
Přání všem našim čtenářům
Krásné prožití Vánoc s jejich neopakovatelnou atmosférou,

láskou a pohodou v rodině, v zaměstnání i mezi přáteli. Š�astné
vykročení do nového roku, hodně osobních i pracovních úspěchů

a zejména zdraví po celý rok 2013 přeje všem čtenářům redakce Oka.
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Nejvyšší si k nám našel cestu sám

Na Štědrý večer 
opět všichni spolu

Bohumíňáci si mohou už po
devatenácté popřát pěkné 
Vánoce a š�astný nový rok
hromadně na náměstí T. G.
Masaryka. Ve 21.30 hodin 24.
prosince tady začíná tradiční
akce »Na Štědrý večer všichni
spolu«. Oku zalahodí fire
show a ohňostroj, chu�ové
pohárky rozehřeje svařené
víno nebo teplá medovina.
Hudebním tahounem
večera bude zpěvák 
Pavel Novák mladší,
který bude mít v re-
pertoáru hity svého
otce a vánoční pís-
ně. Vstup na akci
je jako každým
rokem zdarma.
Srdečně zveme!

»Když totiž všude zavládlo
hluboké mlčení a noc ve
svém běhu byla v půli cesty,
tvé všemohoucí slovo se 
náhle sneslo jako nelítostný
bojovník z královského trůnu
na nebesích doprostřed země
odsouzené  k záhubě.«

(Mdr 18, 14-15)
»Toto vám bude zname-

ním: Naleznete dě�átko 
v plenkách, položené do 
jeslí.« (Lk 2,12)

Takové jsou Vánoce, svátky známé a slavené
na celém světě, a přece svátky milované pře-
devším dětmi, svátky prožívané v rodinném
kruhu. Takové jsou Vánoce a takový je také
lidský život.

Říká se, že díky moderní komunikaci se svět
stále zmenšuje. Zdá se však, že věda jej činí pro
člověka spíš stále větším. Astronomie nám
předkládá velikosti a vzdálenosti, které si vůbec
neumíme představit. Také nejnovější vědecké
teorie a výzkumy se vymykají normálnímu 
lidskému poznání a prostému úsudku. Vůči 

globálním problémům a různým katastrofám 
z celého světa, kterými jej sdělovací prostředky
zavalují, se obyčejný človíček, jeden ze šesti miliard
jemu podobných, musí cítit bezradný a bezmocný.

Je někdo, kdo to má všechno pod kontrolou,
kdo ví, co a jak? Tvůrce, jiný než svět, který
stvořil; nepodléhající zákonům, kterým jej pod-
řídil. Pro nás neviditelný, nám nepochopitelný.
Lidé k němu hledají nejrůznější cesty (východní
meditace, cvičení jógy, magie). 

Křes�ané však nabízejí jinou alternativu. Ne
my se pokoušíme dostat k němu, ale on přišel 
k nám. Názorně nám ukázal, kde jej můžeme
nalézt. Přichází na svět jako nemluvně, slabé,
ohrožené, potřebující mateřskou lásku a péči 
v rodině. Přichází do provizorních podmínek
stáje a jeslí, zjevuje se obyčejným lidem, pastý-
řům při jejich obyčejné práci. 

To jsou místa spojení s nejvyšším. Nechme se
tyto Vánoce oslovit všemohoucím Božím slo-
vem přicházejícím tam, kde mají radost děti,
kde je krásné rodinné společenství, kde jsou lidé
nezištně obdarováni. 

Jan KALIKST MRYKA, 
duchovní správce ve Starém Bohumíně

Úřední doba radnice
Na Silvestra, v pondělí 31.

prosince, bude radnice uzavře-
na. Své úřední záležitosti si
mohou občané naposledy v ro-
ce 2012 vyřídit v pátek 28.
prosince. Pak bude úřad v pro-
vozu od středy 2. ledna 2013.

Vánoční koncert
Ve čtvrtek 27. prosince od

17 hodin pořádá sdružení 
Přátel bohumínské historie
Vánoční koncert ve filiálním
kostele ve Vrbici. Ten letošní 
bude věnován vzpomínce na
dva mnichy, kteří v roce 1292
umrzli při cestě z Orlové do
Vrbice, kde měli v dřevěném
kostele sloužit vánoční liturgii.
Na koncertě vystoupí ředitel
hudebního kůru a varhaník
Martin Jakubík z Oder se svý-
mi přáteli. Vstupné je dobro-
volné. (tei)

k r á t c e
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Řady uklízečů po zrušení 
veřejné služby prořídly

Klapky při velké vodě »zašpuntují« trubky

Protipovodňové opatření na Bohumínské stružce. Pokud by voda stoupla
až k potrubí, nově nainstalované klapky ho utěsní. Foto: Ervín Hudler

Protipovodňová opatření
na Bohumínské stružce v Šu-
nychlu jsou u konce. Na
sklonku listopadu začaly slou-
žit poslední z nich - čtyři zpět-
né klapky na odvodňovacím
potrubí, které ústí do potoka.

Do stružky je v Šunychlu 
v několika místech vyvedena
meliorační kanalizace, tedy
trubky, které odvádějí vodu 
z přilehlého území. Z Kozího
rynku, Chalupek, Větrné ulice
a zemědělského statku. V běž-
ných podmínkách plnily svou
funkci bez problémů, jenže bě-
hem povodní byla jejich služba
medvědí. Když ve stružce stou-
pala voda, začala se tlačit 
potrubím opačným směrem 
a zaplavovat okolí. Hráze kolem
potoka, které jsou stavěné na
stoletou vodu, byly v tu chvíli
k ničemu.  

Neš�astného řešení potrubí
a následků, které to způsobilo,
si všimli dobrovolní hasiči 
během povodní v roce 2010. 
V budoucnu, pokud opět při-
jde velká voda, by se už ale si-
tuace na Bohumínské stružce
opakovat neměla. Město in-
vestovalo v Šunychlu dvě stě
tisíc do instalace čtyř zpětných
klapek.

»Pokud ve stružce při velkých
deštích vystoupá voda až k potru-
bí, přitlačí klapku k rouře, a tím ji
utěsní,« vysvětlila princip jedno-
stranného »špuntu« vedoucí
odboru životního prostředí 
a služeb Věra Niklová. Záro-
veň vzkázala zlodějům železa,
že si na kořist mohou nechat
zajít chu�. Zpětné klapky se 
sice většinou vyrábějí i z kovu,
ale ty v Šunychlu jsou všechny
plastové.

(tch)

Je to porušení Listiny základních práv 
a svobod a zákazu nucené práce. Tak komen-
toval Ústavní soud koncem listopadu své roz-
hodnutí, když zrušil dosavadní podobu veřejné
služby (VS). Ta byla od počátku letošního roku
povinná pro dlouhodobě nezaměstnané.
Kdo zadarmo pracovat ve veřejném zájmu
odmítl, toho mohl úřad práce vyřadit z evi-
dence. Po verdiktu soudu už to ale neplatí.

Zrušení povinné veřejné služby
sice přijali ochránci lidských
práv se zadostiučiněním, ně-
kterým městům to však zkomplikovalo situaci.
Především načasováním. Pracovníky VS totiž
obce využívaly k úklidu a v zimě k odklízení sněhu.
Te� to nemá kdo dělat. V Bohumíně naštěstí
taková situace nenastala, protože město nespo-
léhalo jen na VS, kterou nezaměstnaní odváděli
zadarmo, ale přispívalo i na veřejně prospěšné
práce (VPP), jejichž pracovníci pobírají mzdu.
VPP je nyní v ulicích 45, takže zimní údržba 
není v ohrožení. Je ale pravdou, že i v Bohumíně
řady všech obecně prospěšných pracovníků

(VPP + VS) silně prořídly. Když se zpráva 
o zrušení povinné služby mezi pracovníky VS
rozkřikla, většina ji vykonávat přestala. Napří-
klad v prosinci měl mít BM servis k dispozici
107 pracovníků VS, po rozhodnutí Ústavního
soudu jich však nastoupilo jen 27.

Aby se výpadek lidí, kteří vzdali veřejnou
službu, při úklidu města nijak neprojevil, přibere
BM servis v lednu k současným 45 pracovní-
kům VPP ještě dvacet. V dubnu bude další 

nábor a početní stav by se měl
zaokrouhlit na osmdesáti. VPP
sice nejsou na rozdíl od VS 

zadarmo, ale tento systém je férovější a funguje.
»Jsem rád, že Ústavní soud zrušil současnou podobu
veřejné služby a velmi bych ocenil, kdyby se Minis-
terstvo práce a sociálních věcí vrátilo k původnímu
zákonu, tedy k finanční motivaci za odvedenou práci,«
uvedl starosta Petr Vícha. Mzdu VPP hradí 
z větší části úřad práce, ale podílí se na ní i město.
Dosud Bohumín přispíval na jednoho pracovníka
VPP měsíčně osmnácti sty korunami. Jaká bude
finanční spoluúčast v příštím roce, to zatím není
jisté. Pavel ČEMPĚL

k  v ě c i

Aquacentrum přichází o vánočních prázdni-
nách s ojedinělou akcí. Kdo si koupí základní

vstupenku, už nebude muset sledovat hodiny a být jako na trní, kdy mu vyprší čas. Za vstupenku
na »jednu hodinu« totiž bude moci strávit v bazénu daný den neomezenou dobu. (Na straně 23
najdete detailní rozpis provozní doby aquacentra o Vánocích, na Silvestra a Nový rok.) (red)

Za cenu hodiny třeba celý den

Rozpočet na příští
rok je 584 miliony

Zastupitelé schválili 10.
prosince rozpočet pro rok
2013 ve výši 584 milionů.
Příjmy by měly být 571 milio-
nů, zbytek tvoří přebytky 
z minulých let. Hlavní příjmy
pocházejí z hospodaření 
s bytovým fondem a z daní.

Největší objem městských
výdajů představují opravy 
a investice bytového fondu
(89 milionů), opravy a údržba
silnic a chodníků (10,9 milio-
nu). Údržba a výsadba veřejné
zeleně si vyžádá 8,4 milionu 
a dalších 3,2 milionu půjde na
úpravu drobných vodních 
toků. Investice do kanalizací
představují 6,6 milionů a vý-
daje na provoz a údržbu veřej-
ného osvětlení 7,2 milionu. 

Součástí výdajů jsou i pří-
spěvky a dotace městským
příspěvkovým organizacím 
a obchodním společnostem ve
výši 80 milionů. Dalšího 10,5
milionu činí příspěvky pro ob-
čanská sdružení sportovního,
kulturního a sociálního zamě-
ření. Schváleným rozpočtem
se bude řídit hospodaření
města v rámci činností odborů,
městské policie a příspěvko-
vých organizací města. 

Eva GIECKOVÁ, 
vedoucí finančního odboru
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▲ Dálnice z Ostravy do Bohumína je v provozu od 
roku 2007, te	 na ni navázalo propojení s Polskem.

Česko má nyní čtyři dálniční přechody. Dálnice D2 
z Brna do Bratislavy byla otevřena v roce 1980, ale 

»hraniční« se stala až po rozdělení Československa v roce 1993. 
V roce 1997 byly propojeny české a německé dálnice na trase

Praha – Norimberk a v roce 2006 na trase Praha – Dráž	any. 

▲ Úsek se slavnostně otevíral 
30. listopadu a akce to byla zvláštní. 
Páska se stříhala v »odstavném 
pruhu« na území Dolní Lutyně, 
která nemá žádný sjezd. Ceremoniálu 
se účastnil i ministr dopravy (na snímku) 
Pavel Dobeš, který tentýž den v úřadu končil.

▲
 

Do Katowic rychleji a bez poplatků

Slavnostního otevření se
šestikilometrový úsek dálnice
D1 (během výstavby označova-
ný D47) od Bohumína ke stát-
ní hranici dočkal 30. listopadu.
Díky němu má Česko čtvrtý
dálniční přechod, první s Pol-
skem. Celá D1 na trase Praha –
Brno – Ostrava – Polsko tak
nyní měří 377 kilometrů. 

Z mezinárodního hlediska je
nový úsek autostrády, jehož
stavba stála 2,6 miliardy, vý-
znamnou součástí evropské
dálniční sítě ve směru sever -
jih. Řidiče z našeho regionu
nejvíce osloví kratší a rychlejší
cestování do Katowic. Na čes-
ké straně je nově otevřený 
úsek osvobozen od poplatku 

a polská autostráda A1 za hra-
nicí je rovněž zdarma. Dále 
z Katowic za cestu po dálnici
A4 na východ do Krakówa 
i opačným směrem na západ
do Wrocławi se už ale platí. 
V Polsku neexistují dálniční

známky. Zpoplatněny jsou

pouze některé dálniční úseky

systémem mýtných bran, ve

kterých je možno platit zlotý-

mi, americkými dolary a eury.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Motoristé se dočkali! Půl roku po dokončení mohou 
konečně používat poslední úsek dálnice z Bohumína do Polska.
Zatím ale jen řidiči vozů do tři a půl tuny, kamioňáci musí 
čekat do léta příštího roku. Důvodem je nedostavěný dálniční
most v úseku Mszana – Swierklany na polském území. Po 
objížďkách kolem něj momentálně projedou jen osobní auta.

D1 v Bohumíně
Ve směru od Polska je první sjezd z dálnice v Šunychlu u are-

álu firmy Progres, nájezd zůstal stávající - u bunkru ve Starém
Bohumíně. Ve směru od Ostravy je to přesně naopak, v Šu-
nychlu je nájezd, ve Starém Bohumíně výjezd. Ten je zároveň
poslední možností k opuštění dálnice na českém území. Kdo
zapomene ve Starém Bohumíně u bunkru odbočit, chtě nechtě
skončí až v Polsku.

Jaké zboží a služby Bohumíňáci postrádají
a čeho je ve městě naopak přespříliš? Odpově-
di na tyto otázky přinesla anketa, která cílila
na živnostníky a oblasti jejich podnikání.
Elektronický dotazník mohli průběžně vypl-
ňovat občané na webových stránkách města
od loňského června do sou-
časnosti.

Z výsledků ankety vyplynulo, že občanům ve
městě nejčastěji chybí značkový obchod s obuví.
Zájem by měli také o krámky s originálním oble-
čením, a� už klasickým, sportovním či s oděvy
nadměrných velikostí. Na druhé straně si větši-
na dotazovaných myslí, že je v našem městě

nadbytek drogerií, prodejen s levným asijským
zbožím a supermarketů.

V další části dotazníku naprostá většina respon-
dentů odpověděla, že preferuje české zboží. Mno-
zí ale přiznali, že se při svých nákupech orientují
podle daného typu, kvality a zejména ceny zboží.

Dotazník vznikl především
proto, abychom zjistili, kde na-
še občany na poli poskytova-

ných služeb či řemesel »tlačí bota«. Výsledky
mohou posloužit i samotným živnostníkům,
kteří už ve městě působí, nebo začínajícím pod-
nikatelům, kteří hledají uplatnění na trhu a zva-
žují, jakou formu podnikání zvolit.

Dalibor DUDA, právní a živnostenský odbor

Mnoho drogistů, málo značkového zboží

a n k e t a

Zahrádkáři děkují 
Děkuji předsedovi bohumín-

ské organizace Českého za-
hrádkářského svazu Zdeňku
Vykydalovi za dlouholetou 
a obětavou práci. Ujal se také
organizace vyklízení zrušené
kolonie za parkem. Zahrádkáři
s pomocí rodinných příslušníků
vytřídili kovy a dřevo na určená
místa a předseda zajistil jejich
odvoz. Poděkování patří i všem
slušným zahrádkářům za všech-
na léta, kdy své pozemky pečli-
vě udržovali a ty jim na oplátku
přinášely radost a užitek.

Josefa VLASÁKOVÁ
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Připravované licitace městských

I Byt 1+3, Bezručova 542,
číslo bytu 1, kategorie I., 1.

patro. Nízká cihlová zástavba,
velké místnosti, v blízkosti
prodejna potravin a restaura-
ce. Plocha pro výpočet nájem-
ného 79,10 m2, celková plocha
bytu 79,10 m2. Prohlídka 18.12.
v 10.45 - 11.00 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 19.12. 
v 15.00 hodin.

I Byt 1+3, Mírová 1016, čís-
lo bytu 7, kategorie I., 2.

patro. Dům je po celkové re-
konstrukci v blízkosti školy,
školky, nákupního a zdravot-
ního střediska. V bytě jsou
plastová okna, nová koupelna
a nové PVC. Plocha pro výpo-
čet nájemného 64,10 m2, cel-
ková plocha bytu 65,75 m2.
Prohlídka 13.12. v 9.30 - 9.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 19.12. v 15.15 hodin.

I Byt 0+1, ul. Čs. armády
1072, číslo bytu 37, katego-

rie I., 7. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka v blízkosti
supermarketu Billa, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,11 m2, celková plo-
cha bytu 29,68 m2. Prohlídka
13.12. v 8.15 - 8.30 hodin. Licita-
ce se koná 19.12. v 15.30 hodin.

I Byt 1+3, ul. Nerudova
1157, číslo bytu 39, katego-

rie I., 8. patro. Byt po rekon-
strukci koupelny, v bytě ku-
chyňská linka a nové PVC. 
V blízkosti domu škola, škol-
ka, zdravotní středisko, ná-
kupní středisko, možnost par-
kování u domu. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,66 m2,
celková plocha bytu 70,04 m2.
Prohlídka 12.12. v 14.45 - 15.00
hodin a 13.12. 9.00 - 9.15 ho-
din. Licitace se koná 19.12. 
v 15.45 hodin.

I Byt 1+3, Čáslavská 55, čís-
lo bytu 5, kategorie I., 2.

patro. Nízká zástavba poblíž
základní školy, zateplené štíto-
vé stěny, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedacích míst-
nostech v hlavní budově, číslo dveří A243. Vyvolávací cena je
45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou
zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR.
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách
města www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie 
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

55,10 m2, celková plocha bytu
56,10 m2. Prohlídka 17.12. 
v 14.30 - 14.45 hodin a 18.12. 
v 8.15 - 8.30 hodin. Licitace se
koná 19.12. v 16.00 hodin. 

I Byt 1+3, ul. Nádražní 442,
číslo bytu 12, kategorie II.,

4. patro. Cihlová zástavba 
v centru města, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 73,47 m2, celková plocha
bytu 75,72 m2. Prohlídka 17.12.
v 15.00 - 15.15 hodin a 18.12. 
v 9.00 - 9.15 hodin. Licitace se
koná 19.12. v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, ul. Bezručova
1144, číslo bytu 11, katego-

rie I., 3. patro. Zateplený dům,
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,61 m2,
celková plocha bytu 69,93 m2.
Prohlídka 17.12. v 16.00 - 16.15
hodin a 18.12. v 10.15 - 10.30
hodin. Licitace se koná 19.12.
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, ul. Bezručova
1145, číslo bytu 29, katego-

rie I., 6. patro. Věžový dům 
s funkci domovníka, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,90 m2, celková
plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 17.12. v 15.30 - 15.45
hodin a 18.12. v 9.45 - 10.00
hodin. Licitace se koná 19.12.
v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, ul. Čáslavská
268, číslo bytu 5, kategorie

I., 3. patro. Podkrovní byt 
v nízké zástavbě, v blízkosti se
nachází školka a základní ško-
la. K bytu náleží sklepní míst-
nost. Plocha pro výpočet ná-
jemného 109,34 m2, celková
plocha bytu 109,34 m2. Pro-
hlídka 19.12. v 14.30 - 14.45
hodin a 20.12. v 9.00 - 9.15
hodin. Licitace se koná 2.1. 
v 16.00 hodin.

I Byt 0+2, Okružní 1087,
číslo bytu 77, kategorie I.,

6. patro. Dům v blízkosti ná-
kupního centra Kaufland a Al-
bert, zrenovovaný park u do-
mu, plastová okna, velká lod-

žie. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,99 m2, celková plocha
bytu 53,53 m2. Prohlídka 2.1.
v 15.00 - 15.15 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 2.1. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, Trnková 306, čís-
lo bytu 8, kategorie II., 2.

patro. Nízká zástavba v klid-
ném prostředí, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 49,78 m2, celková plocha
bytu 55,78 m2. Prohlídka
27.12. v 12.15 - 12.30 hodin.
Opakovaná licitace se koná
2.1. v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, ul. Okružní 1069,
číslo bytu 41, kategorie I., 4.

patro. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, Kauflandu
a Alberta, park u domu, byt je
po celkové rekonstrukci, pla-
stová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 27,25 m2, cel-
ková plocha bytu 29,84 m2.
Prohlídka 2.1. v 14.45 - 15.00
hodin a 3.1. v 9.00 - 9.15 ho-
din. Licitace se koná 7.1. 
v 16.00 hodin.

I Byt 1+2, ul. Studentská
933, číslo bytu 7, kategorie

I., 3. patro. Cihlová zástavba 
v centru města, byt je po cel-
kové opravě. Plocha pro výpo-
čet nájemného 51,52 m2, cel-
ková plocha bytu 52,94 m2.
Prohlídka 2.1. v 15.30 - 15.45
hodin a 3.1. v 11.15 - 11.30 
hodin. Licitace se koná 7.1. 
v 16.15 hodin. 

I Byt 1+2, Masarykova 287,
číslo bytu 6, kategorie II., 2.

patro. Nízká zástavba v blíz-
kosti parku, školky a základní
školy, topení na tuhá paliva.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 56,35 m2, celková plocha
bytu 63 m2. Prohlídka 4.1. 
v 9.00 - 9.15 hodin a 7.1. v
14.00 - 14.15 hodin. Opakova-
ná licitace se koná 7.1. v 16.30
hodin.

I Byt 0+2, U Školky 65, čís-
lo bytu 4, kategorie I., 1.

patro. Bezbariérový byt, euro-
okna. Pocha pro výpočet ná-
jemného 41,71 m2, celková
plocha bytu 43,37 m2. Pro-
hlídka 19.12. ve 14.45 - 15.00
hodin. Licitace se koná 7.1. 
v 16.45 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze osoby 
s omezenou schopností pohy-

bu a orientace (zejména osoby
postižené pohybově, zrakově,
sluchově, mentálně či osoby
pokročilého věku). Zájemci 
o licitaci si zároveň musí do
2.1. podat přihlášku na ma-
jetkovém odboru, číslo dveří
B207 (vedlejší budova radnice).

I Byt 1+2, ul. Budovatelská
307, číslo bytu 3, kategorie

I., 2. patro. Zateplený nízko-
podlažní dům v klidném pro-
středí, plastová okna. Plocha
pro výpočet nájemného 52,05
m2, celková plocha bytu 52,05
m2. Prohlídka 7.1. v 16.00 -
16.15 hodin a 8.1. v 9.00 - 9.15
hodin. Licitace se koná 14.1. 
v 15.45 hodin.

I Byt 1+2, ul. Štefánikova
1076, číslo bytu 12, katego-

rie I., 4. patro. Zateplený dům
v centru města za obchodním
střediskem Centrum, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,40 m2, celková
plocha bytu 58,10 m2. Prohlíd-
ka 9.1. v 14.15 - 14.30 hodin 
a 10.1. v 8.30 - 8.45 hodin. 
Licitace se koná 14.1. v 16.00
hodin.

I Byt 0+2, ul. Okružní 1069,
číslo bytu 66, kategorie I.,

6. patro. Dům se nachází 
v blízkosti centra města s od-
počinkovou zónou u domu,
plastová okna, byt je po celko-
vé rekonstrukci. Plocha pro
výpočet nájemného 51,15 m2,
celková plocha bytu 54,81 m2.
Prohlídka 8.1. v 8.15 - 8.30 
hodin a 9.1. ve 14.45 - 15.00
hodin. Licitace se koná 14.1. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, ul. Nerudova 973,
číslo bytu 53, kategorie I.,

11. patro. Dům se nachází 
v blízkosti školky a obchodů,
dům i byt po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet
nájemného 40,48 m2, celková
plocha bytu 42,38 m2. Pro-
hlídka 8.1. v 8.45 - 9.00 hodin
a 9.1. v 15.15 - 15.30 hodin. 
Licitace se koná 14.1. v 16.30
hodin.

Pokračování
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bytů 
I Byt 1+3, ul. Svat. Čecha

1093, číslo bytu 21, katego-
rie I., 4. patro. Dům se nachá-
zí v blízkosti dětského hřiště,
autobusového stanoviště, Bil-
ly, Kauflandu, mateřské a zá-
kladní školy, dům je po celko-
vé rekonstrukci. Plocha pro
výpočet nájemného 66,55 m2,
celková plocha bytu 68,20 m2.
Prohlídka 8.1. v 10.30 - 10.45
hodin a 9.1. ve 14.30 - 14.45
hodin. Licitace se koná 14.1. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, ul. Seifertova 602,
číslo bytu 5, kategorie I., 3.

patro. Nízká zástavba v blízkosti
parku, školky, základní a střední
školy. Plocha pro výpočet ná-
jemného 51,20 m2, celková plo-
cha bytu 51,20 m2. Prohlídka
7.1. v 14.30 - 14.45 hodin a 8.1.
v 9.30 - 9.45 hodin. Licitace se
koná 16.1. v 16.15 hodin.

I Byt 0+1, ul. Svat. Čecha
1093, číslo bytu 20, katego-

rie I., 4. patro. Dům je po celko-
vé rekonstrukci (okna, balkony,
střecha, zateplení), v blízkosti je
dětské hřiště, autobusové sta-
noviště, Billa, Kaufland, mateř-
ská a základní škola. Plocha pro
výpočet nájemného 28,40 m2,
celková plocha bytu 29,80 m2.
Prohlídka 8.1. v 10.30 - 10.45 
hodin a 9.1. v 14.30 - 14.45 
hodin. Licitace se koná 16.1. 
v 16.45 hodin.

Bližší informace na telefon-
ním čísle 596 092 199, e-mail:
vachtarcikova.lenka@ mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V tomto domě v ulici Svat. Čecha
1093 se v polovině ledna nabízejí
dva byty 3+1 a 0+1.

s t a l o  s e

✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

Maják městské policie
■ Na základě oznámení zadr-

žela hlídka v opuštěném domě
v Rychvaldě dva podezřelé 
z Orlové. Kradli tady kovový
materiál a putovali proto do
rukou policie.

■ Díky upozornění pracov-
níků ostrahy železniční trati ve
Vrbici se podařilo dopadnout
pachatele krádeže železných
plat z odstavených vagonů.
Některé části už stihli odevz-
dat do místní sběrny. U vrbic-
ké železnice se odehrál také

další případ, kdy muž podezře-
lý z krádeže fyzicky napadl
pracovníka ostrahy. Oba delik-
ty nyní řeší republiková poli-
cie.

■ Pohotová reakce strážníka
zachránila auto. Všiml si pro-
jíždějícího vozu, z pod jehož
kapoty se valil kouř, a bez za-
váhání ho zastavil. Společně 
s řidičem pak zabránil vznika-
jícímu požáru.

Roman HONYSZ, 
zástupce ředitele MP Bohumín

Bez světel riskují pokutu i zdraví

Štefánikova ulice 3. prosince. Někteří jezdci museli kvůli chybějícímu
vybavení kola sáhnout do peněženky. Foto: Pavel Čempěl

»Neviditelní« cyklisté si koledují
v lepším případě o pokutu. V hor-
ším to může končit vážnou havárií.

Zákon schválnosti. Městští strážníci vyrazili do ulic kontrolo-
vat neosvětlené cyklisty a ve stejnou dobu, jen o pár set metrů
dál, právě jednoho jezdce bez světel srazilo auto. S poraněním
hlavy ho odvezla sanitka do nemocnice.

Brzy se smráká, k tomu se
přidává smog, v zimě to zkrát-
ka s viditelností není nijak
slavné. Proto by zejména na
silnici měli všichni ctít motto
»Vidět a být viděn«. Jenže se
tak neděje a například neo-
světlení cyklisté vyloženě ha-
zardují se svým životem. Proto
se na ně pravidelně zaměřují
městští strážníci. Většinou
hříšníkům jen promlouvají do
duše, ale ani finanční postihy
nejsou výjimkou.

»Za letošních jedenáct měsíců
jsme za nedostatečnou výbavu,
především chybějící osvětlení, po-
kutovali sto padesát cyklistů,«
potvrdil zástupce ředitele stráž-
níků Roman Honysz. Jezdce
bez světel stály prohřešky celkem
třicet tisíc, každý tedy v prů-
měru zaplatil dvě stě korun.
»Za tento přestupek můžeme 
udělit až tisíc korun, ale volíme
mírnější sazbu,« dodal Honysz.

Jedna z cílených akcí na ne-
osvětlené cyklisty probíhala

také v podvečer 3. prosince ve
Štefánikově ulici. Hříčkou 
osudu se právě v tutéž dobu
stala na křižovatce Okružní 
a Jateční ulice nehoda, ve kte-
ré jezdec na bicyklu bez světel
figuroval. Muž (34) sice jel po
hlavní silnici, ale na kole ne-
měl žádnou svítilnu ani odra-
zová skla. Ve tmě jej proto pře-
hlédl a nedal mu přednost
66letý řidič toyoty. Při srážce
utrpěl cyklista zranění hlavy,
se kterým skončil v péči lé-
kařů. (tch)

Postrach železnice
Provoz na železnici mezi Bo-

humínem a Rychvaldem od říj-
na ohrožovaly nájezdy mladého
zloděje (21). Recidivista se na
tra� opakovaně vracel a ve vel-
kém kradl měděné kabely, kte-
ré jsou součástí zabezpečovací-
ho zařízení. Odcizením kabelá-
že ho opakovaně vyřadil z pro-
vozu. Policisté mu zatím proká-
zali pět případů. Při posledním,
5. prosince, dopadli chmatáka
při činu. Celkem způsobil škodu
za minimálně sedmdesát tisíc 
a hrozí mu až šestileté vězení.
Te� má utrum, až do soudu si
posedí ve vazbě. (tch)



se snižovaly stro-
py, příčkami se
rozdělovaly vel-
ké společné pokoje, na chodbě
přibyl výtah, na patrech ku-
chyňky a společenské prostory.

Domov za parkem poskytuje
sociální služby lidem s chro-
nickým duševním onemocně-

Slůvko »radikální« nevystihuje přesně to, jak se
od loňska změnil Domov Jistoty v Koperníkově 
ulici. V budově krajského zařízení se zvláštním re-
žimem se opravovaly základy i střecha, obvodové
zdivo i vnitřní prostory. Tam, kde ještě před pár
lety pobývalo v obrovských cimrách na šedesát
pacientů, jsou dnes útulné pokoje pro celkem
dvaadvacet obyvatel.

B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  2 3  /  2 0 1 26 OOKKOO

Změnil se vzhled i systém Domova Jistoty

Předzvěstí razantní přestav-
by byla loni v srpnu demolice
přístavby, která měla od po-
vodní v roce 1997 narušenou
statiku. Pak se stavební firma
vrhla na hlavní objekt, kde
rovněž nezůstal kámen na ka-
meni. Celý dům se předělával
na bezbariérový, o půl metru

Domov Jistoty nyní poskytuje »rodinné« zázemí
dvaadvaceti dospělým pacientům. 

ním.
Dříve pobývali ve
velkých, až devítimístných po-
kojích, dnes mají mnohem
větší soukromí. »Po rekonstruk-
ci mají klienti jedno nebo dvou-

lůžkové pokoje. Celé zařízení je
vybudováno jako komunitní, aby
se přiblížilo přirozenému rodinné-
mu prostředí,« uvedla Šárka
Vlčková, mluvčí Moravsko-
slezského kraje, pod který 
Domov Jistoty spadá.

Původní objekt vyrostl za
parkem v roce 1934 a o chod
sociálního zařízení se starala
Kongregace sester služebnic
neposkvrněného početí Panny
Marie. Kompletní přestavba
současného Domova Jistoty
přišla na jednadvacet milionů
a hradil ji s pomocí dotací kraj.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

SRPEN 2011 LISTOPAD 2012SRPEN 2011  LISTOPAD 2012

Změny v sociálních dávkách Strážníci vyhlíží tisícího piráta

Podle nové úpravy zákona už
lze nyní současně pobírat rodi-
čovský příspěvek a příspěvek
na péči. Rodičovský příspěvek
bude poskytován na nejmladší
dítě v rodině, které na něj má
nárok, a to nejdéle do jeho čtyř
let, respektive do vyčerpání
celkové sumy 220 tisíc korun.
Nárok na obě dávky náleží rodi-
či zdravotně postiženého dítěte
nejdříve od 1. prosince, avšak
musí o ně písemně požádat.

Příspěvek na péči se zvyšuje
o dva tisíce u dětí od čtyř do sed-
mi let, kterým tento příspěvek
náleží ve III. stupni (těžká zá-
vislost) nebo IV. stupni (úplná
závislost), a to bez ohledu na
příjem rodiny. Tuto změnu pro-
vede úřad práce automaticky.

Další změny se týkají příspěv-
ku na mobilitu, na který nově
dosáhnou i klienti pobytových
služeb, například domovů se-
niorů. Legislativní úprava se
zabývá také zvláštními pomůc-
kami (stropní zvedací systémy,
schodolezy a schodiš�ové ploši-
ny). Zatímco do prosince měli
imobilní občané tyto technické
prostředky pouze zapůjčeny,
nyní můžou požádat o příspě-
vek na poskytnutí zvláštní po-
můcky a pořídit si vlastní.

Bližší informace poskytne
sociální odbor, přízemí, kance-
lář číslo 128 nebo plátce těchto
dávek – Úřad práce ČR, kon-
taktní pracoviště Bohumín.

Lenka VRUBLOVÁ,
sociální pracovnice

V uplynulých měsících došlo k několika legislativním úpra-
vám, které se týkají dávek vyplácených úřady práce. Změny
začaly platit od 1. prosince. 

Městská policie dostala 
loni v listopadu nástroj na
krocení řidičů s těžkou no-
hou. Díky laserovému měři-
či odhalila za rok provozu
922 hříšníků, kteří překročili
povolenou rychlost.  

Strážníci vyráže-
jí s mobilním rada-
rem do terénu
dvakrát i třikrát
týdně. Ulice, kde
smí měřit, schva-
luje republiková
policie. Nedávno
mezi ně přibyla
Mírová a po re-
konstrukci otevřená Bohu-
mínská ulice. Díky tomu se nyní
v Rychvaldě měří ve čtyřech 
a v Bohumíně už v osmnácti
ulicích. Z ročních statistik vy-
plývá, že nejvíce provinilců

hlídky načapaly v Ostravské,
Bezručově a Opletalově ulici.

Město loni nepořídilo svým
policistům radar, aby pokuty
plnily obecní pokladnu, ale
aby řidiči začali jezdit ohledu-
plněji. Na řadu šoférů to 

skutečně zabralo.
Potvrzují to sami
strážníci, kteří nyní
za stejnou dobu
strávenou u silnice
polapí asi o polovi-
nu méně pirátů než
před rokem. Ti 
nepoučitelní, kteří
nohu z plynu ne-
sundali, ovšem na-

konec investici do radaru 
zaplatili z vlastní kapsy. Měřič
totiž stál 390 tisíc a na místě
uložené pokuty za uplynulý
rok už daly dohromady částku
438 tisíc. (tch)
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Skupina bude »akční« 
jen se spolky a živnostníky

k r á t c e

Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení 
v oblasti sportu, kultury, volného času pro 
děti, mládež i dospělé, zvyků a tradic
Podpora činnosti škol a školek, výchova 
a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé 
občany, rozvoj talentu
Podpora starších spoluobčanů, pomoc 
seniorům, sociální péče potřebným, pomoc
mladým rodinám s dětmi, boj proti drogám 
a jiným nežádoucím jevům

Vytváření pracovních míst v obci, pomoc 
při zahájení a rozvoji podnikání, podpora 
při nákupu strojů a zařízení pro podnikání

Podpora úspor energií a materiálů, využívání
místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, 
nejlépe obnovitelných

Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc 
při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy
pro rozvoj schopností a dovedností

Investice do vybavenosti obcí (školy, 
kulturní a sportovní zařízení, sociální 
a zdravotní zařízení)
Investice do sítí (místní komunikace, 
vodovody, kanalizace, čističky, nakládání 
s odpady, elektřina, vytápění)
Opravy historických památek a staveb – 
kostely, kapličky a jiné cenné staré budovy
Ochrana zeleně v obcích, přírody a krajiny,
volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost
přírody a její pestrost
Odpovědné hospodaření v lesích a na 
zemědělské půdě, ochrana potoků, 
řek a rybníků před znečištěním
Čistota ovzduší v obcích, zamezení smogu 
z vytápění uhlím, ochrana před hlukem – 
především z dopravy

ANKETA: Na jaké cíle by se měl zaměřit rozvoj Bohumínska v letech 2014 - 2020
✁

Vážení občané, podnikatelé, členové neziskových organizací,
MAS Bohumínsko, které vzniklo v roce 2012 na území Bohumína, Dětmarovic, Doubravy, Dolní 

Lutyně, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu, zahájilo práce na společném dokumentu, který by
měl stanovit priority a cíle v celém území a následně je pomohl uskutečnit. Zapojte se i Vy a vyjádřete
se, na jaké cíle by se měl zaměřit rozvoj Bohumínska v letech 2014-2020. Chcete-li připojit jméno 
a kontakt, budeme rádi, můžeme Vám také dále posílat informace o dalším postupu záměru Strategie
Bohumínsko 2014-20. Zaškrtněte, prosím, maximálně 10 svých priorit (čtverečků) z 16 možných:

./ . Pokračování na str. 8

Evidence vozidel 
a informační registry

Centrální registr vozidel
(CRV) měl už po svém spuš-
tění v červenci spolupraco-
vat s Informačním systémem
základních registrů (ISZR).
Registr vozidel ovšem kola-
boval a fungoval nespolehli-
vě, takže k napojení na ISZR
dochází až nyní.

To, že spolu konečně začne
registr vozidel a registr osob
spolupracovat, ovšem může při-
nést jisté komplikace - klien-
tům, kteří mají v nepořádku 
osobní doklady. Při evidenci
vozidla si totiž systém načítá 
z databáze i osobní údaje žada-
tele, které musí souhlasit s úda-
ji v jeho dokladu totožnosti.
Pokud ale předloží občanský
průkaz, ve které bude mít sta-
rou adresu bydliště, neaktuální
rodinný stav a podobně, s evi-
dencí auta nepochodí. Nejprve
si bude muset vyřídit nový ob-
čanský průkaz a až pak znovu
přijít k evidenci vozidla. (pav)

Provoz pokladny
Pokladna majetkového od-

boru městského úřadu v 1.
patře budovy B nebude od 24.
do 26. 12., 31. 12. a 1. 1. v pro-
vozu. Ve čtvrtek 27. 12. a pá-
tek 28. 12. bude otevřena od 8
do 11 hodin. Od 2. 1. bude po-
kladna opět otevřena v běž-
ných úředních hodinách. (šiš)

Místní akční skupina Bohumínsko (MAS), založená loni 
v létě sedmi obcemi okresu, má před sebou v nejbližší době
dva úkoly. Bude přijímat nové členy, které vytipovali zaklada-
telé, a musí vytvořit strategický plán rozvoje do roku 2020. 

Rozvojem se nemyslí ten
stavební, ale růst společenský.
To, že se v MAS angažují sa-
motné obce, totiž nestačí. Ne-
ziskové organizace se vstupem
spíše váhají a vůbec nejtěžší je
přesvědčit drobné podnikate-
le. Jejich zapojení je přitom
nutné, bez zájmových spolků a
živnostníků nemůže akční
skupina fingovat. V nejbližší
době proto MAS přijme nové
členy. Zapojit by se mělo po
sedmi adeptech ze sféry nezis-
kové i podnikatelské. 

»Chceme, aby se do plánů ma-
ximálně zapojila veřejnost, plán
rozvoje by měl totiž vznikat ko-
munitní formou, tady zespodu
nahoru. Jedním z kroků přípravy
je i přiložený dotazník,« sdělil
místostarosta Bohumína Lu-

mír Macura. Svěřil se, že pokud
vše půjde hladce, mohl by stra-
tegický dokument pro Bohu-
mínsko na období 2014 až
2020 vzniknout do konce příš-
tího roku. »Strategie je nutná,
aby pak mohla MAS čerpat peníze
z EUa dalších programů,« dodal
místostarosta s tím, že Evrop-
ská unie model místních akč-
ních skupin podporuje. Brusel
se jasně vyjádřil, že část peněz

napříč projekty chce distribuo-
vat právě prostřednictví MAS.

MAS Bohumínsko je teprve
v plenkách a podle daných re-
gulí musí mít zprvu »mento-
ra«, nějakou zkušenější skupi-
nu. Bohumínská proto bude
spolupracovat s Hlučínskou 
a Opavskou, které fungují už
zhruba pět let. Očekává se ale
i spolupráce přeshraniční. Také
v Polsku totiž existuje model
akčních skupin. Říká se jim
Lokalne drupy działania (LGD)
a jedna z nich funguje hned za
hranicí.

Pavel ČEMPĚL

Místní akční skupina je sdružením obcí, tamních podnika-
telů, spolků nebo církví. Obce musí mít společné hranice 
a maximálně 100 tisíc obyvatel. MAS Bohumínsko tvoří 
Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava,
Petrovice u Karviné a Petřvald. Subjekty z daných obcí 
mohou předkládat své projekty a ucházet se o dotace z EU. 
Ty bude možné získávat v letech 2014 až 2020 a očekává se,
že MAS Bohumínsko obdrží zhruba 100 milionů.

Dárečky a vlídné slovo
Hodně toho zažili, hodně pro ostatní udě-

lali, ovšem teď jsou odkázáni na cizí pomoc.
Stáří není žádná »infekční nemoc«, abychom
se od seniorů odvraceli. Naopak, zaslouží si,
aby se na ně nezapomínalo. A obzvláště ne 
v čase svátečním.

Už šestnáct let navštěvují na Mikuláše zástup-
ci města bohumínské domovy důchodců a soci-
ální zařízení. Jejich obyvatelům přivážejí přání

pohody a pevného zdraví a také dárečky. »Štěd-
rou delegaci« si ani nelze představit bez předsedy
komise pro občanské záležitosti Viléma Bannerta,
který vyráží na okružní jízdu každým rokem. 
Mikulášské balíčky se sladkostmi a ovocem 
společně s ním 6. prosince, stejně jako loni, rozdá-
val místostarosta Igor Bruzl. Letos bylo balíčků
145 a dostali je obyvatelé krajského Domova 
Jistoty v Šunychelské, Slezské a Koperníkově 
ulici a klienti Sociálně terapeutických dílen
Centra sociálních služeb Bohumín. (erh)
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Bohumín dostal darem třicet stromů

Formuláře snadno a rychle na internetu

Podpora zlepšování veřejné správy 
v obcích, vzdělávání i informovanost 
volených zástupců

Zapojování občanů do správy veřejných 
záležitostí, společné plánování volených 
orgánů a občanů

Bezpečnost v obcích – snižování rizik 
v dopravě, ochrana před úrazy, požáry 
a jinými přírodními katastrofami, boj 
s kriminalitou

Spolupráce obcí navzájem v rámci mikroregi-
onů, Místní akční skupiny Bohumínsko 
i se sousedy v jiných regionech i v zahraničí
(např. v Polsku)

Doplňte jiné priority, popište:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

občan podnikatel spolek veřejná správa
(zaškrtněte, prosím)

Vypište název města / městské části:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTAKTY:
www.mas-bohuminsko.cz

e-mail: info@mas-bohuminsko.cz
Místní akční skupina Bohumínsko, 
zájmové sdružení právnických osob

Ing. Lumír Macura (+420 731 130 675)
Ing. Josef Plášil (+420 731 130 679)
Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Děkujeme za ochotu při vyplnění tohoto dotazníku. 
Dotazník prosím odevzdejte na informačním centru v přízemí městského úřadu, dveře č. 119. 

ANKETA: Na jaké cíle by se měl zaměřit rozvoj Bohumínska v letech 2014 - 2020
✁

Za programový výbor MAS Bohumínsko

Ing. Lumír Macura Mgr. Pavel Buzek
předseda místopředseda 

Mezi nejžádanější údaje z evi-
dence obyvatel jednoznačně
patří potvrzení trvalého pobytu
a potvrzení rodinného stavu.
Doklad, který u obou případů
splňuje roli potvrzení, se jme-
nuje »poskytnutí údajů z in-
formačního systému evidence
obyvatel«. Žádost je k dispozi-
ci v digitální podobě a elektro-
nicky je ji možné také odeslat.
Stačí žádost po vyplnění opat-

řit elektronickým podpisem 
a podat prostřednictvím dato-
vé schránky. Klasická možnost
osobního podání ale existuje
také. Žadatel si formulář vy-
tiskne a vyplněný odevzdá na
kterémkoliv místě Czech Point
bez ohledu na místo trvalého
pobytu.  

Jednou z novějších elektro-
nických služeb je zprostředko-
vání kontaktu, o který může

požádat občan starší 15 let.
Službu lze využít tehdy, když
hledáme nějakou osobu a všech-
ny tradiční metody pátrání 
selhaly. V takovém případě se
můžeme oficiálně obrátit na
Ministerstvo vnitra. To kon-
krétní osobu najde a písemně
jí sdělí, že ji hledáme. Tato
služba ale není zadarmo. Při
podání žádosti je nutné uhradit
správní poplatek 500 korun.
V případě, že se zprostředko-
vání kontaktu neuskuteční
(hledaný neprojeví o spojení
se žadatelem zájem), nevzniká

tím nárok na vrácení poplat-
ku. 

Elektronické žádosti o po-
skytnutí údajů nebo zpro-
středkování kontaktu jsou ke
stažení na stránkách Minister-
stva vnitra www.mvcr.cz v sek-
ci Služby pro veřejnost / For-
muláře / Evidence obyvatel. 
V tradiční listinné podobě jsou
formuláře zároveň k dispozici
u všech úřadů příslušných 
k podání uvedených žádostí. 

Žaneta KOMÁRKOVÁ, 
evidence obyvatel

Elektronizace proniká do všech oblastí života a nevyhnula
se ani evidenci obyvatele. Některé žádosti jsou proto k dispo-
zici v digitální podobě na internetu.

Ve dvou lokalitách v Bohu-
míně přibylo třicet vzrostlých
habrů. Stromy v hodnotě 218
tisíc získalo město darem od
pražské energetické společnos-
ti jako posílení boje se špatným
ovzduším. Firma ještě podpoří
třiceti tisíci aktivity Myslivec-
kého sdružení Bohumín.

O deset habrů se na sklonku
listopadu rozrostl počet dřevin
v zahradě Fitškolky v centru Bo-
humína. Na sázení se podíleli
děti i jejich učitelé spolu se zá-
stupci města a pražské společ-
nosti. Dva z vysázených stromů
si děti hned pojmenovaly. Beník
a Dýcháček se nachází nejblíže
vstupu na školní zahradu.

»Máme zájem na zlepšování 
životního prostředí. Podařilo se nám

získat prostředky na zalesnění exha-
lacemi zatížených regionů a hledali
jsme někoho, kdo by je opravdu 
potřeboval. Oslovili jsme i Bohumín
a město na naši nabídku velice pruž-
ně zareagovalo,« uvedl marketin-
gový ředitel energetické společ-
nosti Vemex Hugo Kysilka.

Kromě dřevin ve školce přiby-
la další dvacítka habrů ve Skře-
čoni u frekventované »nové
cesty« ve směru na Karvinou.
»Stromy vytvoří pruh izolační zele-
ně a ochrání tak zástavbu v Úvoz-
ní ulici před prachem a hlukem 
z dopravy na silnici I. třídy,« sdělil
místostarosta Lumír Macura.
Stromy zahradníci vysadili na
pozemcích Ředitelství silnic 
a dálnic i soukromých vlastní-
ků, kteří s tím souhlasili.

Lucie BALCAROVÁ

Malí zahradníci se chopili rýčů a pomohli s výsadbou stromů. Dva
habry v přední části zahrady si děti hned také pojmenovaly. Stromům
budou říkat Beník a Dýcháček. Foto: Pavel Čempěl
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Skřečoňská »osada duchů« zmizí z mapy

Dny téměř stoleté vily jsou sečteny

Podzim ve znamení demolic. S blíží-
cím se koncem roku už šel k zemi stadion
na Faji, sklad LTO u Rafinérského lesíku
a ve velkém se bourá také ve Skřečoni.
Těká technika postupně likviduje osm
dnes už neobývaných rodinných domů
v ulici U Hřiště.

Osadu rodinných domků před několika
lety vykoupila od původních vlastníků fir-
ma Rockwool. Jednak v té době plánovala
rozšíření provozů a zároveň tím vyřešila ná-
mitky domkařů, kterým vadil hluk z výroby.

Firma poskytla před třemi lety jeden 
z domů k účelům vědeckého experimentu.
Čidly a kamerami prošpikovaná vila tehdy
záměrně vzplála, aby naměřená data 
posloužila odborníkům na požární bezpeč-
nost. 

O vzruch ve vylidněné »osadě duchů«
se v dalších letech starali už jen zloději,
squateři a bezdomovci. »Stěhovali se do těch
domů, přestože jsme opakovaně zaslepovali 
otvory. Stále vyzdívky rozbíjeli a byli tam 

běhnou podle zástupce firmy v území jen
terénní úpravy. Původně plánované rozší-
ření provozů je za současné hospodářské
situace u ledu. (tch)

znovu,« vysvětlil Bogusław Stokłos, 
vedoucí správy budov Rockwoolu.

Po demolici, která se týká i blízké Hoří-
novy vily (viz samostatný článek), pro-

Ve Skřečoni se bourá osm bývalých rodinných domů. Ačkoli měly zazděné dveře i okna, stále se do
nich dobývali squateři a bezdomovci. Foto: Pavel Čempěl

Bohumín přijde o jeden 
z architektonických skvostů.
Vila stavitele Richarda Hoří-
na stojí ve Skřečoni 98 let, ale
stovky už se nedožije. Její sou-
časný majitel, firma Rockwool,
má povolení k její demolici.
Dům, ač má historickou 
i estetickou hodnotu, není
kulturní památkou a nikdo
za jeho záchranu nebojoval.

Richard Hořín pocházel 
z Novojičínska a do Bohumí-
na, přesněji do Skřečoně, se
přiženil. Byl zednickým mist-
rem a měl na počátku
minulého století sta-
vební firmu. Na opav-
ské průmyslovce si udě-
lal stavitelské zkoušky,
aby si mohl domy sám
projektovat. V roce 1913
navrhl i ten svůj. »Na
stavbu dostala babička po-
zemek od svého bratra.
Stavba trvala rok, dědeček
dům dokončil v roce 1914.
Ve Skřečoni i v Bohumíně
pak postavil ještě řadu dalších
domů,« podělil se o vzpo-
mínky stavitelův stejnojmen-
ný vnuk Richard Hořín.

»Hořínovu vilu«, jak se domu
začalo říkat, zdědil v roce 1957
stavitelův syn, který dlouhá 

skřečoňské usedlosti ne-
měla tak silný vztah jako
její předkové. Kývla 
na nabídku sousedního
Rockwoolu a dům fir-
mě prodala.

Neobývaná vila po-
stupně chátrala a dílo

zkázy dokončili zloději, kteří
vyrabovali interiér od radiátorů
až po vytrhané kabely ze zdí.
Rockwool sice nechal zazdít
vchody i okna, ale barbaři se
dovnitř dobývali stále. Než by

měl dům někomu spadnout na
hlavu, rozhodla se jej firma ra-
ději zbourat. »Je to škoda, bylo
tam hezké bydlení, stěhoval jsem
se odtamtud nerad,« pokrčil ra-
meny Richard Hořín.

Vila není památkově chrá-
něná a vlastník s ní může nalo-
žit podle svého uvážení. Město
ani nikdo jiný nemá »páky«,
aby demolici zabránil. Trochu
smutné ale je, že se o to nikdo
ani nesnažil. 

Pavel ČEMPĚL

▲ Dny Hořínovy vily se chýlí ke konci. Rekonstrukce by podle
současného vlastníka byla neekonomická. Říká se, že v domech 
s věžičkou se drží štěstí. Tento už ale opustilo. 

Originální projektová dokumentace z roku 1913 s podpisem 
stavitele a původního vlastníka. Foto: Pavel Čempěl

léta působil jako učitel 
v Dolní Lutyni. V 80. letech ji
věnoval dceři a tehdy se začal
osud vily naplňovat. Nová ma-
jitelka záhy zemřela, dům pře-
šel na její dceru, a ta už ke

▲
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V Polsku už se pod širým
nebem cvičí

Posilovna na čerstvém vzduchu. V areálu
Centra odpočinku a rekreace v polských Cha-
łupkách vyrostl »park zdraví« pro dospělé.
Slavnostního otevření se 30. listopadu zúčast-
nilo i vedení Bohumína, který byl formálním
parterem projektu. Novou atrakci si jela 
»osahat« i výprava bohumínských seniorů. 

Prvky na protáhnutí těla, posílení svalů nebo
jen tak pro relaxaci. Pár kroků za hranicemi
vzniklo sportoviště s osmi rozličnými »stroji«,
lavičkami a dřevěným altánem. Tento areál by
mohl mít v dohledné době dvojče v Bohumíně,
a obhlídka toho polského proto byla na místě.
»Instalaci cvičebních prvků pro zdraví zvažujeme.
Abychom si udělali představu, jak je lidé vnímají,
vzali jsme s sebou do Polska i pět členů bohumínského
senior klubu,« prozradil místostarosta Bohumína
Igor Bruzl. Prvky samotné pochopitelně nejsou
určeny výhradně důchodcům, jsou pro všechny
generace, ale podle ohlasů z jiných měst je seni-
oři rádi využívají. A nadšeni z nich byli i ti bo-
humínští. »Přestože při slavnostním otevření pršelo
a bylo lezavo, naši společníci si všechny prvky 
vyzkoušeli. A hodně se jim líbily,« dodal Bruzl.

Vznik podobného centra má v Bohumíně ze-
lenou. Ohledně umístění padla předběžně volba
na území po zrušené zahrádkářské kolonii za

parkem. Lokality blíže centru pro tyto účely
vhodné nejsou. »Cvičební prvky jsou sice populár-
ní, ale lidé se je ostýchají používat, když jsou příliš na
očích. Nechtějí, aby je někdo okukoval,« dodal Bruzl
s tím, že místo za parkem poblíž dalších sporto-
viš� Bosporu je ideální. Stavbu polského areálu
finančně podpořila EU z Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR - PR. Město nyní
zjiš�uje, zda by na ten bohumínský rovněž neby-
la k dispozici nějaká dotace. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Cvičení na čerstvém vzduchu je dnes hodně populární
napříč všemi generacemi.

V Chałupkách jsou prvky součástí Centra odpočinku a rekreace, kde funguje také skatepark a zastřešené hřiště.

Trojlístek opět naděloval
»Mikuláši, andílku, děkujeme za nadílku, a tobě,

čerte, slibujeme, že už zlobit nebudeme.« V básni
vyjmenovaný trojlístek vyráží z 5. na 6. prosince
za malými dětmi. A zatímco jim dvě kladné po-
stavy rozdávají dárečky, pekelník má na starosti
trestání a strašení zlobivců.

Nadílka je od pradávna »přípravou« na Vánoce,
ale rozdávají se spíše jen pamlsky nebo drobnosti.
V české kotlině doprovází při nadílce Mikuláše
andělé a čerti. Tyto »pohádkové« postavy mu
ale nedělaly společnost vždy, v minulosti chodil
s Mikulášem například dráb. Až později ho na-
hradil rohatý vyslanec pekla. Jeho protipól, bílý
anděl, přibyl do party až jako poslední. (erh)Mikuláš v záblatské mateřské škole Na Pískách.

Do další stovky
Chtěla bych vyjádřit 

obdiv a uznání učitelům 
i žákům za veškerou práci,
čas a nasazení při přípravě
oslav stého výročí založení
ZŠ Beneše. Povedlo se, dí-
ky za krásné zážitky. Přála
bych škole do další stovky
hodně pilných žáků a stej-
ně kvalitních kantorů jako
je tomu dosud.

Alice SOBANCOVÁ

641759328

259183674

378642159

864327915

792518436

135496287

483971562

926835741

517264893

PŘESNÝ ČASukazují hodiny
B - 12.25, A se o čtvrt hodiny
zpož�ují - 12.10, hodiny C jdou
o čtvrt hodiny napřed - 12.55 
a D jdou napřed o půl hodiny.

TAJENKA KŘÍŽOVKY:
»Kdepak, já jsem zubař.«
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Řešení ze str. 22:

Bude v nemocnici
bankomat?

Bohumínská městská nemoc-
nice se začala zabývat zajíma-
vým podnětem občanů. Ti 
upozornili, že ve Starém Bo-
humíně neexistuje jediný ban-
komat. Přitom právě nemoc-
nice by byla pro jeho umístění
ideální. Například vrátnice je
přístupná 24 hodin denně, je
tady neustálý dozor a občané
městského obvodu i pacienti
by měli dostupné bankovní
služby bez nutnosti dojíždění
do centra města. Vedení 
nemocnice se nápad zalíbil 
a chce oslovit místní bankovní
domy, zda by měly o instalaci
bankomatu zájem. (red)



Tímto příležitost-
ným razítkem se na

poště štemplovalo
pouze tři dny a jen

u jediné přepážky.
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Bohumínské páry tančily pro anděla

Příjem Multiplexu 4
se výrazně zlepšil

V Oku číslo 20 jsme při-
nesli přehled vysílačů a tele-
vizních stanic, které je možné
v rámci pozemského digitál-
ního vysílání v Bohumíně
naladit. 

Jeden údaj však ještě musí-

me aktualizovat. Společnost

Digital Broadcasting, která je

od letoška novým provozova-

telem čtvrtého zemského digi-

tálního multiplexu (MUX 4),

učinila po jeho převzetí něko-

lik změn. Navýšila výkon, ale

především přesunula vysílání

do Slezské Ostravy na nový

vysílač v Lanové ulici. Díky 

tomu je možné Multiplex 4,

jehož součástí jsou stanice ČT

HD, Nova HD, Fanda a Poho-

da, pohodlně naladit i v Bohu-

míně. (red)

Humor, zpěv, ale především tanec, to byly ingredience, které v sobotu 1. prosince
okořenily večer v bohumínském kině. Svou premiéru tady nemělo filmové ani 
divadelní představení. Jeviště tentokrát patřilo tanečníkům a soutěžnímu klání
»Dámská volenka«.

Coby nejsympatičtější pár večera zvolili diváci
Hanku Kasanovou a Radka Sikoru.

Foto: Petr Bielan

Projekt Dámská volenka, který v Bohu-
míně nemá obdoby, se připravoval už od
srpna. Na začátku stálo osm dam, které
stůj co stůj chtěly tančit, a občanské sdru-
žení Alma mater jim to umožnilo. Hledali
se tanečníci, učitelé tance a hlavně myš-
lenka, jak tomu dát smysl. Vše se nakonec
povedlo, a tak mohlo osm tanečnic pod
vedením Míši Gatěkové a Jakuba Mazú-
cha, mistrů z MG dance, začít zkoušet.

Uplynuly tři měsíce a kinosál se začal
připravovat, aby první prosincový večer
mohlo plné hlediště zhlédnout úžasnou
taneční show. Výjimečné sportovní klání
pozorovala také odborná porota v čele 
s herečkou Milenou Steinmasslovou. Jury
hodnotila jednotlivé páry, které mohly za
svůdné tango a nespoutaný jive vyhrát za-
jímavé ceny.

Díky originálnímu pojetí a úžasným
kreacím vyhrál v tanci jive pár Iva Valová
a Pavel Stein. V tangu to byla Anička Or-
šuliková a Martin Zuskáč. Diváci měli
možnost zvolit nejsympatičtější pár veče-
ra, a tím se stal pár Hana Kasanová a Ra-
dek Sikora. 

Výtěžek ze vstupného, který Alma ma-
ter věnuje nadačnímu fondu Dobrý anděl,

činí 16 600 korun. Peníze poputují rodi-
nám s dětmi na pomoc v boji s rakovinou.
Alma mater tímto děkuje všem sponzo-
rům, partnerům a spoluorganizátorům za
zprostředkování nádherného večera.

Aleš OVESNÝ

Vítězové v tanci jivu – Iva Valová a Pavel Stein.

Příležitostná razítka se obje-
vují poměrně často, ale vždy
jen na jednom a pokaždé 
jiném místě. Většinou u příleži-
tosti nějakých místních jubileí.
A protože má pošta po repub-
lice téměř 3 400 poboček, na
každou z nich se dostane jed-
nou za pět až deset let. Nyní
přišla řada i na Bohumín. Od
5. do 7. prosince se tady zásilky
označovaly elipsovitým
razítkem s vyobraze-
ním železniční vý-
hybky a textem
»Od 9. 12. 2012
Břeclav - Bohu-
mín pravo-
stranný provoz
Bohumín 1«.
Motiv odkazo-
val ke změně na
železniční trati,
kde se po 140 letech

stěhovaly vlaky z levé na pra-
vou kolej (tématu jsme se 
věnovali v Oku číslo 21).

»Příležitostná razítka se vydá-
vají mimo jiné proto, aby pošta
nebyla vnímána jen jako chrlič
dopisů. Je to zpestření pro běžné
klienty a hlavně pro filatelisty,«
uvedl František Jendřejčík, 
vedoucí řídící hlavní bohu-
mínské pošty. Právě sběratelé
známek podobné rarity vyslo-
veně vyhledávají. »První žádosti
o označení zásilky jsme tady měli
ještě předtím, než razítko vůbec
dorazilo. Hned první den dopo-
ledne jsme filatelistům orazili mi-
nimálně sto dopisů. Místní přišli
osobně, přespolní svou zásilku
poslali,« prozradil Jendřejčík.

Otisk speciálního razítka ale
mohl mít úplně každý. Během
zmíněných tří dnů visely na
poště letáčky s informacemi 
o akci a instrukcemi, ke které
přepážce mají zájemci o tento
unikát chodit.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Sběratelé si brousili zuby na originální štempl
Filatelisté, hlavně ti bohumínští, byli ve střehu. Zdejší hlavní

pošta měla na pouhé tři dny k dispozici takzvané příležitostné
razítko. Kdo chtěl mít dopis, pohlednici nebo jinou zásilku 
s originálním a neopakovatelným »štemplem«, nesměl zaváhat.

k r á t c e
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Čtyřicet let tam a zpět

Televizní Silvestr 2012
Bohumínské aquacentrum je vyhledávanou 

atrakcí a neodolala mu ani Taková nenormální 
rodinka. Hanákovi vyhráli poukaz do ráje relaxa-
ce a hodlají si to tam naplno užít. Babi, Cilka,
Oldřich, Kateřina, Zděnek, Pavla, Petr a Raubíři
mají sbaleno. No jo, ale tetičce Otylce Krásné 
se nic neřeklo! Jenže to by neby-
la tetka, aby se
do toho nevlo-
žila. A hned je
na světě pořád-
ná polízanice.
Jak to všechno
dopadne?

Dívejte se na
TIK Bohumín,
31. prosince kaž-
dou sudou hodi-
nu (v síti kabelo-
vých operátorů). 

Lukáš KANIA Foto: Otto Selbstauslöser

▲ Vlajkovou lodí bohumínského
DDM Fontána jsou taneční 
soubory Kates, Radost a Impuls.

Přípravy programu byly náročné. Sehnat v roce 2012 kompletní pionýrské kroje není žádná hračka.(1)
Pod hlavičkou domu dětí působí i mladí rybáři. (2) Foto: Pavel Čempěl

Zahájení oslav výročí bylo
netradiční. Pozvaní hosté na-
sedli do autobusu a vypravili se
na exkurzi starobohumínské
školy. V jejích prostorách se

dům dětí před čtyřiceti roky rozjíž-
děl a cestu si sem v průběhu let našly stov-
ky dětí, aby tady rozvíjely rozličné zájmy.
Ze Starého Bohumína se účastníci oslav
přesunuli do současného působiště DDM 

v Janáčkově ulici za parkem. Ve zdejším sále
je čekalo další překvapení, z autobusu pře-
stoupili do pomyslného stroje času.

Moderátor stiskl tlačítko, na displeji 
naskočil aktuální letopočet, který postupně
klesal až k roku 1972. V tu chvíli napocho-
dovaly na parket »krojované« pionýrky s ru-
dou zástavou a diváci se mohli vydat na zpá-
teční cestu. Malí sportovci, modeláři, taneč-
níci předváděli, co v které éře »frčelo« a ja-
kým koníčkům se školáci věnovali. Díky
stroji času se účinkující i diváci vrátili do
současnosti, kdy se ve zhruba sedmdesáti
kroužcích a kurzech pod hlavičkou DDM
věnuje volnočasovým aktivitám přes devět
set dětí, teenagerů i dospělých. (erh)

Proti proudu času. Domu dětí a mládeže Fontána je letos
čtyřicet a připomínku svého výročí pojal retrospektivně. 
V den oslav 5. prosince se všichni vrátili zpět do roku 1972 
a do Starého Bohumína, kde to všechno začalo.



Dort, na snímku v rukou Vilmy Valentové, nemohl na narozeninové
party chybět. V době, kdy Slůně vznikalo, tito malí caparti ještě 
nebyli na světě. Foto: Pavel Čempěl
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Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Příroda kolem nás - savci Bohumína (107) 

Snad každého z nás už vylekal nečekaný
hrubý bekavý hlas, kterým srnec varuje
před nebezpečím. Na jaře nacházíme str-
ženou kůru keřů a malých stromků po 
vytloukání paroží, čímž je samci zbavují lýčí.

Srnčí říje probíhá od poloviny července
do poloviny srpna. Srnčata se rodí nejčastě-
ji v květnu. Po narození zůstávají nejprve
ukrytá v lese nebo ve vysoké trávě a matka
je navštěvuje jen krátce kvůli kojení. Toto
chování přispívá k tomu, že predátoři obje-
vují mlá�ata jen náhodně. Na jedno čerstvě
narozené srnče ukryté v trávě jsem narazil 
v PP Hraniční meandry Odry. Roztomilého
skvrnitého mláděte se nesmíme dotýkat 
a naopak musíme co nejdříve vycouvat
zpět. V zimě se srnčí zvěř sdružuje do stáde-
ček okolo deseti kusů obou pohlaví a růz-
ných věkových kategorií.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Druhý rok v nových pro-
storách, dvanáctý celkem.
Rodinné centrum Slůně 
v Nerudově ulici připravilo
poslední listopadový den pro
děti i jejich rodiče narozeni-
novou party. Na programu
byla pohádka, dort a hlavně
dobrá pohoda.

»Byla jsem mile překvapena,
kolik dorazilo na narozeninovou
oslavu tatínků. Jen to dokazuje, že
se v dnešní době muži nebojí do
podobných center chodit,« pro-

hlásila s úsměvem vedoucí
centra Vilma Valentová. I přes
mužské zastoupení ale mamin-
ky na akci převažovaly. A po-
chvalovaly si ji. »Setkaly se tady
maminky, které se obvykle kvůli 
jiným povinnostem míjejí. Měly si
o čem povídat a domů odcházely
spokojené,« dodala Valentová.

Slůně zůstává i po dvanácti
letech ryze »rodinným podni-
kem«.  Kromě vedoucí se o pro-
voz centra starají tři »služební
maminky«, dohlížejí na volné
hraní a s ostatními návštěvni-

cemi vymýšlejí program. Pravi-
delná cvičení batolat, kojenců,
těhuleky samozřejmě vedou
odbornice. Jinak ale Slůně fun-
guje jako příkladné občanské
sdružení, kde názory a podněty
každého člena dojdou sluchu.

(erh)

Rodinné centrum 
poskytuje zázemí a místo
pro hraní dětem do šesti let.

Slůně mělo na dortu už dvanáct svíček
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Tříkráloví koledníčci
V lednu zaklepou v Bohu-

míně koledníčci Tříkrálové
sbírky na dveře domovů už
potřinácté. Jejich obyvate-
lům popřejí úspěšný nový
rok, zazpívají koledu a obda-
rují je drobnou pozorností.
Poté poprosí o dar do zape-
četěné pokladničky. Výtěžek
je určen především na pomoc
nemocným, handicapova-
ným, seniorům nebo sociálně
potřebným skupinám lidí 
z našeho regionu.  

Letos jsme díky příspěvkům
ze sbírky zrekonstruovali pokoj
pro odlehčovací službu v Cha-
ritním domě pokojného stáří.
Sbírka také podpořila chod
denního centra pro osoby bez
přístřeší a Noclehárnu sv. Mar-
tina. Svými dary jste umožnili
důstojné zacházení a zajištění
základních potřeb a sociální
pomoci lidem přežívajícím na
pokraji chudoby.

Děkuji za každoroční proje-
venou důvěru naší organizaci.
Věřím, že občané Bohumína
budou i v roce 2013 ke koled-
níčkům laskaví. Moc si vážíme
všech darů, kterými jste dosud
přispěli do této sbírky, a po-
mohli tak uskutečnit mnoho
potřebných záměrů. 

Monika VAVREČKOVÁ,
Charita Bohumín 

Šikulové ze skřečoňské školy v lednu na ČT 1
V úterý 20. listopadu měly děti Základní školy ve Skřečoni jedinečnou šanci okusit, jaké to je být

televizní hvězdou. Za zvuku klapky a kamery se u nás natáčel nový díl televizního pořadu České tele-
vize Šikulové. Je to pořad určený všem, kteří rádi ve svém volnu vytvářejí pěkné věci vlastníma ruka-
ma. Práce šla všem od ruky. Moderátoři Jana Zajacová a Ivo Marták se od našich dětí naučili, jak 
se vyrábí keramický ptáček v klícce z proutků. A jak se jim to povedlo? Na to se můžete podívat 
v lednovém díle Šikulů. Renata WYBRANIECOVÁ

Foto: Hana Kasanová

Projekt běží s podporou 
evropského sociálního fondu 
v České republice od července
2010 a bude končit v červnu
2013. Zaměstnanci postupně
absolvují několik specializova-
ných kurzů pro zvýšení efekti-
vity jejich práce v oblasti eGo-
vernmentu (výkon veřejné
správy s podporou informač-
ních technologií). 

Každý zaměstnanec může
absolvovat až 22 kurzů na 
učebně nebo formou e-lear-

Probíhají kurzy zvládání 
moderních technologií

V době, kdy do veřejné správy proniká stále více informač-
ních technologií, je třeba zajistit odpovídající vzdělávání pra-
covníků. Úředníci na Bohumínsku absolvují školení v rámci
projektu Vzdělávání ORP Orlová a Bohumín.

ningu na počítači. I když je
vzdělávání dobrovolné, zájem
o kurzy průběžně roste.

Z pracovníků veřejné správy
v Bohumíně, Rychvaldě a Dol-
ní Lutyni se vzdělávání účastní
220 osob. Mezi základní kurzy
patří práce s kancelářskými
aplikacemi, správa elektronic-
kých dokumentů, korespon-
dence, informační systémy 
veřejné správy a základní 
registry.

Michal KOLOVRAT, lektor

Slezská dějepisná výprava (1)
Reportáž o výpravě bohumínských gymnazistů 

napříč republikou na dějepisnou soutěž v Chebu, 
vzdáleného od Bohumína vzdušnou čarou 430, 

vlakem ale téměř 600 kilometrů.

Ráno 21. listopadu, sychra-
vo, nevlídno, smog trojnásob-
ně překračuje limity, tedy nor-
mální stav. Tříčlenné družstvo
studentů Gymnázia Františka
Živného čeká desetihodinová
cesta komfortními, klimatizo-
vanými a rychlými vlaky, jaké
jsou na českých drahách běž-
né. Cíl: Cheb – Dějepisná sou-
těž studentů gymnázií, tedy 
její XXI. ročník. 

Účastníme se jí potřetí a jsme
nejvzdálenějšími domácími 
účastníky ze 75 družstev. Dál
už to mají jen tři týmy ze Slo-
venska, které ze soutěže dělají
mezinárodní klání. To, že jsme
se mohli jako jediní zástupci
Moravskoslezského kraje účast-

nit, je i zásluhou města Bohu-
mína, které nám poskytlo
sponzorský příspěvek na do-
pravu i studijní materiály. O to
více se musíme snažit a důvěru
nezklamat. 

Zatím nevíme, co nás přesně
čeká, a pročítáme znovu a zno-
vu papíry s poznámkami a zko-
pírovanými texty. Všechny se
týkají stoletého období od vlá-
dy Marie Terezie do revoluce
1848. Sto let – krátká doba, ale
otázky v minulých letech byly
hodně záludné a doporučená
literatura vypadá jako katalog
vědecké knihovny. 

(Dokončení příště)
Vladimír JEŘÁBEK, gymnázium
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Vánoce jsou nejen svátky klidu, ale větši-
nou také přejídání. Na »lukulské hody« však
můžeme tělo připravit stimulací orgánů, které
se podílejí na trávení a očistě organizmu. 

K nastartování jater je nej-
levnějším způsobem žvýkání
semínek ostropestřce (třikrát
denně jednu lžičku dvacet minut před jídlem).
Žvýkáme důkladně asi pět minut a vysáváme ka-
šičku. Až hmota ztratí chu�, polkneme. Dražší je
olej z ostropestřce, případně tablety »silyma-
rin«, sušené plody schizandry čínské (klano-
prašky), čaj Chanca piedra. Příjemným očist-
ným prostředkem je červené hroznové víno,
které můžeme požívat před i během jídla. Trávení
dobře nastartuje i syrové kysané zelí a š�áva 
z červené řepy. Na zvýšený příjem tuků musíme
připravit i slinivku, která svými enzymy pomáhá
tuky rozpouštět. Pomůže nám syrová cibule 
nebo její š�áva. Kdo cibuli »nemusí«, může si
koupit Pancreolan a jíst dvě až čtyři tablety po
jídle. Podobnou službu vám udělá čerstvý ana-
nas či papája.

O Vánocích hodně smažíme, což je nejméně
zdravý způsob přípravy jídla. Když už ale musíme
mít své řízečky, je nejlepší je smažit na sádle, ne na
běžném oleji. K dalším tepelným úpravám pokrmů
se doporučuje panenský řepkový olej, protože ob-

sahuje více omega-3 mastných
kyselin. Na studenou kuchyni je
nejlepší panenský olivový olej.

V minulém čísle OKA jsem psal, že při stresu
a depresi tělo několikrát rychleji odbourává 
vitamín C a hořčík (omylem byl uveden místo
hořčíku mangan). Proto je vhodné se jimi na
svátky zásobit a preventivně používat větší dávky.
Vitamínu C  až 1000 mg a Magnesi lactici, jehož
tableta obsahuje asi 51 mg ionizovaného hořčíku
až 10 – 16 tablet denně. 

A na závěr ještě rada, jak účinně bojovat s ná-
sledky kocoviny. Kdo to přežene s konzumací
vína, měl by jíst víno hroznové, které »nahodí«
játra. Když vypijeme větší množství tvrdého 
alkoholu, pomůže několik lžic medu (může být 
i s mletou skořicí). 

Pohodový a ve zdraví prožitý závěr roku přeje

Jaromír HRBÁČ, aquacentrum

Připravte se na vánoční hodování

z d r a v í

Neurologická 
ambulance v BMN

Už déle než rok funguje 
v Bohumínské městské ne-
mocnici (BMN) neurologická
ambulance, kterou zašti�uje
Vítkovická nemocnice. Nachá-
zí se ve 3. patře pavilonu B
(vedle interní příjmové ambu-
lance). Ambulance poskytuje
standardní neurologické služby
pro dospělé a jejím vedoucím
lékařem je Petr Kuba. Ordinač-
ní doba je každý čtvrtek od 8 do
11.30 hodin a od 12.30 do 14
hodin. Objednávky na vyšetře-
ní přijímá zdravotní sestra Mar-
kéta Brašová na telefonním čís-
le 596 096 423. Pacient, který
hodlá navštívit ambulanci, by
měl mít s sebou průkaz zdra-
votní pojiš�ovny a doporučení
praktického lékaře, odborného
lékaře či specialisty.

Dagmar GATTNAROVÁ,
marketing BMN

Ve víru hudby a tance
Hudebně-taneční budou letošní Vánoce 

s TIKem Bohumín. Sváteční čas zpříjemní
historická  skupina Calata, přání úspěšných
tanečníků a vánočně laděné reportáže. Sle-
dujte vysílání TIKu od 24. do 26. prosince. 

Základní kámen vánočního vysílání tradičně
vytvoří speciál pořadu Zpravodajství. Nabídne
tématické reportáže a také přání. Letos se jich
zhostí bohumínští taneční mistři. Hezké svátky
popřejí zástupci tanečních souborů Radost, 
Impuls, Kates a vítězové podzimní Dámské 

Pozvání na 
vánoční koncert 

Křes�anský sbor Bohu-
mín pořádá 16. prosince 
v 16 hodin v koncertním
sále ZUŠ vánoční koncert
»Vánoce trochu jinak«.
Vystoupí skupina Okteto
s adventním posláním. 
Vstupné dobrovolné.

(red)

Až do 4. ledna je v Salonu
Maryška k vidění výstava
»Mezi světy«. Vystavená díla
pocházejí z dílny, vlastně fo-
toaparátů, studentů Střední
školy služeb a podnikání 
Ostrava. Kvartet mladých 
umělců, z toho tří Bohumí-
ňáků, prezentuje svůj po-
hled na současný svět. 

V salonu na náměstí své 
fotografie vystavují Nikola 
Liberdová (17 let, Bohumín),
Denisa Hradilová (16, Bohu-
mín), Marek Molnári (16, Bo-
humín) a Jana Hrbáčová (17,
Ostrava). Jako doma je ve 
výstavních prostorách Nikola
Liberdová. Je totiž členkou
mládežnického Klubu U Létají-
cí ryby, který působí pod zášti-
tou DDM a sdružení Maryška.

»Od počátku
vzniku našeho
volnočasového
klubu klademe
spolupráci s mla-
dými lidmi na
první místo.
Rádi jim po-

skytujeme prostor pro jejich sděle-
ní ostatním. Zajímají nás názory
a pohled na svět očima mladých
lidí. Je to velmi inspirující,«uvedla
k výstavě předsedkyně sdruže-

ní Maryška Kamila
Smigová.
Expozici je
možné v sa-
lonu vidět
vždy v úterý
a ve čtvrtek
od 15 do 18
hodin. (luk)

Originální pohled, originální fotografie

volenky. Soutěž ve standardních a latinskoameric-
kých tancích budou na obrazovce reprezentovat
vítězky Iva Valová a Anna Oršulíková. 

Sváteční pozvání přijala skupina Calata, která
se věnuje historickému folku a folklóru. Na 
hudební scéně působí skoro 33 let. Ve vánočním
Studiu B členové kapely hovoří nejen o vánočních
písních Calaty a hudebnímu dokumentu kapely.

Vánoční speciál TIKu je možné sledovat v síti
kabelových operátorů RIO Media a PODA, svá-
teční program poběží každou sudou hodinu. Na
stanici LTV Plus (DVB-T, 59. kanál) začíná půl-
hodinový blok vždy ve 4, 10, 16 a 22 hodin. (luk)

Mladá bohumínská fotografka Nikola Liberdová při 
zahájení výstavy 4. prosince. Foto: Ladislav Pekárek
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Bohumínští vzpěrači bilancují rok 2012

Vánoční soutěž v silovém čtyřboji chlapců

Turnaj mistrů v kulečníku slaví deset let

Oddíl také pořádal mnoho republiko-
vých soutěží a rovněž se mu podařilo udr-
žet bohatý mezinárodní oddílový styk pro
mládež. V soutěži jednotlivců jsme na
mistrovství republiky v různých věkových
kategoriích získali dvanáct mistrovských
titulů, šest druhých a čtyři třetí místa. 
V soutěži družstev jsme vybojovali titul 
v kategorii juniorů (popáté v řadě, což se 
v historii československého ani českého

vzpíráni ještě nikomu nepovedlo). Druhé
místo získali v extralize muži a v polovině
prosince se uskuteční finále ligy žáků 
v Teplicích, kam jsme se také probojovali.

V roce 2012 jsme měli dvanáct účastí na
ME nebo MS. Na ME do 17 let startoval
Jaromír Gasior, na ME do 20 a 23 let nás
reprezentovali Petr Sedláček, Jiří Gasior 
a Petr Petrov, na ME mužů startovali Petr
Petrov, Jiří Gasior a Jakub Jureček. Do 

reprezentace ČR na rok 2013 byli zařazeni
Petrov, Sedláček, Jiří i Jaromír Gasiorovi.
Jako trenér reprezentace juniorů do 17 let
byl ve funkci potvrzen Petr Tepliček. 
V letošním roce se našim závodníkům 
podařilo překonat deset českých rekordů
od juniorů až po muže.

Oddíl vzpírání si uvědomuje, že by těchto
výsledků nedosáhl bez pomoci sponzorů,
hlavně firmy Bonatrans, která ho podpo-
ruje už několik let a oddíl si toho velmi váží.
Poděkování patří také městu Bohumínu
za to, jak se snaží vytvářet podmínky pro
sport, i když to není v dnešní době snadné.
Výbor rovněž děkuje všem svým členům,
kteří se na výsledcích oddílu podíleli.

Petr TEPLIČEK, předseda oddílu

Rok 2012 byl pro vzpěračský oddíl Bonatrans Bohumín rokem úspěšným s medailo-
vými zisky na mistrovství České republiky jednotlivců i družstev od mladších žáků
až po soutěže masters. Naši závodníci reprezentovali Českou republiku jak na mist-
rovství Evropy, tak mistrovství světa v různých věkových kategoriích. Petr Petrov
byl určen na základě svých výkonů jako první náhradník na olympijské hry, které
se letos konaly v Londýně.

V tělocvičně Gymnázia
Františka Živného se usku-
tečnil 14. ročník Vánoční
soutěže v silovém čtyřboji
chlapců. 

Při nedostatku termínů se
této oblíbené soutěže mohla
zúčastnit jen necelá třicítka
závodníků. Ty čekaly čtyři kla-
sické disciplíny - shyby na
hrazdě, sedy lehy, tlak činky
vleže čili »benchpress« a troj-
skok snožný. V příjemné 
atmosféře si řada soutěžících
vytvořila osobní rekordy a ti,
kterým to věk dovolí, slíbili, že
se zúčastní i v příštím roce.

Soutěžilo se ve dvou věko-
vých kategoriích. Mezi žáky 6.
a 7. tříd byla nejlepší trojice

Tomáš Bugla (ZŠ ČSA), Vojta
Čepelák (gymnázium) a Adam
Smíšek (ZŠ ČSA). V kategorii
8. a 9. tříd zvítězil Jaromír 
Gasior (ZŠ Masarykova) před
Martinem Hanákem (ZŠ Ma-
sarykova) a Richardem Some-
rem (ZŠ ČSA).

V soutěži, kterou pravidelně
pořádá Školní sportovní klub
Gymnázia Bohumín, se utkala
také družstva škol. Z týmů
mladších žáků zvítězila ZŠ
ČSA, druhé bylo gymnázium 
a třetí ZŠ Masarykova (jejich
zástupci na snímku). Nejlepší
družstvo starších žáků měla ZŠ
Masarykova, za ní se umístila
ZŠ ČSA a gymnázium.

Text a foto: Jakub STANIEK

V roce 2001 se v Bohumíně zrodila myšlenka uspořádat tur-
naj ve sportovním kulečníku, který by se lišil od oficiálních
mistrovských soutěží. Nyní jeden z nejpopulárnějších kuleční-
kových turnajů v České republice vstupuje do druhé dekády.

Podmínkou účasti každého
hráče je zisk mistrovského titu-
lu, takže turnaj hrají jen ti nej-
lepší z republiky. Když sečteme
počet titulů jednotlivých hráčů
v letošním ročníku, dojdeme 
k číslu 120 titulů mistrů repub-
liky! Proto jsme se rozhodli, že
na toto klání pozveme všechny
vítěze minulých ročníků.

Pozvání přijal čtyřnásobný
vítěz turnaje Marek Faus, kte-
rý se propracoval do absolutní

evropské špič-
ky v technic-
kých disciplínách. Na evrop-
ských mistrovstvích se pravidel-
ně umis�uje na stupních vítězů.
Samozřejmě nebude chybět
dvojnásobný vítěz tohoto tur-
naje bohumínský Mirek And-
rejovský, dále vítězové posled-
ních ročníků Ivo Gazdoš, Jan
Musil a Radovan Hájek. Bojo-
vat dorazí jeden ze zakladatelů
soutěže Milan Ráček, také Ota

Truksa z Prahy, Martin Vedral
z Ústí nad Labem a Janis 
Ziogas z Jablonce.

Turnaj se koná v bohumín-
ské kuleční-
kové herně
15. a 16. pro-

since. V sobotu se začíná v 9
hodin, v neděli bude od 10 ho-
din na programu semifinále 
a ve 13 hodin finále. Vstup na
tento nevšední sportovní a spo-
lečenský zážitek je zdarma. 
Diváci navíc obdrží slosovatel-
né lístky a tři vylosovaní se
mohou těšit na krásné ceny.

Garantem klání je jako kaž-
doročně starosta Bohumína 

a senátor Petr Vícha. Poděko-
vání patří také městu, bez 
jehož podpory by pořádání 
akce nebylo možné.

Petr DUDA, 
jednatel BC Bohumínp o z v á n k a

Sobota 15. prosince 
9.00 Slavnostní zahájení 

10.00 První kolo 
12.00 Druhé kolo 
14.00 Třetí kolo 
16.00 Čtvrtfinále

Neděle 16. prosince 
10.00 Semifinále
13.00 Finále
16.00 Vyhlášení výsledků
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Hodnocení roku plného »Radosti«

Zábavná překážková dráha pro malé atlety

Malí atleti zdolávali překážkovou dráhu. Před závodem si pořádně protáhli svaly. Závodilo se na čas, ale šlo především o zábavu. Foto: Pavel Čempěl

Téměř padesátka dětí do 12 let absol-
vovala 4. prosince v tělocvičně ZŠ Čs.
Armády atletický závod »Mikulášovy
překážky«. Potěšitelné bylo, že se s ná-
strahami trati dobrovolně vypořádalo
také sedmadvacet rodičů, aby dětem 
ukázali svou šikovnost. 

Přeskočit překážky, podlézt »kozu«, pro-
kličkovat mezi kužely, trefit se míčem do
koše a finální sprint přes »žebřík«. Miku-
lášský závod je o obratnosti, rychlosti 
i přesné mušce. Vítězi od těch nejmenších
se tentokrát stali Karolína Fulnečková,
Jan Hanusek, Karolína Klotková, Karel
Babicz, Pavlína Szyroká, David Skotnica 

a Václav Valach. Medaile, diplomy a ceny,
kterými byly předvánoční sladkosti, pře-
dávali Mikuláš, anděl a čert, což u všech
přítomných naladilo příjemnou atmosfé-
ru. Poděkování patří všem zúčastněným 
a trenérům AK Bohumín za vtipnou orga-
nizaci celé akce.

Zdeněk VESELÝ, předseda AK Bohumín

V závěru roku všichni hodnotí uplynulých dvanáct měsíců.
Tanečníci Radosti a Impulsu nejsou výjimkou. Na rok 2012,
ve kterém soubor oslavil 30. narozeniny, mohou být pyšní.
Na jejich kontě přibyla hromada medailí z mistrovství repub-
liky, Evropy i světa.

LEDEN - ÚNOR
V dílně souborů Radost a Im-

puls vznikají nové choreografie.

BŘEZEN
Jubilejní 30. koncert zhlédlo

tisíc diváků; Impuls vystupuje
na Miss Reneta v Havířově.

DUBEN
Regionální soutěž formací 

v Opavě; Impuls tančí na me-
zinárodním plese v Lucembur-
sku; mistrovství Moravy v Pře-
rově; výchovné koncerty pro
školy v Karviné.

KVĚTEN
Mistrovství ČR formací v Pra-

ze; Mistrovství ČR sól, duí 
a malých skupin v Lounech.

ČERVEN
Výchovné koncerty pro ško-

ly v Bohumíně.

SRPEN
Letní taneční škola se zahra-

ničními lektory z Izraele a Bra-
zílie.

ZÁŘÍ
Na ME v show dance v Ma-

�arsku obsadil sólista Marco
Běhal 2. místo; zahájení ta-
neční sezony 2012/2013.

ŘÍJEN
Mistrovství světa v modern

a jazz dance v Německu (Frank-
furt n. M.): Katrin Cvinerová
a Marco Běhal jsou mistry svě-
ta v duo jazz dance, děti získa-
ly zlato v modern formacích,

Marco Běhal 2. místo v jazz
dance sólo, Impuls 2. místo 
v modern formacích, Impuls
2. místo v jazz dance forma-
cích, Radost 3. místo v jazz

dance formacích, Impuls 3.
místo v malých jazz dance for-
macích, Jana Tomaštíková a Iva
Skupníková 3. místo v jazz
dance duích dětí.

LISTOPAD
Mistrovství světa v show

dance v Německu (Riesa): Im-
puls obsadil 2. místo s choreo-
grafií »Strom z ráje«, Radost
2. místo s choreografií »Stroj
času«, malá skupina Život za-

Děti z Radosti, vicemistři světa díky choreografii »Stroj času«.
Foto: Petr Krupička

číná a končí v posteli 3. místo,
malá skupina Chameleoni 6.
místo, Soňa Fialová a Tomáš
Opic 5. místo v duích, Jana
Tomaštíková a Iva Skupníková
6. místo v duích, Marco Běhal
2. místo v sólo show dance.  

PROSINEC
Obrovské poděkování všem,

kteří podporují taneční soubory
Radost a Impuls. Všem pracov-
níkům DDM a hlavně našemu
»tatínkovi« Ondrovi Veselému,
městu Bohumínu za podporu,
která nemá České republice obdo-
by, SŠ Bohumín a ZŠ Beneše,
kde soubory trénují, švadlen-
kám Jarce Popeňažníkové, Mi-
ladě Pavelkové a Vlastě Sihelní-
kové, tatínkům a dědečkům 
v čele s Romanem Tkočem za
krásné rekvizity, firmám, které 
s námi spolupracují (Grafik
AJA, dopravci Gavelčík, Pospí-
šil a Galeja), sponzorům, fa-
nouškům. Největší poděkování
věnují malí i velcí tanečníci
svým rodičům, kteří jim umož-
ňují tak časově i finančně 
náročnou zálibu jako je tanec. 

Lenka KRČOVÁ, 
umělecká vedoucí
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Stále věří v postup do přeboru (2)

Start Kategorie Ročník Trať (v metrech)

16.00 Předškoláci (2008 a mladší) 80

16.05 Předškoláci (2007, 2006) 160

16.10 Předškoláci (2005 – 2003) 300

16.15 Předškoláci (2002, 2001) 300

16.20 Mladší žákyně / žáci (2000, 1999) 300 / 600

16.30 Starší žákyně / žáci (1998, 1997) 600 / 900

16.40 Dorostenky, dorostenci (1996, 1995) 900 / 1 200

16.50 Ženy / muži do 35 let (1994 – 1977) 900 / 1 200

17.00 Ženy nad 35 let (1976 a starší) 300

17.00 Muži 35 – 50 let, nad 50 let (1976 a starší) 900

Po roce se za parkem opět
sejdou sportovci všech gene-
rací, aby vyrazili na trať Sil-
vestrovského běhu. 30. pro-
since odstartuje už jeho 14.
ročník.

Letos však zavedenou akci
čeká jedna zásadní změna.
Kvůli přestavbě bývalého
škvárového hřiště za parkem,
odkud se v minulosti startova-
lo a kde bylo veškeré zázemí,

se letos akce stěhuje. Nové 
útočiště našli organizátoři 
u pódia v Hobbyparku vedle
dopravního hřiště. Prezentace
tady začne v 15.20 hodin (nej-
později však 15 minut před

startem každé kategorie) a v 16
hodin se na startovní čáru po-
staví nejmladší závodníci do
pěti let. V krátkých časových
rozestupech je budou následo-
vat další atleti v devíti katego-
riích (viz tabulka dole). Pro
běžce, kteří se v každé z nich
umístí na stupních vítězů, če-
kají stylové ceny. Na závěr se
všichni mohou těšit na ohňo-
stroj. (red)

Silvestrovský běh letos počtrnácté

Fotbalisté Slovanu Záblatí se snaží postoupit
z okresní soutěže, ale zatím jim plány příliš
nevycházejí. Týmu patří po podzimu třetí
místo a na vedoucí »béčko« Slavie Orlová
ztrácí sedm bodů. První půlku sezony hod-
notí a vyhlídky do budoucna předestírá
předseda záblatského klubu Jan Gřibek.

Myslíte, že je oproti minulé sezoně výhoda, 
že tentokrát poráží každý každého?

I letos jsou v soutěži tři favorité, mezi kterými
se rozhodne. Jsme mezi nimi my, Fučík Orlová 
a samozřejmě rezerva Slávie Orlová. Je pravda,
že na podzim docházelo k překvapením. Slávie
prohrála třeba na hřišti Doubravy nebo my padli
doma s Havířovem. Ale je to paradox, protože 
o pár týdnů později jsme v Havířově vyhráli 8:1.
Tady hraje roli to, jak se dané mužstvo na ten
zápas dokáže sejít. Kluci mají své další a důleži-
tější povinnosti.

Překvapil vás v něčem některý ze soupeřů?
Určitě v obou zápasech Fučík Orlová. V prv-

ním nás kromě jedné střely na začátku zápasu 
k ničemu nepustil a porážka 1:2 byla vzhledem 
k jejich šancím ještě milosrdná. Odveta u nás
byla velmi zajímavá od začátku do konce. Hrají
tam starší hráči, kteří hráli vyšší soutěže a sice
nedisponují takovou fyzickou kondici, ale mají
přehled, rozum, zkušenosti a techniku.

Te	 se podíváme dopředu. Jakou máte ve spolupráci
s trenérem naplánovanou zimní přípravu?

Na rozdíl od minulé zimy neuvažujeme o sou-
středění, protože nebylo tak přínosné, jak jsme
očekávali. Te� sázíme na přípravu na turnaji na
umělé trávě v Orlové, kde začíná 19. ledna zimní
turnaj. Máme tam zajištěno šest zápasů, je to
kousek a jsou tam kvalitní soupeři.

Co posily?
V této chvíli je jisté, že se vrátí útočník David

Kubáň z hostování v FK Bohumín a snad Jaro-
mír Nadhajský, který v průběhu podzimu pře-
stal hrát.

Jste rád, že podzim skončil a jak se těšíte na jaro?
Byl jsem velice rád, a to nejen po sportovní,

ale také po investiční stránce, protože na zázemí
se také pracovalo. Ovšem už po týdnu mě to
přešlo a těším se samozřejmě na jaro, respektive
už na zimu, protože díky přípravným zápasům
začínáme hrát už v lednu.

Na závěr. Jaké jsou plány klubu do budoucna?
Chceme předělat kabiny mužů, ale to bude 

záležet na financích. V únoru pořádáme tradiční
Sportovní ples, na který už te� všechny zveme.
Co se týče sportovních cílů, dlouhodobě chce-
me udržet alespoň jedno mládežnické družstvo,
a to dorost. Obecně je to ve fotbale dnes v kon-
kurenci jiné zábavy dost složité. V červnu
chystáme turnaj starých pánů a také vyrazíme
do Polska na 23. ročník Turnaje čtyř obcí Záblatí.
Ještě předtím budeme třeba oslavovat postup do
okresního přeboru (smích).

Děkuji za rozhovor. David HEKELE

Šampioni 
ve vzpírání

Ondřej Tchurz, mistr ČR 2012 
v kategorii mladších žáků do 62
kilogramů.

V sobotu 1. prosince pro-
běhlo v Příboře Mistrovství
ČR mladších žáků ve vzpírá-
ní. Zúčastnilo se ho sedma-
třicet mladých vzpěračů z ce-
lé republiky. Své zastoupení
zde měl i Bohumín.

Mladí vzpěrači z Bohumína
vybojovali na šampionátu dva
tituly mistrů republiky a jedno
páté místo. O první titul mist-
ra ČR 2012 se postaral Matěj
Madlé v hmotnostní kategorii
do 50 kg výkony 24 kg v trhu 
a 34 kg v nadhozu. 

V kategorii do 56 kg skončil
Mirek Hrtánek na výborném
5. místě výkony 24 kg v trhu 
a 26 kg v nadhozu. 

Celou žákovskou soutěž 
uzavřel svými pokusy závod-
ník do 62 kg Ondřej Tchurz,
který výkony 50 kg v trhu a 55
kg v nadhozu rovněž vybojoval
titul mistra republiky 2012.

Kluci si vytvořili nové osob-
ní rekordy a dobře reprezento-
vali i město Bohumín.

Text a foto: 
Oldřich TCHURZ, Trenér
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MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA!
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studenská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

VŠECHNA VYŠETŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ V AMBULANCI
NA POČKÁNÍ, BEZ JAKÉKOLIV OBJEDNACÍ DOBY!

MUDr. Boris Milberger, tel./fax : 596 013 544, tel.:
595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
www.neurologicka-ambulance-bohumin.cz 

Osteoporoza je 

zákeřná nemoc
NepodceňujteP R E V E N C I !

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Každý týden soutěž o 20.000 Kč.

Info na www.stylovapujcka.cz nebo volejte 800 404 444.

ZPŘÍJEMNĚTE SI KONEC ROKU S NÁMI.
Hledáme spolupracovníky na pozici úvěrových poradců.

Montáž LPG zařízení LOVATO Easy Fast
Smart 4 do 3 - 4 válcových vozidel 

za zvýhodněnou cenu (sekvenční vstřik. LPG)

Po dobu přestavby možnost zapůjčení 
náhradního vozidla

Provozovna: Rychvald, Požární 352, tel.: 596 546 010,
737 307 419 www.lpg-seda.cz

Šed
a -

 

M
ot

or
ga

s Akce podzim 2012

Zadarmo nikdy jezdit nebudete, proto jezděte levně - jezděte na LPG!
REALITY

● Koupím jakýkoliv byt,
příp. dluhy uhradím, mohu za-
jistit náhr. bydlení nebo si vás
ponechám jako své nájemníky,
vše na smlouvu přes notáře. 
✆ 736 228 883.

● Hledám ke koupi rodin-
ný dům. Bohumín, D. Luty-
ně. ✆ 605 159 456.

● Prodám dr. byt I. kat.
1+1 Bohumín, ul. Svat. Če-
cha, 40 m2, nájem 400 Kč, za-
teplený, plast. Okna, nový vý-
tah. Cena 400.000 Kč. ✆ 603
526 670.

● Prodám dr. byt 1. kat.
2+1, Čáslavská 972, zateple-
ný, plast. okna. Cena 350.000
Kč. ✆ 737 930 133.

● Prodám RD v Bohumíně.
✆ 733 522 717.

● Zahrada, oploceno, per-
gola, uzák, voda, Starý Bohu-
mín. Cena 170.000 Kč. ✆ 724
088 643.

● Prodám větší garáž za ZŠ
Bezručova. ✆ 739 089 109,
605 177 378.

● Pronajmu garsonku v ul.
Tovární. ✆ 731 614 437.

● Pronajmu byt 2+1 ve Sta-
rém Bohumíně na náměstí. 
✆ 736 681 830.

● Pronajmu MOTEL v Dol-
ní Lutyni od 1.1.2013. ✆ 604
388 024.

● Pronajmu garáž v Záblatí
za Partyzánem. Cena 750 Kč.
✆ 603 777 543. 

● Pronajmu garáž za ZŠ
Bezručova (ve Fibichově ul.).
Cena 750 Kč. ✆ 603 777 543.

RŮZNÉ
● Prodám krůty PO - NE,

po telefonické domluvě. ✆
776 171 452.

● Koupím lucerničky –
světlušky na vánoční stromek.
I poškozené. ✆ 604 107 708.

● Koupím staré hodiny, mlý-
nek, svícen, petrolejovou lam-
pu, hmoždíř, ruský dalekohled,
vzduchovku a další různé staro-
žitnosti jako jsou hračky a vá-
noční ozdoby. ✆ 604 107 708.

SLUŽBY
● Stěhování, přeprava, do-

voz zboží a materiálu do 1,5 t.
✆ 777 090 132.

● Máte novou fasádu a chce-
te, aby si zachovala svůj
vzhled? Chcete prožít bezsta-
rostnou jízdu za deště? Uvítáte
zimní rána bez námrazy na au-
tech? My jediní máme levné 
a hlavně účinné řešení!
www.nano4peace.cz. Naše
prodejna - nám.TGM 942,
vedle T-Mobile.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky.
✆ 604 265 861.

● Čištění koberců, seda-
cích souprav a židlí, namokro
technikou Kärcher. Přijedeme
k Vám. ✆ 724 088 643. www.
cistyautointerier.mypage.cz.

● Jednočlenná živá hudba
na svatby, narozeniny, večírky.
✆ 605 829 110, www.hudba-
karvina.cz.

ř á d k o v á  i n z e r c e

● Po dobu prodeje aktuálního čísla
Oka jsou řádkové inzeráty součas-
ně zveřejněny na webu města
www.mesto-bohumin.cz. 

● Řádkovou inzerci můžete podá-
vat také prostřednictvím on-line
formuláře na internetových strán-
kách www.mesto-bohumin.cz 
v sekci Inzerce. 

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: penekonom@seznam.cz
Web: petr.nevyjel.sweb.cz 

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61

735 81 Bohumín 1

Restaurace Tágo
v Bohumíně v Kostelní ul.

Nabízí hostům po celý rok banketku
pro uzavřenou společnost 

s kapacitou 10 až 50 osob pro:
● rodinné oslavy a jubilea
● smuteční hostiny
● firemní školení a oslavy
● presentace
● školení
● dětské párty
● absolventské srazy
● setkání seniorů

Posezení v nekuřáckém baru
Polední jídelna

Od pondělí do neděle podáváme 
polední menu

Individuální přístup
Vaříme denně z čerstvých surovin.

Informace a objednávky 
na tel. 608 814 505

Kupón pro řádkovou inzerci v Oku a potřebné informace
najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

Informace o podmínkách inzerce v Oku 
najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

777 026 403 www.calo-s.cz
Záblatská 1282, Rychvald

Nabízíme i opravy čal. nábytku.

Čalounictví Rychvald nabízí
Válendy 

od 1.900 Kč

Rozkládací křesla 
od 3.500 Kč.

Letiště 
od 5.990 Kč



B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  2 3  /  2 0 1 220 OOKKOO

Vzpomínky - úmrtí

Kdo v srdci žije, neumírá.

4. prosince jsme vzpomněli 

3. výročí úmrtí 

pana Pavla DOLEŽALA.

�
A zároveň 24. prosince vzpomeneme 

10. výročí úmrtí jeho manželky 

paní Jarmily DOLEŽALOVÉ
z Bohumína.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

maminky Irena a Anděla, 

syn Rostislav s rodinou, sestra Soňa 

s rodinou a bratr Milan s rodinou.

Jen svíci hořící a kytici 
na hrob ti můžeme dát 
a s láskou vzpomínat.

18. prosince 

si připomeneme 

1. výročí úmrtí 

pana Zdeňka
SVOBODY.

�
S úctou a láskou vzpomíná maminka,

manželka, tchyně 

a dcery s rodinami.

Jsou dny, na které se 
v životě nezapomíná, 
jen cestička na hřbitov

nám zbývá.

17. prosince 

vzpomeneme 10. výročí

úmrtí a 27. ledna 2013

nedožitých 91 let 

tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Josefa GELDONĚ
ze Skřečoně.

Vzpomínají s úctou dcera Dagmar, 

vnuci Radim a Jeník s rodinami.

Marně tě naše oči hledají,
marně nám po lících slzy

stékají. Odešel jsi tiše, 
jako když hvězda padá,

vzpomínka na tebe 
však neuvadá.
12. prosince 

vzpomeneme 4. výročí

úmrtí našeho drahého

a milovaného bratra a strýce 

pana Jiřího LOJKÁSKA
ze Záblatí.

S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene sestra Ludmila, 

přátelé a kamarádi.

Tiše jsi žil 
skromný ve svém životě, 

velký ve své lásce 
a dobrotě.

24. listopadu jsme

vzpomněli 1. výročí,

kdy nás opustil náš

drahý manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček

pan František BĚLOŠICKÝ.
S láskou vzpomíná manželka Eva, 

dcera Eva a syn Jan s rodinami.

Jsou rány osudu, 
které stále bolí. Časem se

trochu zacelí, 
ale nikdy nezahojí.

13. prosince by se dožil

75 let 

pan Ferdinand
KOZUBEK.

�
S láskou a úctou vzpomíná manželka Eva,

dcery Liána a Eva s rodinami.

Život se nezastavil, 
jde dál, 

jen vzpomínky 
zůstaly nám.

3. prosince 

jsme vzpomněli 

nedožité 

80. narozeniny 

pana Františka PETREKA
ze Starého Bohumína.

Za celou rodinu s láskou vzpomíná 

manželka Hilda, 

Renáta, Olin a Jan s rodinami.

22. prosince 

už to budou tři roky,

kdy zemřela 

naše maminka 

paní 
Evdoxie

MITOPULU.

�
Stále vzpomínáme.

Syn Nikos s rodinou 

a dcera Steriani s rodinou.

Hřbitov je smutná zahrada, 
kde tiše pějí ptáci, 

své drahé zde člověk ukládá, 
vzpomínat se sem vrací.

Velký žal v srdcích máme, 
s láskou a úctou na vás oba vzpomínáme.

19. prosince vzpomeneme 
10. výročí úmrtí naší maminky a babičky

paní Heleny HARWOTOVÉ,
která by se 1. září 2012 dožila 80 let.

�
Zároveň jsme si 15. března 2012 

připomněli nedožité 85. narozeniny 
našeho tatínka a dědečka 

pana Josefa HARWOTA,
který nás opustil 11. dubna 1996.

�
Stále vzpomínají a v srdcích mají 
dcera Jana a syn Jiří s rodinami.

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Květy uschnu, uvadnou,

vzpomínky navždy 
zůstanou.

21. prosince 

vzpomeneme druhé

smutné výročí úmrtí

mého manžela 

pana Zdeňka ŠEVČÍKA.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jiřina a dcery Zdeňka, Květka 

a Pavla s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.



Naposledy jsme 
se rozloučili
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k r á t c e

Jsou slzy, které nikdy 
neuschnou, je bolest, 
která nikdy nepřebolí. 

28. prosince 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

pana Adama
BREZDENA. 

�
S láskou vzpomínají manželka, 

dcery Pavlína a Kamila s manžely, 

vnuci Petřička, Adam, Adélka.

Čas utíká a nevrací, 
co vzal, ale láska, 
úcta a vzpomínky 
v srdcích žijí dál.

23. prosince 

vzpomeneme nedožité

70. narozeniny 

pana Gerharda
LANGERA.

�
S láskou vzpomínají manželka, 

syn Petr s rodinou a dcera Eva s rodinou.

Dny plynou 
jak tiché řeky proud, 

jen bolest v srdcích trvá 
a nedá zapomenout.

24. prosince 

vzpomeneme 2. smutné

výročí úmrtí našeho

drahého manžela, otce,

dědečka a švagra 

pana Karla NEJERÁLA.

S láskou a úctou vzpomíná

a nikdy nezapomene manželka Irena,

dcery a rodina.

Své ANO si řekli
Břetislav Vašíček z Havířova 
a Iva Razýmová z Rychvaldu

Jaroslav Kubinski a Nikola Posseltová,
oba z Bohumína

Pavel Kytlica a Martina Podiuková, 
oba z Orlové

Norbert Dubnický z Bohumína 
a Miroslava Juříčková z Prahy

Radim Kolton a Kateřina Rudná, 
oba z Bohumína

Bohumín vítá 
nové občánky
Amálie Honkyšová ❙ Matyáš Misiarz 
❙ Daniel Zlámalík ❙ Tadeáš Vaverka ❙
Martin Hodula ❙ Tomáš Kryska ❙ Nikol
Kolečková ❙ Adam Š�astný ❙ David
Plasgura ❙ Nela Ryšánková ❙ Anna 
Hejnová ❙ Viktor Janský ❙ Jiří Holý

Josef Dostál *1935 z Nového Bohumína 

❙ Helena Kliszová *1924 ze Skřečoně ❙

Eduard Porwolik *1954 z Nového Bohu-

mína ❙ Miloslav Konečný *1934 z Nového

Bohumína ❙ Gerta Huplíková *1929 z No-

vého Bohumína ❙ Štefan Kočik *1956 

z Nového Bohumína ❙ Marie Motyčková 

*1948 ze Starého Bohumína ❙ Jiří Kühler

*1942 z Nového Bohumína ❙ Květoslava

Ganittová *1947 ze Šunychlu ❙ Ludmila

Bělíčková *1923 z Pudlova

Díky za podporu
Společnost pro podporu mentálně

postižených ČR, místní organizace
Bohumín přeje všem svým členům,
příznivcům a sponzorům krásné a po-
hodové Vánoce v kruhu svých blíz-
kých, hodně zdraví a osobní pohody 
v roce 2013. Zároveň děkujeme našim
sponzorům, bez jejichž přispění by
nebylo možné uskutečnit všechny 
naše akce. 

Blanka RYŠAVÁ

Blahopřání - jubilea
Jediným měřítkem 

času je tento okamžik.
J. Jampolsky 

17. prosince slaví

významné životní

jubileum 

paní Jana
KANIOVÁ 
z Bohumína.

Všechno nejlepší, pevné zdraví a spoustu

životního elánu do dalších let přejí 

dcera Soňa, syn Lukáš, rodina a přátelé. 

19. prosince 

se dožívá naše 

maminka, babička 

a prababička 

paní Štěpánka
DAVIDOVÁ 

z Bohumína

90 let.

Do dalších roků jí přejeme zdraví, 

optimismus a Boží ochranu.

Děkujeme za její laskavost 

a pomoc v rodině.

�

28. prosince 

oslaví své 

85. narozeniny 

paní 
Anežka

KRAJČOVÁ
ze Šunychlu.

Hodně zdraví a pohody do dalších let 

přeje syn Lá�a s rodinou. 

29. prosince 

oslaví 60 let 

pan 
Michal

KAROLI.

Hodně zdraví a štěstí 

přeje mamka

a sestra Eva s rodinou.

Také vzpomínáme 

na našeho tatínka, 

dědečka 

a pradědečka 

pana Rudolfa
DAVIDA, 

který by se dne 31.

prosince dožil 100 let.

Zemřel 11.9.1988, pohřben je ve St. Jičíně.

Kdo jste ho znali,vzpomeňte s námi.

Dcera Jarmila a syn Miloslav 

s rodinami.

Objížďka cyklotrasy
Cyklisté, kteří využívají loni zprovozně-

nou regionální cyklotrasu podél Olše, 
musí počítat s omezeními. Týkají se úseku
v Karviné-Starém Městě, kde stezka vede
po vrcholu protipovodňových hrázích. Ty
ale kvůli poddolování klesají, a tak začala
jejich oprava. Povodí Odry společně s OKD
předpokládají, že práce potrvají do září
2013. Cyklisté budou o stavu uzavírky
stezky informováni dopravním značením
v terénu. (red)
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»Pokaždé, když se na mě usmějete, slečno, mám chu� Vás pozvat k sobě!« - »Ale jděte, Vy jste ale svůdník!«- »… (viz tajenka)!« Pomůcka: halo, Kru, LKA, oul, pool, Tzara, Ur. 
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Dvoje z těchto
hodin se o čtvrt-

hodinu zpož�ují nebo zrychlují, jedny jdou napřed
a jenom jedny ukazují správný čas. Které jsou které?

Na obrázku je jelen a před ním strom, na
který se dívá. Vaším úkolem je přemístit
dvě zápalky tak, aby se jelen díval na dru-
hou stranu.

KDE JE PŘESNÝ ČAS?

SUDOKU

HLAVOLAMY ZE SIREK MANŽELSKÉ FÓRKY :)ZE ŽIVOTA :)
Přemístěte pouze jednu zápalku tak, aby
rovnice platila.

● Manželka natírá střechu a manžel sleduje 
v televizi fotbal. »Kdybych náhodou spadla,«
volá na něho manželka, »mohl bys mi o polo-
čase zavolat sanitku?«
● Postarší manželka, vyvíjející enormní sna-
hy vypadat mladší, povídá: »Drahý, myslíš,
že bez podprsenky vypadám lépe?« - »Ano,
zlatíčko. Vyrovnalo ti to vrásky v obličeji«,
odpoví manžel.
● Chlap se zpovídá ze svých hříchů: »Víte,
otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Občas
uvažuji, že by stála za hřích!« - »Vzpamatuj
se synu, nesesmilníš!« - »Kdepak, veleb-
nosti, NEZABIJEŠ!«
● Hlasité zabouchání na dveře přeruší váš-
nivou scénu v manželské posteli. Vyděšená
žena křičí: »Ježíšmarjá, to je manžel, schovej
se!« Chlap se vrhá pod postel. Po chvíli 
ticha vyleze zpod postele, vzdychne, otírá si
pot z čela a říká: »Vidíš, ženo, jak máme oba
pocuchané nervy?!«

● Zákon vyplývající ze života: »Nikdy se 
nepři s blbcem. Někdo by si nemusel 
všimnout, že je mezi vámi rozdíl.« 
● Murphyho optimistický zákon: »Usmívej
se! Zítra bude hůř... a pozítří možná už ani
nebude.«
● Výrok nositele Nobelovy ceny v oboru 
lékařství D. Varellyho, onkologa z Brazílie:
»V dnešním světě se investuje pětkrát víc do
léků na mužskou potenci a do silikonu pro
ženy než do léčení pacientů trpících Alzhei-
merovou chorobou. A tak budeme mít za pár
let stařenky s velkým poprsím a stařečky 
s tvrdým penisem, ale nikdo z nich si nebude
pamatovat, na co to je.«

Omluva za křížovku
Luštitelé křížovky v minulém čísle

Oka museli mít pořádně zamotanou
hlavu a správného řešení ani přes veške-
rou snahu nedosáhli. Během předtis-
kové přípravy novin se totiž omylem »pro-
lnuly« dvě různé křížovky a výsledek
tak nedával smysl. Všem luštitelům se
tímto omlouváme a křížovku otiskuje-
me ve správné podobě nyní. (red)



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 29.11. DO 15.12.

KAM V BOHUMÍNĚ?
P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w . k 3 b o h u m i n . c z

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

✆ 596 012 124

■ 24.12. ve 21.30 hodin NA ŠTĚDRÝ VEČER VŠICHNI
SPOLU. Vánoční setkání s písněmi Pavla Nováka,
ohňovou show, svařeným vínem, medovinou a ohňo-
strojem. Nám. T. G. Masaryka, vstup zdarma.
■ 16.12. v 10 hodin VĚNEČEK POHÁDEK 1. Krteček,
Mach a Šebestová, Mikeš a další, pásmo kreslených po-
hádek na velkém plátně. Kino, 20 Kč.
KONCERTY
■ 21.12. v 18 hodin ZPÍVÁNÍ S MAŇÁKEM. Vystoupení
bohumínského písničkáře Oty Maňáka. Sál kina, 50 Kč.
■ 3.1. v 18 hodin NOVOROČNÍ KONCERT. Vystoupí
pěvecké sdružení Echo z Frýdlantu n. O. Evangelický
kostel, vstupné dobrovolné.
DIVADLO
■ 17.12. v 19 hodin KACHNA NA POMERANČÍCH.
Britsko-francouzská komedie, hraje Divadlo Devítka.
Sál kina, 60 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz, 
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 18.12. ve 13 hodin SPOJUJEME VÁNOČNÍ ŘETĚZ.
Výtvarná dílna a zpívání koled. Dětské oddělení knihovny.
■ 18.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S KOLEDOU.
Setkání čtenářů knihovny a ocenění těch nejlepších za
celý rok. Vystoupí děti ze ZUŠ a zpěvák Miroslav Liška.
Dětské oddělení knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 13.12. v 19 hodin, 14.12. ve 20 hodin, 15.15. ve
20.30 hodin a 29.12. ve 20 hodin HOBIT: NEOČE-
KÁVANÁ CESTA. Film USA, Nový Zéland (Fantasy),
2012, 3D, dabing, přístupný, 164 minut, 140 Kč
(27.12. ve 20 hodin ve 2D za 100 Kč.).
■ 14.12. v 17 hodin PROMETHEUS. Film USA (Sci-Fi /
Dobrodružný), 2012, titulky, přístupný od 15 let, 120
minut, 130 Kč.
■ 15.12. v 17 hodin TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL. Film
USA, Velká Británie (Akční / Thriller / Comics), 2012, 
titulky, přístupný od 12 let, 165 minut, 70 Kč.
■ 16.12. v 17 hodin AVENGERS. Film USA (Akční / 
Comics), 2012, 3D, dabing, přístupný od 12 let, 137
minut, 130 Kč.
■ 16.12. ve 20 hodin EXPENDABLES: POSTRADATEL-
NÍ 2. Film USA (Akční / Thriller), 2012, titulky, přístup-
ný od 12 let, 102 minut, 80 Kč.
■ 20.12. a 22.12. v 19 hodin TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK - ČÁST 2. Film USA (Fantasy / Romantický),
2012, titulky, přístupný od 12 let, 116 minut, 90 Kč.
■ 23.12. v 10 hodin LEGENDÁRNÍ PARTA. Animovaný
film USA (Dobrodružný / Rodinný), 2012, dabing, pří-
stupný, 97 minut, 90 Kč.

■ 23.12. v 19 hodin VE STÍNU. Film Česko, Slovensko,
Polsko (Krimi / Retro), 2012, přístupný, 106 minut, 70 Kč.
■ 26.12. v 19 hodin LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL. Film Česko
(Komedie), 2012, přístupný, 113 minut, 50 Kč.
■ 27.12. v 18 hodin OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA. Film Česko (Komedie), 2012,
přístupný, 90 minut, 80 Kč.
■ 28.12. v 17 hodin PROBUDÍM SE VČERA. Film Česko
(Komedie / Retro), 2011, přístupný, 120 minut, 70 Kč.
■ 28.12. ve 20 hodin SVATÁ ČTVEŘICE. Film Česko
(Lechtivá komedie), 2012, přístupný od 15 let, 78 mi-
nut, 80 Kč.
■ 29.12. v 17 hodin a 30.12. v 19 hodin JACK REA-
CHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL. Film USA (Akční / Krimi),
2012, titulky, přístupný od 15 let, 130 minut, 100 Kč.
■ 30.12. v 10 hodin SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2.
Animovaný film Belgie (Dobrodružný), 2012, dabing,
přístupný, 93 minut, 90 Kč.

SALON MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ 17.12. v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Nová série cyk-
lu cvičení pro seniory a méně pohyblivé cvičence pod
vedením Aničky Balcárkové.
■ Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin MEZI
SVĚTY OČIMA STUDENTŮ. Výstava originálních foto-
grafií studentů SŠ služeb a podnikání v Ostravě. 

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Modrá budova v Masarykově ul. (vedle parku 
Chopina), bohumin@sceav.cz, ✆ 736 627 503

■ 18.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ ČAJKA. Posezení u čaje
pro mládež, klubovna. 

■ 21.12. v 18 hodin ADVENTNÍ KONCERT. Pěvecký
sbor Šárka z Horní Suché, žáci a učitelé ZUŠ Havířov 
a Český Těšín. Evangelický kostel, vstupné dobrovolné.

■ 24.12. ve 21.30 hodin PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA.
Evangelický kostel.

■ 25.12. v 8.30 hodin 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ. Bohosluž-
ba v evangelickém kostele.

SPORT

■ 14.12. od 15 hodin PINGPONGOVÝ TURNAJ. Turnaj
bohumínských škol, tělocvična Masarykovy školy.
■ 15.12. v 9 hodin a 16.12. v 10 hodin TURNAJ
MISTRŮ. 10. ročník turnaje v kulečníku, herna BC na
náměstí Budoucnosti.
■ 16.12. v 10 hodin VĚŘŇOVICE A POLSKO. Zimní vý-
jezd cyklistických nadšenců, sraz na náměstí T.G.Masa-
ryka.
■ 30.12. SILVESTROVSKÝ BĚH. Od 15.20 hodin pre-
zentace, v 16 hodin start první kategorie. Sraz u pódia
v parku Petra Bezruče.
■ 1.1. v 10 hodin NOVOROČNÍ JÍZDA. Tradiční cyklo-
výlet do Šilheřovic s recesním závodem na Novoroční
míli, sraz na náměstí T.G.Masaryka.

■ 6.1. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN "A" - SOKOL
FRYČOVICE. Šachy, krajská soutěž, Viktorie St. Bohumín.
LEDNÍ HOKEJ / Krajský přebor mužů, zimní stadion.
■ 15.12. v 17 hodin BOHUMÍN – UNIČOV.
■ 5.1. v 17 hodin BOHUMÍN – STUDÉNKA.
CVIČENÍ
■ PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin; PILATES PRO
SENIORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM. Čtvr-
tek v 17 hodin. Tělocvična ZŠ Beneše u PZKO. Na tel.
objednávku � 604 999 147. slunerc.webnode.cz
■ ZUMBA S MONIKOU. Středa v 18 hodin velká tělo-
cvična ZŠ Čs. armády; čtvrtek v 19 hodin velká tělocvič-
na ZŠ Masarykova; neděle v 19 hodin sokolovna v Zá-
blatí. www.zumba-bohumin.cz 
■ ZUMBA FITNESS. Úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia; neděle v 18 hodin tělocvična SŠ v Husově 
ulici. www.zumbabohumin.cz
■ KUNDALINI JÓGA. Pondělí v 17 hodin ve školicím
středisku ve Skřečoni. www.skolici-centrum.eu
■ CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ
Pondělí v 18 hodin PILATES, v 19 hodin BOSU; úterý 
v 19 hodin BOSU; středa v 18 a 19 hodin BOSU; čtvr-
tek v 18 hodin POMALÉ POSILOVÁNÍ, v 19 hodin PIYO
- PILATES - JOGA; neděle v 18 hodin VELKÉ MÍČE. Na
BOSU a MÍČE rezervace na � 734 532 903.
■ AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí v 18
hodin a ve středu v 19 hodin, pro děti v pondělí v 17
hodin a ve středu v 17.45 hodin. Tělocvična ZŠ Skře-
čoň, � 606 903 505.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, ✆ 596 092 300, 
777 707 786, www. bospor.info

■ PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 12 - 21 hodin
pátek: 12 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin

■ PROVOZNÍ DOBA O SVÁTCÍCH:
23.12. 8.00 – 21.00 24.12. zavřeno
25.12. 8.00 – 21.00 26.12. 8.00 – 21.00
27.12. 6.00 – 21.00 28.12. 10.00 – 21.00
29.12. 8.00 – 21.00 30.12. 8.00 – 21.00
31.12. 6.00 – 17.00
1.1. 14.00 – 21.00 2.1. 6.00 – 21.00

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218, ✆ 596 016 530, 
777 707 782, www. bospor.info

■ Veřejné bruslení: sobota 14 - 15.30 hodin
neděle 15 - 16.30 hodin

■ Veřejné bruslení o svátcích:
22.12. a 29.12. ve 14.00 – 15.30 hodin
24.12. ve 13.00 – 14.30 hodin
23., 25. - 28., 30.12. a 1.1. v 15.00 – 16.30 hodin

V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna bruslí.
■ Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
■ Diskotéka na ledě o svátcích:

22.12. a 29.12. v 17.45 – 19.15 hodin
■ Škola bruslení: 25.11.2012 - 27.1.2013; 

3.2. - 24.3. 2013. 
Pronájem ledové plochy na telefonickou objednávku.
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Bohumín se pokusí obhájit loňské 
vítězství v soutěži »O nejhezčí vánoční
strom«. Přesně před rokem spojili bo-
humínští patrioti své síly, »klikali« na 
internetu jako diví a během pouhých
devatenácti dnů zajistili městu 2 351 bo-
dů a s nimi i celorepublikové prvenství. 

Když se loni Bohumín do soutěže 
přihlašoval, měli už někteří soupeři přes
dvanáct set bodů. Přesto je naše město, 
díky neuvěřitelné podpoře lidí, dokázalo
porazit. Nyní se pokusí podobný husarský
kousek zopakovat.

O přízeň hlasujících se opět uchází dvo-
jice živých, vánočně nazdobených, jehlič-
nanů u fontány na náměstí T. G. Masaryka.
Podpořit je můžete na webové stránce
www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez. Bo-
humín bojuje v kategorii měst. Při hlaso-
vání je třeba uvést e-mailovou adresu. Na
tu přijde po chvilce zpráva s potvrzovacím

odkazem, na který je ještě třeba kliknout.
Z každé e-mailové adresy je možné hlaso-
vat jen jednou. Soutěž končí na Silvestra.

Za třicet tisíc, které Bohumín v přede-
šlém ročníku získal za první místo, město

nakoupilo vánoční výzdobu pro strom 
v Nové Vsi. Pokud by se podařilo úspěch
zopakovat, výhra by opět putovala do roz-
šíření nebo obnovy vánočních dekorací. 

(tch)

Všude samé
ptákoviny

Podpořte bohumínská »modrá dvojčata« 
v celostátní soutěži O nejhezčí vánoční strom.
Foto: Pavel Čempěl

Bohumínský Ateliér Bart slaví pat-
nácté výročí a jeho členové se na jubile-
um připravovali opravdu svérázně. Za-
čali dělat »ptákoviny«. Výstava tvorby za
uplynulý rok, na níž svá díla prezento-
valy dvě desítky umělců, se proto ani
nemohla jmenovat jinak.

»Bar�áci« pořádají už
řadu let vernisáž své
výstavy poslední pátek
v listopadu. »Je to ideální
čas. Je po sezoně a sou-
časně ještě nezačal vá-
noční shon a stres,« pro-
hlásil předseda Bartu
Petr Šablatura. Jed-
ním dechem dodal, že
těsně před výstavou,

v říjnu a listopadu,
jsou umělci nej-
plodnější. »V létě se
odpočívá, a pak se do-
dělávají resty,« pro-
hlásil s úsměvem
předseda sdružení,
které nemá v regionu
obdoby. V okolních
městech podobná

parta kumštýřů neexistuje, a snad i proto
do Bartu dojíždějí i přespolní. Výtvarníci,
sochaři, malíři, fotografové a mnozí další

▲ Kolekce olejomaleb, které vytvořili členové
Bartu během letošního roku.
▼ Název výstavy »Ptákoviny« vznikl 
náhodou při tvorbě keramických opeřenců.

se v ateliéru scházejí
dvakrát týdně.

Výstava tvorby za
rok 2012, kterou mohli návštěvníci obdi-
vovat celý víkend po vernisáži, byla ve zna-
mení ptáků. V různých podobách se jich 
v ateliéru dalo napočítat téměř sedmdesát.
Kromě obrazů, plastik a ryze uměleckých
děl se Bart na výstavě prezentoval taneční
sekcí (country tance) a letos poprvé 
i technickou sekcí (funkční modely vleč-
ných remorkérů).
Svůj koutek měli 
v ateliéru i členové
Senior klubu Bohu-
mín, se kterým Bart
letos navázal úzkou
spolupráci.

Text a foto: 
Pavel ČEMPĚL

Budou nejhezčí? To záleží jen na vás!


