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Je tu bílá zima - malebná i proklínaná

Společně dokážeme mnoho

Ladovská zima… zase! Měli bychom si pomalu 
zvykat, že toto roční období bude opět vypadat

jako z obrázků mistra Josefa. Jistě, sníh už nebývá tak
běloskvoucí a stěží potkáte babičky s nůšemi klestí, ale
Paní Zima začíná znovu »respektovat« zimu kalendářní.

Na jedné straně to má své kouzlo. Sníh a mráz umějí vyčarovat
krásné scenérie, děti si užijí sáňkování v bílých peřinách a nemusí
se brodit blátem, nemluvě o vyznavačích zimních sportů, kterým
srdíčko jen plesá. Na stranu druhou je ale mnoho z nás založení
spíše teplomilného a zimou se kochá maximálně z okna vyhřátého
pokoje, nejlépe se šálkem svařáku v ruce. O to více proklínáme,

když musíme do práce vstávat o hodnou chvíli dříve, abychom
vyhrabali auto ze závějí. A když si lopatou odházíme místo na
parkovišti, pokouší se o nás mdloby, když tam navečer objevíme

vůz potměšilého souseda. A co teprve silničáři? Kolik z vás jim
nemůže přijít na jméno, ale zkuste si jen v Bohumíně odklidit
sněhovou nadílku z devětapadesáti kilometrů městských silnic,
nebo dvaadvaceti kilometrů pěších zón, cyklostezek a chodníků.

A� už jste nakloněni teorii globálního oteplování, nebo »kacíř-
sky« vyhlížíte další dobu ledovou, nakoukněte letmo do kalendá-
ře. Ano, máme leden, zimní měsíc, a vše, co se děje za okny, je
zkrátka takové, jaké to být má… (tch)

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY

Vážení Bohumíňáci,

již tradičně si na začátku roku vytyčuje-
me cíle a snažíme se je splnit. To dělá větši-
na z nás a je mou milou povinností to uči-
nit i za nově zvolené zastupitelstvo města. 

Nejdříve mi ale dovolte stručně zrekapitulo-
vat nejdůležitější události uplynulého roku.
Čím byl pro Bohumín typický rok 2010?

Na začátku roku jsem varoval před rozko-
páním města kvůli stavbě teplovodu, pokládá-
ní telekomunikačních sítí, výstavbě cyklostez-
ky, regeneraci sídliště v Mírové ulici, stavbě
dopravního hřiště v Hobbyparku, rekonstrukci
Rafinérského lesíku či nového školního dvora

Foto: Pavel Čempěl, Jiří Šuhaj

Foto: Pavel Čempěl

na Masarykově škole. V tom jsem se nemýlil.
Ale květnová povodeň některé stavby zpoma-
lila, a tak mi nezbývá, než vám všem poděko-
vat za trpělivost při snášení těchto nepříjem-
ností. Odměnou by nám měla být nižší cena
tepla, další vyžití pro naše děti, pěkné okolí do-
mů na sídlištích, více parkovacích míst a bez-
pečí cyklistů. 

Druhou nejvýznamnější událostí byla beze-
sporu povodeň. Po třinácti letech nás opět za-
sáhla, sice v menším rozsahu a lépe připrave-
né, ale i tak vznikly mnoha občanům velké
škody a spousta práce. Budeme dělat vše pro
to, abychom na tu další byli ještě lépe připra-
veni. Ale snad je již každému jasné, že velká
voda opět přijde a není v lidských silách jí za-
bránit. Jen zmírňovat škody. Příroda je silnější
a ležíme na soutoku dvou velkých řek.

(Dokončení na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)

Na třetím místě v »obtěžování« se umístila dálnice
a stavba skřečoňského mostu. A skoro to s nimi
skončilo špatně, ale obrovská síla vás Bohumíňáků
se ukázala a přesvědčila ministra dopravy, aby stav-
bu mostu a dálnice opět povolil. Díky vám všem, kte-
ří jste se zapojili do petiční akce. Musíme ještě vybo-
jovat dokončení dálničního přivaděče a z hlediska
dopravy máme vyhráno. Již dnes si však někde 
oddychnou, třeba v ulici Čs. armády.

Zbytek jen stručně, i když vše bylo důležité. BM
servis postavil další etapu skládky odpadů a kompos-
tárnu. Opět nás, stejně jako celé Ostravsko, bohužel
trápilo ovzduší a nejen kvůli emisím z našich podni-
ků. Probíhala regenerace parku Petra Bezruče, která
bude letos dokončena. Připravovali jsme se na 
obrovskou akci v oblasti bytových domů a již brzy
zahájíme totální výměnu oken ve všech zbylých 
1 800 městských bytech, kterou dokončíme v roce
2012. Zateplovali jsme další domy a také v tomto
procesu budeme z dotačních programů pokračovat.

V Partyzánské ulici vznikly nové byty a již mají své
nájemníky, naopak v ulici Petra Cingra jsme dva 
domy zdemolovali a ve Skřečoni jsme jeden prázdný
dům prodali. Všechny tyto případy mají společného
jmenovatele. Odstraňujeme problémové lokality 
a v tomto procesu budeme pokračovat. V ulici Petra
Cingra snad letos padnou další čtyři domy.

Nelze opomenout mnoho aktivit naší K3 nebo ví-
tězství v Soutěži plave celé město, či zápisy do knihy
rekordů, mnoho kulturních a sportovních akcí, 
olympiádu seniorů, Univerzitu třetího věku, oslavy
výročí městských částí, opravy hasičských zbrojnic,
Léto-kruhy… Mohl bych v tomto výčtu pokračovat,
ale díky TIKu a Oku o nich většinou víte. Bohumíňáci
jsou aktivní, drží spolu a dokáží se nadchnout a spo-
jit pro dobrou věc. Díky vám všem za tuto aktivitu.

Mé poslední ohlédnutí patří komunálním volbám,
které potvrdily strategii a kontinuitu minulého i sou-
časného vedení města. Všichni chceme, aby byl Bo-
humín městem, v němž stojí za to žít. 

A co nás v tomto úsilí čeká v letošním roce? Snad
žádná povodeň. Přesto finančně podpoříme z vlast-

Společně dokážeme mnoho
ních prostředků Povodí Odry v přípravě stavby dal-
ších hrází ve Vrbici a Pudlově a také v řešení našich
lokalit, které mají problémy v dobách deš�ů.

Z vlastních akcí si zaslouží pozornost další zateplo-
vání nemocnice, stacionáře Salome, Domovinky,
Bobeše a pošty v Nerudově ulici, výměna oken v Do-
mově Jistoty. To jsou investice s nadějí na dotace 
a s úsporou budoucích nákladů na vytápění.

Také skřečoňská škola se dočká nového hřiště 
a úpravy školního dvora. Chceme se opět věnovat 
regeneraci sídliš�, tentokrát výstavbou parkoviště 
u polikliniky, pro bezpečí v dopravě prodloužíme
chodník v Záblatí v Bezručově ulici až k »Partyzáno-
vi«. Další chodníky, osvětlené přechody a cyklostez-
ky budeme připravovat.

Z dotací a ve spolupráci s polskými přáteli z Krzy-
żanovic vybudujeme nástupní místa pro vodáky na
Odře i Olši. I řeky mají svá pozitiva a krása meandrů
Odry je toho důkazem. Připravujeme také dovyba-
vení hasičů a další opravy jejich zbrojnic. V těžkých
chvílích nám to dobrovolní hasiči vracejí a patří jim
za to náš dík i úcta.

V roce 2011 bude také dokončena výstavba roz-
vodů centrálního zásobování teplem. Předpokládám,
že se zbavíme »dětských nemocí« a dočkáme se oče-
kávaných úspor nákladů. A po dokončení dálnice 
a skřečoňského mostu skončí naše potíže s rozkopá-
ním Bohumína. 

Sluší se ještě připomenout naši nemocnici. V těž-
kých chvílích, které prožívá naše zdravotnictví, se jí,
by� s pomocí města jako zřizovatele, daří dobře. Je
moderní, rekonstruovaná a vybavená novými přístro-
ji. Věřím, že její vedení propluje úskalími této doby.

Opět se zaměříme na čistotu, zeleň, údržbu chod-
níků a cest, prioritou budou školy, kulturní a spor-
tovní aktivity... Město a lidé v něm musí žít. A to 
i v dobách krize, která připravuje Bohumín každo-
ročně o přibližně 30 milionů daňových příjmů.

Musíme to zvládnout! Držíme palce i bohumín-
ským podnikům a podnikatelům. Společně dokážeme
mnoho. Bohumín má budoucnost před sebou.

Přeji vám všem do nového roku hodně zdraví 
a štěstí, splnění všech předsevzetí a lepší budoucnost. 

Petr VÍCHA, starosta města

Nová pravidla pro
zápisy prvňáčků

Historicky poprvé letos
proběhnou zápisy do prv-
ních tříd v jednotném termí-
nu ve všech osmi bohumín-
ských školách. Datem, kdy
se caparti z mateřských ško-
lek přijdou ukázat svým bu-
doucím kantorům, je 27. 
leden. Na velkých školách 
v centru bude vzhledem 
k většímu počtu dětí probí-
hat zápis i následující den.

Jednotný termín ale není
zdaleka tou největší novinkou
letošních zápisů. Mnohem
podstatnější pro děti a rodiče
je, do které školy mají vlastně
zamířit. Tentokrát se totiž bu-
de na rozdíl od minulých let
daleko přísněji pohlížet na
takzvané »spádové oblasti«.
»Týká se to především centra,
kde chceme zajistit rovnoměrné
naplnění škol,« vysvětlila ve-
doucí odboru školství, kultury
a sportu Pavla Skokanová. 

Spádové oblasti, tedy se-
znam ulic a oblastí přičleně-
ných k jednotlivým školám,
stanovila obecně závazná vy-
hláška už v roce 2003. Plnila
ale více méně jen funkci infor-
mativní. Pak se ale stávalo, že
první třídy v některých ško-
lách zely prázdnotou, zatímco
jiné praskaly ve švech. To se
má přísnějším dodržováním
vyhlášky změnit. »Každá škola
v centru by měla otevřít a zaplnit
dvě první třídy,« uvedla Skoka-
nová s tím, že školy mohou ve
výjimečných případech »pře-
brat« prvňáčka z jiné oblasti,
ale musí to řádně zdůvodnit.
Například, že už školu navště-
vuje prvňáčkův sourozenec.  

Rozpis spádových oblastí na-
jdou rodiče bezmála dvou set
budoucích školáků ve formě 
obecně závazné vyhlášky na strán-
kách www.město-bohumin.cz.
K samotnému zápisu by si ne-
měli zapomenout svůj občan-
ský průkaz a rodný list dítěte.

Pavel ČEMPĚL

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY

Ilustrační foto z archivu Oka



Náměstí o rozměrech tro-
chu většího obývacího poko-
je. To není žert, ale zbrusu
nový počin aspirující na zá-
pis do knihy rekordů. Zastu-
pitelé v prosinci posvětili 
iniciativu obyvatel Kopyto-
va a schválili jméno pro pro-
stranství před zdejší kaplí Ja-
na Nepomuckého. Plocha 
o rozloze čtyřiačtyřiceti met-
rů čtverečných nyní nese ná-
zev náměstí Svatého Floriána.

»O nový název nás požáda-
li místní hasiči. Dostali ná-
pad pojmenovat prostor
podle patrona hasičů 
a ochránce před velkou
vodou sv. Floriána,
který bude mít svou so-
chu ve štítu opravené
hasičské zbrojnice,« uve-
dl místostarosta Lumír
Macura s tím, že nové
jméno náměstí je hezkým
dárkem k 530 letům od první
písemné zmínky o Kopytovu.

Zastupitelé dali netradiční-
mu nápadu zelenou i proto, že
nezpůsobí administrativní kom-
plikace ani zbytečné výdaje. 
U plochy nestojí žádný obytný
dům, jehož obyvatelé by si
museli v dokladech a listinách
měnit adresu. Jedinou investi-
cí v řádu stovek korun tak bu-

de výroba oficiální cedule 
s názvem náměstí. Musí
splňovat stanovenou barvu a
podobu, a nahradí provizorní
označení, které u kaple inicia-
tivně vyvěsili místní hasiči.

Nejmenším náměstím v Čes-
ku s rozlohou 116 metrů čtve-

rečních se zatím pyšní obec
Tři Studně na Vysočině. Ná-
městí Svatého Floriána jej mí-
rami 7 krát 6,3 metru s přehle-
dem »trumfne«. 

Kopytovští hasiči už proto
oslovili Agenturu Dobrý den a
začali podnikat kroky pro zápis

náměstí do České knihy rekor-

dů. A možná nejen do ní. Pod-

le předběžných informací tak-

to malé náměstí neexistuje ani

jinde ve světě. 

Pavel ČEMPĚL, 
Lucie BALCAROVÁ

3Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Náměstíčko malé, ale světové

Zůstal dobrý pocit a nápis K+M+B na dveřích

Nejstarší obyvatel Kopytova Josef Nadažy (76) dohlíží na 
proměřování nejmenšího náměstí v Bohumíně, republice a zřejmě 

i na světě. Foto: Pavel Čempěl

Koledníci Tříkrálové sbírky vyrazili na »svůj
svátek« opět do ulic. Celostátní akce probíhala
jedenáctým rokem a pětašedesát procent vy-
braných peněz zůstane stejně jako v minulých
letech ve městě. 

Lidé přispívali libovolnou částkou. Na oplátku
získali cukr, kalendář a kadidlo, vše v originálním
provedení s logem letošního ročníku sbírky. »S po-
řádáním Tříkrálové sbírky nám tradičně pomáhali
dobrovolníci z gymnázia a střední školy, za což velmi
děkujeme. Ruku k dílu přidali také členové a příznivci
bohumínských farností,« uvedla ředitelka Charity
Bohumín Monika Vavrečková. Dodala, že ulicemi
korzovaly skupinky tvořené Kašparem, Melicha-
rem a Baltazarem se třiceti kasičkami.

Koledníci Charity Bohumín zamířili také do
Rychvaldu, Dolní Lutyně, Orlové a Dětmarovic.
Vybrané dary pomohou například při opravě sta-
rých oken v charitním domě Svatého Františka ve
Starém Bohumíně, podpoří chod denního centra
pro osoby bez přístřeší, občanskou poradnu, cha-
ritní šatník a další aktivity. (luk)

Nenechte se zmást fotografií, podle níž to vypadá, že se rolí Tří králů zhostily převážně
dívky. Faktem ale je, že u dárců vyvolávají větší empatii. Foto: Pavel Čempěl
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I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
807, číslo bytu 3, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,45 m2, cel-
ková plocha 52,60 m2. Pro-
hlídka 18.1. v 9.30 - 10 hodin.
Licitace se koná 19.1. v 16 ho-
din.

I Byt 1+3, v ulici Osvobodi-
telů 1019, číslo bytu 30, ka-

tegorie I., 8. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 64,40 m2,
celková plocha 66,05 m2. Pro-
hlídka 18.1. v 10.30 - 11 hodin.
Licitace se koná 19.1. v 16.15
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
382, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 74,83 m2, cel-
ková plocha 75,33 m2. Pro-
hlídka 13.1. v  8.30 - 9 hodin.
Licitace se koná 19.1. v 16.45
hodin.

I Byt 0+1, v ulici Nerudova
566, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 25,80 m2, celková
plocha 25,80 m2. Prohlídka
21.1. v  9.30 - 10 hodin. Licita-
ce se koná 24.1. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čáslavská
982, číslo bytu 9, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-

čet nájemného 56 m2, celková
plocha 56,90 m2. Prohlídka
13.1. v 9 - 9.30 hodin. Licitace
se koná 24.1. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 931, číslo bytu 2, katego-

rie I., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 51,12 m2, celko-
vá plocha 53,49 m2. Prohlídka
13.1. v 9.30 - 10 hodin. Licitace
se koná 24.1. v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Tovární
426, číslo bytu 28, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 33,58 m2,
celková plocha 34,10 m2. Pro-
hlídka 18.1. v  9 - 9.30 hodin.
Licitace se koná 24.1. v 16.45
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Poděbra-
dova 126, číslo bytu 11, ka-

tegorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 79,58 m2,
celková plocha 81,76 m2. Pro-
hlídka 20.1. v 9.30 - 10 hodin. Li-
citace se koná 26.1. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Student-
ská 355, číslo bytu 2, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 67,49 m2,
celková plocha 69,42 m2. Pro-
hlídka 20.1. v  10.30 - 11 hodin.
Licitace se koná 26.1. 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+1, v ulici Čs. armá-

dy 1052, číslo bytu 17, kate-
gorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 37,27 m2,
celková plocha 38,61 m2. Pro-
hlídka 18.1. v  8 - 8.30 hodin.
Licitace se koná 26.1. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 69, ka-

tegorie I., 12. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 66,89
m2, celková plocha 68,46 m2.
Prohlídka 25.1. v 8 - 8.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 26.1. v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Alešova
1070, číslo bytu 22, katego-

rie I., 5. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,90 m2,
celková plocha 70,50 m2. Pro-
hlídka 27.1. v 8.30 - 9 hodin.
Licitace se koná 31.1. v 16 ho-
din.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 41, kate-

gorie I., 9. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha 60,71 m2. Pro-
hlídka 25.1. v 9 - 9.30 hodin.
Licitace se koná 31.1. v 16.15
hodin.

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

tegorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 37,61 m2,
celková plocha 38,65 m2. Pro-
hlídka 27.1. v 9 - 9.30 hodin.
Licitace se koná 31.1. v 16.30
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V lednu začal platit Zákon o spotřebi-
telském úvěru a o změně některých záko-
nů. Jeho účelem je sjednotit trh poskyto-
vání spotřebitelských úvěrů a zároveň
posílit a zajistit ochranu spotřebitele.

Součástí nové právní normy je také no-
vela živnostenského zákona, která zásad-
ním způsobem mění podmínky pro provo-
zování živnosti nebankovních věřitelů 
a zprostředkovatelů. Tuto činnost dosud
mohli podnikatelé vykonávat jako živnost
volnou pod hlavičkou univerzálního 
»Zprostředkování obchodu a služeb« nebo
»Služeb v oblasti administrativní správy 
a služeb organizačně hospodářské pova-

hy«. Nyní ji však budou muset zaštítit 
oprávněním k provozování živnosti váza-
né »Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru«.

Letošní rok slouží jako jednoleté pře-
chodné období, které podnikatelům po-
skytne dostatečnou rezervu, aby splnili
nové podmínky. Aby mohli nadále provo-
zovat tyto činnosti v rámci nové vázané
živnosti, musí živnostenskému úřadu pro-
kázat i požadovanou odbornou způsobi-
lost. Tou je míněno střední vzdělání s ma-
turitou, nebo tři roky praxe v oboru, pří-
padně osvědčení o rekvalifikaci či jiný do-
klad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost. Tato osvědčení vydává

zařízení akreditované Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, nebo minis-
terstvem, do jehož působnosti patří odvět-
ví, v němž je živnost provozována.

Je povinností každého podnikatele, kte-
rý poskytuje nebo zprostředkovává spotře-
bitelské úvěry, aby živnostenskému úřadu
do konce letošního roku doložil výše uve-
dené doklady prokazující odbornou způ-
sobilost. Pokud tak neučiní, jeho živno-
stenské oprávnění zanikne.

Bližší informace k novým pravidlům pro
poskytování spotřebitelských úvěrů na-
jdete na portálu www.businessinfo.cz.

Šárka PALERMOVÁ, vedoucí právního 
a živnostenského odboru

Nová pravidla pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů

Porušují dealeři 
elektřiny předpis?

Obrana před zbytečným
obtěžováním, ale také ochra-
na příliš důvěřivých lidí. To
je hlavní smysl nařízení rady,
které v Bohumíně zakazuje
podomní prodej. 

Nyní však nastal boom pro-
dejců, kteří balancují na jeho
hraně. Jsou to dealeři konku-
rentů ČEZu nabízející levnější
elektřinu. Kdyby jen rozdávali
informativní letáčky, bylo by
vše v pořádku. Mnohdy ale
zvoní u dveří se smlouvami 
v rukou a doslova je strkají li-
dem pod nos. »V takovém pří-
padě zastáváme názor, že jde 
o podomní, a tedy zakázaný, pro-
dej,« uvedla vedoucí majetko-
vého odboru Eva Drdová. Do-
dala, že město zatím od obča-
nů oficiálně žádnou stížnost
na postup dealerů neobdrželo.
Pokud by se tak stalo, je při-
praveno problém řešit. (tch)

Krácení příspěvku
na péči

Od ledna dochází ke změně
výše příspěvku na péči u osob
starších 18 let. Vzhledem k ús-
porným opatřením Minister-
stva práce a sociálních věcí se
zákonem snižuje výplata pří-
spěvku na péči z částky 2.000
Kč na 800 Kč měsíčně. Stáva-
jící příjemci příspěvku na péči,
kterých se uvedená změna do-
tkne, budou písemně informo-
váni. (vru)

a k t u á l n ě



pro-
stor,
bude vy-
hlášena do měsíce. Práce by
tak mohly začít už v březnu.
Na opravy chce město vynalo-
žit zhruba tři miliony a pokud
nějaké finance zbudou, mohla
by se nové fasády dočkat i zad-
ní strana domu.

Pavel ČEMPĚL

Ještě loni v létě působil dům hrůzostrašně. Rekonstrukce musela počkat na soudní vystěhování problémových 
nájemníků. Vpravo: štukatérské prvky září novotou stejně jako před sto lety. Foto: Pavel Čempěl
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Fasáda už vypadá k světu, na řadě je interiér

Alkohol za volantem a strom šel k zemi

SRPEN 2010SRPEN 2010 LEDEN 2011LEDEN 2011

Oprava oken, dveří a přede-
vším fasády od náměstí Svo-
body byla součástí první etapy
rekonstrukce. Přestože te� dům
vypadá jako nový, už se našli
kverulanti, kterým jednoba-
revná světle okrová fasáda ne-
voní. Prý by kombinace více
barev zdůraznila historickou
štukovou výzdobu. Možná ano,

ale architektonický skvost 
z počátku minulého století je
kulturní památkou. V tako-
vém případě určují podobu re-
konstrukce památkáři a ti roz-
hodli, jak rozhodli. 

Památkáři budou dohlížet 
i na rekonstrukci interiéru. Je-
jí součástí bude nová elektro-
instalace, sociální zařízení,

zdravotechnika a plynové 
ústřední topení. Po kompletní
generálce zůstane v prvním
patře jediný stávající obyvatel
domu, o byt v přízemí a dva
nebytové prostory se budou
moci ucházet nájemníci noví.
»Nebytové prostory chceme na-
bídnout neziskovým organizacím,
ale pokud by měly zájem komerč-
ní subjekty, nebudeme proti,«
prozradila vedoucí majetkové-
ho odboru Eva Drdová.

Soutěž na firmu, která se
zhostí přestavby vnitřních

Pohled jako z dob císaře pána. Městský dům známý pod 
číslem popisným 45 na starobohumínském náměstí se opět
zaskvěl v plné kráse. Zatím »jen« jeho čelní štukovaná fasáda,
ale už brzy se rekonstrukční práce přesunou i do interiéru. 

»Začarovaná« zatáčka u bývalé lékárny. Vysá-
zeným akátům ve Štefánikově ulici tady není
přáno. Předloni porazil jeden z nich nepozorný
řidič, jiný šofér skolil stejným způsobem další 
loni na podzim. Oba se naštěstí podařilo narov-
nat a zachránit. Třetí akát nyní na Nový rok 
takové štěstí neměl. 

Řidička vracející se z bujarých oslav Silvestra ne-
zvládla v nepřiměřené rychlosti řízení, dostala na
kluzké vozovce smyk a napálila do stromu. Tento-
krát tak neš�astně, že byl osud akátu zpečetěn. »Strom
jsme museli odstranit a na jaře ve vhodném vegetačním
období vysadíme náhradní,« uvedla 
ubica Jaroňová
z odboru životního prostředí a služeb.

Podnapilá řidička, které policie naměřila po ne-
hodě v krvi 1,65 promile, te� může zpytovat svědo-
mí. Střízlivět musela potupně na záchytce, čeká ji
policejní vyšetřování a úhrada škody za zničený
strom. (tch) V této chvíli už poražený akát zmizel. Na jaře ho nahradí nový. Foto: Pavel Čempěl



Vystudovaný pediatr s diplomem z Uni-
verzity Karlovy, angličtinu si piloval v USA
a Kanadě. Přes tyto nadstandardní položky
v curriculum vitae zpočátku těžko hledal
práci ve svém oboru. Zavděk musel vzít ne-
příliš oblíbenou radiologií. Nakonec se ale
přes dětské centrum Domeček, pediatrii
fifejdské nemocnice, alergologicko-imu-
nologickou ambulanci v Bohumíně vypra-

coval v roce 2005 až na post ředitele Bohumínské městské 
nemocnice (BMN). Ženatý otec dvou synů Vojtěch Balcárek
(39) je staronovým členem městského zastupitelstva i rady.
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Devátý díl seriálu o novinkách, službách a přednostech
internetových stránek www.mesto-bohumin.cz.

Propásli jste v trafice noviny, a co čert
nechtěl, zrovna psali něco o Bohumí-

nu? Už osm let to není důvod k rozmrzelosti. Po tuto dobu se totiž
všechny novinové články, které mají co dočinění s městem, archi-
vují na jeho internetových stránkách. Nejde přitom výhradně 
o odborná pojednání, ale i běžné zprávy nebo i »bulvární klepy«.
Novinové články na webu pokrývají celé spektrum deníků a časo-
pisů od těch seriózních až po periodika odlehčeného charakteru.
Jedinou podmínkou je, aby se inkriminovaný článek týkal Bohu-
mína. »Monitoring tisku zajiš�uje a samotné články na web vkládá Kni-
hovna K3,« uvedl webmaster Jiří Rozsypal. Ročně takto na strán-
kách přibudou téměř čtyři tisícovky novinových »výstřižků«. Od
roku 2002, kdy je služba v provozu, se jich tam nashromáždilo 
více než 18 600. (tch)

Novinové články

Představujeme č leny  městského zastupi te ls tva  2010 -  2014

Lokální patriot dal »košem« i Kanadě

V zastupitelstvu jste od roku
1994, ovšem se čtyřletou pře-
stávkou v období 1998 až 2002.
Co ji způsobilo?

Studium angličtiny v zámo-
ří. Jsem precizionista a chtěl
jsem jazyk umět co možná nej-
lépe. Pobyt v Kanadě byl spo-
jen i s medicínou. Chodil jsem
na semináře i na vizity do ne-
mocnice, ale s podmínkou že
pacienty nesmím přímo ošet-
řovat nebo vyšetřovat.

Když jste důkladně poznal tamní
zdravotnictví, nelákalo vás tam
zůstat?

Přátelé v Kanadě mne pře-
svědčovali, abych tam zkusil
žít, ale odolal jsem. Jsem lokál-
ní patriot a k Bohumínu mám
velmi silný vztah. Proto jsem
odmítl i nabídku nemocnice 
v Praze-Motole, kterou jsem
důvěrně poznal za svého půso-
bení v rámci studia.

Vzdal jste se zajímavých postů.

Měl jste snad vyhlédnutou práci
v místě bydliště?

Vůbec ne a sehnat ji bylo
tehdy docela těžké. Na konci
90. let byl lékařů relativní do-
statek. Obešel jsem stěžejní ne-
mocnice v regionu včetně naší
bohumínské a nic. Nakonec
jsem byl vděčný za místo na ra-
diologii fakultní nemocnice. 

Tyto doby už ale odvál čas, lékaře
současnosti trápí jiné problémy.
Jak se díváte na aktuální protest
»Děkujeme, odcházíme«?

Jako lékař souhlasím s tím,
že si toto náročné a zodpověd-
né povolání zaslouží adekvátní
ohodnocení. Především mladí
a začínající lékaři by měli být
lépe zaplaceni a motivováni. 
Z mého pohledu je však akce
neš�astně načasována. Nyní
zkrátka na radikální navyšová-
ní platů nejsou peníze. V ostat-
ních sférách navíc hrozí pro-
pouštění či snižování mezd 
a odcházející lékaři si svým po-

stojem zřejmě nezískají sym-
patie veřejnosti. 

Finance ve zdravotnictví jsou 
vůbec ožehavé téma. Zdravotní
pojiš�ovny letos poprvé za dvacet
let sníží úhrady. Jak se s tím 
vypořádá BMN?

Příští dva roky budou složi-
té. Město ale naštěstí umí 
rozumně hospodařit a má re-
zervy. Proto si může dovolit
podporovat mimo jiné i naši
nemocnici. Díky tomu se in-
vestice v nemocnici nezastaví,
ale jen mírně zpomalí. 

A co otázka personálu?
Je stabilizovaný a na jeho 

upevňování stále pracujeme.
Pokud se letos bude městu
dobře finančně dařit, máme
přislíben jeden až dva miliony,
které by šly výhradně na mzdy
a odměny středního zdravot-
nického personálu.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

Suť už jen v malém
Od počátku roku platí nová

pravidla pro přijímání odpadů

ve sběrných dvorech. Stavební

su� je nyní možné přivézt pou-

ze v objemu, který odpovídá

velikosti přívěsného vozíku 

o rozměrech 120x240x30 cm 

a jen do stabilního dvora v are-
álu BM servisu. Příjem suti se
už nevztahuje jako dříve na
jednotlivce ale na celé domác-
nosti a evidence je vedena 
elektronicky. Přísnější pravidla
platí také pro sběr pneumatik.
Těch je možné odevzdat za rok
pouze pět. Ostatní druhy ko-
munálních odpadů a vyřazené
elektrozařízení je možné ode-
vzdávat bez omezení. (red)

k r á t c e

Mezi klíčové patří změna
termínu splatnosti místního
poplatku za provozovaný vý-
herní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povo-
lené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpi-
su. Zavádí se také místní po-
platek za užívání veřejného
prostranství ve výši 3 Kč/m2/
den za umístění stavebního
zařízení a provádění výkopo-
vých prací pro stavby technic-
ké infrastruktury. Spadají pod

ně všechny stavby inženýr-
ských sítí. A v neposlední řadě
se upravuje výše místního po-
platku ze psů, jehož držitelem
je právnická osoba. Bude stej-
ná jako sazba u psů v držení fy-
zických osob - za prvního psa 
1.020 Kč/rok, za druhého
2.040 Kč/rok.

Obecně závazné vyhlášky
jsou uveřejněny na webových
stránkách města Bohumína
www.mesto-bohumin.cz. 

(iba, zily)

Úprava místních poplatků 
1. ledna nabyl účinnosti nový daňový řád, který nahrazuje

dosavadní zákon o správě daní a poplatků. V této souvislosti
se mění také obecně závazné vyhlášky města Bohumína 
o místních poplatcích. 

Díky za vzornou péči
Chtěla bych poděkovat ošetřovatelskému personálu Do-

mova jistoty v Šunychelské ulici, zejména paní Kroščenové a
Mikolášové, za dlouhodobou a svědomitou péči o paní Anič-
ku Ličkovou. Celých pět let až do jejího nedávného úmrtí jí
věnovali péči, kterou bych jí doma nikdy nedokázala poskyt-
nout. Za vzorný a obětavý přístup si zaslouží slova uznání.

Za rodinu Ličkovu snacha Veronika



Zákaz vjezdu více než dva-
náctitunových vozů před
dvěma lety Ostravské ulici 
v Pudlově značně ulevil. Ulice
přesto zůstala jednou z nej-
rušnějších ve městě a přejezd
u bývalé Rybeny je toho jas-
ným důkazem. Na extrémně
namáhaném úseku museli
pracovníci správy tratí v pro-
sinci řešit hned dvě technic-
ké havárie.

Velký provoz aut 
v kombinaci s tuhou zi-
mou a solením silnic 
udělaly své. Přestože
přejezd prošel před pěti
lety kompletní rekon-
strukcí, z kolejnic se po-
stupně začaly odlamovat
kousky oceli. Námahu
nejprve nevydržela kolej-
nice ze strany od Rybeny 
a praskla. To si logicky vy-
žádalo sníženi rychlosti
projíždějících vlaků, což 
omezilo »propustnost« me-
zinárodní trati Bohumín -
Chalupki. Sotva tra�ováci
narušenou kolejnici demon-

tovali a vyměnili, o týden poz-
ději museli odstraňovat stejný
problém na druhé straně. Tam
kolejnice praskla dokonce na
dvou místech. Havárie se do-
tkly i motoristů, protože po
dobu oprav a demontáže celé
přejezdové konstrukce mu-

sela být silnice po několik ho-
din uzavřena. 

Na místě poškozených ko-
lejnic už jsou díly zcela nové,
ale ani ocel není nezničitelná.
Je jen otázkou času, kdy na mi-
mořádně rušném přejezdu ná-
por opět nevydrží. (tch)
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Kolejnice nevydržely nápor a praskly

Za mrazivého počasí museli pracovníci správy tratí demontovat celou 
přejezdovou konstrukci a prasklou kolejnici vyměnit. Přejezd u bývalé 
Rybeny byl po dobu oprav pro motoristy uzavřen. Foto: Pavel Čempěl

Jedni si život bez ní neumí
představit, jiným je trnem v
oku. Železobetonová rampa
u domu 1015 v Mírové ulici
se stala předmětem horeč-
ných diskuzí. Část obyvatel
věžáku doufala, že se »mon-
stra« během právě probíhají-
cí rekonstrukce domu zbaví.
Město však rampu hodlá za-
chovat. Má význam pro ma-
minky s kočárky, seniory 
o hůlkách nebo vozíčkáře.

Rampa u domu vyrostla 
v 90. letech na přání tehdejší-
ho invalidního nájemníka. Ten
se ale odstěhoval a současní 
obyvatelé žádali v rámci oprav
věžáku její odstranění. Nevadí
jim ani tak nájezd samotný, ale
spíše »klientela«, která ho 
v současnosti využívá. Rampa
se totiž stala oblíbenou atrakcí
místních výrostků. Když zrov-
na nesedí na zábradlí a hlasitě
neklábosí, prohání se po ní na
bruslích a skateboardech, což
způsobuje další kravál.

Jak ale vyplynulo ze setkání
zástupců radnice s nájemníky,
odstranění rampy problém ne-
řeší. Hluční teenageři by pak
vysedávali na schodech či la-
vičkách. Navíc to jsou vesměs
děti stávajících nájemníků,
kteří by si potomky měli »zpa-
cifikovat« sami. Ohledně jízdy
na bruslích ale město řešení
našlo. Ještě letos upraví ne-
rovný povrch rampy tak, aby
jízda po něm nezpůsobovala
rámus.

Na zachování »kontroverz-
ního« nájezdu má město emi-
nentní zájem. S výjimkou do-
mů s pečovatelskou službou je
to totiž jediný věžák ve městě 
s bezbariérovým přístupem to-
hoto druhu. Díky tomu je mož-
né uvolněné byty nabízet v lici-
tacích i imobilním zájemcům.

Pavel ČEMPĚL

Noví »uživatelé« rampy působí nájemníkům vrásky

Rampa na sídlišti vyvolává spory,
ale její význam pro vozíčkáře nelze
upřít. Foto: Pavel Čempěl



Finanční odbor omládl
Čas neúprosně letí a generační obměny

se dočkalo i vedení finančního odboru 
městského úřadu. Od ledna 2011 začíná
nový profesní život pro Evu Gieckovou,
která vyhrála výběrové řízení na vedoucí
finančního odboru. 

Příjemná, mladá maminka dvou dětí ale
není žádným neznalým nováčkem. Zkuše-
nosti s řídící prací již získala v roli vedoucí

živnostenského odboru, odborné předpoklady jí dalo absolutori-
um ekonomické fakulty na VŠB-Technické univerzitě. Celý ko-
lektiv finančního odboru je sehraným soukolím pracovitých 
a profesně zdatných žen. Když k tomu přidáme odbornou erudova-
nost a pozitivní lidské vlastnosti Evy Gieckové, je zde předpoklad,
že se nemusíme o městské finance obávat ani do budoucna.  (fi)
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Dobří lidé ještě žijí
I v dnešní době se najdou

slušní a poctivé lidé. V prosinci
jsem při jednání ve spořitelně
zapomněla volně položenou
taštičku s doklady a hotovostí.
Uvědomila jsem si to až poz-
ději a začala jsem ztracené věci
hledat. Neúspěšně. Už jsem se
vzdala všech nadějí, o to větší
šok mě čekal doma téhož dne
večer. U dveří zazvonil mladík
s batůžkem a taštičku s kom-
pletním obsahem mi odevzdal.
Našel ji ještě ve spořitelně, ale
spěchal na vlak na odpolední
směnu. Vzal ji tedy k sobě 
a okamžitě po práci mi ji přišel
vrátit, aniž by při tom myslel
na nějakou odměnu. Naopak.
Nabízené nálezné odmítl, byl
zkrátka rád, že mohl někomu
pomoci. Jen se slušně rozloučil
a spěchal domů. Ani jsem ne-
zjistila jeho jméno. Proto bych
chtěla tomuto poctivému ná-
lezci alespoň touto cestou ze
srdce poděkovat.

Bedřiška JANÍKOVÁ

Milí přátelé, jsme na prahu nové etapy 
a takřka všechny z nás tento okamžik vždy
přinutí k zamyšlení. Vyslovit vlastní tužby ne-
bo popřát přátelům lze kdykoliv, ale kouzlo
přání těchto dnů spočívá právě v tom období,
na jehož začátku stojíme.

Já míval v dětství několik přání. Abych nemu-
sel každý den do školy, aby mi Ježíšek přinesl nové
kolo či »Verneovku«, nebo abych už byl dospělý 

a mohl v televizi sledovat filmy s hvězdičkou nebo se už konečně projet
na motocyklu. Zvláštní přání, zvláště o té dospělosti. Dnes si mnozí 
paradoxně přejí spíše utéci ze světa informací a byznysu aspoň na chvíli
zpět do bezstarostných dětských let. 

Nyní, nejen jako státní úředník, mám denně možnost hovořit s lidmi,
poznat a pochopit jejich problémy spojené například s podnikáním. Číst
či vyslechnout reálné či naopak méně pravdivé zvěsti o nekalých prakti-
kách, či jim naopak vhodným úředním rozhodnutím zamezit.

Rok 2010 se nijak zásadně nelišil od let předchozích. Snad kromě 
určitého poklesu celkového objemu vybraných daní a tím i logickým sní-
žením příjmů do městského rozpočtu. Naštěstí se nám tento negativní
jev daří i díky vzájemné spolupráci dostatečně eliminovat. Proto chci za
sebe i své zaměstnance poděkovat za podporu a důvěru, které si už léta
nesmírně považuji, zvláště v rámci této poněkud méně oblíbené instituce.

A přání do nového roku? Aby tento příznivý pohled klientů nadále
pokračoval, by� skrze i tak nepříjemné záležitosti, jakými jsou platby da-
ní. Není asi reálné přát nižší daně, ale lze si navzájem přát důvěru, dob-
ré a normální vztahy mezi lidmi - tedy jako základ všech jednání, která
jsou často nezbytná právě při výkonu naší profese. Říká se »Přej a bude
ti taky přáno«, a já mohu s tímto rčením jen souhlasit.

Václav POLOK, ředitel Finančního úřadu v Bohumíně

Přej a bude ti přáno

Konec roku 2010 znamenal ukončení pro-
fesního působení na bohumínské radnici i pro
Janu Masnou, vedoucí finančního odboru. 

Byla zkušeným ma-
tadorem - pracovala
zde od roku 1973 
a prošla různými po-
zicemi, od hospodář-
sko-správního pra-
covníka, referenta na
odboru plánovacím 
a  finančním, rozpoč-
táře či vedoucího fi-
nančního oddělení.
Jako vedoucí finanč-
ního odboru praco-
vala od roku 1996.
Janina profesionali-
ta, pečlivost, předví-
davost a cit pro fi-
nance byla zárukou
toho, že rozpočet
města byl pod jejím
velením zdravý a ne-
pohyboval se v čer-
vených číslech. Její
prezentace materiálů
na zastupitelstvu měs-

ta byla vždy výslednicí pečlivého rozboru a roz-
krytí všech »zákoutí« a tajů finančního hospo-
daření. Nic pro ni nebylo nikdy problémem, ne-

odmítla žádost o ra-
du a nabídla pomoc-
nou ruku vždy, když
bylo potřeba. Byla 
a i nadále zůstává
pro své kolegy na
radnici perfektní ka-
marádkou, která ne-
zkazí žádnou legraci. 

Jani, ačkoliv na
penzistku vůbec ne-
vypadáš, nauč se uží-
vat plnými doušky
všech výhod důcho-
dového věku! Život
má mnoho rozměrů,
dosud jsi znala hlav-
ně ten pracovní, tak
to koukej změnit!
Bylo pro nás štěstím
s tebou pracovat a ra-
dostí trávit s tebou
volné chvíle.   

Dagmar FIALOVÁ,
tajemnice

Jani, jsi pro nás jedničkou!

Foto: Lucie Balcarová 

d o p i s y

k r á t c e

Zásobte se vodou,
plánuje se odstávka

Stovek bytů se dotkne plá-
novaná odstávka vody v No-
vém Bohumíně. K přerušení
dodávek dojde 17., 20. a 27.
ledna od 8 do 16 hodin. 

Důvodem je výměna vystro-
jení automatických tlakových
stanic. Vodou se budou muset

lidé sami předzásobit. V sou-
časných klimatických podmín-
kách není možné náhradní zá-
sobování autocisternami. 

Odstávka se postupně do-
tkne domů v ulicích Štefáni-
kova, Kostelní, Komenského,
Sv. Čecha,  Okružní, Čs. ar-
mády, Mírová, Osvoboditelů,
Nerudova a na třídě Dr. E. Be-
neše. Čísla popisná domů, ve
kterých voda nepoteče, se ná-
jemníci dozvědí z vývěsek.

(red)



Oba koncerty, jak je u akcí OS Přátel bohumínské historie zvykem,
měly historickou výpravu. Adventní navštívila bohumínská honorace
počátku minulého století, na vánoční se »komparz« oblékl do barok-
ních rób. Foto: OS Přátel bohumínské historie
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Sportování v nafukovací »bublině«
Potrápit tělo v létě, žádný

problém. Hřišť a sportovišť
co hrdlo ráčí. Ale co v zimě?
Tuto otázku teď řeší vytvoře-
ný »Tým sportovní haly«, kte-
rý už také přišel s prvním ná-
padem. Nafukovací halou,
která by mohla za nepříznivé-
ho počasí poskytnout spor-
tovcům potřebné zázemí.

Na stole už nyní leží projek-
tová dokumentace i stavební
povolení pro vybudování vel-
ké víceúčelové sportovní haly.
Náklady na ni se odhadují na
osmdesát milionů a je více než
jisté, že si na ni musí Bohumí-
ňáci nějaký čas počkat. Do té
doby chce tým přijít s projek-
tem levným, účelným, a který
by našel využití i po dostavbě
zmíněné velké haly. »Místo pro
sportovní vyžití v zimě tady chybí.
Pro tenis, sálovou kopanou i jiné
aktivity by byla ideální hala nafu-
kovací,« prohlásila členka týmu

a vedoucí odboru školství, kul-
tury a sportu Pavla Skokanová.

O potřebnosti haly není
sporu, ale je tu ještě problém
jejího umístění. Jedním řeše-
ním by bylo »zastřešit« stávají-
cí tenisové kurty za parkem.
Ideálnější se ale jeví druhá
myšlenka - »nafouknout« halu

na hřišti školy Čs. armády.
»Odpadla by nutnost dodatečně
stavět sociální zázemí,« vyzdvih-
la pozitiva Skokanová.

Nafukovací kopule by ale
nesměla stát uprostřed atletic-
kého oválu, protože by ukot-
vovací prvky rušily sportovce
vně haly. Zato okraj hřiště ni-

komu nevadí. Odbor rozvoje 
a investic proto dostal úkol
prověřit v lokalitě inženýrské
sítě a zda by se tady mohlo sta-
vět. Pokud tomu nebude nic
bránit, může se myšlenka začít
zhmotňovat na papíře v podo-
bě projektové dokumentace.

Pavel ČEMPĚL

Členové týmu odjeli před časem »na zkušenou« do Karviné, kde zamýšlená nafukovací hala na školním hřišti
slouží už čtyři roky. Foto: Pavel Čempěl

Sváteční koncerty s kostýmní výpravou
Hned dvěma stylizovanými koncerty se na sklonku uplynu-

lého roku blýsklo občanské sdružení Přátel bohumínské 
historie. Ve farním kostele Narození Panny Marie ve Starém
Bohumíně uspořádalo nejprve 11. prosince adventní koncert
a 27. prosince koncert vánoční.

Charitativní adventní kon-
cert se konal vůbec poprvé, 
a nebyla to jediná premiéra.
Zlatým hřebem večera,
na kterém vystoupili
členové Slezského
žes�ového kvinte-
ta a zpěvák Pavel

Kozel, byl přednes zcela nové
skladby. Komponista Josef
Vejvoda, syn světoznámého

Jaromíra Vejvody, totiž
zhudebnil modlitbu

k Panně Marii Rů-
žencové-Starobo-
humínské. Do je-

jího přednesu se zaposloucha-
la téměř stovka návštěvníků.
Výtěžek charitativního kon-
certu nakonec činil tři a půl ti-
síce korun, které pořadatelé
věnovali Charitě Bohumín.

Druhý koncert pořádaný
občanským sdružením ve spo-
lupráci s Římskokatolickou

farností Bohumín-Starý Bo-
humín a za finanční podpory
města se nesl ve vánočním du-
chu. Soubor Campagnuollo
Barok Ansamble z Oder pod
taktovkou Martina Jakubíka
ho vyplnil barokní hudbou
Čech, Moravy a Slezska.

(red)
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Když jde do tuhého, držíme pospolu. Dokázali js

LEDEN
* Začalo odstraňování skře-

čoňského mostu. Nikdo v té
době netušil, jak pohnuté bu-
dou další okolnosti spojené 
s výstavbou nového dopravní-
ho spojení v této lokalitě.  

* Město muselo zdemolovat
starobohumínský mlýn. Firma,
které mlýn patřil, již neexistuje,
budova zchátrala, propadly se
stropy a obvodové zdi popras-
kaly. Objekt se stal pro okolí
nebezpečným.  

ÚNOR
* Zastupitelé odhlasovali po-

řízení nového územního plánu.
Ten původní platí od roku 1998.
Celý proces tvorby důležitého
rozvojového dokumentu města
by měl být dokončen do dvou let.

* Již podruhé přišlo myslivec-
ké sdružení Pudlov a Vrbice
kvůli červenému kohoutu o své
zázemí. Dřevěná hájenka lehla
popelem v únoru 2008 a te� pla-
meny zachvátily její náhradnici.

* Dobrovolní hasiči z Kopyto-
va spolupořádali nácvik záchra-
ny tonoucího ze zamrzlé vodní
plochy. Cvičení na Kališoku se
zúčastnili i družební hasiči 
z polských Gorzyc a Dětmarovic. 

* Úspěch zaznamenal Atle-
tický klub Bohumín na halo-
vém Mistrovství ČR v chůzi na
5 000 metrů. Titul a zlatou me-

daili za 1. místo získal šestnácti-
letý Ondřej Chylek.

BŘEZEN
* Na radnici byli pozváni 

a oceněni dárci krve. Mezi 46
pozvanými byli i tři dárci krve,
kteří získali nejvyšší ocenění,
Zlatý kříž I. třídy za 160 bez-
platných odběrů. 

* V našem městě proběhlo
regionální kolo přehlídky Ars
Poetica - Puškinův památník
pro žáky základních a středních

škol. V přednesu ruských básní
a zpěvu písní zde soutěžila mlá-
dež z celého Moravskoslezské-
ho kraje. 

V lednu začalo odstraňování starého skřečoňského mostu.

Povodeň v Bohumíně napáchala škod
Foto na dvoustraně: Lucie Balcarov

Václav Klaus se v Bohumíně zastavil cestou na pohřeb tragicky zesnulého
polského prezidenta.

Puškinův památník hostil i kon-
certní sál základní umělecké školy.

Příchod nového roku vyvolává v mnohých úvahy nad během
života, hodnocení uplynulého období a předsevzetí do dnů ná-
sledujících. Co zajímavého se loni událo v životě města? Pojďme
si to společně připomenout. 

aneb OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI LOŇSKÉHO ROKU 

* Sošky Bohumínských Amo-
sů převzalo na slavnostním aktu
v sále kina K3 deset pedagogů,
kteří na našich školách inovují
vzdělávací programy a zapojují
školy do projektového vyučo-
vání či grantových činností. 

DUBEN
* Vládní delegace v čele s pre-

zidentem Václavem Klausem
navštívila krátce naše město.
Stalo se tak u příležitosti tragic-
ké události ve Smolensku, kde
při letecké katastrofě zahynul
prezident Polska Lech Kaczyń-
ski s chotí a další polská elita.
Česká vládní delegace projíždě-
la Bohumínem při cestě na po-
hřeb do Krakova.  

* Začala výstavba 2 800 metrů
dlouhé cyklostezky, spojující
centrum města se Šunychlem.
Stavba se citelně dotkla veřej-
nosti omezeními provozu na
chodnících i vozovce.  

KVĚTEN
* Začátkem měsíce bylo zahá-

jeno promítání v letním kině.
Pro příjemnou pohodu návštěv-
níků bylo umožněno půjčová-
ní, ale i nákup vlastních dek.
Sezona byla zahájena i lepším
zvukem s novou aparaturou,
která přispěla ke kvalitnějšímu
poslechu a čistějšímu zvuku.

* Příroda opět ukázala svoji
sílu. Kvůli stoupající hladině
Olše a Odry byli evakuováni
občané nejvíce ohrožených ob-
lastí včetně nemocnice. Voda

vnikla do šesti ze sedmi měst-
ských částí. ŽDB GROUP za-
stavila provoz na většině závo-
dů, výrobu omezil i Bonatrans
a Bochemie. Hasiči i zaměst-
nanci ČEZu zabojovali o udrže-
ní rozvodny v Pudově a město
nezůstalo bez elektřiny. Povo-
deň napáchala škody za více
než 75 milionů korun. 

* Hlasovali jsme ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Tohoto práva vyu-
žilo 9 683 voličů (51,87 pro-
cent). Naše město získalo v Par-
lamentu zastoupení v osobách
Alfréda Michalíka (ČSSD) 
a Pavla Drobila (ODS).

ČERVEN
* V rámci česko-polské vo-

dácké akce Plavidlo 2010 vyra-
zili už popáté zástupci obou ze-
mí do peřejí Olše a Odry. Čekal
je více než sedmikilometrový 
úsek v nádherné přírodě.
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me to při povodni i v kauze skřečoňského mostu

dy za více než 75 milionů.
vá, František Krejzek, Pavel Čempěl 

Ministr Vít Bárta si v září při osobní prohlídce mostu sypal popel na hlavu.

Most ve Slezské ulici. 

Nový vůz vrbických hasičů.

* Univerzitu třetího věku do-
končili další absolventi. V le-
tech 2009 - 2010 ve čtyřech se-
mestrech studovali jazyky, zá-
klady práva, informační tech-
nologie i kulturu kolem nás. 

* Červnem ukončilo školní
rok 2009/2010 v šesti základ-
ních školách 1 748 dětí z 85 tříd. 

ČERVENEC
* Pod názvem Prázdninový

kolotoč probíhal po celý červe-
nec velký letní projekt pro děti.
K účasti na této akci se jich za-
registrovaly stovky. Díky kolo-
toči mohly děti prožít dobro-
družství přímo ve městě. Prázd-
ninový projekt pořádalo město
ve spolupráci s řadou organizací.

* Byl zprovozněn most ve
Slezské ulici, který překlenul
dálnici, a opět spojil centrum se
Starým Bohumínem. Na pů-
vodní trasu se vrátila i autobu-
sová doprava. 

SRPEN
* V Hobbyparku bylo otevře-

no dětské dopravní hřiště. Má
962 m2 vozovek, 90 m2 chodní-
ků, 59 dopravních značek, 8
návěstidel pro chodce, 4 sema-
fory a 2 železniční návěstidla.

* V Záblatí obnovili tradiční
zvonění v kapličce. Farnost po-
řídila nový zvon, protože tomu
předešlému prasklo srdce. Chod
zvonu řídí automat.

* Nevzhledná asfaltová pro-
menáda u náměstí Budoucnos-
ti prošla kompletní regenerací.
Výsledkem jsou nové chodníky
ze zámkové dlažby zasazené
mezi záhony a okrasnou zeleň. 

* Ze� bývalých kasáren v Šu-
nychelské ulici posloužila mla-
dým výtvarníkům. Do Bohumína
zavítal festival graffiti, kterého
se zúčastnilo na třicet umělců 
z Česka, Polska a Slovenska.

ZÁŘÍ
* Začal školní rok a do lavic 

v osmi bohumínských školách
usedlo 1 699 žáků, z toho 184
prvňáčků. Otevřena byla nová
třída mateřské školy. Působiště
našla v elokované budově škol-
ní družiny ve Skřečoni.

* Ministr dopravy Vít Bárta
v rámci úspor zastavil stavbu
skřečoňského mostu. Proti roz-
hodnutí se vzedmula vlna odpo-
ru, Bohumíňáci se semkli v jed-
notný celek a bojovali za dostav-
bu mostu. I petice, pod kterou
se sešlo více než deset tisíc pod-
pisů, přiměla ministra k přehod-
nocení rozhodnutí a při osobní
návštěvě se občanům Bohumí-
na omluvil za komplikace.

* V ulici Petra Cingra byly 
v rámci projektu Nulové tole-
rance zdemolovány dva vybyd-
lené domy. V budoucnu by od-
tud měly zmizet všechny domy
s problémovými nájemníky.

* Symbolickým otočením
ventilu začalo proudit do bohu-
mínských domácností teplo 

z Elektrárny Dětmarovice. Skon-
čilo tak dvouleté rozkopání
města. Budování teplovodu za-
platil ČEZ, od nějž bude město
odebírat teplo dvacet let.

* Léta zpustlý Rafinérský le-
sík se změnil k nepoznání. Stal
se dalším místem zasvěceným
sportu a hrám. Vyrostly tady
dětské koutky, cvičební prvky,
ale i výběh pro psy nebo dřevě-
ná rozhledna. 

ŘÍJEN
* Pět měsíců po povodni otev-

řela nemocnice zrekonstruova-
né prostory. Voda v květnu za-
plavila suterén do výšky půl
metru. Obnova přišla na pět
milionů. Většinu pokryla pojiš-
�ovna, půl milionu doložilo
město. Prostory prošly sanací,
dostaly nové dlažby, omítky 
a musel se nahradit i vodou
zničený nábytek a vybavení.

* Bohumín obhájil vítězství 
v celostátní soutěži »Plave celé
město«. K triumfu mu pomoh-
lo 891 plavců, tedy nejvíce z ce-
lé republiky. Díky jejich výko-
nům a získaným bodům Bohu-
mín ukořistil také první místo 
v kategorii měst do padesáti ti-
síc obyvatel.

* 15. a 16. října se uskutečnily
komunální volby, které ve měs-
tě skončily drtivým vítězstvím
ČSSD. V zastupitelstvu získala
17 z 23 křesel, další 3 křesla pat-
ří ODS, 2 KSČM a 1 TOP 09. 

* Taneční soubor Impuls se
stal díky formaci »Galileo« mis-
trem Evropy v disciplíně show
dance. Historicky první evrop-
ské zlato vybojoval 31. října 
v ma�arské Pécsi.

* Tři hlavní ceny a jedno čest-
né uznání vynesla bohumínské-
mu videostudiu TV Marko 
účast na 14. ročníku festivalu re-
gionální televizní tvorby »Kafka
2010«. Bohumínští bodovali ve
všech hlavních kategoriích.

Vítání zlatých tanečníků Impulsu.

LISTOPAD
* Na ustavujícím zasedání

zastupitelstva byl do čela města
už popáté zvolen Petr Vícha.
Bohumínu starostuje už šest-
náct let. Místostarostové jsou
zcela noví. Stali se jimi Lumír
Macura a Igor Bruzl.

* Dobrovolní hasiči z Vrbice
obdrželi nový vůz s pohonem
všech čtyř kol. Jednotce jej po-
řídilo město, přišel včetně vý-
bavy na bezmála 1,4 milionu. 

* Tanečníci ze souboru Impuls
přivezli další titul. V německé
Riese se stali mistry světa.

PROSINEC
* Úředníci a pedagogové

podpořili celorepublikovou stáv-
ku státních zaměstnanců proti
úsporným vládním opatřením.
Zavřená zůstala radnice i školy.

* Pod hlavičkou akce »Talent
roku« byli oceněni žáci a stu-
denti, kteří slavili úspěch na
sportovních, vědomostních či
kulturně-uměleckých soutěžích.
Uznání získalo dvanáct jednot-
livců a čtyři družstva. (fi, tch)
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Graffiti vzniká také v mrazu a sněhu

Vyznavače graffiti neodradí od jejich záliby ani sníh a mráz.
Zkrátka když musíš, tak musíš... A tak šestice nadšenců

vyrazila na začátku nového roku ke zdi bývalých kasáren v Druž-
stevní ulici, aby ozdobila betonové bloky pestrými obrazy. Spreje
sice při záporných teplotách stávkovaly, ale ani to nebylo mladým
výtvarníkům na překážku. Navíc se mohou na zdi díky dohodě 

s jejími třemi majiteli vyřádit legálně a v klidu a předvést tak svou
představivost nejen v létě při mezinárodním graffiti festivalu, ale 
i te� v zimě. »Vyznavači graffiti nás oslovili, zda nám nebude vadit,
když by ze� průběžně využívali ke své tvorbě. A všichni majitelé plotu 
s tím souhlasili. Pořád bude vypadat lépe než ten původní šedivý stav,«
potvrdil jeden z majitelů betonové stěny David Kolesár. (balu)

Foto: Lucie Balcarová

Sladká předpremiéra Hříšných lidí 

Hned tři la-
hodné dorty
byly k mání
na předpremiéře dalšího silvestrov-
ského speciálu z dílny bohumínského studia
TV Marko. Věnovány byly jednak hercům,
ale také režisérovi a střihovým mágům.

V kinosále K3 se na předpremiéře sešli všich-
ni členové filmového štábu i jejich příznivci.
Autorské i režisérské taktovky se chopil i tento-
krát redaktor a moderátor Českého rozhlasu
Ostrava a TIKu Bohumín Lukáš Kania. V jeho

hlavě se zrodil veselý pří-
běh o krádežích Starobo-

humínských oplatků, který se natáčel v letních
měsících v exteriérech i interiérech převážně
Starého Bohumína. Na place se před kamerou
prostřídalo šestačtyřicet účinkujících včetně re-
žiséra, který si střihl hlavní roli policejního rady,
jemuž sekundovali členové jeho věrné mordpar-
ty. Diváci mohli premiéru černobílého snímku
vidět na Silvestra na obrazovkách Televizního
informačního kanálu. (balu) 

Foto: Lucie Balcarová

Státní zkoušky 
z angličtiny

Na Gymnáziu Františka Živ-
ného působí už šest let eloko-
vané pracoviště Jazykové školy
s právem státní jazykové zkouš-
ky Frýdek-Místek. Žáci si v kur-
zech angličtiny rozšiřují zna-
losti, mohou absolvovat i zá-
kladní statní jazykovou zkoušku.
Loni toho využilo osm žáků.

Zkouška má dvě části. Písem-
ná proběhla v  listopadu a žáci
museli zvládnout práci s na-
mluveným anglickým textem,
nebo sestavit sdělení. Pouze
úspěšné složení »písemky« za-
ručovalo účast u ústní části.
Před zkušební komisi tak v pro-
sinci předstoupilo sedm stu-
dentů, kteří v angličtině rea-
govali na běžné situace denní-
ho života, pohovořili o ekolo-
gii, vědě, či technice. Ústní
zkoušku všech sedm žáků naší
školy úspěšně zvládlo. Převzali
vysvědčení, které mohou vyu-
žít při přijímacím řízení na vy-
soké školy a především ve
svých budoucích povoláních.

Gabriela JELÍNKOVÁ

k r á t c e
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Předškoláci se psům postarali o pamlsky
Ve skřečoňské mateřské

škole proběhla vánoční sbír-
ka pro pejsky z bohumínské-
ho útulku. 

Děkujeme za projevenou
lidskou solidaritu našim dě-
tem i rodičům, kteří hojnými
dary pro pejsky přispěli k ús-
pěšné sbírce a následně jejímu
předání v útulku. Pejsci si po-
chutnali a odměnou nám byly
alespoň na chvíli jejich š�astné
a upřímné psí oči, někdy i mls-
né jazýčky, které nás olízly.

Děkujeme také rodičům za
sponzorské dary nebo aktivní
podíl na všech akcích pořáda-
ných naší školkou. Díky za va-
ši ochotu a podporu. Je krásné
cítit, že držíme všichni spolu.

Přejeme vám i všem bohu-
mínským spoluobčanům š�ast-
ný nový rok plný splněných
přání a pejskům láskyplné do-
movy.

Renáta KWAŚNÁ, 
učitelka MŠ Skřečoň Psí pochoutky šly po sbírce některé děti osobně odevzdat chlupáčům v útulku. Foto: Renáta Kwaśná

Tradiční setkání studentů
Gymnázium Františka Živného udr-

žuje družební vztahy s Lyceem Mikulá-
še Koperníka v polském Těšíně. V rám-
ci této družby se zde 1. prosince usku-
tečnil tradiční »Dzień Czeski«.

Účelem setkání je vzájemné poznávání
obou národů, představování města a ško-
ly, přičemž pokaždé jsou zaměřena na jiné
téma. To poslední jsme věnovali možnos-
tem kulturního a zájmového vyžití v na-
šich městech, doplněné o hudební a diva-
delní vystoupení.

Program zahájila prezentace symbolů 
a památek Těšína, následně Kamil Števan-
ka uvedl práci Beáty Slaninové na téma vše-
obecného kulturně-volnočasového vyžití 
v Bohumíně. Z našich řad se představil Sa-
mir Lepara se svými fotografiemi a Denisa
Glacová, která polské vrstevníky seznámila
s výtvarnými díly našich studentů Jonáše
Stoklasy a Noemi Valentíny. Velký aplaus
sklidily keltské melodie v podání folkové
skupiny Pilgrim. Došlo i na divadlo. Těšíňa-
né zahráli několik lidových kusů, naši zase
předvedli jednu z Krylovových bajek. 

Máme za sebou další povedenou akci.
Osobně bych uvítal, kdyby takových bylo
víc. A nebylo by od věci, kdyby byl větší dů-
raz kladen na osobní interakci. Je přece
škoda, když někdo k dorozumění s našimi
příbuznými Slovany musí využít angličtinu.

Michal ROJ, student gymnázia

Ve středu 15. prosince se naše škola 
v Záblatí hemžila samými andělíčky.
Všichni jsme měli na sobě kostým andě-
la a doma jsme si vyrobili klíč k »nebes-
ké bráně«.

Abychom mohli branou projít, museli
jsme se naučit říkanku o andělíčkovi. Pak
jsme se všichni pustili do práce. Vyráběli

jsme svícny, andělíčky z plastových lahví 
a ozdoby na stromeček. Plnili jsme také 
úkoly z českého jazyka, matematiky, ang-
ličtiny - vše na téma Vánoce. Zpívali jsme
rovněž koledy a pilně cvičili na vystoupení
pro rodiče, které se nám hned příští den
povedlo a moc se rodičům líbilo.

Veronika GREGOROVÁ, 
žákyně 5.ročníku

Záblatská škola byla plná andělů

Foto: David Kopec
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Senioři hýřili celý rok vitalitou

Předávám štafetu
Vážení přátelé, bohumínští senioři, děkuji vám za milé a důstojné

rozloučení na vánočním večírku 3. prosince v PZKO. Ráda jsem
pro vás pracovala a zajiš�ovala zábavu - divadlo, kuželky, zájezdy,
besedy. Bez pomocníků z řad seniorů bych to nezvládla. Patří jim
můj dík. Práci koordinátorky Senior klubu za mne převzala mladší
kolegyně Hana Práglová, které přeji hodně úspěchů.

Anna ŠVANCAROVÁ

Dvě akce klubu se uskuteč-
nily také na sklonku loňského
roku. V pátek 3. prosince naši
senioři už od rána sváželi zá-
kusky, chlebíčky a nápoje na
předvánoční posezení v PZKO.
Dorazilo sem na sto dvacet bo-
humínských seniorů. Vesele se
bavili, tančili a svým progra-
mem je přišly potěšit děti ze
Základní školy Čs. armády.
Patří jim za to naše poděková-
ní. 

Dalším pěkným dnem byla
druhá adventní neděle 5. pro-
since. Asi šedesát našich seni-
orů odjelo zcela plným auto-
busem do Ostravy na adventní
koncert v Divadle Antonína
Dvořáka. A nebyl ledajaký.
Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby reprodukovali účin-
kující na autentických dobo-
vých nástrojích. Nádherný
koncert tak byl pomyslnou
tečkou za loňskými akcemi.

Nový rok, do kterého chci
kolegům seniorům i ostatním
občanům popřát hodně zdra-
ví, štěstí a klidných dnů, začal
pro Senior klub jednou pod-
statnou změnou. Až dosud
jsme se pravidelně scházeli 
v kavárně, kde se nám velmi lí-
bilo a rádi bychom poděkovali
celému personálu, který se 
o nás pečlivě staral. Od ledna
však budeme zasedat ve velké

jednací síni městského úřadu.
Seniorů chodí na setkání stále
více a prostory kavárny už
nám byly malé.

Hana PRÁGLOVÁ, 
Senior klub

Kontakt: tel. 605 252 639.
Klubovna v Okružní ulici je
pro veřejnost otevřená denně
od 13.30 do 17 hodin.

Naši senioři pravidelně chodí
poměřit své síly Na Kuželnu.
Prosincový turnaj v kuželkách
nebyl výjimkou. A kouleli to 
nadšeně a s velkým nasazením.

Foto: Pavel Čempěl

Nastala doba, kdy se každý zamýšlí, zda uplynulý rok splnil
jeho očekávání. I Senior klub bilancuje. Zúčastnili jsme se
mnoha zájezdů či výletů. Navštěvovali jsme kulturní předsta-
vení, chodili do kurzu trénování paměti nebo keramického
kroužku. Hltali jsme zajímavosti na přednáškách či besedách,
hráli kuželky, chodili plavat, či si jen tak povídali s vrstevníky.

Z uniforem a obleků 
do fotbalových dresů

Už druhou dekádu trvá tradice, kdy se v po-
vánočním období sejdou zástupci městské 
i republikové policie, aby spolu s reprezen-

tanty města poměřili síly v sálové kopané. Tento-
krát se na palubovce tělocvičny Masarykovy školy
proti sobě postavilo pět družstev. V systému 
čtrnáctiminutových zápasů »každý s každým« na-
konec nejlépe obstál tým vedení městské policie.
Druhé místo obsadilo, i díky posile v podobě 
nového zastupitele, fotbalisty Pavla Srníčka,
družstvo radnice a bronz připadl strážníkům smí-
šených směn B a C. Pomyslná bramborová medai-
le zbyla na Policii ČR, za kterou se umístil další
tým strážníků ze směn A a D. (red)

Vedoucí sociálního odboru  Daniel Ucháč předvádí
fotbalovou ekvilibristiku . Foto: Pavel Čempěl

Sbírka pro psí 
útulek ve Slůněti

Rodinné centrum Slůně po-
řádá sběr starých dek a přikrý-
vek pro pejsky z psího útulku 
v objektu bývalých kasáren 
v Šunychlu. Přikrývky poslou-
ží jako podložky do kotců, ne-
bo se z nich ušijí oblečky pro
pejsky. Čisté deky a přikrývky
můžete odevzdávat přímo 
v centru v Nerudově ulici
1040. Bližší informace na čísle
604 999 147. (val)

k r á t c e
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Silvestrovský běh získává rok od roku
větší renomé. V předposlední den roku
2010 se na jeho start postavilo rekord-
ních sto čtyřicet běžců, kterým nevadil
sníh ani osmistupňový mráz. Naopak,
soutěžící i pořadatelé si libovali, že má
závod po mnoha »blátivých« letech ko-
nečně tu pravou zimní atmosféru.

Už 12. ročník (před)silvestrovského klá-
ní uspořádal Atletický klub Bohumín 
s dalšími partnery. Hlavními sponzory by-
lo město Bohumín a Slezský kámen, člen
skupiny Geofin. Závod tentokrát přilákal
nejen Bohumíňáky a sportovce z nejbližšího
okolí, ale i běžce z různých koutů Evropy.
Na hřišti za parkem a v parku samotném se
utkali závodníci z Polska, Německa i Chor-
vatska, nemluvě o účastnících, kteří repre-
zentovali různá města severní Moravy.

Pořadatelé s pomocí BM servisu upravi-
li zasněžené trasy tak, aby je zvládli děti 
i dospělí. Po jejich absolvování se vítězové
čtrnácti kategorií mohli těšit na stylové,
ryze silvestrovské ceny. Samotný závěr ak-
ce obstarala »pastva pro oči«, aneb neod-
myslitelný ohňostroj. (tch)

Ani mráz nezhatil rekord silvestrovského běhu

Závod byl naplánován tak, aby mladší děti absolvovaly tra� ještě za světla, zatímco starším 
běžcům osvětlovaly potemnělý okruh lampy a svíce. Foto: Pavel Čempěl

Už se pomalu stává tradicí, že si »staří páni« Slovanu Záblatí na
úplném konci roku ráno sbalí fotbalový »vercajk« a v poklidném
tempu odehrají pod širým nebem přátelský fotbálek. Je sice prav-
da, že dvaceticentimetrová vrstva sněhu letos udělala z běžného
fotbalu spíše plážový a mráz okolo mínus sedmi stupňů trochu
»kousal«, ale hlad po fotbalu a snaha vypotit vánoční přírůstky vá-
hy jednoznačně zvítězili. Nakonec se sešlo čtrnáct odhodlaných
borců. Zápas jsme zahájili minutou ticha za jednoho z nestorů zá-
blatského fotbalu, pana Vladislava Wrabla, který před několika
dny odešel do fotbalového nebe. Fotbálek to byl náramný a výsle-
dek 8:7 pro mladší dokládá, že bojovnou náladu nemůže zastavit
datum v kalendáři ani nepřízeň počasí. (seb)

TJ Slovan Záblatí přeje do jubilejního roku padesátého 
výročí založení klubu všem svým skalním i příležitostným
příznivcům pevné zdraví, potřebné štěstí a přehršel osobních
i sportovních úspěchů. Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Na Slovanu Záblatí 
se hrálo i na Silvestra

Cyklisté zvládli i závěje
Jak na Nový rok, tak po ce-

lý rok. Cyklističtí nadšenci
dostáli známému rčení a už
ráno po oslavách Silvestra 
osedlali své »oře«. Výjezdem
z náměstí T. G. Masaryka za-
hájili letošní sezonu recesní
jízdou zpestřenou závodem
na Novoroční míli. 

Nebyla to míle v pravém
smyslu slova, její délka se kaž-
dým rokem prodlužuje, aby
odpovídala aktuálnímu leto-
počtu. Je tady nasnadě, že 
ta letošní měřila 2011 metrů.
A byla pěkně drsná. Na závod-
ní úsek mezi Chalupkami 
a Šilheřovicemi navál vítr 

i půlmetrové sněhové jazyky,
ve kterých měly problémy i au-
tomobily, natož cyklisté. »Byla
to loterie. Nešlo ani tak o rych-
lost, jako o to, kdo nespadne,«
komentoval náročnou etapu
Rostislav Šafrata.

Rybník čtrnácti závodníkům
z Bohumína nakonec vypálil
jediný přespolní účastník z Os-
travy. Jeho vítězství bylo o to
překvapivější, že do extrémní-
ho závodu vyrazil rovněž jako
jediný na silničním kole. Za-
tímco jeho konkurenti na hors-
kých bicyklech padali jako
hrušky, on na tenoučkých 
galuskách projel závějemi bez
jediného pádu. (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Vzpomínky - úmrtí Maminko!!! Už nikdy tak nemohu nikoho 
oslovit, co všechno je řečeno v tom jediném
slově. Už žádný západ slunce, žádná ranní

káva, žádný zpěv ptáků, žádná krásná slova.
Pro Tebe budu dál žít, abys věděla, že to, 

co jsi mi celý život dávala, zúročím.
Když zemře maminka, i slunce zajde, 

v duši se rozhostí zvláštní chlad. 
Těžko pak ve světě ještě se najde, 

kdo by jak maminka uměl mít rád...

3. ledna jsme 

vzpomněli 8. výročí 

úmrtí naší milované

manželky, maminky,

babičky, sestry, 

švagrové a tety 

paní Ireny
OLŠAKOVÉ.

Zároveň 24. února vzpomeneme 

její nedožité 71. narozeniny.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

S láskou a slzami v očích vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Rudolf,

dcera Jana s manželem Zdeňkem, 

sestra Anička s rodinou, bratr Bedřich 

s rodinou a vnuci Martin a David, 

kteří na babičku stále vzpomínají.

Maminky neumírají, 
maminky jen spí, aby žily
v myšlenkách a srdcích
svých dětí a blízkých.

13. ledna uplynulo 

10 let, co nás navždy

opustila naše 

milovaná maminka 

paní Emilie SZUSTIKOVÁ.
Kdo jste ji měli rádi, 

věnujte jí tichou vzpomínku.

Dcera Simona s rodinou, syn Zdeněk,

manžel a sestry s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka
v srdcích zůstává.

29. prosince 

jsme vzpomněli 

3. výročí úmrtí 

pana Rudolfa
ZIELINSKÉHO.

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Eliška s rodinou.

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

zapálit svíčky, myslet 
na Tebe a vzpomínat.

2. ledna 

jsme vzpomněli 

5. výročí úmrtí 

pana Alfonse ZLÉHO.

�
S láskou vzpomínají dcery 

Alena a Jana s rodinami.

Neplačte, že jsem odešla,
jen klid mi přejte 

a v srdcích věčnou vzpo-
mínku si na mě uchovejte.

29. prosince navždy 
utichlo srdce naší 

milované manželky,
maminky, babičky 

a prababičky 

paní Marie LITNEROVÉ.
Zároveň si 7. února připomeneme 

její nedožité 87. narozeniny.

S láskou vzpomínají manžel Mirek, 
dcera Dana, vnučky Eva, Jana a Lenka 

s rodinami.

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

ten nikdy nezapomene.
22. prosince jsme 

společně vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí
naší drahé maminky 

a babičky

paní Evdoxie MITOPULU
ze Skřečoně.

V našich srdcích bude žít navždy.

S láskou a úctou dcera Sterjani 
a syn Nikos s rodinami.

V životě jsou chvíle, 
na které se nezapomíná.

7. ledna jsme 

vzpomněli 100 let 

od narození našeho 

tatínka 

pana Leonarda
WARMUSE.

Zároveň jsme si v červnu 2010 

připomněli 30. výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají dcera Markéta, 

synové Leo a Oskar 

s rodinami.

5. ledna jsme 
vzpomněli 90 let 

od narození 

paní Anežky
OTRUBOVÉ.

Zároveň si 18. března

připomeneme již 

5. výročí jejího úmrtí.

Také vzpomeneme 44. výročí úmrtí 

jejího manžela Ladislava OTRUBY

a 10. výročí úmrtí jejich syna 

Ladislava OTRUBY.

Stále vzpomíná dcera Marie Čechová 

s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky
na Tebe v našich srdcích

stále zůstanou.

14. ledna by se dožil 

72 let můj manžel, 

náš tatínek, tchán, 

dědeček a pradědeček

pan Jan KLEPACZ. 

1. února vzpomeneme 4. smutné výročí,

kdy odešel od všeho, co měl rád.

S láskou a úctou vzpomíná manželka

Věra, synové Zdenek a Jenda s rodinami.

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

14. ledna vzpomeneme

20. smutné výročí 

úmrtí 

pana Davida
LALÍKA.

�
Stále vzpomínají maminka 

a sestra Michaela.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

9. ledna 

jsme vzpomněli 

10. výročí úmrtí 

našeho manžela 

a tatínka 

pana Miroslava
KŘIŠŤALY.

�
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Eva, syn Miroslav, 

dcera Monika s rodinou.



Abys byl s námi, 
už nemůžeme chtít, 

ale krásnou vzpomínku
na Tebe v srdcích 

budeme mít.
19. ledna vzpomeneme

1. smutné výročí, 

kdy nás náhle opustil

pan Arnošt HONKYŠ.

�
S láskou a úctou vzpomíná rodina 

a přátelé.

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

ten nikdo nezapomene.

21. ledna vzpomeneme

2. výročí úmrtí 

mého milovaného

manžela

pana Emanuela STUDENTA.

�
S láskou vzpomíná manželka Zdenka 

s celou rodinou.

Vzpomínky - úmrtí

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

16. ledna uplyne 

již 20 let, kdy nás 

navždy opustil 

pan František
MACZUREK.

�
Stále s láskou vzpomínají manželka Věra

a dcery Jana, Lenka a syn Jiří s rodinami.

Opět je zde 

pro nás smutné datum

17. ledna, kdy před

třemi roky náhle 

a nepochopitelně 

ve věku 28 let zemřela

naše dcera, sestra, 

maminka a kamarádka

paní Ivana VESELÁ.

Nezapomínáme, je stále a všude 

v myšlenkách s námi. 

Nejbližší rodina.

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

ten nikdy nezapomene.

16. ledna vzpomeneme

2. smutné výročí úmrtí

pana Ervína
KUCHARCZYKA

z Bohumína.

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Olga s rodinou.

Láska smrti nezná...

16. ledna vzpomeneme

4. smutné výročí úmrtí

mého manžela 

pana Libora
KRUPY. 

�
S láskou vzpomíná manželka Slávka 

s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme

a navždy budeme mít.

19. ledna vzpomeneme

2. smutné výročí úmrtí

naší dcery a sestry

slečny Šárky RESSOVÉ.

�
S láskou a úctou stále vzpomínají 

rodiče, bratr Roman, 

sestra Martina s rodinou.

22. ledna 

také vzpomeneme 

2. smutné výročí 

úmrtí 

pana Karla
HOZY.

�
Vzpomíná sestra Helena 

s rodinou.

V neznámý svět jsi šel spát,
vzpomene každý, 
kdo Tě měl rád.

23. ledna by se dožil 
50 let můj milovaný

manžel 

pan Karel
VAVŘÍČEK.

Zároveň 22. dubna vzpomeneme 
10. výročí jeho úmrtí, kdy nás 

kvůli zákeřné nemoci navždy opustil.

S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomíná
manželka Natalie, maminka Anna, 

bratr Stanislav, synovec Ivo a celá rodina.
Nikdy nezapomeneme.

17Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Blahopřání - jubilea
Zdraví, štěstí, dobrou víru,
v tom udržuj správnou míru.
Po doušcích ber, neplýtvej,

do sta let ti bude hej.
14. ledna oslaví 
životní jubileum 

50 let 

pan Pavel
TEJBUS
z Pudlova.

Ke krásnému kulatému výročí upřímně
gratuluje a do dalších let přeje 

pevné zdraví, lásku, štěstí a spokoje-
nost manželka Eva, dcera Veronika,
syn Michal s přítelkyní Evou, tchýně
Štefánia a švagrová Jarmila s rodinou.

27. ledna oslaví své
životní jubileum 

70 let náš milovaný
manžel, tatínek 

a dědeček 

pan Jiří
PAVLÍK

Za lásku a obětavost
pro celou rodinu přejeme do dalších

let hodně zdraví, štěstí, spoustu elánu
a radosti ze života.

Manželka Marie, dcera Marcela, 
ze� Tomáš, syn Jiří, snacha Hanka 

a vnoučata Jirka, Barborka a Lukášek.

Své ANO si řekli
Petr Marcol a Martina Lukšová, 
oba z Bohumína

David Legényi a Monika Matušinská, 
oba z Bohumína

Vítězslav Pavlov a Petra Uhlířová, 
oba z Bohumína

Ondřej Sikora a Lucie Vitová, 
oba z Bohumína

Petr Masný a Jolana Hellerová, 
oba z Bohumína

Karel Smrž a Olga Jansová, oba z Bohumína
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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

Zlata jako z pohádek nabízí Vám Ovádek
Vážení zákazníci, do nového roku hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti ze srdce přeje 

kolektiv Zlatnictví Jozef Ovádek. 

Ulice 9. května 422 a Centrum na tř. Dr. E. Beneše

● 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 Bohu-
míně, na stavu nezáleží. 
✆ 606 710 464.

● Prodám 2+1 v osobním
vlastnictví, Mírová ulice. 
✆ 724 670 501.

● Prodám dr. byt 2,5+1,
60m2, v Bohumíně, nízká 
zástavba. Cena 650 000. 
✆ 777 005 110.

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

i n z e r c e ● Pronájem dr. bytu 2+1
po celkové rekonstrukci, ul.
Jateční, cena včetně elektřiny
a plynu 7000 Kč. ✆ 776 519 641.

● Pronajmu 2+1 v Mírové
ulici. ✆ 602 714 416.

● Pronajmu 3+1 v Mírové
ulici. ✆ 602 714 416.

● Hledám někoho na dou-
čování matematiky pro 8. tří-
du ZŠ. Rozmezí 1-2 x týdně
(dle dohody). ✆ 731 905 040.

● Studio KN Květy Nada-
žy hledá kadeřnici na ŽL.
Studentská 598, Bohumín. 
✆ 603 877 121.

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy. Bohumín 3. 
✆ 728 597 581. 

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

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

Autor: 
Jan Šula
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Strýček Fanouš se na cestě od rybníka, kde byl na rybách, zastavil v místní hospodě. Chlapi, když viděli, že nic nenese, si ho
začali dobírat. »Fanouši, že si zase nic nechytil?« - »Chytil, ale  …(viz tajenka) POMŮCKA: ACO, HT, Oslov, sela, Vet

☺

▲

▲

Luštíme s Okem

OOKKOO

Ceny inzerce (s DPH)

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč
■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,

na šířku 190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,
na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč
Při opakování 3 - 4 x sleva 10 %

5 x a více sleva 20 %



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 14. do 30. 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

■ 23.1. v 10 hodin HONZA NEBOJSA. Kombinace čino-
herní a loutkové pohádky o Honzovi, kmotře Smrti, stra-
šení a Lidunce. Účinkuje Divadýlko Kuba. Sál kina, 50 Kč
■ Do 31.1. CESTUJÍCÍ. Výstava abstraktních akrylo-
vých obrazů Jiřího Mikulce inspirovaných tématikou 
labyrintu. Foyer kina, vstup volný.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ 20.1. v 17 hodin JOSEF WAGNER - KRÁSY NORSKA.
Bohumínský cestovatel Josef Wagner představí západ-
ní stranu Skandinávského poloostrova. Přednášková
místnost, 30 Kč.
■ Do 31.1. MODRÁ PYRAMIDA. Výstava výtvarných
prací dětí soutěžících s Modrou pyramidou. Galerie kni-
hovny, vstup volný.
■ Do 28.1. SMYSLNOST. Pokračování výstavy ostrav-
ského fotografa Romana Vrátníka. Galerie knihovny,
vstup volný.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 13.1. v 15 hodin POHÁDKY PRO ZIMNÍ VEČERY. Čte-
ní pohádek pro nejmenší, dětské oddělení knihovny.
■ 18.1. v 15 hodin MASKA NA MAŠKARNÍ BÁL. Výtvar-
ná dílna, výroba masek, dětské oddělení knihovny.
■ 20.1. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Zábavné vě-
děcké pokusy, tentokrát se slizem. Pro kluky a holky od
8 do 15 let, dětské oddělení knihovny.
■ 24. a 28.1. od 13 hodin BOJUJEME O NOC S AN-
DERSENEM. Vědomostní kvíz, v lednu na téma »svět
zvířat«. Pro děti 2. až 6. tříd, dětské oddělení knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 15.1. v 17 hodin a 16.1. v 10 hodin HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - 1. ČÁST. Film Velká Británie, USA
2010, dabing, vhodný od 10 let, 70 Kč.
■ 15.1. ve 20 hodin a 16.1. v 19 hodin TACHO. Film ČR
2010, přístupný od 12 let, 75 Kč. 
■ 17.1. v 19 hodin PANIKA V MĚSTEČKU. Film Belgie,
Francie, Lucembursko 2009, titulky, přístupný, 65 Kč
(pro členy filmového klubu 55 Kč).
■ 19.1. v 9 hodin ROBIN HOOD. Film USA, Velká Britá-
nie 2010, titulky, přístupný od 12 let, 50 Kč.
■ 20. a 21.1. v 19 hodin DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA 
S OHNĚM. Film Švédsko, Dánsko, Německo 2009, titul-
ky, přístupný od 15 let, 65 Kč.
■ 22. a 23.1. v 19 hodin ROMÁN PRO MUŽE. Film ČR
2010, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 27. a 28.1. v 19 hodin OBČANSKÝ PRŮKAZ. Film ČR
2010, přístupný, 78 Kč.
■ 29. a 30.1. v 19 hodin BENGA V ZÁLOZE. Film USA
2010, titulky, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 30.1. v 10 hodin SHREK: ZVONEC A KONEC. Film
USA 2010, dabing, 60 Kč.

■ Každé úterý v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
■ Každou středu od 16 do 17 hodin CVIČENÍ 
A POVÍDÁNÍ PRO TĚHULKY. Předporodní kurz je zdarma.
■ 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.

SPORT

ŠACHY
■ 23.1. Viktorie Bohumín A  - Sokol Fryčovice. Soko-
lovna Starý Bohumín.
■ 30.1. Viktorie Bohumín B   -  Slavoj Český Těšín. So-
kolovna Starý Bohumín.
■ ZUMBA FUN & FITNESS. Každou středu, pátek a ne-
děli od 18 hodin v tělocvičně ZŠ Beneše, každou středu
od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Čs. armády.

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

Akce 1+1: k zakoupené vstupence pro dospělé
volný vstup pro jednu další osobu zdarma! - viz
kupon dole.

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
Objednávky ✆ 777 707 783.

✁

AKCE 1 + 1
VOLNÁ VSTUPENKA 

do AQUACENTRA Bohumín

S tímto kuponem obdržíte 
k zakoupené vstupence 

pro dospělého

1 VOLNÝ VSTUP.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 17., 24. a 31.1. od 16 do 17 hodin JÓGA NA
ŽIDLÍCH. Kurz pod vedením cvičitelky jógy a zdravotní
tělovýchovy Aničky Balcárkové. Vhodné i pro seniory 
a méně pohyblivé cvičence.
■ 20.1. v 18 hodin POEZIE STÁLE ŽIJE. Dagmar Čížová,
poslech veršů úspěšné bohumínské básnířky.
■ 21.1. v 17 hodin WORKSHOP IZRAELSKÝCH LIDO-
VÝCH TANCŮ. Výuka lidových tanců a nahlédnutí do
kultury i historie Izraele.
■ 29.1. v 9.30 hodin SOBOTĚNKA. Lednovou Sobotěn-
ku pro děti a jejich rodiče navštíví Zimní královna. 

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

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

■ 18.1. KROK K ZAMĚSTNÁNÍ. Poradenství při hledání
zaměstnání pro maminky na mateřské dovolené.
■ 26.1. NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIC. Objednávka na te-
lefonu 604 388 853.
■ Každé pondělí v 15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro ma-
minky s kojenci od narození do 10 měsíců.
■ Každé úterý v 10 hodin KOŤATA. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 10 do 18 měsíců.
■ Každé úterý v 16 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hudebně
pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každý čtvrtek v 9 a 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové 
aktivity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každý pátek v 15.45 hodin BABYENGLISH. Výuka
angličtiny pro nejmenší děti podle nejnovějších metod.

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

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

■ 17.1. v 17 hodin PILATES. Ukázková lekce cvičení.
Pouze na tel. objednávku 604 999 147.
■ 26.1. v 16 hodin VŠE O KOJENÍ. Přednáška s prezen-
tací.
PRO DĚTI
■ Každé pondělí od 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RO-
DIČŮ S DĚTMI. Výtvarné techniky pro nejmenší od 2 let.
■ Každé sudé úterý od 15 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ 
A BATOLAT. Program pro děti od 0 do 12 měsíců. 
■ Každou středu od 9 hodin PŘEDŠKOLKA. Dvouhodi-
nové setkání dětí s programem. 
■ Každou středu od 9.45 hodin CVIČENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI. Pro děti od 18 měsíců. Velká tělocvična DDM.
■ Každou středu od 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČ-
TINOU. Pro děti od 4 let.
■ Každý čtvrtek v 15.30 hodin HVĚZDIČKY. Tanečně -
pohybová průprava pro předškolní děti.

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.
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Oheň, déš� a teplá medovina
Když za krk padá studený déš� a zima zalézá za nehty, účinnou »protilátkou« je

svařené víno a teplá medovina. Však také po této přírodní »medicíně« sáhl neje-
den návštěvník štědrovečerního setkání na náměstí T. G. Masaryka. A že se jich
tady sešlo několik set. Odměnou za to, že dorazili za tak nevlídného počasí, jim
byl kromě zmíněných občerstvovacích stánků kulturní program a dvojitá porce
ohňové podívané. O tu první se postarala formace Dragon Fire se svými žonglér-
skými a fakírskými vylomeninami. Parta adrenalinových nadšenců obětovala
svému vystoupení vše. Doslova. Plivač ohně i svůj mužný vous, který mu vzplál
při jednom z efektních »dračích« zášlehů z úst. Druhý příděl ohňů, tentokrát
bengálských, už byl o poznání bezpečnější. Téměř desetiminutový ohňostroj,
který prozářil náměstí, byl hezkou tečkou za štědrovečerním setkáním. (tch)

OOKKOO

Parta Dragon Fire se v »laškování« s ohněm vyžívá.
Téměř desetiminutový ohňostroj přenesl atmosféru 
z náměstí na míle daleko. Foto: Pavel Čempěl

▲

▲

zatmění Slunce, o než se postaral Měsíc,
který naši hvězdu zakryl z devětasedmde-
sáti procent svým povrchem. Nad Bohu-
mínem začal astronomický úkaz ihned po
svítání a skončil krátce před jedenáctou
dopoledne.

Zatmění bylo možné sledovat téměř na
celém území republiky, ale v jednotlivých
regionech panovaly různé pozorovací pod-
mínky. Štěstí měli v oblastech s mírnou ob-
lačností, protože mraky fungovaly jako při-
rozený filtr. To nad Bohumínem bylo »bo-
hužel« nebe bez mráčků a ke slovu se tak
dostala různá stínítka. Svářečská skla, tma-
vé folie nebo záznamová část floppy disku,
tedy »vykuchaná« počítačová disketa. Ko-
mu úchvatná podívaná tentokrát unikla,
má dostatečnou rezervu na to, aby se na
příští zatmění Slunce dobře připravil. Po-
čkáme si na něj totiž až do roku 2026.(tch)

V úterý 4. ledna hrozilo v Česku hro-
madné pohmoždění krční páteře. I lidé,
které astronomie míjí velkým obloukem,
nebo ji »zneužívají« maximálně při vábení
něžného pokolení, tentokrát stáli s hlava-
mi vytočenými k nebi. Dopoledne se tady
vyskytl úkaz, který byl v našich končinách
k vidění naposledy před osmi lety. Částečné

Kdo nestihl zatmění, počká si patnáct let

K pozorování i fotografování
zatmění ideálně posloužila 

část počítačové diskety. 
Až nastane další zatmění 

v roce 2026, bude toto 
už dnes archaické 

záznamové médium 
k sehnání leda v muzeích.

Foto: Pavel Čempěl
a Jiří Spáčil (vlevo nahoře)


