dýcháme.

Zákazem hlučné práce v neděli 
jsme se na radnici už párkrát zabý-
vali a vždy převládl názor, že je na-
konec lepší, když to lidé budou mít 

kolem domů hezké, a že to stojí 
občas i za trochu té nedělní nepo-
hody. Ale všechno musí mít meze. 
Lidé tráví více času v práci a někdy 
se prostě stane, že neděle je pro ně 
jediným dnem, kdy opravdu mo-
hou dát travnaté plochy do pořád-
ku. Skvělé by samozřejmě bylo, 
kdyby každý »nedělní sekáč« souse-
dy požádal o svolení, ale buďme 
realisté...

Než se přesto pustíme do dalších 
zákazů, chceme apelovat na lidskou 
slušnost. Ta se nějak vytrácí, ale 
snad jí je pořád mezi Bohumíňáky 
dost. Nedělejme si naschvály. Nikdy 
by se nemělo z občasného sekání 
v neděli stát pravidlo nebo snad ná-

stroj vyřizování sousedských taha-
nic. Vždy dobře zvažme, zda neděli 
nevyužít jinak. Máme tady krásná 
místa, kam se dá vyrazit, práce po-
čká. Pokud už to fakt jinak nejde, 
omezme ji na minimum. Však i ti 
sousedé budou pak tolerantnější.

Kdyby těch stížností valem přibý-
valo, tak bychom to opravdu museli 
řešit. Ale spoléháme na to, že v Bo-
humíně vždycky zvítězil rozum 
a slušnost nad restrikcemi. A ruku 
na srdce – jsou tady i jiné oblasti, 
které nás při chodu města sužují 
daleko více, a na něž potřebujeme 
klást větší důraz.

 Igor BRUZL, 
 místostarosta

Omezit nedělní hluk? Není těch regulací už dost?
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Rekonstrukce vozovky na tři týdny ochromí nejfrekventovanější výpadovku z města. 
Silničáři 19. listopadu zahájí obnovu povrchu Bohumínské ulice, takzvané Nové cesty 
mezi Skřečoní a Dolní Lutyní. Částečná uzavírka silnice se dotkne motoristů, obyvatel 
v okolí objízdné trasy i pasažérů autobusových linek. Některé zastávky totiž budou 
v průběhu prací bez náhrady zrušeny. Rekonstrukce včetně dokončovacích prací 
potrvá do 5. prosince.

Vybudování Nové cesty přímo souviselo se 
zprovozněním dětmarovické elektrárny a moto-
risté ji začali využívat v roce 1976. V současnosti 
patří tato silnice první třídy, která je součástí hlav-
ního tahu na Karvinou a potažmo Slovensko, 
k nejvytíženějším na Bohumínsku. Rekonstrukce 
se týká tříkilometrového úseku mezi plastovým 
kruhovým objezdem ve Skřečoni a křižovatkou 
u školy v Dolní Lutyni - Neradu.

Obnova silnice je zdánlivě prostá, stačí odfrézo-
vat starý živičný koberec a položit nový. Na tak 
frekventované komunikaci to ale znamená značný 
zásah do provozu. Ze směru od Skřečoně si akce 
vyžádá odklon dopravy po Staré cestě, tedy kolem 
kostela, restaurace U Haladů a Borku. Zpět na sil-
nici I/67 se motoristé napojí u neradské školy. 
V opačném směru silničáři na Nové cestě zacho-
vají jednosměrný provoz. Ale protože i zde bude 
docházet k dílčím uzavírkám řízeným semafory, 
dá se čekat, že i ve směru do Bohumína budou 
řidiči raději využívat objízdnou trasu.

Rekonstrukce nejenže zkomplikuje dopravu 
mezi sousedními obcemi, ale bude znamenat 
i zvýšenou zátěž pro obyvatele v okolí objízdné 
trasy. Na situaci se musí připravit také autobusoví 
cestující, protože během asfaltování čeká některé 
zastávky výluka. Informace o jejich dočasném zru-
šení najdou pasažéři s předstihem u jízdních řádů 
v konkrétních čekárnách.

Rekonstrukce má trvat od 19. listopadu do  
5. prosince. Za nepříznivého počasí má zhotovitel 
náhradní termín, a to od 26. listopadu do 15. pro-
since. Pavel ČEMPĚL

Rekonstrukce odkloní kamiony k Borku

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Zřídka se stane, že někdo nesouhlasí s obnovou infrastruktury, 
zejména když jde o vylepšení silniční sítě. Přeasfaltování Nové 
cesty mezi Skřečoní a Dolní Lutyní ale právě takové negativní 
reakce vyvolalo. Lidé se zlobí, že se vyhazují peníze na »opravu« 
cesty, která je naprosto v pořádku, zatímco jiné komunikace 
jsou v tristním stavu. A nezůstalo jen u občanů, kriticky se k akci 
staví i město Bohumín.

Ihned po oznámení záměru re-
konstrukce živičného povrchu Nové 
cesty se na sociálních sítích začaly 
množit negativní reakce. „Co je to za 
nesmysl, vždyť té cestě nic není. Zby-
tečně ji rozvrtají a ještě způsobí uza-
vírkami chaos v dopravě,“ čertil se 
pan Stanislav. „Tady se vyhazují  pe-
níze na něco, co funguje, ale na sku-
tečně rozbité cesty se kašle,“ přitakal 
motorista Jiří.

Výtkám uživatelů se nelze divit. Až 
na mírné koleje v převýšení za skře-
čoňským kruhovým objezdem, které 
vyjezdily kamiony při stoupání do 
kopce, silnice nevykazuje žádné 

vady. Řidiči si naopak jízdu po kva-
litní komunikaci pochvalují a její 
rekonstrukci nechápou. Stejnou op-
tikou se na situaci dívá i vedení Bo-
humína. „Investorem této stavební 
akce je stát, kterému silnice patří. Je 
zarážející, že se najdou peníze na 
opravu silnice, která se nezdá být ve 
špatném stavu, přitom my už řadu let 
voláme po důležitých rekonstrukcích 
jiných silnic v našem městě, například 
v Sokolské, Lidické či Slezské ulici. Ty 
sice nejsou státní, jsou ve správě kraje, 
ale peníze jsou jen jedny a měly by se 
používat efektivně,“ konstatoval sta-
rosta Petr Vícha. (tch)

Zbytečná oprava, mrhání penězi

Bohumínská městská rada na svém zasedání 1. listopadu schválila 
dodatky smluv k několika velkým probíhajícím investičním akcím. 
Týkaly se přestavby bytů v takzvané červené kolonii v Okružní ulici 
a přístavby ambulantního traktu v Bohumínské městské nemocnici. 
Šlo jednak o úpravy cen a rovněž o úpravu dílčích termínů vzhledem 
ke složitosti staveb. 
Rada schválila dalších sedm dotací na výměnu plynových kotlů a dvě 
půjčky a dotace na domovní čistírny odpadních vod podle zastupi-
telstvem schválených a vyhlášených programů pro rok 2021. Oba 
tyto programy se velmi osvědčily a využily je už desítky občanů. 
Městští radní dále schválili finanční dary v souvislosti s celoročním 
působením klubu seniorů a s pořádáním sportovních her seniorů. 
Dříve narození Bohumíňáci jsou velmi aktivní a Nadace Charty 77 
letos dokonce jejich klub ocenila druhým místem v celostátní 
soutěži. 
Rada se také shodla, že bude v příštím roce energie pro celý holding 
města na rok 2023 opět nakupovat prostřednictvím burzy. Hlavním 
úkolem listopadového jednání však byla příprava materiálů pro jed-
nání zastupitelstva, které se uskutečnilo o týden později 8. listopadu. 
Všechny body byly doporučeny k projednání a zastupitelstvo je po-
sléze také schválilo. Včetně rozpočtu na příští rok, díky čemuž je 
Bohumín bezesporu prvním městem v Česku, které už má schválený 
rozpočet. (red)

Domov Jistoty děkuje firmě Bonatrans za finanční příspěvek na za-
koupení tří venkovních stolů, vhodných pro klienty domova pro se-
niory, kteří se pohybují na transportním vozíku nebo křesle. Díky 
tomu se podařilo zkvalitnit venkovní posezení pro klienty a jejich 
rodiny při pobytu venku a vytvořit jim tak důstojnější prostor pro 
setkávání mimo vnitřní prostory domova.
 Jiřina ZDRAŽILOVÁ,
 ředitelka Domova Jistoty

Městská rada informuje

Díky za příspěvek

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Už pár let sledují odborníci se znepokojením stav »vánočních« stromů v centru. Smr-
kům městské prostředí nesvědčí a dlouhého věku se v něm nedožívají. Předloni 
musel jít k zemi uschlý strom u kostela, letos stihl stejný osud i stříbrný smrček u fon-
tány. Po kácení samozřejmě následuje náhradní výsadba, ale bude trvat, než mladé 
stromky zase dosáhnou reprezentativního vzrůstu.

Smrkům se daří ve vyšších nadmořských výš-
kách, jejich přirozeným prostředím jsou hory. 
Zato v nížině, v centru města a ještě v oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší to nemají vůbec 
lehké. Jen přežívají a oslabené snáze podlehnou 
nájezdům parazitů. Například bohumínské 
smrky napadly v roce 2015 mšice korovnice 
a výrazně dřevinám přitížily. Radnice tehdy na-

sadila proti škůdcům insekticid ve snaze pro-
dloužit smrkům život. Chemickým zásahem se 
to na pár let skutečně povedlo, ale jeden smrk 
u kostela bylo později stejně nutné porazit a le-
tos uschl další u fontány. Šlo o jedno ze stříbr-
ných »dvojčat«, která o svátcích plnila funkci 
nazdobených vánočních jolek. Když v minulosti 
začaly choulostivé smrky v centru chřadnout, 

městští zahradníci začali s výsadbou jiných, 
odolnějších jehličnanů, které je mají nahradit. 
V severozápadní části náměstí zasadili douglas-
ku, na opačném konci zvolili do zelených ploch 
u fontány borovice limby. „Je to sice také vyso-
kohorská dřevina, ale městské prostředí zvládá 
dobře. Na náměstí už jsou borovice deset let, jen-
že rostou velmi pomalu,“ ozřejmil Rostislav Pa-
lán z odboru životního prostředí a služeb. 

Během letošní podzimní výsadby zahradníci 
situovali ke kostelu, kde dříve stával jeden z po-
ražených vánočních stromů, mladou jedličku. 
„Lidé jsou na jehličnany u kostela zvyklí, a pro-
tože tady nevedou inženýrské sítě, mohli jsme zde 
umístit vánoční náhradu,“ potvrdil Palán. Do-
dal, že na jaře se bude sázet i u kina, kde pařez 
po stříbrné jolce nahradí mladá douglaska. 
 (tch)

11. listopadu 1918 skončila první světová válka. Úderem jede-
nácté hodiny příměří podpisem stvrdili představitelé Dohody 
a Německa v železničním voze u francouzského města Com-
piègne. Toto datum i hodinu si připomínáme dodnes coby Den 
válečných veteránů. Pietní akty proběhly opět v celé republice 
a Bohumín nezůstal stranou.

11. 11. v 11 hodin všechny civili-
zované země uctívají své válečné 
veterány. Ty ze světových válek mi-
nulého století i z novodobých kon-
fliktů. V našem městě proběhl pietní 
akt u památníku padlým na náměstí 
Svobody ve Starém Bohumíně. Kyti-
ci k monumentu položili zástupci 
radnice a děti z místní školy. 

Den válečných veteránů si Česko 
připomíná od roku 2001 a podle 
novely zákona o státních svátcích je 
od roku 2004 významným dnem. 
Datum ukončení »velké války« 
bývá v jiných zemích rovněž ozna-
čováno jako Den příměří, Den 
vzpomínek nebo Den vlčích máků. 
Jeho květ je pak symbolem váleč-

ných veteránů. Sytě červené máky 
totiž v celých lánech pokrývaly 
hroby padlých na západní frontě. 
Silný dojem to zanechalo v kanad-
ském vojenském lékaři a poetovi 
Johnovi McCrae, který osobní pro-

žitky zvěčnil v básni Na polích flan-
derských. Tradice nošení vlčího 
máku se sám nedožil, padl před 
koncem konfliktu. V současnosti je 
rudý květ také symbolem charita-
tivní sbírky. Koupí květiny, v Česku 
bývá její součástí národní trikolora, 
lze přispět na projekty věnované 
veteránům. (tch)

Smrky dožívají, náhrady jsou zatím malé

Vzpomínka na válečné veterány

Zájezd do Wisły
Slezská církev evangelická a. v. pořádá v rámci Fary dokořán v sobotu  
4. prosince zájezd do Wisły. Zájemci se mohou hlásit do 29. listopadu, 
cena je 350 korun včetně vstupného a dopravy. Odjezd od městského 
úřadu ve 12.15 hodin. Účastníky čeká adventní Wisła a kulig (vozy taže-
né koňským spřežením). Projedou malebným údolím Białej Wisełki až 
ke kolibě, kde bude připravený horký čaj s domácí klobáskou a tradiční 
chléb se šmolcem. Více informací podá Roman Brzezina, kontakt 736 
627 503, bohumin@sceav.cz. (rb)

Ke kostelu, kde ještě předloni stával vánočně nazdobený smrk, zahradníci vysadili jako náhradu mladou jedličku.

Po jednom ze stříbrných »dvojčat« zůstal jen pařez. 
Na jaře zaujme jeho místo douglaska.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
S ohledem na vládní opatření se licitace bytů konají ve velkém zasedacím sále v prvním patře hlavní 
budovy radnice, číslo dveří 230. Pokud se někdo ze zdravotních či jiných důvodů není schopen dosta-
vit sám, může zplnomocnit jinou osobu. Vyvolávací cena je 60 korun za metr čtvereční. Opakované 
licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace 
naleznete na www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:
• Byt 0+1, nám. Svobody 7, číslo bytu 
17, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Dům se nachází přímo na náměstí 
u autobusové zastávky. V blízkosti 
domu je nemocnice, škola a školka. 
Dům s plastovými okny a zajištěným 
úklidem ve společných prostorech. 
Byt s balkonem a komorou na chod-
bě. Plocha pro výpočet nájemného 
43,98 m2, celková plocha bytu 46,20 
m2. Prohlídka 22.11. v 14.30-14.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 22.11. v 16.45 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze osoby s ome-
zenou schopností pohybu či orientace 
(tj. zejména osoby postižené pohybo-
vě, zrakově, sluchově, mentálně či 
osoby pokročilého věku).
• Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 126, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
zrenovovaného parku, obchodů, au-
tobusového nádraží, mateřské a zá-
kladní školy. Zrekonstruovaný byt 
s lodžií, v koupelně je vana. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,39 m2, cel-
ková plocha bytu 54,33 m2. Prohlídka 
22.11. v 15.30-15.45 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 24.11. v 15.45 
hodin.
• Byt 1+2, ul. Čs. armády 1044, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v blízkosti 
mateřské a základní školy, střediska 
zdravotnických služeb a supermarke-
tu. Dům s funkcí správce. Součástí 
bytu je balkon a sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,79 m2, cel-
ková plocha bytu 60,67 m2. Prohlídka 
22.11. v 15.00-15.15 hodin a 23.11. 
v 10.45-11.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 24.11. v 16.00 hodin.
• Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, číslo 
bytu 18, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům v cen-
tru města. V blízkosti domu jsou ná-
kupní možnosti, vlakové nádraží 
a parkoviště. Byt s vanou a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 28,13 
m2, celková plocha bytu 29,80 m2. 
Prohlídka 24.11. v 14.30-14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
24.11. v 16.15 hodin.
• Byt 1+2, ul. Okružní 229, číslo bytu 
4, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Nízkopodlažní zateplený dům v blíz-
kosti centra města, nákupních mož-
ností a školských zařízení. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro výpo-
čet nájemného 54,87 m2, celková plo-
cha bytu 58,97 m2. Prohlídka 22.11. 
v 14.45-15.00 hodin a 23.11. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
24.11. v 16.30 hodin.
• Byt 0+1, ul. Poděbradova 124, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v centru 
města, v blízkosti nákupních možnos-
tí, školských zařízení a vlakového ná-
draží. Byt se sprchovým koutem a ku-

chyňskou linkou. Plocha pro výpočet 
nájemného 31,20 m2, celková plocha 
bytu 31,20 m2. Prohlídka 22.11. 
v 15.15-15.30 hodin a 23.11. v 9.30-
9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
24.11. v 16.45 hodin.
• Byt 1+2, ul. Čs. armády 1049, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v blízkosti 
mateřské a základní školy, střediska 
zdravotnických služeb a supermarke-
tu. Dům s funkcí správce. K bytu ná-
leží sklepní kóje. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,90 m2, celková plocha 
bytu 58,89 m2. Prohlídka 24.11. 
v 15.00-15.15 hodin a 25.11. v 10.45-
11.00 hodin. Licitace bytu se koná 
29.11. v 16.00 hodin.
• Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo bytu 
31, I. kategorie, 6. nadzemní podlaží. 
Věžový zateplený dům v centru měs-
ta, v blízkosti nákupních možností 
a vlakového nádraží. Byt se sprcho-
vým koutem a balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,80 m2. Prohlídka 
24.11. v 14.45-15.00 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 29.11. v 16.15 
hodin.
• Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, číslo 
bytu 66, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům v cen-
tru města. V blízkosti domu jsou ná-
kupní možnosti a vlakové nádraží. 
Byt se sprchovým koutem a balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 29,80 
m2. Prohlídka 24.11. v 14.15-14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 29.11. v 16.30 hodin.
• Byt 1+2, ul. Mírová 948, číslo bytu 
4, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Zateplený nízkopodlažní dům po re-
konstrukci se nachází v žádané loka-
litě. V blízkosti domu je centrum 
města, dětský koutek, parkoviště, park 
a Lidl. Plocha pro výpočet nájemného 
55,66 m2, celková plocha bytu 56,66 
m2. Prohlídka 29.11. v 15.00-15.15 
hodin a 30.11. v 9.00-9.15 hodin. Li-
citace bytu se koná 6.12. v 16.00 ho-
din.
• Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 1019, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Dům s funkcí do-
movníka. Byt s balkonem a zděným 
bytovým jádrem. V kuchyni je ku-
chyňská linka s kombinovaným spo-
rákem. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 54,42 m2, celková plocha bytu 
55,42 m2. Prohlídka 29.11. v 14.30-
14.45 hodin a 30.11. v 9.30-9.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 6.12. 
v 16.15 hodin.
• Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 68, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Věžový dům s plastovými 
okny. Byt s balkonem. Plocha pro vý-

počet nájemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,70 m2. Prohlídka 6.12. 
v 14.30-14.45 hodin. Opakovaná li-
citace bytu se koná 6.12. v 16.30 ho-
din.
• Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo bytu 
7, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba s plastovými 
okny. Dům se nachází v centru města, 
v blízkosti tržiště, Penny marketu, 
vlakového a autobusového nádraží. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 31,94 m2, celková plocha 
bytu 32,98 m2. Prohlídka 8.12. 
v 15.00-15.15 hodin. Opakovaná li-
citace bytu se koná 8.12. v 16.00 ho-
din.
• Byt 0+2, nám. Svobody 7, číslo bytu 
9, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Dům se nachází přímo na náměstí ve 
Starém Bohumíně. V blízkosti domu 
jsou autobusové zastávky, nemocnice, 
škola a školka. Ve společných prosto-
rách domu je zajištěn úklid. K bytu 
náleží komoro umístěna na chodbě. 
Plocha pro výpočet nájemného 56,12 
m2, celková plocha bytu 58,34 m2. 
Prohlídka 8.12. v 14.45-15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
8.12. v 16.15 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze osoby s omeze-

nou schopností pohybu či orientace 
(tj. zejména osoby postižené pohybo-
vě, zrakově, sluchově, mentálně či 
osoby pokročilého věku).
• Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 71, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
rekonstrukci. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,70 m2. Prohlídka 6.12. 
v 15.00-15.15 hodin. Opakovaná li-
citace bytu se koná 8.12. v 16.30 ho-
din.
• Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 19, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
rekonstrukci. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,70 m2. Prohlídka 6.12. 
v 14.45-15.00 hodin. Opakovaná li-
citace bytu se koná 8.12. v 16.45 ho-
din.
• Byt 1+2, ul. Jateční 179, číslo bytu 5, 
I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Cihlový nízkopodlažní dům v klidné 
části města, v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným byto-
vým jádrem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 52,51 m2, celková plocha 
bytu 52,51 m2. Prohlídka 6.12. 
v 15.15-15.30 hodin a 7.12. v 10.00-
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
15.12. v 16.30 hodin.
 Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
 odbor správy domů

Slezská 26
Rozloha 63,50 m2. Prostor s výkla-
dem v přízemí domu U Rytíře na 
náměstí ve Starém Bohumíně. Ce-
nová zóna 1 200 Kč/m2/rok (čisté 
nájemné bez služeb). Licitace se 
koná 29. listopadu ve 13.30 hodin.

Nám. Svobody 7
Rozloha 43,40 m2. Prostor s výkla-
dem v přízemí bezbariérového 
domu na náměstí ve Starém Bohu-
míně. Cenová zóna 1 200 Kč/m2/
rok (čisté nájemné bez služeb). Li-
citace se koná 29. listopadu ve 14 
hodin.

Trafika na nám.  Ad. Mickiewicze
Rozloha: 12,33 m2. Samostatně 
stojící trafika před vlakovým ná-
dražím bez vnitřního vybavení 
s přípojkou elektřiny. Cenová zóna  
1 200 Kč/m2/rok (čisté nájemné 
bez služeb). Licitace se koná  
29. listopadu ve 14.30 hodin.
Licitace probíhají v budově »B« 
městského úřadu, kancelář B101. 
Bližší informace k pronájmům 
rovněž v budově »B«, kancelář 
B107 v přízemí, telefon 596 092 
212, e-mail: sobaniec.marek@
mubo.cz, www.bohumin.cz  » 
Radnice » Byty, nebyty, nemovi-
tosti » Licitace nebytových prostor.

Nebytové prostory k pronájmu 
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Zázemí útulné zahrady centra sociálních služeb v Masarykově ulici rozšířily počátkem 
listopadu tři speciální trenažéry. K procvičování pohyblivosti a dalších dovedností je 
využijí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Město pořídilo cvičební stroje 
za 160 tisíc s tím, že polovinu nákladů pomohl uhradit příspěvek Nadace ČEZ.

K velké pergole na zahradě CSS Bohumín, 
kde klienti tráví za příznivého počasí část dne, 
přibyla další možnost vyžití. Venkovní trenažé-
ry, jež slouží k procvičování pohyblivosti hor-
ních i dolních končetin, koordinaci pohybů, 
trénování poznávacích a vyjadřovacích doved-
ností, orientace, paměti a podobně. „Cílem bylo 
umožnit hendikepovaným aktivní pobyt a bez-

pečné cvičení na čerstvém vzduchu. Nové prvky 
slouží k fyzioterapii a kognitivnímu tréninku. 
Všechny jsou navrženy a přizpůsobeny tak, aby 
je mohly využívat i osoby na vozíčku,“ popsal 
vedoucí sociálního odboru radnice Daniel 
Ucháč. Jak dodal, na trenažérech budou cvičit 
především klienti denního stacionáře a sociálně 
terapeutických dílen. 

Na nákup cvičebních strojů získalo město 
osmdesátitisícovou dotaci z projektu Pomáhej 
pohybem Nadace ČEZ. Finanční pomoc by se 
však neobešla bez přízně volnočasových spor-
tovců. Ti se do projektu zapojili prostřednic-
tvím mobilní aplikace, která zaznamenávala 
jejich sportovní aktivity a generovala za ně 
body. Ty pak mohli uživatelé věnovat některé-
mu z námětů neziskových organizací, škol nebo 
obcí. Bohumínská myšlenka pořízení speciál-
ních strojů pro hendikepované je zjevně oslovila 
a požadovaný počet bodů pomohli městu shro-
máždit během pouhých čtyř dnů. (tch)

Do loňska mohli lidé odevzdávat použité tuky z domácností pouze ve sběrném dvoře, 
před rokem v prosinci však Bohumín možnosti rozšířil. V rámci pilotního projektu umístil 
ve městě osm speciálních popelnic, do nichž mohou lidé odkládat použité jedlé oleje 
v PET lahvích. A novinka se osvědčila, objem odevzdaných tuků se díky novým nádobám 
více než zdvojnásobil. Město proto začalo jejich síť rozšiřovat.

„Nový systém odpadového hospodářství, který 
spouštíme od nového roku, má mimo jiné posílit 
separaci využitelných složek odpadu. Základní síť 
kontejnerů na použité oleje z domácností se nám 
podařilo vytvořit už s předstihem. A protože se pro-
jekt ujal, dokupujeme další nádoby,“ uvedl mís-
tostarosta Lumír Macura. V říjnu přibyly další 
dva kontejnery v Šunychlu u mostku a na sídlišti 
Svat. Čecha, začátkem roku BM servis dokoupí 
ještě dalších pět speciálních popelnic. 

V roce 2020, kdy sběr probíhal jen ve sběrném 
dvoře, odevzdali Bohumíňáci 1,4 tuny tuků a ole-
jů. Letos to díky speciálním popelnicím bylo už 
3,1 tuny. Podle ředitele BM servisu Marka Piekla 
lidé až na výjimky dodržují i pravidla pro třídění, 
což bylo základním předpokladem pro pokračo-
vání projektu. „Do nádob patří výhradně olej z fri-
tovacích hrnců, ze smažení a ztužené tuky. Naopak 
je zakázáno odkládat do nádob technické druhy 
olejů, například motorový, tlumičový nebo převo-
dový. Důležité je, aby lidé použité oleje do nádob 
nevlévali přímo, ale vkládali v dobře uzavřených 
plastových lahvích. Skleněné se k tomu nehodí, 
mohly by se v popelnici rozbít,“ podotkl s tím, že 
potravinové oleje mohou lidé odevzdávat nadále 
také ve sběrném dvoře. 

Vyléváním oleje do dřezu nebo záchodu riskují 
lidé zanesení potrubí a problémy s kanalizací, což 
se jim může prodražit. Jeho odevzdání do nádob 

nebo sběrného dvora se naopak vyplatí ekono-
micky i ekologicky. „Použité tuky z kuchyní pro-
dáváme k recyklaci specializované firmě. Letos jsme 
za prodej utržili zhruba patnáct tisíc. Zásadnější 
však je, že zajistíme další ekologické zpracování 

odpadu,“ poznamenal Pieklo. Recyklovaný olej 
má totiž uplatnění v energetice, stavebnictví či 
lesnictví a využití najde také při výrobě biopaliv.  
 (yak, tch)

Speciální tělocvična pod širým nebem

Nádoby na použité tuky se osvědčily

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

NOVÝ BOHUMÍN 
• vnitroblok mezi kavárnou a Grandem
• vnitroblok v Mírové ulici u bývalé kotelny
• vnitroblok mezi ulicemi Čs. armády  
a Jateční
• křižovatka ulic Za Městem a Koperníkové 
(za parkem)
• Svat. Čecha u domu čp. 1075

ZÁBLATÍ 
• sídliště Tovární 
• točna u pošty 

STARÝ BOHUMÍN 
• parkoviště u nám. Svobody    

SKŘEČOŇ 
• za hospodou U Keconě   
 
ŠUNYCHL 
• u mostku v Šunychelské

Umístění nádob na 
sběr jedlých tuků
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Změny související s odpady se v blízké budoucnosti dotknou 
nejen obyvatel rodinných a obytných domů, jiné řešení čeká 
také hřbitovy. Velmi často tady dochází ke zneužívání velkoka-
pacitních kontejnerů. Město proto zvažuje jejich odstranění 
a nahrazení menšími »sídlištními« kontejnery. Zároveň chce roz-
šířit možnosti třídění odpadů.

„V kontejnerech nezřídka nachá-
zíme věci, které prokazatelně nepo-
chází ze hřbitovů. Odpady z domác-
ností nebo garáží, pneumatiky, 
koberce, kusy nábytku a výjimkou 
nebyla ani vyhozená sedačka,“ vylí-
čila Eva Liszoková z radničního 
odboru životního prostředí a slu-
žeb. Město, jež spravuje pět bohu-

mínských hřbitovů, před lety od-
stranilo velký kontejner z Vrbice, 
kde už byly problémy se zneužívá-
ním neúnosné. A ukázalo se, že to 
může fungovat i bez něj a že stan-
dardní sídlištní nádoba postačí. 
Proto nyní zvažuje odvoz velkých 
ocelových koreb i z ostatních hřbi-
tovů. Nahradily by je černé kontej-

nery s vyklápěcím víkem o objemu 
1 100 litrů. Zároveň chce radnice ke 
stávajícím separačním nádobám na 
sklo a plasty přidat ještě jednu, a to 
na rostlinný odpad.

Specifický problém se vyskytuje 
také ve Starém Bohumíně, kde his-
toricky zůstaly i malé, mezi hroby 

rozmístěné odpadkové koše. „Ně-
kteří návštěvníci nemají soudnost 
a jsou do nich schopní nacpat obří 
kytici nebo věnec. Pak jde další, vidí, 
že koš je plný, a hodí smetí vedle na 
zem,“ popsala zkušenost Liszoková. 
Proto i tyto malé koše město zřejmě 
zruší. Naopak chce přidat černý 
kontejner k nové části, aby lidé 
s odpadky nemuseli chodit přes celý 
hřbitov. (tch)

Jako ponurá a děsuplná místa vidí hřbitovy pouze autoři strašidelných románů. V Bo-
humíně by pro své příběhy inspiraci nenašli, ten jde jinou cestou. Radnice loni na pod-
zim vysadila na hřbitově ve Skřečoni cibulky krokusů, které pak na jaře rozzářily trávník 
sytými barvami. Přírodní doplněk se velmi líbil, a tak se v uplynulých dnech zahradníci 
činili i na dalších místech.

Ve Skřečoni budou loňské krokusy vytvářet 
pastelovou dekoraci zelených ploch ještě pár let, 
nově je zahradníci vysadili také na hřbitovech ve 
Vrbici, Starém i Novém Bohumíně. Celkem šly 
do země tři tisícovky cibulek. 

Dalším barevným přírodním prvkem město 
ozvláštnilo novobohumínský hřbitov. Tady se 
nachází řada velmi starých hrobů, jejichž proná-
jem už dávno skončil a nikdo se o ně nestará. „Za 
takových okolností máme možnost hrobová zaří-

zení odstranit, což se v posledních dvou letech tý-
kalo patnácti velmi zašlých hrobů. V některých 
případech by však byla škoda staré a často origi-
nální mramorové desky likvidovat. Mají své kouzlo 
a dýchá z nich historie,“ uvedla Eva Liszoková 
z městského odboru životního prostředí a služeb. 
Radnice proto hodnotné náhrobky zachová a stá-
řím či vandaly vyvrácené desky postupně narov-
nává. Navíc se pustila do úprav některých rámů, 
které ohraničují hrobová místa. Dosud pouze 
zarůstaly trávou. Nyní do nich zahradníci vysa-
dili bezúdržbové trvalky, které se postarají o další 
zpestření hřbitova. 

Někdy je třeba přírodě pomoci, například vý-
sadbou, jindy ji trochu zkrotit. Část neudržova-
ných hrobů v Novém Bohumíně pohltil pnoucí 
břečťan. Vypadá to efektně, ale čeho je moc... 
Příští rok se proto správce na břečťan zaměří, část 
jej odstraní a celkově zkulturní. (tch)

I hřbitovy mohou zářit barvami

Pneumatiky místo věnců? To chce změnu

Novobohumínský hřbitov se provzdušnil, v rámci revitalizace taky proběhlo kácení neperspektivních dřevin, 
většinou tújí.

Břečťan ke hřbitovům sice patří a dotváří zajímavou 
kulisu, ale když se rozbují příliš, musí zasáhnout za-
hradníci.

Velké ocelové kontejnery ze hřbitovů zřejmě zmizí. Dochází k jejich zneužívání.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Na jaře vyrážejí do ulic zametače BM servisu, aby odstranily zbytky po-
sypových materiálů po zimní údržbě a další nečistoty, na podzim si musí 
poradit se spadaným listím. To ve městě sice průběžně uklízí veřejně 
prospěšní pracovníci a zahradníci, kteří listy mulčují, ale pomoc techniky 
není nikdy na škodu. Před třemi lety si Bohumín vyzkoušel i model pod-
zimního blokového čištění, kdy musí parkující auta opustit ulici, aby se 
kropicí vůz dostal až k chodníku. Strojní čištění ulic od spadaného listí 
a dalších nečistot probíhá do prvních pořádných mrazů. (red)

S listím pomůže i technika

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Vědecké bádání v nových učebnách
Ve škole ČSA finišuje komplexní přestavba dvou odborných učeben, chemické a mul-
timediální. Žáci v nich budou mít k dispozici tu nejmodernější výukovou techniku. Její 
pořízení včetně nezbytných stavebních úprav si vyžádá 6,7 milionu. Většinu této částky 
pokryje evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Obě třídy prošly v první fázi stavebními úpra-
vami. „Bylo třeba provést nové rozvody elektřiny 
a počítavých sítí. S tím následně souvisely úpravy 
stěn a stropů nebo výměna podlahových krytin. 
Do jedné učebny jsme instalovali také klimatiza-
ci,“ informoval ředitel školy ČSA Adrian Kuder 
s tím, že po zednících se do upravených učeben 
stěhoval nový nábytek. Zlatým hřebem pak byla 
instalace moderní techniky a doplňků.

V učebně chemie nebude chybět interaktivní 
tabule a žáci budou využívat třicet tabletů. Škola 
dále pořídila systém čidel, senzorů a dalších 
pomůcek pro výuku přírodních věd nebo sta-
vebnicové modely dronu a auta na vodík. Další 
vzdělávací »hračkou« je takzvaný energy box. 
Názorně školákům ozřejmí, jak technologie pa-
livových článků spolupracuje s obnovitelnými 
zdroji energie, a to solární, větrnou a kinetickou 

z ruční kliky. „Naši kolekci doplní model atomu 
a zvláštní projektor, který umožňuje pomocí pou-
hé trojice LED diod »namíchat« celou škálu ba-
rev,“ popsal Kuder.

Ve druhé, multimediální učebně budou školá-
ci pracovat na třiceti počítačích se sluchátky 
a dalšími periferiemi. Dominantou třídy je pak 
víceúčelová skříň s 3D tiskárnou. Aby uživatelé 
nemuseli průběh tisku sledovat zíráním do boxu, 
disponuje skříň dvěma kamerami. Žáci pak mo-
hou 3D tisk pozorovat na školních počítačích 
a dokonce pořizovat jeho videozáznam. Díky 
moderním výukovým nástrojům se obě učebny 
promění v nefalšovaná vědecká pracoviště. 

 (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Finální instalace vybavení v multimediální učebně.Finální instalace vybavení v multimediální učebně.

Dominantou třídy je moderní box s 3D tiskárnou.

Po nucené roční odmlce se začal znovu scházet žákovský parla-
ment Masarykovy školy. První větší akcí navrženou školními »po-
slanci« byla příprava Halloweenu. Současně vyhlásili soutěž o nej-
aktivnější kolektiv, kterému se povede nejlépe vyzdobit třídu 
a přijde 26. října do školy v co největším počtu ve strašidelných 
kostýmech.

Na přípravu měli všichni dva týd-
ny a třídy se začaly postupně měnit. 
Přibývala dýně, ježibaby a různé pří-
šerky, převládaly tradiční halloween-
ské barvy – oranžová a černá. V den 
D se to ve škole hemžilo živými stra-
šidýlky, kostlivci a dalšími bubáky. 

Porotu, kterou tvořili členové žá-
kovského parlamentu s asistentkou 

učitele, čekalo během hodnocení 
i tematické občerstvení v podobě 
lidských očí, uříznutých prstů nebo 
zeleného lektvaru. Hodnocení neby-
lo vůbec jednoduché. Všechny zú-
častněné třídy byly připravené na 
jedničku. 

 Lenka PTÁKOVÁ,
 učitelka

Žáci ZŠ ČSA se společně s vychovatelkami školní družiny pustili do 
oblíbené podzimní aktivity – dlabání a zdobení dýní. A že se těch 
tykví letos opět urodilo.

V průběhu dlabání žáci zkoumali, 
jak vypadají plody uvnitř, vybírali 
semínka a vnímali, jak dýně pro-
voněly celou družinu. Na vyprázdně-
nou tykev předkreslili legrační obli-
čeje, pod dohledem vychovatelek je 
pak vyřezávali a následně vyzdobili. 

Z dýní se stala mistrovská díla, 
která rozjasní sychravé podzimní 
dny ve školní družině. Ty se v druži-
ně nesou v duchu podzimního tvo-
ření. A to nejen v odděleních, ale 
také venku při práci s přírodninami. 
 (šd)

Halloween v režii parlamentu Podzimní čas ve školní družině

Foto: Masarykova ZŠFoto: Masarykova ZŠ

Foto: ZŠ ČSAFoto: ZŠ ČSA

Děkuji internímu oddělení a plicní ambulanci bohumínské nemocnice za 
skvělou pomoc při léčení mých těžkých obtíží s průduškami a plícemi. 
Můžeme být rádi, že máme tak skvělá oddělení. Díky. ŽURKOVÁ

Poděkování
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Podzimní testování půjčovny loděk a šlapadel u Vrbického jezera 
skončilo. Statistiky ukázaly, že novou atrakci si lidé i přes nestabil-
ní počasí okamžitě oblíbili. Půjčovna během šesti víkendů zazna-
menala 137 výpůjček. Pramice přečkají zimu v nedalekém spor-
tovním areálu a s příchodem jara se opět vrátí do přístaviště. 
Tentokrát už do ostrého provozu. 

„Půjčovnu jsme spustili na sklonku 
září, abychom si vyzkoušeli, co všech-
no její provoz obnáší a zjistili, jaký 
bude ze strany veřejnosti zájem. Lidé 
ji mohli využívat od pátku do neděle 
a během státních svátků. Výsledná 
čísla nás potěšila. Přestože nebylo na 
projížďky vždy ideální počasí, lidé si 
šlapadla a pramice půjčovali pravidel-
ně. Statisticky nejvytíženějšími dny 
byly neděle,“ uvedla vedoucí organi-
začního odboru radnice Miroslava 
Šmídová. Mimořádně úspěšný byl 
poslední říjnový víkend, kdy pano-
valo nezvykle teplé počasí. „Zazna-
menali jsme sedmadvacet výpůjček. 
A to jsme ani nepočítali, že se nám 
podaří zkušební provoz udržet až do 
konce října,“ dodala Šmídová.

Chod půjčovny pro město zajišťo-
val místní spolek Vodáci Odry 
a Olše. Ve stánku na pláži pomáhal 
lidem vyřídit formality, vybíral půj-
čovné, poskytoval vybavení a zajišťo-
val bezpečnost provozu. „Každému 
jsme vysvětlovali, do jaké vzdálenosti 
se může vydat, protože podle smlouvy 
nemůžeme využívat celou vodní plo-
chu. Do příprav jsme zapojili i děti 
z našeho oddílu, pomáhaly nám kon-
trolovat záchranné vesty a značit vy-
bavení. Co se týká samotného provo-
zu půjčovny, nejvíce ji využívaly 
rodiny s dětmi. Jedna odvážná ma-
minka se na šlapadlo vydala s půlroč-
ním nemluvnětem,“ popsal předseda 
spolku Roman Štolfa. Za celou dobu 
podle něj nebylo nutné zasahovat při 

případných komplikacích. „Záchran-
nou akci jsme podnikli jen jednou, to 
když kluci hráli na pláži fotbal a kopli 
míč daleko do vody. Tak jsem vzal 
loďku a zajel pro něj,“ pousmál se 
Štolfa.

Na půjčovném utržilo město bě-
hem šesti týdnů přes dvacet tisíc. 
„Tuto volnočasovou nabídku nevní-

máme jako výdělečnou činnost. Poří-
zení čtyř pramic a dvou šlapadel nás 
stálo 280 tisíc, navíc hradíme odměnu 
členům spolku, který chod zajišťuje,“ 
podotkl místostarosta Lumír Macu-
ra s tím, že na základě statistik z tes-
tovacího režimu může radnice při-
pravit ostrý provoz v nové sezoně. 
 Jana KONČÍTKOVÁ

Bohumínská městská nemocnice (BMN) v posledních týdnech evi-
duje zvýšený zájem o vakcinaci proti covidu. Lidé však často přichá-
zejí bez předchozí registrace, což komplikuje situaci personálu a pro-
dlužuje čekací dobu. Nemocnice proto vyzývá zájemce, aby využívali 
rezervační systém. Seniorům opět pomůže se zaevidováním městská 
asistenční linka. 

Vakcinaci jsou v BMN vyhrazena 
čtvrteční dopoledne. „Takřka třetina 
klientů přichází bez předchozí registra-
ce. Přednost mají ti registrovaní, ale 
i tak se čekání protahuje. Vyzýváme 
proto zájemce, aby se registrovali, jen 

tak se vyhnou dlouhému pobytu v če-
kárně,“ uvedla místopředsedkyně 
představenstva BMN Petra Tomanová. 
Registrace běží na webu registrace.
mzcr.cz nebo na státem zřízené lince 
1221.

Termíny očkování by se v Bohumí-
ně mohly rozšířit i o další dny, pod-
mínkou je ale zvýšený počet registrací. 
„Stane se tak jedině v případě, že zá-
jemci budou v co největší míře využívat 
rezervační systém. Podle něj můžeme 
efektivně naplánovat vakcinaci tak, aby 
nezatěžovala síly zdravotníků. Nemů-
žeme si dovolit nechat personál v očko-
vacím centru vyčkávat, zda se náhodou 
někdo zastaví,“ vysvětlila Tomanová.

S registrací starším lidem, kteří ne-
mají přístup k internetu a ve svém 
okolí ani nikoho blízkého, kdo by je-

jich údaje do systému zavedl, opět 
pomůže město. Znovu je v provozu 
asistenční telefonní linka 731 531 731, 
na niž se senioři mohou obrátit se žá-
dostí o zaevidování. Volat mohou ka-
ždý pracovní den od 8 do 11.30 hodin. 
„Jen prosíme, aby ji využívali pouze 
lidé, kterým skutečně nemá kdo pomo-
ci. Celý proces registrace po telefonu je 
časově náročný a nejsme bohužel 
schopni suplovat roli rodinných přísluš-
níků,“ uvedl vedoucí sociálního odbo-
ru radnice Daniel Ucháč. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Musica Pura Pod Zeleným:Musica Pura Pod Zeleným:

Lodičky se staly vyhledávanou atrakcí

Očkování v nemocnici urychlí registrace

Foto: archivFoto: archiv
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Rekonstrukce secesního domu Pod Zeleným dubem přinesla do města i nové kulturní 
zážitky. Tradicí se už staly koncerty vážné hudby v rámci Janáčkova máje, kulturní spolek 
Oderberg vedle řady dalších hudebníků zlákal opakovaně k vystoupení i věhlasného 
světového trumpetistu Laca Décziho, nově se však stal krásný sál ve Starém Bohumíně 
domovem i mezinárodního folklórního festivalu Musica Pura.

„Je vážně zajímavé sledovat, jak sál Pod Zeleným 
dubem poskytl Bohumínu úplně nové kulturní roz-
měry. Špičkový folklór, jaký byl k vidění a poslechu 
třeba teď v podání pěvecké skupiny Blaženky, usku-
pení Ensemble Flair a zejména legendárních výcho-
doslovenských Rendošovců, je toho důkazem,“ po-
tvrdil místostarosta Igor Bruzl a dodal, že atraktivní 
prostředí láká i muzikanty, kteří by jinak pro před-
vedení svých hudebních dovedností těžko hledali 
v Bohumíně vhodné prostory.

Město festival Musica Pura finančně podpořilo 
a pohled do hlediště dokazoval, že Bohumíňáci vza-
li folklór za svůj. „Ostatně je to převážně veselý hu-
dební žánr. Letošní ročník festivalu se pak navíc nesl 
v duchu názvu »Na veseľu vešelo«, takže se zabýval 
svatbami,“ potvrdil místostarosta. Vyzdvihl velmi 
precizní organizaci festivalu v čele s jeho hlavními 
organizátory Janem Rokytou a Klárou Blažkovou. 
„Navíc skvělou práci odvedl i jeho bohumínský mo-
derátor Lukáš Kania,“ doplnil Igor Bruzl.

Ostatně spojení Bohumína a folklóru funguje už 
delší čas. Za propagací tohoto hudebního žánru 
stojí například i ředitelka zdejší základní umělecké 
školy Barbora Kachlová, která k folkloru tíhne 
a vede k němu i své dcery. „Pořadatelé řady akcí ve 
městě dnes zpestřují program zařazením folklórních 
vložek žáků místní ZUŠ, takže tento hudební styl 
začíná k Bohumínu patřit,“ dodal místostarosta. 
 (red)

Díky získanému Bonagrantu společnosti Bonatrans se děti z ma-
teřské školy v Nerudové ulici těší z nové polytechnické pomůcky. 
Vypadá jako pískoviště, ale je plná kostek. A nyní už také malých 
architektů, kteří budují originální stavby.

Konstrukce nového herního prvku 
je venkovní, ale aby přes zimu neležel 
ladem a děti si jej užily, našel dočasné 
místo přímo ve školce. Aktuálně jej 
využívají děti ve třídě Medvídků. Na 
jaře kostkoviště přemístíme pod per-
golu na školní zahradě.

Už od útlého věku je vhodné vést 
děti k polytechnické gramotnosti 
a  formou hry rozvíjet potřebné 

schopnosti a  dovednosti. Práce 
s kostkami rozvíjí dětskou kreativitu 
a představivost, logické myšlení 
a jemnou motoriku. Jelikož malí sta-
vitelé jeví o budování architektonic-
kých skvostů velký zájem, přemýšlí-
me do budoucna o navýšení počtu 
kostek i jiných tvarů.

 Jana WITOSZKOVÁ,
 učitelka

Benešova škola se úspěšně zapojila do projektu Finančně gramot-
ná škola, který se snaží pozvednout kvalitu její výuku. Prvním kro-
kem bylo vytvoření metodiky. V ní Benešovka přehledně rozpra-
covala, jak rozvíjí finanční gramotnost v průběhu celé školní 
docházky.

V Benešově škole se finanční gra-
motnost prolíná všemi ročníky. Její 
výuka také probíhá v různých před-
mětech, nejen v matematice. „Fi-
nanční vzdělávání se týká každého 
dítěte, každé rodiny, ukončením školní 
docházky to samozřejmě nekončí. 
Chceme žáky připravit pro život 
a k němu toto téma neodmyslitelně 

patří,“ uvedla zástupkyně ředitelky 
Stanislava Krpcová.

Vytvořením metodiky splnila Be-
nešovka první úkol projektu a získala 
za něj bronzový certifikát Finančně 
gramotné školy. Snahou všech peda-
gogů je však získání vyšších stupňů 
– stříbrného, zlatého a časem možná 
i diamantového certifikátu.  (erh)

Bohumíňáci se učí folklóru

Kostkoviště pro malé sviště Certifikát finanční gramotnosti

Foto: Musica PuraFoto: Musica Pura

Foto: ZŠ BenešeFoto: ZŠ Beneše

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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O body v mistrovských soutěžích už bojuje všech pět mládež-
nických družstev florbalového klubu 1. SC Bohumín 98. Se 
zarputilostí sobě vlastní se do moravskoslezské ligy přípravek 
vrhnul i tým těch vůbec nejmenších talentů a hned začal také 
sbírat body. 

„O výsledky v této kategorii vůbec 
nejde. Podstatné je, aby si děti za-
hrály, padalo hodně gólů a aby si 
každý tým zápasy užil,“ usmál se 
kouč přípravky a zároveň předseda 
klubu 1. SC Bohumín 98 Lukáš 
Marcalík. Přesto má samozřejmě 
z každého vítězství radost. „Těší to 
pochopitelně i naše malé hráče a je-
jich rodiče. Během listopadového 
domácího turnaje vytvořili opravdu 
bouřlivé prostředí, rodí se tady su-
per rodičovská parta,“ dodal.

Zápasy těch nejmenších jsou 
většinou o tom, který tým udrží na 
hřišti déle pozornost a hlavně do-
káže proměnit své šance. „Zaměřu-

jeme se především na to, abychom 
v malých florbalistech probouzeli 
také technické dovednosti. Na pilo-
vání střelby ještě máme čas. Pod-
statné je, aby kluky a holky florbal 
bavil,“ doplnil Lukáš Marcalík 
s tím, že právě ve střílení branek 
jeho tým šesti až osmiletých hráčů 
trochu zaostává.

Co těší všechny v klubu nejvíce, 
to je poměrně velký počet hráčů 
právě v kategorii přípravky. „Před 
časem jsme každého nového hráče 
vítali téměř slavobránou. Nyní 
máme v klubu dětí hodně, ale po-
řád bereme další,“ řekl sekretář 
klubu Ondřej Veselý. Pozitivní vliv 

na naplnění kádrů mládežnických 
týmů má i Florbalová akademie, 
kterou před dvěma lety rozjel 1. SC 
Bohumín 98 se superligovým FBC 
Ostrava. Akademie působí na ZŠ 

ČSA a škole ve Skřečoni, kde se 
florbalu věnuje čtyřicítka dětí. Řada 
z nich pak začíná hrát k radosti bo-
humínského klubu v jeho barvách.
 (bir)

O mistrovské body válčí i nejmenší 

Třída 8. P bohumínského gymnázia se 13. října vydala na tříden-
ní historicko-zeměpisnou exkurzi do srdce Evropy. Náš první 
prohlídkový okruh zahrnoval Václavské náměstí, Obecní dům, 
Prašnou bránu a Staroměstské náměstí, kde jsme na chvíli od-
bočili do tiché uličky u Klementina. Procházku jsme ukončili 
u Karlova mostu.   

Po přestávce na hostelu, kde jsme 
si odpočinuli a zahřáli se, jsme měli 
v plánu večerní divadelní předsta-
vení. To však bylo kvůli nemoci 
souboru zrušeno, a tak jsme vyrazili 
na večerní exkurzi do Štefánikovy 
hvězdárny, kde jsme fascinovaně 
pozorovali noční oblohu. Program 
prvního dne uzavřela procházka 
přes Petřín s ohromujícím výhle-
dem na svítící noční Prahu.

Následujícího dne jsme se v sy-
chravém počasí vypravili ke Stra-
hovskému klášteru a pokračovali na 
Hradčany, kde jsme navštívili kom-
plex Pražského hradu. Nakonec 
jsme sešli na Malou Stranu a po 
náročné procházce s deštníky jsme 

první část výpravy završili u Lenno-
novy zdi. Po osobním volnu jsme 
ještě zavítali do Muzea iluzí, jež nás 
mile překvapilo.

Poslední den nás čekal Národní 
památník hrdinů heydrichiády, kde 
jsme si připomněli důležitý mezník 
našich dějin. Náš výlet jsme završili 
na Starém židovském hřbitově, kte-
rý jen umocnil zážitek z předchozí 
prohlídky.

Za celou třídu velmi děkuji uči-
telkám Janě Novákové a Romaně 
Davidové, které nám ukázaly histo-
rické jádro Prahy a nepřetržitě se 
nám po celou dobu věnovaly.

 Kateřina HAVLÁSKOVÁ,
 oktáva

Oktáva poznávala Prahu

Foto: Jana NovákováFoto: Jana Nováková

Foto: 1. SC Bohumín 98Foto: 1. SC Bohumín 98 Bohumínská florbalová přípravka.Bohumínská florbalová přípravka.

První adventní neděli 28. listopadu v 9 hodin proběhne slavnostní zno-
vuotevření evangelického kostela ve Štefánikově ulici po rekonstrukci 
podlahy. Akce je také součástí oslav 120. výročí posvěcení kostela. Slovem 
bude sloužit biskup Tomáš Tyrlík, vystoupí mužský pěvecký sbor z Třano-
vic a žesťové kvarteto z Oldřichovic. (rb)

Otevření kostela

Třezalka rozkladitá   
(Hypericum patulum)
Tento poloopadavý až stálezelený keř pochází ze severozá-
padní Číny, kde roste v nadmořské výšce 300 až 2 400 metrů 
v otevřených lesích, houštinách a na skalách. Pěstuje se hoj-
ně na Tchaj-wanu, v Indii, Japonsku, jižní Africe a Evropě.

Třezalka rozkladitá je hustě vě-
tvený keř dorůstající výšky 0,3 až 
1,5 metru a kvetoucí od července 
do září. Nejlépe jí prospívají leh-
čí, propustné a živinami bohatší 

půdy. V okrasných zahradách se 
uplatňuje především jako půdní 
kryt nebo doplněk výsadby trva-
lek. Dobře snáší horko a také 
městské prostředí, proto se v Bo-
humíně vysazuje hlavně na sídli-
štích. Velmi dekorativní je také 
její kříženec třezalka Moserova. 
Nejčastěji pěstovaný kultivar 
Hidkote je mrazuvzdorný, má 
mohutné květy, nejvíce se mu 
daří na slunci a kvete až do pozd-
ního podzimu.  
 Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – dřeviny (283)

REALITY
 ● Koupím garáž v Bohumíně v ulicích 

Mírové nebo Šunychelské. Cena doho-

dou. Tel.: 604 389 819, e-mail: snapka.r@
seznam.cz.

 ● Prodám garáž v Pudlově za Kauflan-
dem. Cena dohodou. Tel.: 739 967 650.

 ● Koupím garáž v Bohumíně, nabídně-

INZERCE

te. Tel.: 604 616 748, e-mail: bulavapetr@
seznam.cz.

 ● Koupím byt, RD, pozemek. Platba 
hotově. Tel.: 608 370 379.

 ● Pronajmu byt 2+1. Tel.: 775 610 464.

SLUŽBY
 ● Provádíme pokládku plovoucích pod-

lah, PVC, koberců, vinylů, samonivelač-
ní stěrky. Tel.: 604 265 861.

 ● Čištění a tepování koberců, sedaček, 
interiéru aut technikou Kärcher. Tel.: 
724 088 643, e-mail: martin.jurzica@

seznam.cz, www.cistyautointerier.cz.
 ● Podlahové krytiny levné a kvalitní. 

Koberce Bohumín, 1.máje 714, Bohu-
mín-Skřečoň. Tel.: 604 693 147, e-mail: 
kobercebohumin@seznam.cz, www.
koberce-bohumin.cz.

RŮZNÉ
 ● Sběratel vykoupí různé starožitnosti, 

staré věci i poškozené, případně celé po-
zůstalosti. Platím hotově, přijedu. Tel.: 
602 796 422.
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Deváté místo po podzimní části divize F, zisk 19 bodů. Fotbalisté Bosporu jsou na hony 
vzdáleni špici tabulky a zároveň i místům, kde by se museli bát sestupu. Nicméně po 
půlce soutěže převládlo spíše zklamání. Od mančaftu se čekalo víc.

Předsezonní ambice, že by Bohumíňáci čeřili 
vody v horních patrech tabulky, se nenaplnily. Dů-
vodů bylo několik. „Na týmu se negativně podepsa-
la jarní covidová výluka. Některým hráčům pak 
trvalo, než se dostali do kondice, jiní se ale s formou 
skoro nepotkali. Do toho přišla série zranění stěžej-
ních opor, čímž se vše ještě komplikovalo,“ potvrdil 
kouč Bosporu Martin Špička. 

Výsledky byly jako na houpačce. Nečekaný zisk 
venku, následně kolaps doma. Největším problé-
mem však byla velmi nízká efektivita. Ve třinácti 
zápasech vstřelili Bohumíňáci jen patnáct branek. 

„Ofenziva byla naším velkým problémem. Jako by 
nám chyběla ochota porvat se o vstřelené góly, za-
hazovali jsme spoustu šancí,“ komentoval trenér.

Fotbalový Bospor tak čeká zamyšlení. Zimní 
přestávka čtvrté ligy skýtá příležitost ledacos změ-
nit. „Bohužel jsme často působili jako příliš spoko-
jený tým. Chyběla nám hladovost. Když to mužstvu 
nejde herně, je třeba to urvat jinými zbraněmi, 
třeba nasazením, bojovností,“ řekl Martin Špička. 
Přemítat bude rovněž nad dalším působením ně-
kterých hráčů. Se zaujetím i přínosem pro tým 
u řady borců spokojenost rozhodně nevládla. 

Přestože k ideálu měl podzim daleko, našla se 
i pozitiva. „Defenzivní činnost nebyla špatná, svědčí 
o tom nízký počet inkasovaných branek,“ uvedl 
kouč Martin Špička. Pochvalu si od něj vysloužil 
i odchovanec Vojtěch Malysz, který se zapracoval 
do základu a patřil k objevům první poloviny se-
zony. Také pravidelné sbírání startů mladých Bo-
humíňáků Petra Bloksche či Jana Stoška naznačují, 
kam chce klub směřovat. „Nikdy jsme nikomu 
nebránili, aby šel třeba v dorostu zkusit štěstí do 
silných regionálních klubů. Cílem však je, aby se pak 
hráči, kteří se fotbalem nebudou živit, zase vrátili. 
To je ideální cesta. Jádro kádru by tak mohli tvořit 
kluci s vazbami k městu a posily odjinud bychom 
získávali jen na posty, kde bychom měli potíže,“ 
dodal Lukáš Fluxa. (bir)

Těsně pod vrcholem krajské soutěže I. B třídy, skupiny B, přezimují fotbalisté Slovanu 
Záblatí. Svěřenci Daniela Mucka a Lukáše Pluty v první polovině sezony sedmé nejvyšší 
soutěže nasbírali 28 bodů a do jarní části půjdou z druhého místa. Na vedoucí Stra-
hovice ztrácí pět bodů.

Záblatský celek byl po třech ročnících ve sku-
pině C v létě přesunut k týmům z Ostravska 
a Opavska. „O přeřazení jsme nestáli, šli jsme do 
neznámého. Když ale vidím tabulku obou skupin, 

vyprofilovalo se tam pět silných týmů, které se po-
perou o postup. Sílu skupin těžko hodnotit, zřejmě 
to vyjde nastejno,“ hodnotí trenér Daniel Mucek, 
který má k dispozici široký kádr čítající jednad-

vacet hráčů a tři brankáře. „Snažili jsme se herní 
čas rozložit na všechny hráče, kteří pravidelně tré-
nují. Každý kouč ocení, když má na tréninku pra-
videlně patnáct kluků,“ pochvaluje si Mucek.

Slovan ve třinácti duelech devětkrát zvítězil, 
jednou remizoval a třikrát podlehl. Významně 
mu pomohla druhá polovina podzimu, kdy 
z osmnácti možných bodů získal hned šestnáct. 
„Druhé místo je skvělé, dává nám šanci poprat se 
na jaře o postup. Dokázali jsme naplno bodovat 
v utkáních s týmy z druhé poloviny tabulky. Bohu-
žel v zápasech první pětky jsme herně propadli 
a získali jen jeden bod,“ líčí trenér smíšené pocity 
a připomíná porážky s Krásným Polem (2:4), 
Hrabovou (1:3), Strahovicemi (2:4) a remízu se 
Slavojem Rychvald (0:0).

Předseda klubu Dušan Socha je s podzimní 
částí spokojený a kromě A týmu vyzdvihuje také 
mládež. „V dnešní době není jednoduché mít mlá-
dežnická družstva. Proto trenérům děkuji a vážím 
si, jaké úsilí vkládají do našich mladých. A věřím, 
že v budoucnu přilákáme další fotbalisty,“ doufá 
Socha, který připomněl i existenci miniškoličky 
vzniklé v červnu a trénující jednou týdně.

„Děkuji všem hráčům, trenérům a činovníkům 
za reprezentaci klubu. Díky patří i fanouškům za 
skvělou podporu, sponzorům, městu Bohumínu 
a hlavně všem dobrovolníkům, kteří Slovanu po-
máhají. Nesmírně si toho vážím,“ zakončuje Du-
šan Socha. David HEKELE

Fotbalistům Bosporu chyběla hladovost

Záblatí po podzimu znovu stříbrné 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: FK Slovan Záblatí.Foto: FK Slovan Záblatí.
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Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý 
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob 
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů 
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem). 
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci: 
-  žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,  
-  žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti, 
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 

nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu). 
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.  
 

 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz  595 622 355 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj 
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům 
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale 
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však: 
 
 

Nový zdroj tepla Podpora 
EU (v Kč) 

Včetně příspěvku  
Moravskoslezského 

kaje (v Kč) 

Tepelné čerpadlo 130 000 137 500 

Kotel na biomasu 
(automatický/ruční)  130 000 137 500 

Plynový 
kondenzační kotel 100 000 107 500 

 

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého 
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. 
 

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině 
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podá-
vání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby 
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla 
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí 
prokázat jejich zájem. 
 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou 
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.  
 

Dotazník najdete na adrese: 
https://1url.cz/@kotliky4 
 

Čím více zájemců se přihlásí, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany 
kraje rozděleno. 
 

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní 
údaje, místo výměny kotle a typ kotle, 
který si chcete z dotace pořídit (jedná se 
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje 
budou použity výhradně pro účely 
podání krajského projektu na Minister-
stvo životního prostředí. 
 

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat 
na uvedenou e-mailovou adresu infor-
mace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy 
k podání žádosti, termín odeslání žádosti 
v elektronické podobě apod.) 
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Od 18. do 24. října proběhlo v polských Pabianicích Mistrovství 
světa federace GPC v silovém trojboji, kterého se zúčastnilo 540 
závodníků. Po zdařilém vystoupení na zářijovém mistrovství 
republiky v benchpressu se na něj vypravili také veteráni dvou 
bohumínských oddílů.

Oddíl Powerlifting Raspberry měl 
v Polsku tři zástupce. Hynek Stružka 
(69) závodil v samostatné disciplíně, 
benchpressu bez podpůrných dresů. 
Ve váhové kategorii do 125 kg a vě-
kové do 70 let vybojoval první místo 
výkonem 130 kg. Pavel Malina (61) 
měl původně startovat v trojboji, 
dřepu i mrtvém tahu, ale kvůli zra-
nění nemohl před šampionátem pl-
nohodnotně trénovat. Zvolil proto 
pouze soutěž v samostatném dřepu, 
ve které v kategorii do 65 let a do 
67,5 kg vytvořil světový rekord vý-

konem 145 kg. Nejvíce zazářil Karol 
Brečka (60), který soutěžil v katego-
rii do 65 let a do 82,5 kg. Nejprve 
získal první místo v trojboji v abso-
lutním pořadí mezi všemi veterány, 
když zvládl 212,5 kg ve dřepu, 125 
kg v benchpressu a 217,5 kg v mrt-
vém tahu. Pak se zúčastnil individu-
álních soutěží ve dřepu a mrtvém 
tahu. V obou ve své kategorii vyhrál 
a vytvořil nové světové rekordy 210 
a 227,5 kg. V obou disciplínách ob-
sadil v absolutním pořadí krásná 
třetí místa.

Oddíl kulturistiky Faja měl v sou-
těži dva zástupce, kteří soutěžili 
v benchpressu bez podpůrných dre-
sů. Nejstarší účastník šampionátu 
Vilém Žák (79) neměl v kategorii do 
79 let žádného soupeře a získal by 
titul, i kdyby zdolal jakoukoli váhu. 
Do Polska však odjížděl se zraněním 
ramene, a proto šel na základní po-
kus jen 70 kg, i když má český re-
kord 96 kg. Bohužel mu v rozhodu-
jící chvíli i pod malým břemenem 
definitivně povolil vaz v rameni 
a soutěž nedokončil. 

Zato Erich Koch (66) svedl těžký 
boj s polským a hlavně islandským 
závodníkem. Islanďan nakonec zví-
tězil o pouhých 2,5 kg, když bohu-
mínskému borci ujela činka se 155 
kg z dlaně. Erich tak vybojoval stří-
brnou medaili výkonem 150 kilo-
gramů v kategorii do 110 kilogramů 
a do 70 let.

Všem bohumínským silákům, 
kteří reprezentovali své město a Čes-
ko na mistrovství světa, patří slova 
uznání.  (vilda)

Závodníci TJ Viktorie Bohumín vyrazili na  republikové soutěže 
v klasickém silovém trojboji bez podpůrných dresů. V říjnu a lis-
topadu se na českých šampionátech představila mladá krev 
oddílu i veteráni.

Ve středočeském Nymburku se 
16. a 17. října konalo republikové 
mistrovství dorostu a juniorů. V ka-
tegorii dorostenek do 52 kg soutěži-
la Denisa Turková (18). Celkový 
výkon 275 kg (dřep 102,5, ben-
chpress 50, mrtvý tah 122,5 kg) jí 

zajistil první místo v kategorii 
a druhé v absolutním pořadí. Druhá 
závodnice Natália Curzydlo (20) 
bojovala v kategorii juniorek do 69 
kg. Výkonem 320 kg (115/70/135) 
obsadila deváté místo, celkově byla 
devatenáctá.

Do Plzně jela výprava 31. října na 
české mistrovství žen. První místo 
v kategorii do 47 kg opět brala De-
nisa Turková za výkon 266 kg 
(95/50/121), v absolutním pořadí 
byla čtrnáctá. Ve váhové kategorii 
do 76 kg se představila Natálie Ple-
vová (25). Patřilo jí stříbro díky vý-
konu 390 kg (150/87,5/152,5), v ab-
solutním pořadí skončila třináctá. 
Obě závodnice Viktorky na této 
soutěži získaly mistrovskou třídu 

žen a Denisa překonala napříč kate-
goriemi dorostenek, juniorek i žen 
osmnáct národních rekordů.

Na veterány pak došlo 6. listopa-
du v Lukově u Zlína, kde se konalo 
mistrovství masters. Předseda oddí-
lu Martin Turek (49) tady bojoval 
v kategorii do 83 kg. Dosáhl výkonu 
490 kg (177,5/130/182,5), což mu 
v kategorii zajistilo druhé místo, 
celkově byl jedenáctý. (red)

Zlato, stříbro a bronz z mistrovství 

Viktorka na českých šampionátech

Foto: Faja Bohumín a Powerlifting Raspberry Foto: Faja Bohumín a Powerlifting Raspberry 

Karol Brečka na stupínku nejvyšším.Karol Brečka na stupínku nejvyšším.

Erich Koch jde na benchpress.Erich Koch jde na benchpress.

Medailemi ověnčení Hynek Stružka Medailemi ověnčení Hynek Stružka 
a Erich Koch.a Erich Koch.

Foto: ČSST, Michaela Filová, Michaela KubáňováFoto: ČSST, Michaela Filová, Michaela Kubáňová Denisa TurkováDenisa Turková

Natálie PlevováNatálie Plevová
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VZPOMÍNKY

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

21. listopadu vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

paní Anny OGROCKÉ.


S láskou a úctou vzpomínají dcery Dáša 

a Jana s rodinami a sestra Alžběta.

14. listopadu uplynulo již 20 let, 
kdy nás opustila naše milovaná 

manželka a maminka, 

paní Antonie TOMICOVÁ.


Vzpomínají manžel Ivo, 

dcera Eva a vnučka Eliška.

Čas umí vše zahojit, ale jsou ztráty, které nepřebolí nikdy.

16. listopadu jsme si připomněli 16. smutné výročí 
úmrtí naší drahé maminky, 

paní Hedviky MACHACZKOVÉ.


S láskou a úctou stále vzpomínají dcery 

Eva a Božena s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
21. října uplynuly již 3 roky od úmrtí 

naší milované maminky a babičky, 

paní Heleny STANÍKOVÉ
a zároveň 7. května 2022 vzpomeneme 

její nedožité 85. narozeniny.
S láskou vzpomínají syn Radim s rodinou, 

dcera Jana s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

20. listopadu si připomeneme 4. výročí úmrtí 

pana Lubora ŠORMA.


Všichni přátelé, kamarádi a známí, 

kteří jste ho znali, věnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.

Chybíš nám, nikdy nezapomeneme.

10. listopadu jsme vzpomněli 
1. výročí úmrtí mého manžela 

Emila KWASNICI.


S láskou vzpomínají manželka Jana, 

dcery Šárka a Hanka, zeť Tomáš, 
vnuci Kamila, René a Petr.

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

18. listopadu uplynulo 32 let od chvíle, 

kdy opustila tento svět 

paní Marie SEKELOVÁ.


Nikdy nezapomeneme.

Dcera Helena a vnoučata.

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

8. listopadu jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí 

pana Zdeňka ŠTÁBLY.



Nikdy nezapomeneme.

Manželka Helena a děti s rodinami.

Tak jako z tvých očí zářila dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. 

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.

22. listopadu vzpomeneme 14. smutné výročí úmrtí 

paní Františky JANDOVÉ.


S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Josef, syn Roman 
s manželkou, dcera Lenka, vnučky Lucka, Martina 

s manželem a pravnučka Lilinka a Rostík.

15. listopadu by se dožil 50 let 

Marcel KLAT.

 
Vzpomínají otec Bohumil 

a bratr Tomáš.

23. listopadu vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
naší milované maminky, babičky a prababičky 

Kristiny BÚBELOVÉ.
11. října jsme vzpomněli jejích nedožitých 79 let. 


Nikdy nezapomeneme 

a za vzpomínku všem děkujeme.
Dcery Zuzana a Ivana, vnuci Jakub, Tereza, Martina, 

Pavel a Kristína s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

15. listopadu jsme vzpomněli 

11. smutné výročí úmrtí 

pana Evžena POPKA ze Skřečoně.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn, příbuzní a přátelé.
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Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

26. listopadu vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil 

pan Jiří WODECKI.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Dagmar s rodinou.

29. listopadu si připomínáme 

4. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk NOSEK.



S úctou vzpomíná manželka Jarmila s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.
27. listopadu si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka, 

pana Jaroslava PROKOPOVSKÉHO.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Eva, 

dcery Jaroslava a Zuzana s rodinami, syn Štefan, 
sestra Marie s manželem.

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

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

27. listopadu vzpomeneme 
17. výročí tragického úmrtí 

pana Ing. Petra CHROBOČKA.


S láskou vzpomínají manželka Miroslava, syn Michal 
s přítelkyní Janou, rodiče, sourozenci Pavel a Marti-

na s rodinami, tchyně Jana, kamarádi a přátelé.

30. listopadu uplyne rok, kdy nás navždy, 
bez jediného slova rozloučení, 

opustila moje nejmilovanější manželka, 

paní Jana ORAVČÁKOVÁ.


S největší úctou vzpomínají manžel Vladislav, 

děti Jana, Stanislav a Ladislav se svými rodinami.
Děkujeme za všechno, co jsi pro nás obětovala.

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
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BESEDY

25.11. v 17 hodin SNOW FILM FEST. Šest out-
doorových dokumentárních filmů. Přednáš-
ková místnost knihovny, 80 Kč.

KNIHOVNA PRO DĚTI

Každé úterý v 16 hodin POHÁDKOVÁ JÓGA 
S MARTOU. Cvičení pro děti 5-7 let, podložky 
s sebou. Dětské odd. N. Bohumín.
25.11. v 15-16 hodin PIZZA KVÍZ NA DĚT-
SKÉM. Hádanky, rébusy a kvízy o pizzu pro 
děti od 5 do 12 let. Dětské odd. N. Bohumín.
30.11. ve 14-16 hodin HLEDÁNÍ POKLADŮ 
S OZOBOTY. Programování malých robotů. 
Dětské odd. N. Bohumín.

DĚTSKÉ DÍLNY KNIHOVEN

Každé pondělí ve 13-17 hodin, knihovna Zá-
blatí.
Každý pátek ve 13-17 hodin, knihovna St. 
Bohumín.

TEEN ZÓNA

Každý všední den mimo středu ve 13-17 ho-
din PLAYSTATION. Rezervace knihovna-
-teen@k3bohumin.cz, 731 130 715.
23.11. ve 14-16 hodin HLEDÁNÍ POKLADŮ 
S OZOBOTY. Programování malých robotů. 

KURZY V KNIHOVNĚ

27.11. v 8.30 hodin PAPÍROVÁ KRAJKA. Teen 
zóna, 250 Kč za lekci.

MARYŠKA 

nám. TGM 939, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.
18.11. v 18 hodin ZATOULANÉ SOUHLÁSKY 
JARMILY KOŠŤÁLOVÉ. Večer poezie s hudebním 
doprovodem v podání žáků ZUŠ Bohumín.

Do 29.12. KÝČ JAKO BEACH. Výstava obrazů 
bohumínských umělců Rostislava Kunetka, 
Kláry Oláhové a Marcela Cyrily Polacha. 

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

24.11. v 9-17 hodin ANTIKVARIÁT VE FOYER 
KINA. Stovky knih k odprodeji za symbolické 
ceny ve vestibulu kina.
27.11. v 8-16 hodin VÁNOČNÍ JARMARK. Bet-
lém, poštovní schránka pro Ježíška, stánky 
s převážně ručně vyráběným, vánočním zbo-
žím, občerstvení formou farmářského trhu. 
Nám. TGM a foyer kina.    

KINO

19.11. v 19 hodin NENÍ ČAS ZEMŘÍT. VB, USA 
(Drama / Akční), 2021, titulky, od 15 let, 163 
min., 130 Kč.
20.11.a 28.11. v 19 hodin PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI. 
Česko (Česká verze polského hitu), 2021, 
příst., 109 min., 130 Kč.
21.11. v 19 hodin HLAS LÁSKY. Kanada, 
Francie (Hudební), 2020, přístupný, 128 
min., 120 Kč.
22.11. v 19 hodin LÁSKA NA ŠPIČKÁCH. 
Česko (Komedie), 2021, přístupný, 94 min., 
120 Kč.
24.11. v 9 hodin GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL 
LIDI ŽÍT. Česko (Rodinný), 2021, přístupný, 90 
min., 60 Kč.
24.11. v 19 hodin KURZ MANŽELSKÉ TOUHY. 
Česko (Komedie), 2021, od 12 let, 90 min., 
140 Kč.
2.12. a 3.12. v 19 hodin TADY HLÍDÁME MY. 
Česko (Rodinný / Komedie), 2021, přístupný, 
96 min., 130 Kč.

5.12. - 19 hodin RESIDENT EVIL: RACOON 
CITY. USA (Akční / Horor), 2021, od 15 let, 107 
min., 130 Kč.

KINO PRO DĚTI

21.11. v 10 hodin PÁSMO POHÁDEK. Česko-
slovensko (Večerníčky), 1965-1988, 69 min., 
80 Kč.
28.11. v 10 hodin ENCANTO. USA (Animova-
ný / Rodinný), 2021, dabing, 91 min., 130 Kč, 
děti 110 Kč.
4.12. v 15 hodin POHÁDKOVÉ PROMÍTÁNÍ 
S OLAFEM. Mikulášská nadílka s promítáním 
pohádek, 70 Kč.
5.12. v 10 hodin O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ 
POHÁDKY. Česko (Kreslený / Loutkový), 2021, 
63 min., 100 Kč.

DIVADLO

29.11. v 19 hodin RYCHLÉ ŠÍPY. Divadelní 
komedie v podání Těšínského divadla. Ki-
nosál, 230 Kč.
30.11. v 19 hodin DĚDICTVÍ. Výpravná černá 
komedie ze středověké mučírny, hraje Diva-
dlo bez střechy. Sál Pod Zeleným dubem, 
200 Kč, rezervace 555 506 606.

HUDBA

4.12. v 19 hodin ZPÍVÁNÍ S MAŇÁKEM. Vy-
stoupení bohumínského písničkáře a hudeb-
ních hostů. Kinosál, 100 Kč.
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říká matka dceři: „i já jsem kdysi drŽela dietu, ale ty dny... tajenka.” patří k nejhorším v mém životě.

Na kulturní akce se vztahují vládní omezení. Podmínky 
nutné k návštěvě jednotlivých představení naleznete na 
stránkách www.k3bohumin.cz.

KAM V BOHUMÍNĚ?

V sále hotelu Pod Zeleným dubem 
se 30. listopadu v 19 hodin předsta-
ví Divadlo bez střechy se svou vý-
pravnou černou komedií ze středo-
věké mučírny. Hra Dědictví vypráví 
o tom, že i mistr popravčí může mít 
rád svou práci a že spravedlnost je 
velice relativní. Rezervace a vstu-
penky za 200 korun lze pořídit v re-
cepci hotelu, informace na čísle 555 
506 606.

Spolek Přátel bohumínské historie 
pořádá tradiční vánoční prodejní 
výstavu v domě U Rytíře na náměs-
tí Svobody ve Starém Bohumíně. 
K prodeji budou originální šperky, 
bižuterie, keramika, hračky, vánoční 
dekorace, výrobky z drátků, papíru, 
přání, obrázky, sušené ovoce či čaje. 
Prodejný výstava probíhá od 23. lis-
topadu do 21. prosince a přístupná 
je každé úterý a pátek od 15 do 18 
hodin.

Divadlo Pod Zeleným

Vánoční výstava


