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Ulice a chodníky 
sněhem zaváté str. 3

Rekonstrukci kostelní
věže už nešlo odkládat

str. 5
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První OKO 

v roce 2011
vyjde13. ledna

uzávěrka 
5. ledna

číslo

»Nová škola« vzdělává
děti už čtyři dekády 

str. 6

Protestní akce uzavřela
brány škol i úřadu str. 7

Soukromí a komfort 
pro maminky s kojenci

str. 8

Ať je u stromečku 
co mlsat str. 9

Zvířata se na sněmu dohadovala, co pro ně znamenají Vánoce. Pro vever-
ku jsou Vánoce se stromečkem a cukrovím, liška si je neumí představit bez
husí pečínky a medvěd je vidí jako dvě obrovské sladké vánočky. Straka si
přeje mít vše třpytivé a zářící, vůl zase miluje šampaňské. A nejlépe dvě lahve.

Oslík, který rozmluvu po-
slouchá, už to nevydrží: »Ty
vole, ty vole, zbláznil ses? Na Vá-
nocích je přece nejdůležitější Ježí-
šek! Copak jsi na to zapomněl?«
A vůl se zastydí a říká: »No jo,
máš pravdu, ale vědí to i lidé?«

Před časem se v pořadu Ni-
kdo není dokonalý ptali lidí
na ulici, jak se jmenují rodiče
Ježíše Krista. Jedna paní s be-
zelstnou naivitou řekla »ježiš-
mariajosef, já nevím«. A z loň-

ského průzkumu na téma »Co
pro lidi znamenají Vánoce«,
vzešlo toto pořadí: 1) Stro-
mek - kdyby tak lidé věděli,
že je to zvyk mladý teprve
200 let. 2) Ryba - kdopak ví,
že ji večeříme proto, že ryba
(řecky Ichthys) je starou křes-
�anskou šifrou, tajným doro-
zumívacím znamením prv-
ních křes�anů. ICHTHYS to-
tiž znamená Ježíš Kristus Bo-
ží Syn Spasitel. 3) Dárky - ty

Nám, nám narodil se?

si taky dáváme proto, že jsme
sami byli Bohem obdarováni
Ježíšem Kristem. 4) Volno -
no jasně, koho by netěšilo…
5) Koledy - faráři rádi kritizují
předvánoční nákupní běsnění
v chrámech dneška - super-
marketech. Ale aspoň v nich
i lidé, kteří o Ježíši Kristu nic
nevědí a do kostela zajdou
jen o půlnoční, mohou sly-
šet… Neseme vám noviny,
Bůh se z lásky stal člověkem,

jak by z nebeských nadhvězd-
ných krás, světlo věčnosti
vcházelo v nás (Tichá noc).
Narodil se Kristus Pán, vesel-
me se… V koledách je jako 
v klipu sevřeno celé vánoční
poselství v kostce. Genius na-
šich předků v nich vyslovil
svou hlubokou vroucí víru. 
A co my? Až na osmém místě
se jako znamení Vánoc obje-
vil Ježíš. A tak vás, poutníky
po supermarketech, i poutní-
ky k jesličkám prosím, zkuste
si udělat malý domácí prů-
zkum, co pro vás znamenají
Vánoce. Doufám, že se vám
do nich aspoň nějak ten Ježíš
Kristus vejde. Přeji to Jemu 
i vám. Nám všem. 

Jana ŠILEROVÁ, biskupka
Církve československé husitské

Na Štědrý den zase spolu
Štědrovečerní setkání s programem na náměstí T. G. Masaryka se už vryla do našeho

podvědomí. Však se také konají už sedmnáct roků. Pokud tedy nebudete trávit večer na
pohotovosti se zapíchnutou rybí kostí v krku, což vskutku nikomu nepřejeme, a dokážete
se odtrhnout od mís plných dobrot, přij�te na náměstí popřát přátelům pěkné Vánoce 
a š�astný nový rok. Mimo jiné vás tady bude čekat svařené víno či teplá medovina a vy-
stoupení Jitky Zvonařové, nebo kapely Stanley's Dixie Street Band. Chybět nebude ani
ohňová show formace Dragon Fire a tradiční ohňostroj (časový rozvrh na str. 23). (red)

Foto: Darina Kusněřová a Pavel Čempěl

Přání čtenářům
Hezké a ničím nerušené prožití vánoč-

ních svátků, veselého Silvestra a pohodové
vykročení do nového roku. Všem čtená-
řům srdečné díky za přízeň a přispěvate-
lům za jejich postřehy. A� se všichni ve
zdraví sejdeme nad stránkami městských
novin i v roce 2011. Redakce Oka



Každý rok v životě člověka je něčím zají-
mavý a pokud jde o život města, je to celý
sled událostí. Ten končící rok 2010 nebyl
jiný. Došlo na demolici skřečoňského 
mostu (z r. 1887) a zahájena byla stavba no-
vého. Pak však nastaly finanční problémy
kolem jeho dostavby, úspěšná petice obča-
nů a následná návštěva ministra dopravy
se závěrem, že akce bude pokračovat. Byly

otevřeny dva nové mosty přes rozestavěnou dálnici D47, 
dvě nové kruhové křižovatky, cyklostezka centrem města.
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Bohumín v evolučních i neúprosných
proměnách času

Byl to také rok dvojích vo-
leb, oslav 100 let školy ve 
Skřečoni a 530 let Kopytova.
Bylo otevřeno moderní školní
hřiště u ZŠ Masarykova, do-
pravní hřiště v Hobbyparku,
byla dokončena úprava Rafi-
nérského lesíka na všestranně
využitelnou rekreační zónu 
a podstatná část centrálního
tepelného přivaděče z EDĚ.
Taneční soubor Radost & Im-
puls slavil úspěchy nejen 
evropské, ale celosvětové.

Některé městské části však
postihly také povodně, kdy se
znovu potvrdilo, že řeky nejen
pomáhají, zkrášlují krajinu,
ale také ničí majetky občanů 
i města. A na tomto úseku 
ochrany před vodním živlem
je stále co dohánět.

Co nevidět však obrátíme
poslední list v kalendáři a před
námi bude rok 2011 a v něm 
opět řada půlkulatých a kula-
tých výročí. Uvádím pouze ně-
která:
755 let od první údajné píse-
mné zmínky o Bohumínu
(1256 Bogun)

255 let od zřízení poustevny
(lidově nesprávně nazývané
»Pustyňa«) ve Starém Bohu-
míně (1756)
180 let od vypuknutí epidemie
cholery a vý-
stavby kaple
Panny Marie
Bolestné (dnes kaple Andělů
strážných) lidově nazývané 
»U Vodojemu« ve Starém Bo-
humíně (1831)
160 let od obnovy kostela na-
rození Panny Marie ve Starém
Bohumíně  po požáru (1851)
120 let původní kruhové re-
mízy na hlavním nádraží ČD
(1891, upravena v r. 1984)
115 let od konsekrace kostela
Božského srdce Páně v Novém
Bohumíně, nemocnice pro 
epidemicky choré ve Starém
Bohumíně a drátovny v Pud-
lově (vše 1896)
110 let od dokončení kostela
Slezské církve evangelické
augsburského vyznání v No-
vém Bohumíně, od posvěcení
kaple Všech svatých na hřbito-
vě ve Starém Bohumíně a od
zprovoznění první plynárny ve
Starém Bohumíně (vše 1901)
105 let od zahájení stavby fili-
ální kaple Jména Panny Marie
v Šunychlu (1906)
100 let od založení Sokola
Záblatí, od dokončení 2. patra
školní budovy ve Starém Bo-
humíně a elektrifikace Staré-
ho Bohumína (vše 1911)
95 let od zprovoznění elektri-
fikované tramvaje ze Starého
Bohumína (1916) - předtím
koňská a parní
90 let od založení Sokola Skře-
čoň (1921)
85 let od založení nové nemoc-
nice ve Starém Bohumíně, od

zřízení závodní (Drátovenské)
české mateřské školy přímo 
v závodě v Pudlově (vše 1926)
80 let hřbitovní kaple v No-
vém Bohumíně, interního 

a dětského pa-
vilonu nemoc-
nice ve Starém

Bohumíně (vše 1931)
75 let od zahájení výstavby po-
hraničního opevnění a od od-
halení památníku padlým na
dnešním náměstí Svobody ve
Starém Bohumíně (vše 1936)
55 let od skončení těžby písku
ve Skřečoni (1956)
50 let od založení TJ Slovan
Záblatí (1961) 
45 let od uzavření hostince 
»U Lípy«, který ustoupil vý-
stavbě sídliště v Novém Bohu-
míně (1966)
20 let od ustanovení městské
policie (1991)  
15 let od převzetí nemocnice
ve Starém Bohumíně do sprá-
vy města (1996)
5 let od otevření oranžového
hřiště Na Kuželně a ukončení
modernizace železničního uzlu
na nádraží ČD, od výstavby do-

mu v proluce na pěší zóně tř.
Dr. E. Beneše v Novém Bohu-
míně, od prohlášení Hranič-
ních meandrů řeky Odry pří-
rodní památkou, od první ná-
vštěvy našeho města preziden-
tem ČR Václavem Klausem, od
otevření Penzionu ve věži, pří-
stavby zimního stadiónu a ob-
novení promítání v letním kině
v parku Petra Bezruče v Novém
Bohumíně (vše 2006)

Zdeněk VESELÝ, kronikář města 
(odborná spolupráce Jan F. Teister)

Pohled na záblatskou sokolovnu je z roku 1933. Ale Sokol je zde daleko
starší - byl v Záblatí založen v roce 1911.

Dobový pohled na vláček s dělníky, kteří v Gliňoči těžili hlínu pro místní
cihelnu ve Skřečoni.Dobýval se tu i písek, jeho těžba skončila před 55 lety.

Dnešní kaple Andělů strážných
byla postavena před 180 lety jako
kaple Panny Marie Bolestné. 

Městskou policii máme v Bohu-
míně od roku 1991.

h i s t o r i e
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Ulice a chodníky sněhem zaváté

Televizní informační kanál
expanduje. Po novém roce
se začne éterem šířit také 
v rámci standardního vysílání
pozemské digitální televize
(DVB-T). Příjem z vysílače 
v Klimkovicích by měli divá-
ci naladit na 59. kanále.

TIK vysílá už desátým rokem
a ten další bude průlomový.
Doposud putoval signál do 
domácností výhradně v rozvo-
dech kabelové televize. Nyní
se naskytla ideální příležitost
otestovat také vysílání vzdu-
chem. Lokální vysílač v Klim-
kovicích zvyšuje výkon, kte-
rým by měl po novém roce po-
krýt také Bohumín a okolí.
TIK zde v rámci programu 
Local TV Plus dostane čtvrt-
hodinový prostor a v bloku 

s dalšími lokálními televizemi
bude vysílán čtyřikrát denně,
vždy ve 4, 10, 16 a 22 hodin.
Diváci uvidí výběr nejzajíma-

TIK si poprvé naladí i majitelé klasických antén

vějších reportáží z pořadu Zpra-
vodajství aktuálního týdne.

První tři měsíce budou pouze
testovací. Až ostrý provoz 

totiž ukáže, zda se vysílání do-

stane do všech městských částí,

zda bude signál kvalitní a jakou

bude mít novinka odezvu mezi

diváky. Pokud se systém osvědčí,

rozšíří se od dubna zpravodaj-

ství TIKu na celou půlhodinu.

Diváci, kteří jsou odkázáni

na klasické antény, byli až 

dosud o bohumínské televizní

zpravodajství ochuzeni. Od

ledna jim ale k zachycení sig-

nálu, stejně jako u celostát-

ních televizí, postačí set-top-

box, případně televizor se 

zabudovaným DVB-T tune-

rem. TIK se tak dostane nejen

k obyvatelům městských částí,

ale i do sousedních obcí a dal-

ších částí regionu. 

Pavel ČEMPĚL

Foto: archiv

Žádná rozcvička, žádné oťukávání.
Řečeno sportovní terminologií, zima to
»rozbalila« v plné síle. První vločky 
a hned kalamita. BM servis musel do 
ulic nasadit všechny stroje a nonstop
bojovat se sněhovým nadělením.

Městem v době největších přívalů krou-
žilo sedm traktorů, tři multikáry a velkým
pomocníkem byl loni zakoupený finský
stroj Stiga. »Poradí si na úzkých chodnících,
kde by multikáry neměly šanci. Má speciální
kartáč na zametání prašanu, a když sníh zvlh-
ne, přijde na řadu upravitelná radlice,« po-
chvaluje si vedoucí údržby BM servisu
(BMS) Pavel Hanák. Zároveň přiznává, že

počátek prosince byl opravdu extrémní. 
V přívalech sněhu dvakrát zapadla multi-
kára a šoféři museli jezdit nepřetržitě ve
dne v noci.

BMS se před zimou dostatečně zásobil
solí, ale už během kalamitního týdne jí 
v ulicích spotřeboval čtyřicet tun. V kop-
cích nebo lokalitách, kde se solit nesmí,
pro změnu skončilo pětasedmdesát tun
strusky. »O druhu posypu rozhoduje také ak-
tuální situace, případně teplotní ›anomálie‹.
Málokdo si uvědomuje, že mezi centrem města
a okrajovými částmi bývá i třístupňový teplot-
ní rozdíl,« vysvětluje Hanák.

Sněhová kalamita byla v Bohumíně vý-
jimečná i tím, že BMS musel »suplovat«

činnost krajské správy silnic. Ta například
neš�astně nasolila železárenský most, kde
následně v břečce uvízl nejeden kamion.
»Nebýt našeho zásahu, most by byl neprůjezd-
ný,« uvádí Hanák a dodává, že BMS pomá-
hal také při nehodě autobusu v Záblatí.

Pří odklízení sněhu ale nejde vždy jen 
o boj s přírodou, ale i s nezodpovědnými
motoristy. Blokují svými zaparkovanými
automobily úzké uličky, kam řidiči BM
servisu vjíždějí s obavami, aby vozy plu-
hem »nerozpárali«. Najdou se dokonce 
i tací, kteří ulici zablokují zcela a ještě drze
bombardují stížnostmi silničáře, že sníh
neuklidili. 

Pavel ČEMPĚL

Sněhová kalamita si vyžádala nasazení všech sil a technických prostředků. Foto: Pavel Čempěl
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k r á t c e

I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1143, číslo bytu 20, katego-

rie I., 4. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,88 m2,
celková plocha 31,20 m2. Pro-
hlídka 28.12. v 8 - 8.30 hodin.
Licitace se koná 3.1. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čáslavská
984, číslo bytu 10, kategorie

I., 4. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 56,68 m2, celková
plocha 59,30 m2. Prohlídka
28.12. v 9 - 9.30 hodin. Licita-
ce se koná 3.1. v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Student-
ská 711, číslo bytu 5, kate-

gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 39,30 m2,
celková plocha 39,30 m2. Pro-
hlídka 17.12. v 10 - 10.30 ho-
din. Opakovaná licitace se ko-
ná 3.1. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Osvobodi-
telů 1021, číslo bytu 11, ka-

tegorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 58,40 m2,
celková plocha 61,59 m2. Pro-
hlídka 28.12. v 9.45 - 10.15 ho-
din. Licitace se koná 3.1. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Sv. Čecha
1093, číslo bytu 60, katego-

rie I., 11. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,25 m2,
celková plocha 69,60 m2. Pro-
hlídka 6.1. v 9 - 9.30 hodin. Li-
citace se koná 10.1. v 16 hodin.

I Byt 1+2, na náměstí T. G.
Masaryka 935, číslo bytu 2,

kategorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 50,82 m2,
celková plocha 51,42 m2. Prohlíd-
ka 4.1. v 9.30 - 10 hodin. Licita-
ce se koná 10.1. v 16.15 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 67, katego-

rie I., 5. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2, cel-
ková plocha 53,53 m2. Prohlíd-
ka 6.1. v 8 - 8.30 hodin. Licita-
ce se koná 10.1. v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Mírová
1016, číslo bytu 43, kategorie

I., 11. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 64,10 m2, celko-
vá plocha 65,75 m2. Prohlídka
7.1. v 10 - 10.30 hodin. Licitace
se koná 10.1. v 16.45 hodin.

I Byt 1+4, na třídě Dr. E.
Beneše 1064, číslo bytu 1,

kategorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 84,79 m2,
celková plocha 88,24 m2. Pro-
hlídka 11.1. v 9 - 9.30 hodin. Li-
citace se koná 12.1. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Poděbra-
dova 125, číslo bytu 13, ka-

tegorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 58,95 m2,
celková plocha 58,95 m2. Pro-
hlídka 11.1. v 9.30 - 10 hodin.
Licitace se koná 12.1. v 16.15
hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v malé zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vyvolá-
vací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou zúčastnit občané EU s trvalým pobytem na celém území
ČR po dobu posledních pěti let, nebo mají na tomto území mi-
nimálně poslední jeden rok zaměstnání. Podrobné informace
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
I Byt 1+2, v ulici Poděbra-

dova 125, číslo bytu 4, ka-
tegorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 62,06 m2,
celková plocha 64,26 m2. Pro-
hlídka 11.1. v 10 - 10.30 hodin.
Licitace se koná 12.1. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Osvobodi-
telů 1019, číslo bytu 6, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 64,89 m2,
celková plocha 67,03 m2. Pro-
hlídka 11.1. v 10.30 - 11 hodin.
Licitace se koná 12.1. v 16.45
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Nerudova
1157, číslo bytu 6, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 67,15 m2, celková
plocha 69,02 m2. Prohlídka
14.1. v 9.30 - 10 hodin. Licitace
se koná 17.1. v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armády
1052, číslo bytu 8, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 59,33 m2, celková
plocha 60,67 m2. Prohlídka
11.1. v 8 - 8.30 hodin. Licitace
se koná 17.1. v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
378, číslo bytu 1, kategorie II.,

1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 59,86 m2, celková
plocha 59,86 m2. Prohlídka
11.1. v 8.30 - 9 hodin. Licitace
se koná 17.1. v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1144, číslo bytu 8, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,88 m2, cel-
ková plocha 31,20 m2. Prohlíd-
ka 4.1. v 9 - 9.30 hodin. Licita-
ce se koná 17.1. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V Bohumíně se nachází šest zahrád-
kářských osad, na kterých tráví chvíle
volna a odpočinku občané žijící převáž-
ně ve městě a na sídlištích. Některé osa-
dy mají v územním plánu své stálé mís-
to a budou zachovány. Dvě z nich však
budou muset pozvolna ustoupit rozvo-
jovým záměrům města. 

Osady, jejichž existence se chýlí ke kon-
ci, se nacházejí v Janáčkově a Koperníkově
ulici. Již od roku 2003 vedeme se zahrád-
káři jednání ohledně postupného ukonče-

ní činnosti. Nyní nastal čas připravit tyto
plochy k budoucímu využití podle schvá-
leného územního plánu. Obě osady jsou
na městských pozemcích a zahrádkáři je
užívají na základě nájemních smluv. Ty vy-
prší k 31. 12. 2012. V roce 2013 chceme za-
hájit povrchové úpravy pozemků, aby na
nich mohla postupně vzniknout zástavba.

Víme, že by řada zahrádkářů uvítala
možnost dále se věnovat svému koníčku 
a jsme jim připraveni nabídnout náhradní
lokalitu ve Starém Bohumíně. Bližší infor-
mace o možnosti získat na zahrádku poze-

mek města obdrží na majetkovém odboru,
oddělení pozemků, případně na telefonu
596 092 228, nebo emailu holeszova.
jana@mubo.cz. 

Pokud budete mít zájem stát se členy
Českého zahrádkářského svazu (ČZS) 
a využít k pěstitelským účelům zahrádku 
v některé osadě, můžete se obrátit přímo
na předsedy jednotlivých organizací v kon-
krétních osadách nebo na Územní sdruže-
ní ČZS v Karviné, telefon 596 941 183, 
email ur.czs.karvina@quick.cz.

Jana HOLESZOVÁ, majetkový odbor

Zahrádkářské osady musí ustoupit rozvoji města

Kotle na prodej
Město Bohumín nabízí k pro-

deji plynové teplovodní kotle
Viadrus G 100 ECO - 160 kW,
(2 kusy) a Viadrus G 300 - 310
kW, (2 kusy). Kotle se nachází
v kotelnách na náměstí T. G.
Masaryka číslo 936 a v Jateční
ulici číslo 1153. Bližší informa-
ce na majetkovém odboru MěÚ
Bohumín, budova B, číslo
dveří 110. Tel.: 596 092 232,
e-mail: repas.ondrej@mubo.cz.

Úřední dny
Posledním úředním dnem

letošního roku, kdy si je mož-
né vyřídit potřebné náležitosti
na radnici, je 29. prosinec. Na
Silvestra, v pátek 31. prosince,
budou obě budovy městského
úřadu v rámci čerpání celozá-
vodní dovolené uzavřeny. No-
vý pracovní rok začne úřed-
ním dnem 3. ledna 2011. (red)

Osobnost roku
Do 15. ledna probíhá na od-

boru školství, kultury a sportu
shromaž�ování návrhů na 
ocenění vynikajících úspěchů
dosažených v průběhu letošní-
ho roku na poli sportovním,
kulturním, či v oblasti jiné záj-
mové činnosti. (dra)

Vyúčtujte dotace 
Odbor školství, kultury a spor-

tu připomíná sportovním, kul-
turním i zájmovým organiza-
cím, které čerpají dotace z roz-
počtu města, že dotace na po-
řádání akcí, opravy a investice
je nutno vyúčtovat do konce
roku a dotace na činnost nej-
později do 15. 1. 2011. Žádosti
o poskytnutí dotací v roce 2011
lze podat do 31. 1. 2011. (dra)
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Osmý díl seriálu o novinkách, službách a přednostech inter-
netových stránek www.mesto-bohumin.cz.

Pořadníky na bydlení skončily v propadlišti
dějin. O byty se v Bohumíně už téměř pět

let licituje. A i díky internetovým stránkám města zájemci obraz-
ně i doslova vědí, do čeho jdou. Majetkový odbor totiž na web
vkládá a průběžně aktualizuje veškeré licitace bytů. Mnohdy se
zde nabídky objevují s několikatýdenním předstihem před samot-
nou licitací. Pár dnů před dražbou nebo prohlídkou bytu dosta-
nou občané, kteří si tuto možnost navolí v E-infu, informační
zprávu na mobily a emailové adresy.
Novinkou v sekci licitací bytů jsou u každé aukce fotografie domů
a jejich GPS souřadnice. Jedno kliknutí myší tak budoucí dražite-
le nasměruje na mapu, kde okamžitě zjistí, v jakém prostředí se
konkrétní dům nachází, jaká je v okolí občanská vybavenost, či
jak to budou mít daleko do zaměstnání. (tch)

Licitace bytů 

skladku uklidil a uhradil blo-
kovou pokutu.

■ Ráno 27. listopadu jsme ob-
drželi hlášení o podezřelé akti-
vitě v Revoluční ulici poblíž
ŽDB. Po příjezdu na místo
hlídka zahlédla tři muže, kteří
ve spěchu nastoupili do dvou
vozidel a chtěli ujet. V automo-
bilech strážníci objevili jedna-
osmdesát odcizených odlitků. 

■ ■ ■ 

S blížícím se závěrem roku
bych chtěl poděkovat všem
spoluobčanům za dosavadní
přízeň a do nového roku všem
přeji mnoho pohody, bezpečí,
štěstí a zdraví.

Karel VACH, ředitel MP

Městská policie: ✆✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

Maják městské policie
■ Dopoledne 21. listopadu za-
hlédli strážníci ve Studentské
ulici hledaného muže. V jejich
doprovodu absolvoval cestu
na oddělení Policie ČR.

■ V Myslivecké ulici v Rych-
valdě objevila hlídka 22. listo-
padu kradené vozidlo Fiat Pun-
to. Případ nahlásila a předala
republikové policii.

■ 24. listopadu řešili strážníci
založení dvou černých sklá-
dek. V Rychvaldské ulici pře-
stupce odhodil domovní od-
pad, oděvy a obuv. U náměstí
Svobody ve Starém Bohumíně
ležely pro změnu koberce.
Trest prvnímu hříšníkovi uloží
přestupková komise, druhý

Dům dětí a mládeže Bohumín pořádá
základní kolo postupové soutěže pro

dívky od 13 do 15 let »Dívka roku 2011«. Mladé aspirantky na titul
se představí v neděli 30. ledna v 15 hodin v kinosálu K3. (red)

Princezny krásy

Situace je
vážná, nikoli
však kritická.
Věž kostela
Panny Marie
Sedmibolest-
né ve Skřečoni
si přímo říká 
o záchranu. 

Cihly praska-
jí, malta se vy-
droluje a do spár
proniká voda. Ta
se mrazem rozpí-
ná a už tak naru-
šená statika do-
stává pořádně za-
brat. V listopadu
se proto rozběhla rozsáhlá sa-
načně - rekonstrukční akce.
Potrvá do příštího podzimu 
a vyžádá si bezmála dva miliony.

»Ložné i styčné spáry se musí
do hloubky pěti centimetrů vyse-
kat a nahradit novou speciální
spárovací hmotou,« vysvětlil Jan
Sojnek, jednatel sanační firmy
Resa- sanace a rekonstrukce.
Dalším krokem bude zpevnění
statiky technologií nerezových
prutů HeliBar. »Jsou to unikátní
obruče. Vloží se do spár, které se
následně vyplní speciální maltou.
Na věži jich použijeme šest ve
vzdálenosti jednoho metru od se-
be,« dodal Sojnek.

Opravy se na skřečoňském
kostele dočkají i obvodové

nosné zdi, obezděné téměř sto
let starými cihlami. Vadné ku-
sy nahradí repliky původních
ostře pálených cihel, mírně
narušené se podobně jako zu-
by »zaplombují« sanační mal-
tou. Ve finále bude na zdivo
použit hydrofobní nástřik od-
puzující vlhkost. »Při rekon-
strukci použijeme nové technolo-
gie, které věž kostela minimálně
na dvacet let ochrání,« slíbil Soj-
nek. Záchranné práce na kos-
tele přišly jen letos na 920 
tisíc, přičemž 500 tisíc inves-
tovalo město, 250 tisíc farnost
a věřící a 170 tisíc Minister-
stvo kultury.

Lešení, které již vyrostlo 
v okolí věže, zatím posloužilo
pouze k prohlídce »rozsahu
škod« a  určení postupu prací.
Samotná rekonstrukce se roz-
běhne až na jaře, protože sa-
nační malta vyžaduje teplotu
nejméně pěti stupňů nad nu-
lou. Třešničkou záchranných
prací bude oprava kříže a pras-
klé báně. Paradoxně se v ní,

jak bývá vesměs zvykem, ne-
našly žádné historické

písemnosti či arte-
fakty. Po opravě se
ale v báni nějaké
místo pro posel-
ství příštím gene-

racím určitě najde.

Pavel ČEMPĚL

Rekonstrukci kostelní věže už nešlo odkládat

▲ Stavba kostela Panny Marie Sedmibolest-
né ve Skřečoni začala roku 1912, ale kvůli
válce byla dokončena až v roce 1924. 

Narušení malty a cihel neunikne při bližším
pohledu ani laikovi. Foto: Pavel Čempěl

Podle Jana Sojneka je skřečoňský 

kostel architektonickým skvostem, který

je třeba uchovat pro příští generace.

▲
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»Nová škola« vzdělává děti už čtyři dekády

1) Během oslav výročí mohli pozvaní hosté nahlédnout i do výuky v jednotlivých třídách. 2) Také Jiřina Fismolová letos slavila - »stříbrnou svatbu«
se školou, na které působí už pětadvacet let. Od roku 1999 je její ředitelkou. Foto: Pavel Čempěl

Slavíme čtyřicátiny. Je to tak, i nej-
mladší z bohumínských škol je již dá-
mou v nejlepších letech. V rodném listě
má datum narození 1. září 1970. Ano,
narození, protože právě v den, kdy do
lavic usedlo 642 žáků a ve sborovně se
sešlo 29 učitelů a 5 vychovatelek školní
družiny, začala škola Čs. armády žít.

Každé výročí je příležitostí k ohlédnutí,
a tak mi dovolte, abych i já připomenula
nejdůležitější mezníky vývoje školy.

70. léta byla spojena se zaváděním nové
školní koncepce, v roce 1976 byla základní
docházka zkrácena na 8 let. 

80. léta zahájil nejpočetnější školní rok
1980/81, kdy se ve 27 třídách učilo 914 žá-
ků. Od roku 1983 se úspěšně rozvíjely ma-
tematické třídy a škola jako jedna z prvních
v regionu získala počítačovou učebnu.

90. léta byla ve znamení velkých změn.
Měnil se charakter výuky, škola v roce

1995 získala právní subjektivitu, začala se
věnovat i dětem tělesně nebo smyslově
postiženým, povinná školní docházka byla
opět prodloužena na 9 let.

A nové tisíciletí? »Nová škola« trpěla
neduhy stáří. A tak se díky nemalým fi-
nančním dotacím a pochopení našeho zři-
zovatele, kterým je město Bohumín, opra-

vovalo, vyměňovalo a modernizovalo. Zá-
roveň se měnilo zaměření školy i organiza-
ce právního subjektu. 

1. července 2001 se naší součástí stala
školní jídelna a tři odloučená pracoviště.
Od roku 2002 jsme zřídili třídy s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy.  K 1. lednu
2003 jsme se rozrostli o Mateřskou školu
Čáslavská, o rok později byl vybudován
atletický ovál. Od září 2005, po zrušení

v ý r o č í

zvláštní školy, jsme zřídili speciální třídy
pro děti se zdravotním handicapem. Ob-
rovská změna nás zastihla v roce 2007,
kdy jsme začali učit podle školního vzdělá-
vacího programu »Duhová škola«. V tom-
též roce začali naše učebny využívat i seni-
oři, studenti Univerzity třetího věku. 

Rok 2009 nám přinesl nádherný školní
dvůr, kde žáci tráví přestávky, je místem
pro výuku i pořádání kulturních akcí.

A co dodat? Snad jen přání. Tak ti, milá
školo, do dalších let přeji, abys i nadále by-
la místem, kde jsou si učitelé, žáci a rodiče
rovnocennými partnery, abys byla místem,
kde vládne přátelství a pracovní atmosfé-
ra, kde se žáci učí být sami sebou, kde hle-
dají pravdu a smysl života pod vedením
skvělých pedagogů, prostě těch, kteří mají
kantořinu v krvi. 

Jiřina FISMOLOVÁ, 
ředitelka ZŠ Čs. armády

Pro ty úplně nejmenší komi-
se připravila pětadvacet obřa-
dů vítání občánků, kterých se
zúčastnilo přes sto padesát dě-
tí se svými rodiči. Komise za-
jiš�ovala také návštěvy žáků
prvních tříd, kdy městští za-
stupitelé s malým dárkem víta-
li nováčky ve školních lavicích.

KPOZ zašti�uje také oceňo-
vání vybraných žáků a studen-
tů starostou Petrem Víchou.
Školy letos delegovaly na set-

kání patnáct nejúspěšnějších
žáků 9. tříd základních škol,
deset absolventů střední školy
a devět maturantů gymnázia.
Na další z akcí komise starosta
přijal šestačtyřicet dobrovol-
ných dárců krve.

Malým dárkem pro sedmde-
sátníky bylo v říjnu kulturní
vystoupení dechové kapely

Vracovjáci v kině K3. Deset
členek komise nezapomíná ani
na další jubilanty. Letos předa-
ly při osobní návštěvě 269 
oslavencům starším 80 let 
dárkový balíček a kytičku.

Nedílnou náplní práce ko-
mise je i příprava jubilejních
sňatků. Letos si na radnici při-
pomnělo zlatou svatbu pět
manželských párů a tři slavily
svatbu diamantovou. 

Závěrečnou akcí roku je
vždy návštěva v domovech dů-
chodců a v Ústavu sociální 
péče Domovinka s malým 
mikulášským balíčkem.

Matrikářky

Komise nezapomíná na malé ani na velké
Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) má za sebou velmi

plodný rok. V čele se svým předsedou Vilémem Bannertem
zorganizovala každý měsíc nejméně dvě tradiční akce pro 
Bohumíňáky všech generací.

b i l a n c e

p o z v á n k a

Den otevřených
dveří v gymnáziu

Gymnázium Františka Živ-
ného pořádá v sobotu 15. led-
na od 9 do 12 hodin Den otev-
řených dveří pro žáky 5. a 9.
tříd základních škol, jejich ro-
diče a širokou veřejnost. Zpří-
stupněny budou veškeré pro-
story školy, nově vybudované
odborné učebny, laboratoře,
posilovny, multimediální před-
náškový sál či tělocvična. 
Zájemcům o studium budou
zodpovězeny případné dotazy.

(bia)
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Protestní akce uzavřela brány škol i úřadu

Dveře radnice zůstaly během stávky zamčené. Lidé, kteří nesledují dění ve společnosti,
a neměli tudíž o stávce tušení, odcházeli s nepořízenou.Odborářka Zorka Ilyková 
vysvětlila, že stávka nebyla namířena proti voleným zástupcům města a už vůbec ne
proti občanům, ale proti pobuřujícím vládním škrtům. Foto: Pavel Čempěl

Zavřená radnice i školy.
Úředníci a pedagogové pod-
pořili 8. prosince celorepub-
likovou stávku státních za-
městnanců proti úsporným
vládním opatřením. Ze 127
zaměstnanců bohumínské-
ho městské úřadu se do stáv-
ky zapojilo 99 z nich. 

»Nestávkovali jsme proti naše-
mu vedení na radnici, ale proti
vládě a jejím úsporným krokům.
Nepopíráme, že je nutné šetřit,
ale škrty by měly být spravedlivé.
Na vyrovnání státní-
ho dluhu se musí po-
dílet všichni. Nejen
zaměstnanci a rodiny 
s dětmi, ale i politici,
kteří schvalovali pře-
dražené státní zakázky
a v klidu přihlížejí da-
ňovým únikům. Navíc
jsou tyto škrty jen začá-
tek. Vláda připravuje
další opatření, která bu-
dou vytahovat peníze 
z našich peněženek. Proto
cítíme, že by se střední
vrstvy mohly ocitnout na
hranici chudoby,« uvedla
Zorka Ilyková, předsedkyně
odborové organizace při měst-
ském úřadě.

Do
stáv-
ky se
s vý-

jimkou
školičky v Nerudově ulici za-
pojily také všechny mateřské 
i základní školy. Z 308 pedago-
gů a zaměstnanců škol se jich

protestní akce zúčastnilo 227.
Stávková účast tří čtvrtin pra-
covníků si proto vyžádala také
zavření všech bohumínských
škol. »Předem jsme informovali
rodiče, aby se na to mohli připra-
vit a zajistit si hlídání,« uvedla
vedoucí odboru školství, kultu-
ry a sportu Pavla Skokanová.

Pouze formálně se do stávky
zapojila Bohumínská městská
nemocnice a Centrum sociál-
ních služeb. Obě zařízení fun-
govala bez omezení, stejně ja-
ko kino, knihovna, aquacent-
rum i BM servis. 

Lucie BALCAROVÁ, 
tisková mluvčí

Mikulášskou delegaci nezastavila ani chumelenice

1) Předseda komise pro občanské záležitosti Vilém Bannert a místostarosta Lumír Macura vyrazili za klienty s krabicemi plnými dárků i v chumelenici.
2)Klienti Domovinky si pro »Mikuláše« připravili několik písniček. 3) Pohodová atmosféra s cukrovím a štamprličkou při nadílce v Domově Jistoty. 

»Nedočkavý« Mikuláš. Už s předstihem, v pátek 3. prosince, se
mohli z nadílky těšit senioři Domova Jistoty a klienti Denního
stacionáře Domovinka. Jako každoročně k nim zavítali zástupci
města s dárkovými balíčky. Letos jich rozdali bezmála sto padesát.

Ovšem ani »mikulášská delegace« neodjížděla ze setkání s prázd-
nou. Klienti Domovinky ji obdarovali vlastnoručně vyrobenými
vánočními ozdobami a na rozloučenou přidali i milou písničku.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Účinným bojem s plísní je intenzivní větrání

Nájemci si musí uvědomit,
že vlhkost v bytě zvyšuje kro-
mě vaření, koupání, praní 
a sušení prádla také nadměrné
pěstování květin, velká akvá-
ria, či kapající kohoutky. Jestli-
že se zvýšená vlhkost projeví,
měli by omezit zmíněné »mok-
ré aktivity« a zajistit řádné vy-
tápění a větrání. Na škodu ne-
ní ani použití přípravků na
snižování plísní - pohlcovačů
vlhkosti.

Vlhkost v by-
tech a s ní sou-
visející plíseň
se paradoxně projevuje nejčas-
těji v bytech s naprosto těsný-
mi plastovými okny. Ty totiž
brání jakémukoliv proudění
vzduchu mezi venkovním pro-
středím a interiérem. Původní
dřevěná okna alespoň mini-
málně větrala vlivem netěs-
nosti. Proto je důležité u bytů
s plastovými okny věnovat

větrání zvýšenou pozornost 
a využívat také mikroventilaci,
která je nedílnou součástí no-
vých oken.

Skutečnost, že plastová ok-
na zvyšují riziko tvorby plísní

je všeobecně
známa. Přesto
obdrželi všich-
ni nájemci při

instalaci oken informativní le-
táček. Jsou v něm instrukce, že
větrat by se mělo krátkodobě 
a častěji při zcela otevřeném
okně. Tak se v pokoji vymění
velký objem vzduchu, aniž by
se razantně snížila teplota.
Rovněž nábytek by neměl stát
těsně u zdí, u kterých hrozí vy-
tvoření plísně. Mezi nábytkem

a stěnou je třeba nechat mezeru,
která zajistí proudění vzduchu. 

Pokud bude nájemce byt
řádně vytápět a omezí vlhkost
na únosnou míru, pravděpo-
dobnost vzniku plísně se sníží
na minimum.

Stanislav SVRČINA, 
majetkový odbor

a k t u á l n ě

Jako každoročně od podzimu do jara dochází v bytech vli-
vem venkovního ochlazení k riziku tvorby plísní. Nebezpečí
se zvyšuje, pokud se v bytě drží nízká teplota a vysoká vlhkost.
Nepříjemné následky na sebe nenechají dlouho čekat. V ro-
zích začínají vlhnout stěny, rosí se okna a po sklech stékají
kapky vody.

V případě poruchy je pro
občany kontaktním místem
vrátnice BM Servisu, telefon
800 900 242 nebo 596 092 460.
Pracovník si zaznamená jmé-
no volajícího, jeho telefonní
číslo, adresu bydliště a popis
problému. Informace pak pře-
dá na dispečink teplárenství
Elektrárny Dětmarovice (EDĚ),
kde dispečer určí předávací
stanici, která zásobuje dotčené

Ohlašování poruch v dodávkách tepla
Ve všech domech napojených na nový horkovod najdou ob-

čané na nástěnkách informace, jak postupovat v případě po-
ruch dodávek tepla (nedostatečné vytápění nebo teplota vo-
dy). Pro lepší osvětu připomeneme tyto zásady i zde. 

místo. Pokud to situace dovo-
luje, pokusí se poruchu odstra-
nit pomocí dálkového ovládání.
V případě, že dálková oprava
možná není, dispečer kontak-
tuje pohotovost. Podle provo-
zovatele předávací stanice
bu� zaměstnance ČEZ Teplá-
renské nebo BM servisu, kteří
havárii odstraní na místě. 
Informace o výsledku opravy
pak jde stejnou cestou jako 

prvotní hlášení, ovšem v opač-
ném sledu. Od pracovníka 
v terénu na dispečink EDĚ,
BM servisu a v čase od 9 do 20
rovněž volajícímu, který poru-
chu oznámil.

Martin ŠANGALA, 
Elektrárna Dětmarovice

Co když budu muset malému vyměnit
plenky? Kde malou nakojím? Tyto starosti už
mohou maminky, které plánují návštěvu
městského úřadu, hodit za hlavu. V prosinci
byla totiž na radnici zprovozněna speciální
místnost pro přebalování a kojení. 

»Inspiraci jsem si přivezla z Rakouska, kde jsou
přebalovací pulty naprosto běžné. Maminky je tam
najdou nejen na úřadech, ale i na nádražích nebo ve
větších supermarketech,« svěřila se Petra Kalicho-
vá z Centra mladé rodiny Bobeš. Myšlenku na
zřízení speciální místnosti nadnesla před časem
na schůzce komunitního plánování a samotnou
ji překvapilo, jak rychle byla uvedena do praxe.

Zázemí pro maminky malých dětí vzniklo 
v přízemí radnice úpravou bývalé šatny uklíze-
ček. Ve speciálním koutku mají k dispozici pře-
balovací pult, křesílko a umyvadlo. Místnost
přitom nemusí nutně sloužit jen návštěvnicím

Soukromí a komfort pro maminky s kojenci
úřadu. »Ze zákona mají právo v pracovní době kojit
i zaměstnankyně. Stačí když jim tatínek nebo babička
přinesou miminko do práce,« vysvětlila
Miroslava Šmídová z organizačního
odboru.

Klíč si mohou zájemkyně vy-
zvednout na infocentru. Provozní
doba je shodná s úředními hodi-
nami na radnici. (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Ilustrační foto

Ilustrační foto

n o v i n k y

Změny v parkování
Parkování za úplatu, ovšem

na privátním vyhrazeném mís-
tě. Rada dala zelenou pilotní-
mu projektu, který má otesto-
vat zájem a reakce motoristů.
Zkušebně byla vybrána tři par-
kovací místa, o která budou
zájemci licitovat.

Předplacená místa ano či
ne? Co město, to jiný přístup.
Zatímco někde bez komplikací
fungují, jinde je musí kvůli ne-
dostatku běžných parkovacích
míst rušit. V Bohumíně neby-
lo toto téma na programu dne,
až dosud. Rada si chce ověřit,
jestli by se tento systém ve
městě uplatil. Testovanou lo-
kalitou bude ulice Sv. Čecha. 

»O místa mohou motoristé lici-
tovat už první týden v únoru s tím,
že vyvolávací cena je šest tisíc na
jeden rok,« uvedl vedoucí odbo-
ru dopravy Pavel Vavrečka.
Akce se po roce fungování vy-
hodnotí a o dalších krocích roz-
hodnou ohlasy Bohumíňáků.

Další novinkou je změna sys-
tému parkování ve Studentské
ulici u ordinací lékařů. Na čtyři
doposud volná místa naproti
kinu se bude vztahovat známý
systém časově omezeného stá-
ní. Úprava má umožnit snazší
parkování na dosud perma-
nentně obsazených místech pa-
cientům při návštěvě lékařů.
Časový limit s použitím parko-
vacích kotoučů byl stanoven
na devadesát minut. (tch)



U
ž samotný nákup su-
rovin nebyl právě
standardní. Pětačty-

řicet kilo mouky, třicet kilogra-
mů másla a patnáct cukru.
Krom toho tucty vajec, kakao,
skořice či čokoládová poleva.
»Pro rodinu jsem samozřejmě
každoročně cukroví pekla, ale vy-
robit takové množství byl tak tro-
chu experiment,« přiznala Jiřina
Dadáková. A velmi pracný 
experiment. Kdepak nějaké

stroje, s každým kouskem cuk-
roví se musí člověk »pomazlit«
ručně. Pěkně vykrojit z vyvále-

ného těsta a po upečení
každý kus naplnit 

a nakonec na-
zdobit. A přes-
tože se na vý-

robě metráku cukroví podílela
pětice cukrářek, rukama jim
prošlo úctyhodných jedenáct
tisíc vánočních pamlsků.

V posledních letech se mno-
ho rodin místo vlastního peče-
ní poohlíží po levném cukroví
v Polsku. Nikdo nechce hanit

práci tamních cukrářů, ale 
i laik pozná, že se od tradičního
českého výrazně liší. Je větší 
a i přes svou rozmanitost chut-
nají všechny druhy prakticky
stejně. To našinec si potrpí na
chu�ovou pestrost a paní Da-
dáková to respektovala. Upek-
la čtrnáct druhů a  co kus, to
jiná chu�. »Je to tradice. Vždy�
Vánoce jsou jen jednou v roce,«
usmála se nad hotovým dílem.

Pavel ČEMPĚL

Když se zvuk line ze všech stran

Filmová představení si do-
sud musela vystačit s dnes už
překonaným systémem Dolby
Surroud. To se však nyní, 
mimo jiné i díky dotaci ve výši
sto padesáti tisíc ze Státního
fondu České republiky pro
podporu a rozvoj české kine-
matografie (SF), změní. Právě
instalovaný Dolby Digital ko-
nečně nabídne veškeré zvuko-
vé možnosti, kterými současné
filmy disponují. Celkem přijde
digitalizace zvuku v bohumín-
ském kině na 637 tisíc.

Výhodou nového zvukové-
ho systému je, že ho lze využít
na stávajících promítacích

strojích. I filmové pásy jsou 
totiž opatřeny šestikanálovým
audiem. 

Do budoucna tudy ale cesta
nevede, protože i klasickým
filmovým kotoučům zvoní
hrana. Mnohé nové filmy už
se na pás vůbec nekopírují 
a distribuují se výhradně v di-

n o v i n k y

gitální podobě. »Nový audio
systém je prvním krokem k tomu,
abychom digitalizovali celé kino.
Příští rok proto budeme žádat SF
o dotaci na digitalizaci obrazu
včetně 3D projekce,« sdělil ředi-
tel K3 Karel Balcar.

Digitální obraz přináší ne-
všední zážitky nejen divákům,
ale usnadňuje práci i provozo-
vatelům kin. Odpadá totiž
proces převážení filmových
kotoučů z biografu do biogra-
fu. Kino si zkrátka pořídí kopii
filmu na digitálním nosiči,
který už pak nemusí nikam
vracet nebo půjčovat, a pouze
si k němu dokoupí promítací
licenci.

Pavel ČEMPĚL

Vrtulník letící nad hlavou, strašidelné vybafnutí za zády, či
naopak romantický koncert, při kterém se ocitnete uprostřed 
orchestru. Plnohodnotným audio prožitkům při sledování
filmu už nic nestojí v cestě. V těchto dnech dorazil prostorový
zvukový systém i do bohumínského kina.

Vánoční »Čajka«
Farní sbor Slezské církve 

evangelické augsburského 
vyznání v Bohumíně pořádá 
v rámci projektu Fara dokořán
další setkání mladých »Klubo-
vá čajka«. Posezení u konvičky
čaje s vánočním programem se
uskuteční 18. prosince od 16
do 20 hodin v modré vile 
u parku Chopina. (pasz)

Psí útulek o svátcích
Útulek pro psy ve Větrné 

ulici v Šunychlu bude v pro-
sinci otevřen veřejnosti ve
standardních časech; v pondě-
lí, čtvrtek a pátek od 15 do 17
hodin, v úterý od 7 do 9 a v ne-
děli od 14 do 18 hodin. Jedi-
nou výjimkou bude Štědrý den 
a Silvestr, které připadají na
pátek. Po oba dny bude útulek
pro veřejnost uzavřen. (red)

A� je u stromečku co mlsat
Upéct dva tři »plechy« cukroví, pro zručné kuchařinky žádný pro-

blém. Co když je ale toho cukroví metrák? To už chce pořádný systém,
organizaci práce a nejedny zručné ruce. A právě s takovou výzvou se
letos vůbec poprvé popasovala cukrářka Jiřina Dadáková z Nové Vsi.
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▲ Jiřina Dadáková se »vzorkem« 
z více než jedenácti tisíc kousků.

Metrák cukroví úhledně srovna-
ný v krabicích. Pro letošek hotovo.
Příští maxivárka možná zase až
napřesrok. Foto: Pavel Čempěl

▲
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Inženýrské sítě pod domem či pozemkem

Integrovaný plán rozvoje města -
ukončení výzvy

6. ledna 2011 bude ukončena výzva č. 2 k předkládání 
žádostí o dotace v oblasti regenerace bytových domů, kterou
město vyhlásilo 19. října 2009. Rozhodla o tom rada města na
svém zasedání 6. prosince. 

Důvodem ukončení je vyčerpání finančních prostředků urče-
ných pro tuto výzvu. Jakmile budou probíhající projekty ukončeny
a vyúčtovány, město vyhlásí další výzvu dle zbylých prostředků. 
Integrovaný plán rozvoje města umožňuje městu i ostatním vlast-
níkům bytových domů vyměnit okna, zateplit či nahradit starý 
výtah novým, a to vše s podporou státu. Informace k Integrovanému
plánu rozvoje města (IPRM) můžete získat na webu města. (red)

PORODNÉ: Nárok na po-
rodné vzniká jen u narození
prvního dítěte a týká se pouze
rodin, jejichž příjem nepřekro-
čí 2,4násobek životního mini-
ma. Tu tvoří, stejně jako u pří-
davku na děti, společně posu-
zované osoby. Výše porodného
činí 13.000 Kč, u vícerčat 19.500
Kč. Změny se týkají rodin, ve
kterých se dítě
narodí nejdříve
k 1. lednu 2011.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚ-
VEK: Nově se postupuje u tak-
zvané tříleté a čtyřleté varian-
ty a týká se rodičů, kterým se
dítě narodilo od 2. 2. 2009 do
28. 2. 2010. Rodič, který hodlá
čerpat příspěvek do tří let dítě-
te, si musí tuto variantu sám
vybrat nejpozději do 28. 2.
2011. Výše dávky zůstává stej-
ná, tedy 7.600 Kč měsíčně.
Pokud si rodič »tříletou vari-
antu« nezvolí, bude od března
2011 automaticky zařazen do
»čtyřleté varianty« s výší dáv-
ky 3.800 Kč měsíčně. 

Rodiče, kterým se dítě naro-
dilo 1. 3. 2010 a později, si bu-

dou moci tříletou variantu
zvolit vždy jen do konce měsí-
ce, ve kterém dítě dovršilo de-
vět měsíců. Výše dávky se ne-
mění a činí 7.600 Kč měsíčně.

Rodičům, kterým se dítě na-
rodilo do 1. 2. 2009, se změny
netýkají a jejich příspěvky
»doběhnou« postaru.

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK:
Jako dávka
státní sociální
podpory zani-

ká. Existuje však výjimka. No-
vě mají na sociální příplatek
nárok od 1. 1. 2011 do 31. 12.
2012 pouze rodiče, kteří pečují
o nezaopatřené dítě, které je
těžce zdravotně postižené, ne-
bo dlouhodobě nemocné, ne-
bo je postižený či dlouhodobě
nemocný jeden z rodičů a sou-
časně je sám nezaopatřeným
dítětem. 

Ostatních dávek státní soci-
ální podpory se změny netýka-
jí. Podrobné informace získáte
na kontaktním místě nebo na
www.mpsv.cz.

Radomír HRNEK, 
Úřad práce Karviná

Dávky státní sociální podpory
čekají v roce 2011 změny

a k t u á l n ě

Přemýšlíte o koupi pozemku pro
stavbu rodinného domu? Chcete svou
vilku připojit ke stávajícím inženýr-
ským sítím? Město Bohumín nabízí 
občanům a firmám službu, díky které si
můžou zjistit průběh inženýrských sítí 
v okolí konkrétního pozemku či budovy.

»Tuto službu nabízíme už tři roky a za tu
dobu jsme přijali více než sto žádostí. Největší
zájem je o podklady pro projektovou doku-
mentaci k novým rodinným domům. Lidé si
také často ověřují existence sítí pro výsadbu
dřevin, budování oplocení a rekonstrukce růz-
ných staveb,« uvedl správce informačních
technologií Michal Kolovrat.

V Bohumíně působí asi deset správců
inženýrských sítí. Město má momentálně
k dispozici digitálními podklady Severo-
moravských vodovodů a kanalizací, plyná-
renské společnosti RWE, nebo telekomu-
nikačních firem O2 a PODA. Jednání
probíhají i se společností ČEZ, aby si 
občané mohli ověřit také průběhy elektro-
rozvodů a teplovodu. »Postupně se budeme
snažit rozšiřovat okruh správců sítí na maxi-
málně možný počet,« dodal Kolovrat. Upo-
zornil však, že městem poskytované plány,
by� pocházejí z oficiálních zdrojů, mají
pouze »informativní« charakter. Přesnou
polohu sítí totiž může garantovat jen kon-
krétní správce.

Jelikož se občané většinou zajímají o ob-
lasti s rozlohou do jednoho hektaru, jsou
tyto informace poskytovány zdarma do pě-
ti pracovních dnů od podání žádosti. Tu lze
zaslat na adresu kolovrat.michal@mubo.cz
s tím, že informace žadatel obdrží rovněž
elektronicky. Další možností je osobní ná-
vštěva v kanceláři A112 městského úřadu.

Aby tato služba mohla v budoucnu slou-
žit všem občanům, bude digitální technická
mapa města Bohumína součástí budované-
ho mapového portálu. Každý si pak bude
moci ověřit existenci inženýrských sítí v li-
bovolném místě díky internetu. Spuštění
mapového portálu se vzhledem k vazbě na
dotaci očekává v první půli roku 2011. (kol)

U dveří zaklepou Tři králové
V lednu to bude již jedenáct let, co v rámci celorepublikové

charitativní akce zaklepou koledníčci Tříkrálové sbírky na
vaše dveře. Sbírka je od svého začátku zaměřena na pomoc 
lidem, kteří si sami poradit nedovedou. Seniory, osoby bez
domova, maminky s dětmi v nouzi, sociálně slabší rodiny, zdra-
votně znevýhodněné občany či osoby v krizových situacích. 

Charita Bohumín 65 procent-
ním výnosem z Tříkrálových sbí-
rek podporuje Charitní domov
pro seniory, Denní centrum pro
osoby bez přístřeší, Občanskou
poradnu a Charitní šatník. 
Z loňské sbírky byla uhrazena
výměna oken v Domě pokojné-
ho stáří. Zbývajících 35 procent
sbírky jde na podporu celore-
publikových projektů Charity
České republiky a na meziná-
rodní humanitární pomoc.

Nemusíte se obávat, že by
vaší dobré vůle mohl zneužít
falešný »koledník«. Jen praví
koledníci budou mít ve svých
»třech darech« cukr,  jehož 

obal je potištěn logem a infor-
macemi o Tříkrálové sbírce.
Tyto cukry nelze nikde zakou-
pit, jelikož jsou vyrobeny spe-
ciálně pro potřebu sbírky. 

Tříkrálová sbírka 2011 pro-
běhne v Bohumíně a okolních
obcích od 1. do 14. ledna. Pro-
síme, myslete na to, že je třeba
hodně odvahy, aby naši koled-
níci, často z řad studentů, 
u vašich dveří zazvonili. Děku-
jeme občanům, že nejsou lho-
stejní k potřebám dalších lidí,
soucítí s komplikovanými lid-
skými osudy a zůstávají sbírce
i pro rok 2011 nakloněni.  

Charita Bohumín

Pozvánka na ples PZKO
Místní organizace PZKO v Bohumíně-Skřečoni pořádá

15. ledna v 19 hodin v sále Bochemie ples »Cesta kolem svě-

ta za 8 hodin«. Vystoupí taneční soubor Śmiłowice, k tanci

hraje skupina Sonata. Předprodej vstupenek v kanceláři

ČMSS na náměstí T. G. Masaryka od pondělí do čtvrtka od

9 do 16 hodin. Bližší informace na čísle 604 576 461. (red)
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Mládež své nadání nenechává zahálet
Talentová horečka zachvátila i Bohu-

mín. Ne však ta estrádní, ale ryze škol-
ní. Akce »Talent roku« má letitou tradi-
ci a je poctou žákům a studentům, kteří
slavili úspěch na sportovních, vědo-
mostních, nebo kulturně-uměleckých
soutěžích. Letos se ocenění dočkalo
dvanáct jednotlivců a čtyři družstva.

Kritéria pro udílení talentových cen
jsou odstupňována podle věku školáků. 
U dětí ze základních škol je to minimálně
třetí místo v soutěžích okresního formátu,
středoškoláci se musí vypracovat na
»stupně vítězů« nejméně v krajském klá-
ní. Kromě školáků se ale výrazu uznání
dostalo i jejich »koučům«, tedy učitelům.
»Vážíme si práce kantorů s nadanými dětmi.
Jednak u nich dokázali talent objevit, ale pře-
devším jej u dětí dále rozvíjejí,« vyzdvihla ú-
silí učitelů vedoucí odboru školství Pavla
Skokanová. (tch)

Všichni ocenění žáci, studenti i učitelé se zvěč-
nili podpisem do pamětní knihy.

Kantorům blahopřál Zdeněk Veselý coby předseda Komise pro výchovu a vzdělávání.
Foto: Pavel Čempěl

Přehled oceněných žáků 
a studentů
● Sport - družstva:

Plavání -Sobalík Filip, Warmuž Marek,
ZŠ Masarykova 

Plavání - Pilchovská Aneta, Šostá Si-
mona, Kursová Klára, Sedláková Petra,
Šaňková Lucie, ZŠ Masarykova

Plavání - Porwolík Vít, Změlík Marek,
Vícha Šimon, Viciaň Petr, Šablatura Ja-
kub, Hanák Martin, ZŠ Masarykova

● Sport - jednotlivci:
Silový čtyřboj - Menšík Roman, ZŠ Čs.

armády
50 m motýlek - Kalichová Tereza, ZŠ

Čs. armády

● Vědomostní soutěže - jednotlivci:
Olympiáda dějepisu - Kadlec Tomáš,

ZŠ Skřečoň
Soutěž v ruském jazyce - Sabela Mar-

tin, Gymnázium F. Živného
Soutěž v ruském jazyce - Moravíková

Jana, Gymnázium F. Živného
Eurorebus - Kachlová Tereza, Gymná-

zium F. Živného
Eurorebus - Frodlová Aneta, Gymnázi-

um F. Živného
Bobřík informatiky - Vojtíšek Jiří,

Gymnázium F. Živného
Soutěž »Daniel« - Glacová Denisa,

Gymnázium F. Živného
Kadeřnická soutěž - Šlezingerová Ma-

rie, SŠ Bohumín

● Umělecké soutěže - družstva:

Jaro přišlo k nám - Kroščenová Karolí-
na, Kroščenová Kateřina, ZŠ Čs. armády

● Umělecké soutěže - jednotlivci:
Recitační soutěž - Holaschke Ondřej,

ZŠ Masarykova
Umění nás mění - Stoklasa Jonáš,

Gymnázium F. Živného (red)

Tři studenti bohumínského gymnázia se
25. listopadu zúčastnili dějepisné soutěže 
v Chebu. Devatenáctý ročník mezinárodní
soutěže, letos na téma »Století stavovské mo-
narchie«, hostilo místní gymnázium. Do sou-
těže bylo přihlášeno 68 tříčlenných družstev
z celé republiky i ze Slovenska.

Bohumínský tým vedený profesorkou Davi-
dovou tvořila Denisa Glacová, Jana Hübschma-
nová a Ondřej Chýlek. Jelikož je cestování na
druhý konec Česka časově náročné, vyrazili
jsme již ráno den před soutěží. V Chebu jsme si
nemohli nechat ujít prohlídku náměstí a výsta-
vu českého impresionisty Antonína Slavíčka 
v místní výstavní síni. Díky skvělé organizaci

nás večer čekal autobus a odvezl všechny účast-
níky do hotelů ve Františkových Lázních.

Soutěž začala druhý den ráno. Účastníky při-
jel podpořit i přední český historik Petr Čornej,
nebo žurnalista Stanislav Motl. Soutěžící prošli
čtyřmi koly soutěže, ve kterých museli prokázat
své znalosti. Každý účastník si odnesl knihy a
menší pozornosti od sponzorů, vítězná družstva
pak opravdu hodnotné ceny. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem spon-
zorům a organizátorům za dary a užitečné zku-
šenosti. Také doufáme, že se družstvo našeho
gymnázia bude moci zúčastnit i dalších ročníků,
i když jsme na první místa letos nedosáhli. Ales-
poň máme co zlepšovat.

Jana HÜBSCHMANOVÁ

Studenti se trumfovali znalostí historie S úsměvem 
do Nového roku
● S manželkou si často vyměňujeme
názory. Přicházím se svým názorem 
a odcházím s jejím.

● Myslím si, že lidé by měli chodit bo-
sí, protože je to opravdu mnohem
zdravější. Například já, když se ráno
vzbudím obutý, tak mě pak celý den
ukrutně bolí hlava a ještě ke všemu
mám hroznou žízeň..!

● Víte, proč jsou svobodní muži štíhlí
a ženatí oplácaní? Svobodný muž při-
jde do kuchyně, otevře ledničku, tam
nic nového a jde spát. Ženatý přijde
do ložnice, v posteli nic nového a jde
do ledničky.



»Kartičky s prosbou o bílé Vá-
noce, dárečky a spokojenost všem
lidem byly sice předtištěné, ale
každý účastník si ten svůj vlastno-
ručně podepsal,« prozradila uči-
telka Jana Planková. Originální
akce se pořádá už čtvrtým rokem
a zatím nejvíce přáníček, více
než sto tisíc, odcestovalo v rámci
celé republiky leteckou poštou 
v roce 2008. Letos se do pokusu 
o rekord přihlásilo sto osmdesát
obcí, škol nebo sdružení. Z našeho
okresu ale pouze Havířov a právě
bohumínská škola. (tch)
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Mikuláš i s berlí v ruce šlápl do pedálů

Během slavnostního otevření brázdil cyklostezku zvláštní peloton. Lídra Mikuláše se v těsném závěsu držel anděl a na případný únik se ze zadních pozic
připravoval pekelník. Další andělé a překvapivě i čerti šířili během otevření mezi dětmi dopravní osvětu a rozdávali pamlsky. Foto: Pavel Čempěl

Nová tříkilometrová cyklostezka se 
6. prosince dočkala slavnostního otevření.
Datum přímo svádělo k návštěvě Miku-
láše a prognózy se naplnily. Světec se zje-
vil s nezbytným doprovodem, aby spolu
s čertem a andělem novou stezku pokřtili.
A jak jinak, než na bicyklu.

Otevírání cyklostezky v prosinci by jinde
zavánělo Kocourkovem, ale Bohumín má
zkrátka svá specifika. Bez nadsázky se mu
říká »český Vietnam«, protože tady kvůli
absenci městské dopravy jezdí na kole

všechny generace bez ohledu na roční dobu
a počasí. Město proto počítá s tím, že kro-
mě chodníků a komunikací bude odklízet
sníh i na cyklostezce.

»Stezka je na komunikacích, které spravuje
kraj. Proto jsme s ním uzavřeli smlouvu, že sníh
na cyklostezce budeme uklízet my. I když v zimě
nebude situace na trase úplně optimální, bude-
me se snažit, aby byla sjízdná. Je to však první
sezona, kdy ještě nemáme ›osahaný‹ optimální
způsob údržby, a tak žádáme cyklisty o shovíva-
vost,« uvedl Ivo Lenoch z odboru životního
prostředí a služeb.

Nová cyklostezka vyrostla na dvou nejfre-
kventovanějších ulicích, Štefánikově a Šu-
nychelské. Je bezbariérová a obousměrná.
Po její trase přibylo také pět nasvětlených
přechodů pro chodce. Náklady na novou
stezku činily devět milionů s tím, že město
na její vybudování získalo dotaci z evrop-
ských fondů ve výši zhruba osmi milionů.

Lucie BALCAROVÁ

Přáníčka cestovala k Ježíškovi leteckou poštou
Šest set osmdesát fialových balonků se v jediném okamžiku

vzneslo k nebi ze dvora ZŠ Čs. armády. Škola, její žáci, učitelé 
i rodiče se totiž připojili k celostátnímu pokusu o český rekord - 
vypustit najednou co nejvíce balonků s přáním pro Ježíška.

Děti ze základní a mateřské školy Čs.

armády se akce zúčastnily už podru-

hé. K synchronizovanému vypuštění

balonků v celé zemi vyslalo impuls

nejmenované rádio. 

Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÝCH FONDŮ 

PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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Hoši odložili mobily a uchopili činky
Čtyřiašedesát siláků z pěti

bohumínských škol si 1. pro-
since vykasalo rukávy a před-
vedlo souhru všech svalů. 
Žáci šestých až devátých tříd
se na půdě gymnázia utkali 
v silovém čtyřboji, pořáda-
ném místním školním spor-
tovním klubem.

12. ročník soutěže prověřil
kondičku mladých sportovců
kvartetem tradičních disciplín.
Na pohled efektní, ale nesmír-
ně náročný byl tlak činky vleže
neboli »benchpress«. Bicepsy 
a zádové svaly dostaly zabrat ta-
ké při shybech na hrazdě a za�a-
tá břicha byla vidět při sedech
lezích. Jako zdánlivě »relaxač-
ní« disciplínu, při které rozho-
duje spíše mrštnost, brali mladí
sportovci trojskok snožný.

Organizátoři soutěži si bo-
hužel museli postesknout,
že zájem mladých o sport
rok od roku upadá a za
pár let budou mít všich-
ni maximálně vytréno-
vané prsty od klávesnic
počítačů a dotykových
displejů mobilních tele-
fonů. Zatím se ale naštěs-
tí stále najde parta jino-
chů, kterým stojí za to zapů-
sobit na spolužačky atleticky
vypracovanou figurou. (tch)

1) Benchpressy jsou disciplínou pravých svalovců. 2)Trojskok snožný, 
aneb jak na tři odrazy doletět co nejdál. Foto: Pavel Čempěl

Výsledky městského kola silového čtyřboje
Mladší žáci: 1. Martin Hanák, ZŠ Masarykova; 2. Tomáš Šebesta,
ZŠ Masarykova; 3. David Brantol, ZŠ E. Beneše

Starší žáci: 1. Mario Eckert, ZŠ Beneše; 2. Jiří Žáček, gymnázium;
3. Tomáš Pompa, ZŠ Masarykova

Družstva: 1.ZŠ Beneše; 2.ZŠ Masarykova; 3.Gymnázium; 4.ZŠ Čs.
armády (red)

Potáplice severní (Gavia arctica)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (68)

Potáplice mají tělesné tvary
přizpůsobené k potápění pod
vodní hladinou, kde loví drob-
né rybky. Prsty nohou spojují
plovací blány, takže je tito po-
tápěči používají jako pádel.
Nohy jsou posunuty mnohem
více dozadu než u ostatních
ptáků - tato adaptace jim sice
zvyšuje rychlost potápění, na
druhou stranu ale způsobuje

komplikace při vzletu z vodní
hladiny a při chůzi po souši,
která je dost neobratná.

V silném mrazu plocha Vr-
bického jezera rychle zamrzla,
takže potáplice už neměla k od-
letu dostatečnou »vzletovou
dráhu«. V ledu nepřimrzla jen
díky pětici labutí, které pohy-
bem svých těžkých těl zabránily
zamrznutí plochy o velikosti asi

250 x 150 centimetrů. V této
pasti byla potáplice objevena v
neděli ráno 5. prosince. D.
Boucný svolal své přátele a vě-
zeň byl pomocí gumového člu-
nu vyloven, okroužkován a vy-
puštěn na přilehlém toku Od-

ry. Za svůj život vděčí potáplice
čtveřici ostravských ornitologů
(Dušanu a Lu�kovi Boucným,
J. Stolarczykovi a J. Mayerovi),
jimž svým příspěvkem vzdá-
vám dík za tento záslužný čin.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Potáplice u nás nehnízdí, ale na tahu a v zimě se k nám za-
toulávají až čtyři druhy těchto krásných vodních ptáků, zdál-
ky připomínajících potápky nebo kormorány. V sobotu 
4. prosince jsme ve Vrbici zjistili potáplici severní. Tato zastáv-
ka se pro ni stala málem osudnou, protože hned následujícího
dne byla uvězněna v maličkém prostoru vodní hladiny na 
jinak zamrzlé ploše jezera. 
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Co nás letos neminulo a co nás čeká 
Na slovíčko s představiteli šesti bohumínských organizací, společností a firem

BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ
NEMOCNICE

Povodně, to byla
pro nás asi nejvý-
znamnější událost ce-
lého roku. O evakua-
ci pacientů a násled-
né rekonstrukci sute-
rénních prostor už se
popsaly stohy papíru.
Kromě této velké in-
vestice stojí za zmínku

zateplení a nová fasáda budovy údržby 
a operačního pavilonu A, nebo pokračující
rekonstrukce ošetřovatelského oddělení.
Letošní mediálně známá výzva »Děkuje-
me odcházíme...« u nás nepadla na úrod-
nou půdu. Ani jeden lékař neodchází, 
a personální situace je stabilizovaná. 

Rok 2011 bude zřejmě nejsložitější v no-
vodobé historii českého zdravotnictví.
Poprvé za 20 let nás čeká výrazný pokles
úhrad od zdravotních pojiš�oven. Cítíme
však velkou podpora města a jsme to při-
praveni zvládnout, by� za cenu úsporných
opatření. Investice se ale v žádném přípa-
dě nezastaví, možná jen mírně zpomalí.
Největší medicínskou událostí by mělo být
pořízení biochemického analyzátoru do
laboratoře a akreditace naší laboratoře,
která by nejpozději do konce roku 2011
měla být certifikovaným pracovištěm.

Vojtěch BALCÁREK, ředitel

K3 Bohumín

Rok 2010 pro celou
»kátrojku« znamenal
další spršku kultur-
ních akcí i promítání
v kině, tisíce vypůjče-
ných knih, ale také
nespočet inovací. Po-
vodně nám všem po-

mohly zamyslet se nad mezilidskými vzta-
hy a nad tím, že Bohumín je plný lidí, kte-
ří nejsou lhostejní k osudům těch dru-
hých. Moc oceňuji a vážím si maximálního
pracovního nasazení všech zaměstnanců
a spolupracovníků z K3 Bohumín, kteří
letos stojí za téměř 800 akcemi pro veřej-
nost, které jsme uspořádali, a které navští-
vilo téměř 150 tisíc lidí.

A co popřát do roku 2011? Samozřejmě,
abychom uměli vnímat nejen sami sebe,
ale i druhé a uměli je respektovat. A jestli
můžeme mít i jedno přání my, tak aby se
nám podařilo zdigitalizovat kino a aby-
chom uměli nabízet filmy ve větší kvalitě 
a přinesli tak do Bohumína i 3D projekce.

Karel BALCAR, ředitel

BOSPOR s.r.o.
I přes pokračující 

ekonomickou krizi,
dopravní nedostup-
nost sportovních zaří-
zení a nepřízeň počasí
jsme dokázali v roce
2010 udržet úroveň
nabízených služeb na

velmi vysoké úrovni. Mezi aktivity, které
můžeme vyzdvihnout, patří především ob-
hajoba prvenství v celorepublikové soutě-
ži Plave celé město, výborně zvládnutá ak-
ce pro žáky Bezpečná voda, Večer s aqua-
aerobikem pro ženy a také Běh do schodů.
Svými úspěchy se může chlubit i plavecká
škola Bosporu, která letos oslavila pět let
svého působení.

Společnost se také aktivně podílela při
pomoci postiženým povodněmi, kterým
poskytla ubytování v Penzionu ve věži a na
Zimním stadionu. V prostorách aquacent-
ra bylo zřízeno výdejní místo humanitární
pomoci pro občany ze zatopených oblastí.

Na zimním stadionu jsme navázali na
úspěšnou školu bruslení, které se letos zú-
častnilo bezmála 70 dětí. Zahájili jsme
stavbu rolbovny, ve které bude mimo jiné
výměníková stanice rozvodu tepla pro
zimní stadion, šatny hokejového klubu 
a »malovaný domeček«. Na podzim byla
zahájena výuka dopravní výchovy na nově
vybudovaném dětském dopravním hřišti,
které je součástí Hobbyparku. 

Mnoho plánů máme i pro příští léta 
Z těch větších je to zahájení výstavby hřiš-
tě zábavného golfu poblíž aquacentra. Ne-
malé změny chystáme i na zimním stadio-
nu, kde dojde k výměně mantinelů, ple-
xiskla a osvětlení.    

Jan ROZSYPAL, ředitel

BM servis, a.s.  
Rok 2010 můžeme

hodnotit jako rok 
úspěšné práce. Zajiš-
�ovali jsme kvalitně 
a za přijatelné ceny
svoz a likvidaci ko-
munálního odpadu,
výrobu tepla a teplé

užitkové vody pro domácnosti, údržbu do-
mů a bytů, čištění, údržbu komunikací 
a veřejného osvětlení. 

Mezi nejnáročnější úkol, se kterým jsme
se vyrovnali, patřilo zajištění rekultivace
I. a II. etapy skládky komunálního odpadu
a vybudování její III. etapy. Byla to  inves-
tiční akce ve výši přesahující 65 milionů.

Její realizace zajistí možnost dalšího sklád-
kování v horizontu zhruba patnácti let při
udržení přijatelné ceny pro občany Bohu-
mína.

Pokračovali jsme v opravách i realizaci
nových chodníků v objemu 3858 m2. Za-
jiš�ovali jsme zaměstnávání v oblasti ve-
řejně prospěšných prací. Podíleli jsme se
na přípravě realizace dodávek z centralizo-
vaného zásobování tepla, kde budeme 
i nadále významným dodavatelem tepla.

V roce 2011 chceme i nadále kvalitně 
zajiš�ovat námi poskytované služby pro
občany města. V duchu našeho motta 
»Jsme s vámi, protože jsme tu pro vás!«

Závěrem bych jménem všech zaměst-
nanců BM servisu rád popřál všem čtená-
řům klidné a spokojené prožití vánočních
svátků a v roce 2011 hodně zdraví a spoko-
jenosti .

Stanislav VETCHÝ, výkonný ředitel 

POLICIE ČR
Jedním z hlavních

kritérií ovlivňujících
mé hodnocení právě
končícího roku je 
úroveň vzájemné spo-
lupráce občanů s po-
licií, nebo� teprve na
jejím základě může-

me úspěšně a efektivně naplňovat své cíle.
V této souvislosti jsem velmi potěšen, že
se tato spolupráce neustále zlepšuje, obča-
né získávají větší důvěru v policisty, kte-
rým pak předávají své poznatky a sami se
tak spolupodílí na zajiš�ování bezpečnost-
ního klimatu ve městě.

Poznatky občanů v mnoha případech
přispěly k vyhledání rizikových míst, na
která se zaměřil dohled policistů, kterým
se tak lépe dařilo předcházet protiprávním
jednáním. Vedle meziročního snížení ná-
padu trestné činnosti, o více než 150 trest-
ných činů, se v letošním roce podařilo zjis-
tit pachatele u téměř každého druhého
oznámeného trestného činu.

Ačkoli nebylo v roce 2010 vše ideální, 
a ne vše se nám podařilo úspěšně realizo-
vat, mohu rok 2010 hodnotit jako úspěš-
ný. 

Občanům města přeji klidné prožití vá-
nočních svátků, mnoho úspěchů a pohody
v novém roce. Přeji všem Bohumíňákům,
aby se ve svém městě mohli cítit bezpečně,
a aby každý jejich kontakt s policií posilo-
val důvěru v naši vzájemnou spolupráci. 

Martin WASTL, vedoucí oddělení



Přestože budou speci-
alisté sníh ze střech, zejména ve frekven-
tovaných ulicích, průběžně shazovat, vždy
je lepší být ve střehu. »Chodce to většinou
ani nenapadne, ale v zimě by se v blízkostí do-
mů měli dívat i nad sebe. A pokud tam něco
visí, je bezpečnější přejít na protější chodník,«
radí Beňovič. (tch)
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sváteční  přání  

v roce 2011
BOCHEMIE, a.s.

Rok 2010 byl roz-
manitý. Na jedné
straně pokračující
krize ve stavebnictví,
která neprospívala
části naší produkce,
určené právě staveb-
ním firmám i indivi-

duálním stavebníkům. Na straně druhé
citelné oživení poptávky po naší produkci
v Asii, úspěšné uchycení značky SAVO na
nových trzích (zejména dobrý nástup 
v Rumunsku) a posílení pozice této pro-
duktové řady na trhu domácím. Současně
náročný, ale z pohledu dlouhodobého roz-
voje Bochemie velmi potřebný, start roz-
hodujících projektů v takzvaném »green
byznysu«, který je spojením ekologického
a ekonomického chování a řeší nejsložitější
problémy současného světa - od čistoty vod,
přes recyklaci materiálů až po nové zdroje 
energií nebo vyšší kapacitu zdrojů už využí-
vaných. K tomu všemu je nutné přičíst opa-
kované povodně, které se dotkly nás, ale ze-
jména našich zaměstnanců, občanů Bohu-
mína, i chodu města. Je tedy zřejmé, že jsme
prožili poměrně složité období. 

Pro příští rok věříme v úspěch všech na-
startovaných aktivit a současně doufáme,
že se našemu městu a jeho občanům, tedy
našim sousedům, už vyhnou přírodní živly
i lidská smůla. 

Ladislav KRAUS, generální ředitel 

Díky za podporu
Společnost pro podporu mentálně po-

stižených ČR, místní organizace Bohumín
přeje všem svým členům, příznivcům 
a sponzorům krásné a pohodové Vánoce 
v kruhu svých blízkých, hodně zdraví 
a osobní pohody v roce 2011. Zároveň 
děkujeme našim sponzorům, bez jejichž
přispění by nebylo možné uskutečnit
všechny naše akce. Jsou to Bospor, lékárna
Clara, město Bohumín, Alfréd Michalík,
Jaroslav Ulman a restaurace Zlatý Jelen.

Blanka RYŠAVÁ

Domovinka děkuje
Dovolujeme si touto cestou poděkovat

společnosti Poda, panu Petru Pensimuso-
vi, paní Pavle Hasprúnové, paní Elišce
Koblihové a panu Rostislavovi Podeszfovi
za finanční a materiální podporu činnosti
sociálních služeb denního stacionáře Do-
movinka. Všem přejeme pěkné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví, pohodu 
a pracovní úspěchy v roce 2011.

Centrum sociálních služeb Bohumín

za krkem »lavinu«

Koukat pod nohy v zimních mě-
sících nestačí. I nad hlavou mnoh-
dy číhá nebezpečí. Aby těch rizik
bylo co nejméně, to je úkolem
odborníků na odklízení sněhu
ve výškách. Na sedlové střechy,
kam se většina z nás neodváží
ani v létě, se s hrábly v rukou
vydávají vstříc sněhu a ledu.

Největší nepříjemnosti spolu 
s bohatou sněhovou nadílkou
přináší obleva, nebo i jen dočas-
né oteplení. Těžký sníh, šikmá
střecha a přitažlivost zemská, to je zrádná
kombinace. »Sníh musí ze střechy pryč dřív,
než se sám uvolní. Při jeho odklízení je nutné
odstranit také rampouchy,« říká lezecký spe-
cialista Igor Beňovič, kterému práce ve
výškách nečiní větší potíže. Led ve žlabech
se ale podle něj nechává roztát samovolně,
protože »násilné« odstranění by mohlo
napáchat více škody než užitku. 

Na závratě nesmí odborníci na shazování sněhu ani

pomyslet. I přes bezpečné jištění lanem není práce na

šikmých střechách pro každého. Foto: Pavel Čempěl

● Při sexu s blondýnou ON: »Bereš prášky?« - ONA: »Jen
někdy. Když mě bolí hlava.«

... jsem věděl, že si na nás něco vymyslí. Nepřichystali led

S úsměvem do Nového roku
● Zámožný padesátník sedí u baru, když kolem něj pro-
chází pohledná blondýnka. Svůdně se na muže podívá 
a říká: »Za dva tisíce pro tebe udělám cokoli, pokud to po-
píšeš maximálně třemi slovy.« Chlapík se zamyslí, vytáhne
z portmonky dvě tisícovky a povídá: »Vymaluj mi barák.«
● Na vojenském výcviku kapitán zavelí: »Te� se budete
plazit po rovné zemi!« - »Země je kulatá,« ozve se z na-
stoupené jednotky.- »Kdo to řekl?« - »Koperník«. - »Koper-
ník, dva kroky vpřed!«
● Naštvaný host v restauraci se marně domáhá obsluhy 
a nakonec hlasitě zakřičí: »Pane vrchní, máte ucpané
uši?« A vrchní na to: »Moment, zeptám se v kuchyni.«

Nestačíte ani mrknout a máte 
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Volný vstup 
do AQUACENTRA

Bohumín

AKCE 1 + 1
S tímto kuponem obdržíte

k zakoupené vstupence pro
dospělého 1 VOLNÝ VSTUP.

✁

Čtyřicítka pěti až jedenáctiletých dětí se 
zúčastnila v tělocvičně ZŠ Čs. armády prvních
závodů s názvem »Mikulášovy překážky«. Ně-
komu to šlo lépe, někomu hůře, ale všechny
děti se snažily o co nejlepší výkon, protože
chtěly dokázat přítomným rodičům a praro-
dičům, že se už od září něco naučily.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali Filip 
Vančík, Ondřej Kiška, Lukáš Burda, Eva Seidle-
rová, Žaneta Denkerová a Viktorie Juchelková.
Diplomy a hezké ceny všem předal Mikuláš 
Lukáš. Potěšitelné bylo, že se na stejné trati
dobrovolně zapojilo do soutěže také sedmnáct

Hattrick vzpěračů se podařil
V sobotu 4. prosince se 

uskutečnilo finále vzpěrač-
ské ligy juniorů, kterým byl
pověřen náš oddíl vzpírání
O. S. Bonatrans Bohumín.
Do tohoto finále postoupilo
po dlouhodobé části šest nej-
lepších družstev z celé České
republiky. Náš  vzpěračský
oddíl obhajoval titul mistra
České republiky, který získal
v předchozích dvou letech.

Také v tomto roce jsme byli
velkými favority na celkové 
vítězství. Nakonec se překva-
pení nekonalo a titul zůstal
doma. Na druhém místě skon-
čili vzpěrači Havířova, třetí
Nový Hrozenkov, dále Rotas
Rotava, Sokol Zlín a na šestém
místě TŽ Třinec.

Na našem úspěchu se podí-
leli Jan Gasior, Jiří Gasior, Petr
Sedláček, Jakub Jureček, 
Jakub Sobala, Jan Mirga a tre-
nér Petr Tepliček. Vítězné bohumínské družstvo: trenér Petr Tepliček, Petr Sedláček, 

Jan Gasior, Jiří Gasior (stojící zleva); Jakub Jureček, Jan,Mirga , Jakub
Sobala (sedící zleva). Foto: O. S. Bonatrans Bohumín 

Jakub Jureček ve finále vzpěrač-
ské ligy juniorů.

Jiří Gasior a Jakub Jureček
startovali bezprostředně po
návratu z ME Juniorů do 20
let na Kypru. Jirka tam skončil
na dvanáctém místě a Jakub
obsadil devátou pozici. Dále se
tohoto mistrovství zúčastnila
Hanka Gasiorová, která ve
svých sedmnácti letech obsa-
dila mezi dvacetiletými jede-
nácté místo. V kategorii do 23
let se Petr Petrov umístil na
pátém místě.

Na základě těchto výsledků
byli Petr Petrov a Jirka Gasior
zařazeni do péče Ministerstva

vnitra a jejich sportovní kroky
vedou do Prahy, kde se dále
připravuji v centru vrcholové-
ho sportu. Po ukončení školní
docházky do Prahy přestoupí
také Jakub Jureček.

Výbor oddílu vzpírání děku-
je všem jmenovaným sportov-
cům za vzornou reprezentaci
města a oddílu O. S. Bona-
trans Bohumín a přeje mnoho
sportovních úspěchu v novém
roce.

Petr TEPLIČEK,
předseda oddílu vzpírání 

O.S. Bonatrans Bohumín

www.ak-bohumin.cz

Silvestrovský běh
Kterak se netradiční akce

mění v tradici. Po roce se na
hřišti FK Bohumín za parkem
opět sejdou sportovci všech
generací, aby vyrazili na tra�
Silvestrovského běhu. 30. pro-
since bude odstartován už 
jeho 12. ročník. Prezentace
začne v 15.20 hodin a v 16 ho-
din se na startovní čáru posta-
ví nejmladší závodníci do pěti
let. V krátkých časových roze-
stupech je budou následovat
mladší a starší žáci, dorostenci
a dospělí do a od 35 let. Závod
je vypsán celkem v devíti kate-
goriích. Pro běžce, kteří se 
v každé z nich umístí na stup-
ních vítězů, čekají stylové ce-
ny. Na závěr se všichni mohou
těšit na ohňostroj. (red)

Tanečníci Impulsu
se »topí« ve zlatě

Taneční soubor Radost &
Impuls přivezl další kolekci
cenných kovů. Na mistrov-
ství světa a světovém pohá-
ru v jazz dance a modern
dance, které se uskutečnily
8. až 11. prosince v polských
Mikołajkách, vybojoval čtyři
zlaté a tři bronzové medaile.
Soubor tak završil letošní
»zlaté žně«. V říjnu se stal
mistrem Evropy v show dan-
ce a ve stejné disciplíně sla-
vil o měsíc později také titul
světových šampionů. (red)

Děti z atletické přípravky soutěžily
rodičů. Úspěšnou akci zorganizovali členové
AK Bohumín za součinnosti DDM Fontána 
a s finanční pomocí města Bohumín.

Naši »přípravkáři« si také dobře vedli na kraj-
ských závodech v šestiboji ve Vítkovickém atle-
tickém tunelu. Mezi sedmdesáti děvčaty skonči-
la Kateřina Kajzarová na krásném 3. místě 
a mezi šestasedmdesáti chlapci se v první dvacítce
umístili Marek Dobrocký, Václav Valach a Voj-
těch Balcárek. Zásluhu na dobré výkonnosti
mají všichni trenéři přípravek v čele s Martinem
Kyselou.

Zdeněk VESELÝ, předseda AK Bohumín



už bylo
rozhodnuto.

Z výsledků
se tak nejvíce
radoval domácí
hráč Mirek
Andrejovský,
který předvedl
skvělou formu.
Svůj výkon si

tak osminásobný mistr repub-
liky v družstvech i jednotliv-
cích právem užíval. »Mám z ví-
tězství ohromnou radost. Atmo-
sféra byla úžasná, lidé v herně
fandili, takže jsem opravdu š�ast-
ný,« prozradil vítěz turnaje
Andrejovský.

Lucie BALCAROVÁ

nabídl ve druhé
disciplíně - jedno-
bandu. Iva Gazdoše
porazil výsledkem
50:30. Přestože
poslední disciplí-

nu - trojband
vyhrál naopak
Gazdoš v po-
měru 15:11, 
o vítězi

Zelená plátna, barevné koule, tága. Napětí, že by se dalo krájet,
místo potlesku luskání prsty. Přesně taková atmosféra ovládla
dvoudenní osmý ročník Turnaje mistrů města Bohumína v prv-
ním prosincovém víkendu. Kulečníkové souboje mistrů se do
herny na náměstí Budoucnosti vrátily po dvouleté odmlce.

V Česku ojedinělý turnaj.
Hráči se v něm totiž musí po-
prat hned se třemi kulečníko-
vými disciplínami najednou -
kádrem, jednobandem a troj-
bandem. Vyžaduje to klidnou
mysl a pevnou ruku. Proto je
vstupenkou na turnaj bu� ti-
tul mistra republiky nebo mist-
ra Evropy. Letos se jich do Bo-
humína sjelo devět. Domácí
pořadatelé měli v soutěži hned
dvě želízka v ohni, Mirka An-
drejovského a Honzu Musila,
který hraje kulečník už 45 let.
Okouzlil ho už v dětství, když
chodil tátovi pro pivo do hos-
pody, kde hráli štamgasti.

Ve dvoudenním maratónu
se ve čtvrtfinále zredukovala
česká špička na šest účastníků
a v semifinále na čtyři. Nako-
nec se mezi sebou utkaly dva
páry - Pražák Ota Truksa s Ha-
vířovákem Ivem Gazdošem 
a dva domácí hráči Honza Mu-
sil s Mirkem Andrejovským.
Gazdoš nakonec porazil Truk-

Nedělní finále si milovníci
kulečníku vychutnali. Souboj
dvou nejlepších, Mirka An-
drejovského a Iva Gazdoše,
byl napínavý do poslední chví-

su a Andrejovský zase svého
klubového kolegu Musila. Ten
společně s Otou Truksou skon-
čil na bronzové příčce.

le. První disciplínu - kádr zvlá-
dl domácí Mirek Andrejovský
s přehledem v poměru 100:44.
Doslova koncert pro tágo 

Mistrovský titul zůstal »doma«

První medaile judistů z mistrovství republiky
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Kulečníkový matador Honza Musil (63), který v turnaji zvítězil v roce
2003, hraje kulečník už 45 let. Vpravo s pohárem Mirek Andrejov-
ský, který turnaj vyhrál už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2006.

Foto: Lucie Balcarová a Petr Duda

Historicky první medaili z mist-
rovství republiky pro bohumínské
judo dokázal vybojovat v sobotu 
6. listopadu Daniel Kraskowski. Na
vrcholovém turnaji v Liberci starto-
val v kategorii starších žáků ve váze
do 60 kilogramů. Obrovsky zabojo-
val a přivezl domů stříbrnou medaili. 

Cesta za »plackou« nebyla jednodu-
chá. Každý závodník se musí nejprve
nominovat v průběhu roku na kvalifi-
kačních turnajích Českého poháru.
Daniel uspěl v Hranicích na Moravě 
a v Jihlavě. Tvrdá příprava ke zlepšení
fyzické i technické zdatnosti pak zahr-
novala krom tréninku v mateřském od-
díle i výjezdové tréninky v Ostravě či
Havířově.

Na samotném mistrovství ho čekala
ostrá konkurence jednadvaceti borců,
které se ovšem nezalekl a ve třech zá-
pasech porazil své protivníky vždy před
časovým limitem na Ippon. Ve finále
však už bohužel nestačil na Václava
Černého z Mělníku.

To ale nebylo vše. Už o týden později
13. listopadu se bohumínští judisté vy-
dali na Mistrovství republiky mladších
žáků v Mohelnici. Tým složený ze zá-
vodníků Gawliczkové, Böhmové, He-
kelové, Kochové, Huja a Hanáka vedli
trenéři František a Filip Walterovi.

Nominační cesta byla složitá, jelikož
se taktéž jednalo o uzavřené mistrovství
a bylo se třeba nominovat přes turnaje
v Hranicích a Jihlavě. Rovněž příprava
nebyla jednoduchá, nebo� pro mladé
závodníky to byla první zkušenost s tak
náročnými tréninky. Bylo vidět, že na
konci přípravy už toho mají »plné kec-
ky« a i největším vtipálkům docházel
humor. Dřina ale přinesla ovoce a Kate-
řina Hekelová s Lucií Kochovou došly
vyřazovacím pavoukem až k bronzovým
medailím.  Holky ukázaly nejen solidní
judo, ale i bojovné srdíčko.

Tyto výsledky jsou jasnou známkou
toho, že úroveň juda v Bohumíně stou-
pá strmě vzhůru.

Filip WALTER
Daniel Kraskowski s trenérem při přípravě na mist-
rovství ČR. Foto: Jiří Sedláček
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Autor: 
Jan Šula Laponec Zálusk

Esperan-
tem 

»patina«

Jedno ze
jmen 

Učitele 
národů

Tvoje
osoba

Jméno 
herečky 

Jernekové
Náchylnosti

Trn
Mlá�ata 

lichokopyt-
níka

Sekat 
(trávu)

Náš výrob-
ce košil
Denisa 

(domácky)

Čas
Staročeský

cimbál

Pohybová
spojení

dvou  kostí

Keř 
s oříšky

Burzovní
zisk Pysk

Iniciály
skladatele
Dvořáka

Tamty
Americký

herec

Bažinatá
krajina

Bájný český
kníže

Vytrhávati
plevel

Sorta sliv

Planiny 
(nářečně)
Dýchací 
orgán

Pracka
Plátci

Svinout
Hníti

Nadávati
Plovoucí
kus ledu

Otisk Citoslovce
střelbyTurci

Praobyvatel
Pobaltí

Podnik 
v Kbelích

Park kultury 
a odd.(zkr.)

Okázalost
Jméno

McBaina

Úvodní
heslo
Balík

Výtečník
Virgiliovo

jméno

SPZ Pelhři-
movska
Slepené
obrazy

Zvýšená
nota  D

Středověká
klatba

Znoj Nejvyšší
karta

Španělská
exkrálovna

Anglicky
»sí�«

Chytat

ZAČÁTEK 
TAJENKY

Nápoj pro
řidiče

Přítel 
Amilův

Přípr. na 
čištění oken

Výrobce 
čokolády

Pražský
ostrov

Proud 
(básnicky)

Slepičí 
citoslovce

Závod 
v Olomouci

Turecký
valník

Citoslovce
zaklení

Citoslovce
opovržení

Krátké
kabáty

Druh
fetiše

Která
(zastarale)

KONEC 
TAJENKY

▲
▲

Muž vybírá dárek k Vánocům: »Máte něco levného, užitečného a hezkého?« »Třeba tady kapesníčky,« ukazuje ochotně pro-
davačka, »pro koho to máte?« »Pro manželku«. »Tak to bude určitě překvapená.« »To jo«, souhlasí manžel, ... (viz tajenka) 

POMŮCKA: araba, Est, kobos, LUKO, net.
Vánoční luštění s Okem

Nadělování v sokolském duchu
Dlouhé bílé vousy,

červená pelerína, ale
přesto sportovně nala-
děn. Mikuláš, který
navštívil děti ze záblat-
ské základní školy, ctil
heslo »Ve zdravém těle
zdravý duch«. Jak ji-
nak, když se pod mas-
kou ukrývala starostka
TJ Sokol Záblatí Blan-
ka Freitagová. Všech
sedmadvacet školáků
si v místní sokolovně
vyzkoušelo Tyršovy dis-
ciplíny, tedy posilova-
cí, gymnastické a akro-
batické cviky. Další in-
dividuální cvik pak dě-
ti předvedly samotné-
mu Mikuláši, aby si
vysloužily sladkou od-
měnu. Závěr netradič-
ního nadělování patřil
posezení nad šálkem
čaje a koláčkem. 

(red)

Záblatské děti si vyzkoušely klasické cviky
na kladině nebo kruzích.

Foto: Anna Kopcová

S úsměvem do 
Nového roku
● »Dcera se mi svěřila, ze se chcete vzít.
Dohodli jste už datum svatby?« ptá se 
otec budoucího zetě. - »Tuto věc jsem
přenechal jí.« - »A sňatek bude církevní
nebo civilní?« - »O tom rozhodne její mat-
ka,« odpoví budoucí ženich. - »A z čeho
budete žít?«, chce vědět otec. »S tím se,
prosím, musíte vypořádat vy«, opáčí bu-
doucí ze�.

● Rodiče spěchají večer do divadla a pus-
tí dítěti gramofon, aby si poslechlo desku 
a šlo spát. Vrátí se za tři hodiny a najdou
dítě, jak tluče hlavou do zdi a piští: »Chci!
Chci! Chci!« Rodiče obrátí pozornost na
gramofon a z něho se ozývá: »Chceš sly-
šet pohádku? Chceš slyšet pohádku? 
Chceš slyšet pohádku...«

● Dcera texaského farmáře přijde domů 
a celá rozradostněná hlásí: »Mami, před-
stav si, Jack si mě chce vzít.« - »Požádal
tě snad o ruku ?«- »Ještě ne, ale už za-
střelil manželku.«

● V parku na lavičce sedí muž, na klíně
má malý tenisový kurt, kde trpaslíci hrají
turnaj. Jiný pán to sleduje se zaujetím  a
ptá se, kde k tomu unikátu přišel. »Tám-
hle od toho kouzelného dědečka«, ukáže,
»nabídl, že mi splní jedno přání.« Pán do-
honí dědečka: »Prosím, mohl byste mi  ta-
ky splnit přání? Chtěl bych pytel doláčů!«
- »Staň se«, luskne dědeček prstem 

a zmizí. Před pánem se objeví pytel, roze-
vře ho a nevěří vlastním očím. Vrátí se na
lavičku a člověku s tenisem si stěžuje:
»Chtěl jsem doláče a vyčaroval mi kolá-
če?! On je snad hluchej!« - »No jasně, že
je. Myslíte si snad, že já jsem chtěl třice-
ticentimetrový TENIS???!«

● Mladý a starý úředník jdou spolu do
práce. Mladý - kupa papírů, notebook,
aktovka plná knih, prezentací atd... Starý
- uvolněný, jen igelitka s jablkem a jogur-
tem. Mladý říká s obdivem: »No, po toli-
ka letech práce to už  asi máte všechno 
v hlavě, že ?« - »Ne kolego, na háku...«

● »Představte si, paní Nováková, Mařka
bude mít dítě a neví s kým!« - »To mi poví-
dejte, já mám manžela a nevím nač!«

● »Tak jsem slyšel, že ses oženil.«- »No
jo, už mě nebavilo vysedávat po hospo-
dách.« - »No a co te�?« »Te� už mě to za-
se baví.«

● »Babičko, ty nedovedeš sama jíst?«-
»Proč myslíš, Venoušku? To víš, že dove-
du.« - »No, když jsi včera přijela, tatínek
řekl, že zas musíme tu starou škatuli čtr-
náct dní krmit!«

● Vzbudí se chlap po hrozném flámu vedle
cizí ženské a ptá se jí: »Kolik máš, probo-
ha, roků?« - »No tolik na kolik vypadám. «
- »Nekecej, tak dlouho člověk nežije!!!«

● »Slečno, vy vypadáte čím dál tím líp«. -
»Ochhhh, moc děkuji!« - »A čím blíž, tím
hůř.« (red)
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Přepojení rekonstruovaného potrubí na nový vodovodní řad 
v okolí křižovatky ulice Jana Palacha s Studentské potkaly nemilé
komplikace. Na 6. prosince byla kvůli přepojování plánována 
odstávka vody a náhradní zásobování autocisternou. Akce se nesta-
čila ani pořádně rozjet, když přišla osudová rána. Cesta vozu přepra-

vujícího materiál na akci skončila neslavně už ve Štefánikově ulici.
Ze zadní části automobilu vyšlehly plameny a zachvátily nákladový
prostor. Všechen materiál lehl popelem a rekonstrukce vodovodní-
ho řadu musela být odvolána. SmVaK ji provede v náhradním ter-
mínu. Požár vozu zachytil svým objektivem pohotový čtenář. (red)

ČTENÁŘSKÉ FOTOSTORY: Jak odborníci na vodu bojovali s ohněm

Dobře navoskovat a hurá na kopec
Prkýnka. K zimě a sněhu

patří lyže neodmyslitelně
dodnes, ačkoli s »prkny« už
toho mají společného velmi
málo. Změnil se materiál,
tvar i styl jízdy. Vyznavači
adrenalinu, kterým nevadí
modřiny, sáhnou po snow-
boardu. Na pořádnou sjez-
dovku se hodí carvingy, v na-
šich končinách jsou ideální
běžky. Nepotřebujete kopec,
nemusíte stát frontu na vlek.
A když Bohumín právě ne-
sužuje smog, stačí popad-
nout běžky a vyrazit do dlou-
hé bílé stopy.

V našich zeměpisných šíř-
kách opravdu nemají běžky
konkurenci. Jsou samy o sobě
levné, plus odpadají náklady
na cestu ke sjezdovce a vlek, 
a ze všech lyžařských disciplin
nejvíce prospívají tělu. »Je to
jeden z nejzdravějších pohybů.
Neničí kluby, a přitom se namá-
há celé tělo,« říká profesionál 
v oboru, Libor Kotas ze Skře-
čoně. Na opačném pólu bez-
pečnosti je pro změnu snow-

board. Není snadné jej zkrotit,
dává zabrat loktům i kolenům
a pády se »svázanýma« noha-
ma mohou mít fatální násled-

»Dnešní lyžaři mají mnohem více možností něž generace před dvaceti
lety. Do každého terénu existuje specifický typ lyží,« říká Libor Kotas.
A dodává, že klasické lyže (vpravo) se už dnes ani nevyrábějí.
Rovným hranám odzvonila hrana. Budoucnost patří zaobleným
carvingám. Foto: Pavel Čempěl

ky. »Snowboarding je v první pět-
ce nejnebezpečnějších sportů vů-
bec. Naštěstí jeho móda pomalu
ustupuje,« dodává Kotas a při-

znává, že jezdce na prkně, kte-
ří jsou nebezpeční sobě i okolí,
nemá ve velké oblibě.

Někde mezi pohodou na běž-
kách a snowboardovým adre-
nalinem je nejrozšířenější vol-
ba - carvingové lyže. Od klasic-
kých, které dodnes stojí za led-
ničkou svátečních jezdců, se ale
výrazně liší. Zatímco klasické
rovné ski v zatáčkách smýkaly 
a brzdily, vykrojené carvingy
»zatáčejí samy«. Jenže zároveň 
v zatáčkách zrychlují. »Je to úpl-
ně jiné lyžování. Rychlejší a tudíž
nebezpečnější,« říká Kotas.

Výběrem ideální disciplíny
ale lyžařské dilema nekončí. Je
tu ještě výběr sportovního ná-
činí. Levnější lyže bývají lehčí,
což ocení při nošení zejména
ženy. Je to ale vykoupeno tím,
že mají duté jádro vyplněno
»pěnou«, a tak mnoho sezon
nevydrží. To poctivé lyže obsa-
hují kovové pláty a pravé dře-
vo. Takže i v době titanu, lami-
nátu a uhlíkových vláken, pr-
kýnka, by� dobře »zamaskova-
ná«, žijí dál.

Pavel ČEMPĚL 

* Noste vše důležité ve vnitřních, pokud
možno uzavíratelných kapsách, nikoli 
v zadních kapsách u kalhot.

* Nenechávejte peněženku a jiné cen-
nosti navrchu tašek či kabelek, případně
kabelky v nákupních vozících.

* Nenoste u sebe větší finanční hoto-
vost, využívejte možnosti bezhotovostní-
ho platebního styku. PIN platební karty
nemějte v peněžence či napsaný na kartě.
V případě krádeže karty okamžitě volejte
pobočku banky a kartu zablokujte

* Nikdy nespouštějte z dohledu své 
věci, mějte je stále na očích.

* Při vykládání zboží z nákupního 
vozíku do vozidla, nenechávejte doklady 
a peněženky na předních sedadlech.

* Nenechávejte viditelně ve vozidlech
cennosti ani své osobní věci.

Policisté každoročně evidují před Váno-
cemi zvýšený nárůst krádeží. Snažte se 
vyhnout nepříjemnému zážitku v období,
které má být pohodou a odpočinkem.

Miroslav KOLATEK, Policie ČR

Policista radí: Nedávejte chamtivým zlodějům šanci
Blíží se čas svátků, se kterými je spojeno hektické okupování obchodních domů.

Nakupují se dárky nebo potraviny pro nadcházející pohodové chvíle strávené s blíz-
kými. Lidé jezdí auty, nosí u sebe vetší finanční obnosy a neuvědomují si rizika, která
na ně v předvánočním shonu číhají. Tohoto období využívají zlodějíčci a podvodníci,
a tak se pro mnohé z nás svátky pohody a míru změní ve zklamání. Jak tomu předejít?
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Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Ladislav Daněček ● Dušan Gábor ● 

Pavlína Gáborová ● Aneta Hanusková

● Jan Holek ● Matyáš a Štěpán Hrčkovi ●

Karolína Janíková ● Tomáš a Vojtěch 

Klímovi ● Adéla Kluzová ● Amálie Kováči-

ková ● Viktor Křístek ● Klára Kupčíková ●

Jan Marec ● Tereza Mirgová ● Aleš Molata

● David Pacut ● Nicolas Pompa ● Tobiáš

Popek ● Jakub Procháska ● Vojtěch Reli ●

Matěj Seidel ● Marie Sivková ● Vojtěch

Ševčík ● Sára Ševčíková ● Melanie Ceren

Tozbey ● Marie Vojnarová ● Amy Vončo-

ková ● Michaela Zapletalová ● Lukáš Bilý

● Boris Bocek ● Helena Halušková ● 

Miroslav Chán ● Lea Jadrníčková ● Jan

Kolbábek ● Dominik Konopka ● Veronika

Korbielová ● Sára Kvasnicová ● Jakub

Lisztwan ● Tomáš Lodňan ● Roman Martí-

nek ● Radim Plaček ● Izabela Rapková

● Karolína Roháčová ● Adam Štabla ● 

Richard Štěrba (mat)

Blahopřání - jubilea

Kapka lásky je víc než vodopád zlata.
Friedrich Von Bodenstedt

31. prosince oslaví 

Eduard a Marie SEBEROVI
ze Skřečoně 

50 let společné cesty životem.

�
K jejich zlaté svatbě všechno nejlepší 

a do dalších let ještě spoustu 

společně prožitých dnů plných harmonie

a lásky přejí syn Rostislav, dcera Jana 

a syn Libor s rodinami. 

19. prosince oslaví 

životní jubileum 

70. narozeniny 

paní Kristína
MITKOVÁ.

Hodně štěstí, zdraví,

životního elánu 

a pohody do dalších let přeje 

syn Lubomír s manželkou, vnoučata 

Marek a Martina, dcera Lenka s manželem

a vnoučata Marián a Patrik.

21. prosince oslaví 

své 75. narozeniny 

paní Věra
BALARINOVÁ.

�
Vše nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších

let přejí manžel Erich, dcera Jana, 

syn Jaroslav s manželkou Evou 

a vnučky Helena, Michaela s přítelem

Michalem.

5. ledna oslaví životní

jubileum 90. narozeniny

hudební pedagog,

skladatel a básník 

pan Emil
STÖCKER.

�
Hodně zdraví, pohody a básnické 

inspirace mu ze srdce přejí přátelé.

20. prosince oslaví
krásné jubileum 
80. narozeniny 

paní Marie
JURASOVÁ

z Bohumína.

Do dalších let 
hodně zdraví, štěstí, 

rodinné pohody a životního elánu přejí 
dcery Zdeňka, Irenka s manželem Jiřím,

vnuk Zdeněk s manželkou Alenkou,
vnučka Andrejka s manželem Petrem,

pravnuci Alenka, Michalka, Kubík, 
Ondrášek a také sestra Inge s rodinou.

z d r a v í

Chirurgové radí: 
Nepodceňujte prevenci!

Jednotka intenziv-
ní péče, lůžkové od-
dělení, chirurgická
ambulance I. a II.,
infúzní stacionář.
To vše zastřešuje
chirurgické praco-
viště Bohumínské
městské nemocnice.

Jak vnímá oddělení na sklonku roku
2010 člověk z nejpovolanějších, primář
MUDr. Tomáš Sobalík?

Vybavení a personál: Dovybavujeme
naše oddělení novými polohovatelnými
postelemi a nočními stolky. Některé po-
stele navíc disponují nafukovacími matra-
cemi pro vysoce rizikové a dlouhodobě le-
žící pacienty. Nadstandardní pokoje jsme
doplnili novou audiovizuální technikou.
Trvalou součástí našeho týmu se stal nut-
riční lékař a dietní sestra, takže chirurgičtí
pacienti u nás nemají problém s výživou.

Ambulantní péče: Klademe důraz na in-
formovanost pacientů již na oddělení a po-
kračujeme v tom v našich ambulancích a po-
radnách. Důležité pro ženy je zachování pé-
če v mamologické poradně. Součástí ambu-
lantní péče, kterou poskytujeme čtyřiadva-
cet hodin denně, je vyškolený personál se
specializací na moderní způsoby hojení ran
a na ošetřování stomií-střevních vývodů.

Operační metody a postupy: Letos
jsme inovovali operační řešení hemeroidů
Longovou technikou. Disponujeme nejmo-
dernější verzí operačního stapleru - šicího
nástroje. Prohlubujeme zkušenosti s mini-
invazivními metodami břišních operací,
což má především pro ženy výrazný kosme-
tický efekt. Laparoskopicky řešíme nádory
tlustého střeva nebo operace břišních kýl. 

Pacienti a jejich přístup k vlastnímu
zdraví: Bohužel podceňují prevenci, ze-
jména u nádorových onemocnění. Počína-
je špatnou životosprávou a konče ignoro-
váním příznaků v době, kdy je onemocně-
ní léčitelné a mnohdy i vyléčitelné. Pacien-
ti zkrátka váhají s návštěvou lékaře. Přede-
vším starší lidé, kteří své problémy bagate-
lizují. Neteční by neměli být ani jejich nej-
bližší, kteří své rodiče a prarodiče znají nej-
lépe. Měli by si všímat změn stravovacích
návyků, úbytku hmotnosti či proměny
chování. Ženy by neměly podceňovat sa-
movyšetření prsu a v případě potíží nav-
štívit mamologickou poradnu.

Přání do nového roku: Pacientům sa-
mozřejmě hlavně pevné zdraví. Pokud bu-
dou mít zdravotní problém chirurgického
charakteru, a� neváhají navštívit naše am-
bulance v nemocnici či na poliklinice. 
V případě hospitalizace na našem odděle-
ní pak přeji příjemný pobyt a brzké uzdra-
vení bez komplikací. (bmn)
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Vzpomínky - úmrtí Odešel jsi, 
jak osud si to přál, ale 

v našich srdcích žiješ dál.
21. prosince 

si připomeneme 

nedožité 71. narozeniny

pana Bohumíra
SPIEWOKA.

�
S láskou a úctou vzpomíná manželka 

Alžběta, synové Miroslav a Aleš s rodinami,

dcera Lenka s rodinou, bratr Josef 

s rodinou a kamarádi ze zahrady.

Měl jsi nás rád, 
chtěl jsi žít, 

přišla nemoc zlá, 
musel jsi odejít.

21. prosince 

by se dožil 60 let 

pan Kazimierz
KRASKOWSKI.

�
S láskou vzpomínají manželka, 

synové Tomáš a Martin, 

maminka, bratr Standa.

V neznámý svět jsi šel spát,
plakal každý, kdo tě měl rád.
Ta rána stále v srdci bolí 
a zapomenout nedovolí.

12. prosince

jsme vzpomněli 

2. výročí úmrtí našeho

drahého a milovaného

bratra a strýce 

pana Jiřího LOJKÁSKA
ze Záblatí.

S láskou a úctou vzpomíná a nikdy 

nezapomene sestra Ludmila, Kristínka,

přátelé a kamarádi.

Co víc Ti můžeme už jen dát,
květiny na hrob pokládat,

zapálit svíčky, myslet 
na Tebe a vzpomínat.

18. prosince 

vzpomeneme 

20. výročí 

tragického úmrtí 

pana Romana LUPTÁKA.

�
S láskou a úctou vzpomínají rodiče Eva 

a Josef, sestra Marcelka s dcerkou Eliškou.

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo tě měl rád, 

ten nikdo nezapomene.
15. prosince 

jsme vzpomněli 

25. výročí úmrtí 

našeho milovaného

manžela a tatínka 

pana Josefa ROSÍKA.
Zároveň jsme si 13. prosince připomněli

jeho nedožité 70. narozeniny.

S láskou vzpomínají manželka Emilie 
a děti Lubomír, Marcela a Jarmila 

s rodinami. 

Jak krásné bylo by ti přát, 
jak těžké je u hrobu stát 

a vzpomínat.
9. prosince jsme 

vzpomněli nedožité
60. narozeniny našeho
syna, manžela, tatínka,

dědečka, bratra, 
tchána a švagra 

pana Václava KRIŠČÁKA.

S láskou a úctou vzpomínají maminka,
manželka, dcera a syn s rodinami, 

ostatní rodina a kamarádi.

Kdyby se tak dal vrátit čas, 
pohladit Vás dlaní 

a slyšet zas Váš hlas.
23. října jsme vzpomněli 

2. výročí úmrtí 

paní Marty LIGOCKÉ
a 22. prosince vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Ferdinanda LIGOCKÉHO 
ze Šunychlu.

�
Zároveň si 25. prosince připomeneme

nedožité 67. narozeniny 

paní Štěpánky POTYKOVÉ,
roz. Ligocké.

S úctou a láskou vzpomíná dcera 

a sestra Anna.

22. prosince 

vzpomeneme 

1. výročí, 

co si Pán života a smrti

povolal k sobě 

naši milovanou 

maminku 

paní Elišku STACHUROVOU.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Jarmila a syn Vítězslav

s rodinami.

Ceny inzerce 
ve společenské kronice
Rozměr: 60 x 64 mm

Cena bez foto: 180 Kč

Cena s foto: 300 Kč (foto se vrací)

Cena dvojité plochy: 400 Kč (2 fotografie,

dlouhý text)

Nepřehlédněte
Příjem inzerce do společenské kroniky

pro první číslo Oka roku 2011, které vyjde
13. ledna, končí 5. ledna. (red)

Zdenka Planková *1955 z Bohumína

Zdenek Štepánek *1955 z Bohumína

Jiřina Hegerová *1921 ze St. Bohumína

Cecilie Wankeová *1926 z Bohumína

Ludmila Kolářová *1958 z Bohumína

Anton Polaček *1945 z Pudlova

Vladislava Polášková *1929 z Bohumína

Margareta Kožušníková *1930 ze Záblatí

Miroslav Zlamalik *1928 ze St. Bohumína

Jarmila Štafová *1916 ze St. Bohumína

Vladimír Šebek *1936 ze St. Bohumína

Antonín Bútora *1952 z Bohumína

Evžen Popek *1940 ze Skřečoně

Leopoldina Křevká *1925 ze Skřečoně

Alžběta Horáková *1924 z Bohumína

Elźbieta Drągová *1931 z Bohumína

Věra Paternová *1921 ze Záblatí

Vladimír Balog *1955 z Bohumína

Vladislav Glatz *1935 ze St. Bohumína

Alois Juřica *1938 z Bohumína

Žofie Hegerová *1950 ze Záblatí

Pavlina Šlanhofová *1933 z Bohumína

Helena Matzenauerová *1933 ze Záblatí

Leopold Zielina *1920 z Pudlova

Tivadar Gál *1937 z Bohumína

Naposledy jsme
se rozloučili
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HLEDÁME 15 LIDÍ,
kteří chtějí ZDRAVĚ
SNÍŽIT SVOJI VÁHU 

a neví, jak na to.
Vstupní telefonická 

KONZULTACE
je zcela ZDARMA.
PRVNÍCH 5 LIDÍ, 
kteří zavolají na

739 237 505,
dostane navíc DÁREK
v hodnotě 350,− Kč.

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

NEKUŘÁCKÁ
RESTAURACE
BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

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

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

ŘIDIČI, ZPOZORNĚTE!!!
U mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a havarijní pojištění.
ČPP, Allianz, ČSOB, Generali, AXA, Kooperativa, Triglav, ČP.

OBČANÉ, ZPOZORNĚTE!!!
Pojištění - domácnosti, byty a domy - ČPP, ČSOB, Generali.

Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím ZDARMA!
Váš známý makléř - Jan Fojtů z Bohumína, 

jan.fojtu@fixum.cz, tel.: 604 730 472.
● Koupím jakýkoliv dr. byt

nebo v os. vl. kdekoliv v Boh.,
Rychvaldě, event. pozemek.
Případný dluh uhradím a za-
jistím náhradní bydlení, seri-
ózně. ✆ 736 228 883.

● Koupím byt v Bohumíně.
✆ 605 351 789.

● Koupíme RD do 3 milio-
nů. ✆ 724 201 521.

● Prodáme byt v Bohumí-
ně 3+1 po rekonstrukci, Ne-
rudova ulice. ✆ 606 710 464.

● Pronajmu byt 0+1 Boh.
✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 2+1 v No-
vé Vsi u Bohumína. ✆ 603
844 693 - kauce.

● Pronajmu garáž za par-
kem. ✆ 731 216 244.

i n z e r c e ● Prodej krůt na tel. objed-
návku. ✆ 776 171 452. Petř-
vald.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Doučování angličtiny. 
✆ 736 289 658.

● Prodám nenošený pán-
ský dubeňák české výroby čís.
50 a nový dámský kožich Bi-
zam č. 50. Cena dohodou. 
✆ 733 281 169.

● Prodám Toyota Corolla
Sport 1.8, rv. 2007, 43.000
km, automat, modrá metalíza.
✆ 739 950 014.

● Prodej šperků, hodinek
z USA, Belgie, Itálie. Šperkov-
nice a jiné. 
www.parada.eshop-zdarma.cz

Zlata jako z pohádek nabízí Vám Ovádek
Vážení zákazníci, milí čtenáři Oka, š�astné a spokojené Vánoce, 
do nového roku 2011 hodně zdraví,štěstí, lásky a spokojenosti vám přeje

kolektiv Zlatnictví Jozef Ovádek. Zároveň srdečně děkujeme
za projevenou přízeň a spolupráci v uplynulém roce.
Ulice 9. května 422 a Centrum na tř. Dr. E. Beneše

SOLNÁ JESKYNĚ DĚTMAROVICE 

AKCE ZIMA 2010/2011
Permanentka na 10 vstupů za 490,− Kč

platnost 3 měsíce

www.lecitel.cz tel: 739 027 130

Přijďte vyzkoušet
NOVINKU − slanou mlhu!

Inhalování slané vlhké mořské 
mlhy působí na široké spektrum

zdravotních problémů.

ANTIKVARIÁT
BOHUMÍN

Výkup a prodej knih, pohlednic,
vlaječek, sběratelských materiálů.
Dům služeb na nám. Budoucnosti,

vchod od polikliniky
Út - pá 10 - 17 hodin

Kvalitní zboží vykupujeme
ZA HOTOVÉ!

TEL.: 602 544 338
www.antikvariat-bohumin.cz

Vzpomínky - úmrtí 29. prosince 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

paní Anny
GALUŠČÁKOVÉ.

�
S láskou vzpomínají Ivan, 

Soňa, Eva a Kamil.

31.12. v 17 hodin se uskuteční 

v římskokatolickém kostele 

v Novém Bohumíně zádušní mše.

Ruku Ti už, maminko,
nepodám, abych Ti mohl
přát, jen kytičku na hrob
dám a budu vzpomínat.

�
25. prosince 

si připomenu 

nedožité 100. narozeniny 

mé maminky 

paní Emilie SZYMSZOVÉ, 
roz. Kališové.

Syn Václav.

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

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

pana Jaroslava
MACHAČKA. 

�
S láskou a úctou 

vzpomíná celá rodina.

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 17. prosince do 11. ledna

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, 

telefon: 596 012 124

■ Do 31.12. VÁNOCE. Výstava výtvarných prací žáků
Základní školy Čs. armády. Foyer kina.
■ 24.12. NA ŠTĚDRÝ VEČER VŠICHNI SPOLU. Sedm-
nácté štědrovečerní setkání na náměstí T.G. Masaryka.
PROGRAM: 21.30 Stanley´s Dixie Street Band; 
22.00 Jitka Zvonařová; 22.15 Dragon Fire Show; 
22.25 Ohňostroj.
■ 2.1. v 18 hodin NOVOROČNÍ KONCERT. Keep smi-
ling Gospel Orlová, gospelový sbor pro všechny genera-
ce. Evangelický kostel Slezské evangelické církve, 60 Kč.
DIVADLO
■11.1. v 19 hodin MAREČKU, PODEJTE MI PERO. Divadel-
ní, volně upravené zpracování známé komedie. Příležitost-
ný ochotnický soubor při DD Rychvald, 50 Kč, sál kina.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ 21.12. od 9 hodin PF 2011. Výstava přání PF 2011
vyrobených dětmi ZUŠ Bohumín. Galerie v knihovně.
■ 21.12. v 15 hodin VÁNOČNÍ KOLEDY A DOPIS
JEŽÍŠKOVI. Zpěv koled, čtení vánočních příběhů, oddě-
lení pro děti
■ 21.12. v 15 hodin NEJVÍCE BETLÉMŮ V KNIHOVNĚ.
Přineste svůj vlastní betlém. Každé dítě s betlémem do-
stane malý vánoční dárek, oddělení pro děti.
■ 21.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ.
■ OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Hlavní budova knihovny v Novém Bohumíně: 20. - 23.12.
otevřeno; 27. - 30.12. otevřeno, na dospělém oddělení
pouze do 17 hodin; 31. 12. zavřeno.
Pobočky knihovny budou od 27. do 31.12.uzavřeny.
Termíny vrácení knih jsou tradičně o tuto dobu pro-
dlouženy.

KINO K3 BOHUMÍN

■18. a 19.12. v 19 hodin HABERMANNŮV MLÝN. Film 
Česko, Německo, Rakousko 2010, přístup. od 12 let, 65 Kč.
■ 19.12. v 10 hodin PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI. O mis-
tra basy, Betlém, Vánoce u zvířátek, Krtek ve snu... 50 Kč.
■ 21.12. v 19 hodin PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
(Prince of Persia: The Sands of Time). Film USA 2010, 
titulky, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 22.12. v 10 hodin PRINCEZNA A ŽABÁK. Film USA
2009, dabing, 60 Kč.
■ 23.12. v 19 hodin POČÁTEK (Inception). Film USA
2010, titulky, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 27. a 28.12. v 19 hodin ČTYŘI LVI (Four Lions). Film
Velká Británie 2009, titulky, přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 29. a 30.12. v 19 hodin MACHETE. Film USA, 2010,
titulky, přístupný od 15 let, 75 Kč.
■ 2.1. v 10 hodin POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU (The Last
Airbender). Film USA 2010, 103 minut, dabing, 65 Kč.

■ 2.1. v 19 hodin TAJEMSTVÍ MUMIE (Les Aventures
extraordinaires d'Ad?le Blanc-Sec). Film Francie 2010,
titulky, přístupný od 12 let, 70 Kč.

■ 6.1. v 19 hodin THE SOCIAL NETWORK. Film USA
2010, titulky, přístupný, 75 Kč.

■ 8. a 9.1. ve 20 hodin SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU
SVĚTA (Scott Pilgrim vs. the World). Film USA 2010, ti-
tulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ Do 31.12. každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.
ROZMARNÉ ILUSTRACE. Výstava děl ilustrátora a auto-
ra divadelních výprav Michaila Borisoviče Romberga
(1918 - 1982).

■ Do 31.12. v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin
LÉKÁRNIČKY PRO AFRIKU. Sbírka upotřebitelných au-
tolékárniček, které však od nového roku nebudou vyho-
vovat novým předpisům

■ 18.12. od 9 do 11 hodin VÁNOČNÍ SOBOTĚNKA. Ke
stromečku a Vánocům patří nejen dárečky, ale také po-
hádky. Akce pro děti.

■ 18.12. v 18 hodin PEKELNÉ TRAMPOTY. Premiéra
autorské pohádky divadelního kroužku Bójka.

■ 20.12. od 16 do 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Kurz
pod vedením cvičitelky jógy a zdravotní tělovýchovy
Aničky Balcárkové. Vhodné i pro seniory a méně pohyb-
livé cvičence.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

■ 20.12. - 31.12. bude centrum pro veřejnost zavřeno

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz

vilmaurbancikova@seznam.cz, tel.: 604 999 147

■ 20.12. v 9.30 hodin POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO
STROMEČKU. Povídání, koledy a cukroví.
PRO DĚTI
■ Každé pondělí od 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RO-
DIČŮ S DĚTMI. Výtvarné techniky pro nejmenší od 2 let.

■ Každou středu od 9 hodin PŘEDŠKOLKA. Dvouhodi-
nové setkání dětí s programem. 

PRO DOSPĚLÉ
■ Každé pondělí v 15.30 hodin PILATES PO PORODU.
Pouze na telefonické objednání.

■ Každé pondělí a čtvrtek v 17 a 18 hodin PILATES.
■ Každé úterý v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
■ Každou středu v 18 hodin TAI-ČI.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin PILATES PRO ŽENY -
SENIORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM.
■ Jednou měsíčně v pátek od 17 hodin RELAXAČNÍ
PODVEČERY PRO ŽENY.

OSTATNÍ KULTURA

■ 21.12. v 15.30 hodin KLUBOŠ. Křesťanský klub pro
děti od 6 do 12 let. Modrá budova v Masarykově ulici
vedle parku Chopina.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

■ Evangelický kostel v Novém Bohumíně, Farní sbor
Slezské církve evangelické a. v.

■ 18.12. v 16 hodin SVĚTLO Z BETLÉMA. V kostele.

■ 19.12. v 9 hodin VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODINY 
S DĚTMI. Na faře

■ 25.12. v 8.30 1. SVÁTEK BOŽÍHO NAROZENÍ. V kostele.

■ 26.12. v 8.30 2. SVÁTEK BOŽÍHO NAROZENÍ. Na faře

■ 31.12. v 16 hodin SILVESTROVSKÁ BOHOSLUŽBA.
Na faře

■ 2.1. v 8.30 NOVOROČNÍ NEDĚLE. Na faře

SPORT

AEROBIK, tělocvična ZŠ Beneše, ✆ 607 956 096
■ Každé pondělí a středu AEROBIK PRO DĚTI od 15.30
do 16,30 hodin (mladší děti) a od 16.30 do 17.30 
hodin (starší děti). 
■ Každé pondělí od 19 do 20 hodin PILATES. 
■ Každou středu od 19 do 20 hodin BODY FORM.

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA (do 22.12.
a od 4.1.)  :

pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 12 - 21 hodin
pátek: 12 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

■ SVÁTEČNÍ PROVOZ (23.12. až 3.1)
23.12. 10 - 21 hodin 24.12. ZAVŘENO
25. a 26.12. 8 - 21 hodin 27. až 30.12. 6 - 21 hodin
31.12. 10 - 17 hodin 1.1. 14 - 21 hodin
2.1. 8 - 21 hodin 3.1. 6 - 21 hodin

Akce 1+1: k zakoupené vstupence pro dospělé
volný vstup pro jednu další osobu zdarma!
VOLNÁ VSTUPENKA - viz kupón na str. 16.

ZIMNÍ STADION

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

Veřejné bruslení: středa 17.20 - 18.50 hodin
sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin

■ SVÁTEČNÍ PROVOZ (1.1. až 2.1)
1.1. 14 - 15.30 veřejné bruslení
1.1. 17.45 - 19.15 diskotéka na ledě
2.1. 14 - 15.30 veřejné bruslení

Objednávky ✆ 777 707 783.



Průvodce zodpoví zvídavé otázky
Příznivci vojenské historie, především té bohumínské, dostali k Vá-
nocům stylový dárek. Čtyřicetistránkového průvodce »Samostatný
pěchotní srub MO-S 5 Na Trati«. Jak už název napovídá, věnuje se
kulturní památce a nejznámějšímu symbolu bohumínského opev-
nění. »Kniha o srubu a opevnění už existuje, ale návštěvníci se nás často
ptali, jestli nemáme nějakou informační brožuru ›do ruky‹,« vysvětlil

zrod publikace její spoluautor Vladimír Konečný. Dodal, že než čelit stále
se opakujícím dotazům, bylo »snazší« informační brožuru stvořit. Její příprava trvala osm
měsíců a podílel se na ní Miloslav Rucki, Martin Hejda a Klub vojenské historie Bohu-
mín (KVH). V čerstvě vydané publikaci najdou zájemci základní informace o srubu, jeho
plány a historické i současné fotografie. Snímky zachycují i rekonstrukci opevnění zapá-
lenými členy KVH, či jejich boj se zákeřnými povodněmi. Průvodce bude za 45 korun 
v prodeji na infocentru radnice a v době prohlídek také na samotném srubu. (tch)Foto: Pavel Čempěl 

Návrat do časů 
první republiky

Československo, rok 1928. V Brně se 
otevírá nově vybudované výstaviště, na
svět přicházejí herečka Vlasta Fialová 
a hokejista Augustin Bubník. 1. prosince
se spojuje Morava a země Slezská, aby
vznikla země Moravskoslezská. Také v té-
to době žili hříšní lidé, a to nejen v Praze.
Jak zjistíme na Silvestra, jejich dlouhé prs-
ty řádily také v Bohumíně. Někdo zde kra-
de lahodné Starobohumínské oplatky. Ve-
dou stopy do Jedové chýše? Co maskuje
paraplíčkem Anča Kulatá? Pan policejní
rada je, zdá se, v koncích. Přijde jeho
mordparda věci na kloub? Uvidíte na ob-
razovce TIK Bohumín 31. prosince v ča-
sech Zpravodajství. Silvestrovský speciál
se točil v létě ve Starém Bohumíně a v do-
bových kostýmech se do něj zapojilo něko-
lik desítek nadšenců. (luk)

Kulturní památka MO S5 »Na trati« a její proměny

Originální kostel stával v Opavě-Kateřinkách. Jeho replika ležela řadu let v prachu na půdě
a tak musel být interiér modelu před výstavou důkladně vyčištěn. Foto: Pavel Čempěl

Výjev z Betléma, kterých je na výstavě téměř třicet.
Marie, Josef, Ježíšek a Tři králové. 

Poj�te s námi do Betléma…
Dřevěný, sádrový, slaměný, ale také zalitý ve skle nebo uháčkovaný.
Všude, kam oko pohlédne, Ježíšek v jesličkách. Však jsme také na
výstavě Betlémů. V domě U Rytíře ve Starém Bohumíně jich 
občanské sdružení Přátel bohumínské historie nainstalovalo bez-
mála třicet. Dominantou výstavy je ale exponát, který s ostatními

jen zdánlivě nesouvisí. Přes šedesát let stará replika opavského
kostela, který byl během II. světové války v původní podobě zničen.

Ale také v metr třicet vysokém modelu kostela pozorný návštěvník 
Ježíška odhalí - na

malbách a obrazech. Mo-
del je totiž vyveden do nejmenších detailů.
Stačí nahlédnout oknem, dveřmi, nebo
odklápěcí střechou a naskytne se vám 
výjev jako ze skutečného, by� trochu větší-
ho, kostelíku. Přesvědčit se o tom můžete až
do konce roku, vždy v úterky, čtvrtky a pát-
ky od 10 do 17 hodin, v soboty od 8 do 18
hodin a v neděle od 12 do 18 hodin. (tch)
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