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Bohumín vítal nový rok 
bengálskými ohni

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY

Máme dobré předpoklady zvládnout každou situaci
Vážení bohumínští spoluobčané,
je zde nový rok, a to je příležitost ohlédnout se za 

rokem minulým a nastínit cíle pro ten příští. V dnešní
nelehké a nevyzpytatelné době to však není jednoduché.
S vážnými potížemi se potýká celý svět a nevyhne se jim
ani Česká republika. Kroky současné vládní reprezenta-
ce situaci spíše zhoršují, a tak se nelze divit, že většina
občanů k politikům a k politice obecně ztratila důvěru.
O to více jsme vzpomínali na zesnulého prezidenta 
Václava Havla.

Ale ži-
vot v Bo-
humíně

musí jít dál a my jsme povinni udělat vše, aby-
chom byli připraveni na možné varianty vývo-
je a zvládli každou situaci. Máme pro to dobré
předpoklady. Naše hospodaření je zdravé, ne-
jsme zadluženi, dlouhodobě máme vyrovnané
rozpočty. Městský majetek v posledních letech

vzrůstal, takřka nic není v havarijním stavu, 
a proto se nemusíme obávat krizových scénářů.

Nesmíme zapomínat ani na negativa. Trápí nás
ovzduší a musíme se mít na pozoru před vodním
živlem. Míru nezaměstnanosti sice máme jednu 
z nejmenších v okrese, ale obecně má sociální
složení obyvatel v regionu k ideálu daleko. A taky
nám v průběhu roku střídavě přidělává vrásky
hluk z restaurací, nepořádek, vandalové ...

Dovolte mi nejprve ohlédnutí za rokem mi-
nulým. Radnice poprvé pracovala s novým po-
volebním vedením a jsem rád, že jsme s celým
zastupitelstvem, bez politických hrátek, napl-
nili naše představy. Co jsem v loňském novo-
ročním proslovu slíbil, to se také stalo. Bylo
dokončeno napojení domů na centrální záso-
bování teplem a vzhledem k dramaticky stou-
pající ceně plynu se ukazuje, že to bylo rozhod-
nutí správné. Jak v oblasti cen tepla, a díky
zrušení kotelen i z hlediska životního prostředí.

Pokračovala příprava protipovodňových 
opatření, hrází ve Vrbici a projektové doku-
mentace ochrany Pudlova. S přispěním města
byla vyčištěna Bajcůvka ve Starém Bohumí-
ně, dokončen ochranný kanál podél dálnice 
a provedena spousta dílčích opatření ke zlepše-
ní odvodu vod. Vloni žádná povodeň nebyla,
ale chceme udělat maximum, abychom byli na
tu budoucí ještě lépe připraveni. 

(Pokračování na str. 2)
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Na fungující rodině stojí společnost

V zastupitelstvu máte premiéru,
ale v práci pro město se angažujete
už od poloviny minulé dekády.

Ano, před sedmi lety jsem
stála u zrodu Komunitního
plánování v Bohumíně coby
vedoucí skupiny pro rodinu.

Rodiny, hlavně ty s malými dětmi,
jsou v centru vašeho zájmu neu-
stále. Jak vnímáte jejich současné
postavení ve společnosti?

Jsou jako Popelky. Stát je be-
re jako samozřejmost a preferu-
je, třeba ve formě dotací, jiné
skupiny. Přitom právě funkční

rodiny s dětmi se podporovat
musí, na nich celý stát stojí.
Bez potomků naše populace ze-
stárne a v budoucnu nás mo-
hou čekat velké problémy. 

Podpoře by se měla věnovat 
i města, jak je na tom Bohumín?

Ve srovnání s okolím je ten
přístup nadstandardní. Budují
se dětská hřiště, máme aqua-
centrum s možností plavání ko-
jenců a podobně. Jsou města,
ve kterých nenarazíte na dětský
koutek, zatímco u nás má každá
městská část svůj vlastní.

Této oblasti se věnujete dlouho-
době. Prozradíte nám, jak se 
v posledních letech rodina 
»proměnila«?

Ten vývoj je velmi výrazný.
Lidé se pro dítě rozhodují po-
zději a rodiče tak jsou až o de-
set let starší než dříve. Mno-
hem častěji také mívají pouze
jedno dítě. Z pohledu našeho
centra v minulosti doslova ba-
žili po informacích, zajímali se
o veškeré aktivity. Dnes mají
rodiče díky internetu mnohem
větší přehled, ale paradoxně
pod přívalem informací znejis-
tí. Neumí se rozhodnout, co
pro jejich dítě je či není dobré.

Vy jste se pro změnu svěřila, 
že znejistíte, když se vás někdo
zeptá na koníčky. Čím to je?

Koníčkem je mi totiž práce.
Doslova. Věnuji jí všechen
svůj čas a hobby, pod kterým si
lidé představují pletení nebo

n o v o r o č n í  s l o v o

Máme dobré předpoklady zvládnout každou situaci
(Dokončení ze str. 1)
Byl zprovozněn skřečoňský most, pokračuje

dostavba dálnice. Zastaveno nebylo ani budo-
vání přivaděče a doufáme, že se to nezmění.
Jsou to stavby státu a u těch si nemůžeme být
za této vlády ničím jisti.

Dokončení regenerace parku Petra Bezru-
če, zahájení akce »Okna všem« u tisícovky by-
tů, zateplení a nové fasády u mnoha měst-
ských objektů, nový chodník v Bezručově ulici
v Záblatí, nové školní hřiště ve Skřečoni, par-
koviště u polikliniky, opravená hasičská zbroj-
nice ve Starém Bohumíně, nástupní místa pro
vodáky a demolice domů v ulici Petra Cingra -
to je výčet největších akcí, které jsem vloni sli-
boval a také se uskutečnily. Mnohé z nich 
z dotací, v jejichž získávání jsme byli velmi 
úspěšní i pro letošní rok.

Musím ještě zmínit množství sportovních,
kulturních a společenských akcí a široké akti-
vity naší K3 - digitalizaci kina, organizaci svá-
tečních trhů, zápisy do knihy rekordů. Opako-
vané republikové vítězství v akci Plave celé
město, olympiádu seniorů, univerzitu třetího
věku… zkrátka všechny důkazy toho, že Bo-
humíňáci jsou aktivní, dokáží se bavit a držet
pospolu! Všem se sluší poděkovat. Dík patří
také podnikům a podnikatelům, kteří dávají li-
dem práci. Když se daří jim, daří se i městu.
Doba je nelehká, držme jim palce.

Co nás čeká v roce letošním? Přestože 
opět očekáváme z důvodu hospodářské krize
nižší daňové výnosy, nechtěli bychom, aby to
bylo znát na čistotě města, podpoře kultury,
sportu a občanských sdružení, na údržbě zele-
ně, na veřejném osvětlení, opravách chodníků
a cest, na školství. Zkrátka na všem, co tvoří
základ života ve městě. Trochu ale máme oba-
vy o bezpečnost. Mohla by ji zhoršit kombina-

ce několika faktorů - nárůst kriminality, po-
kles příslušníků Policie ČR, změna systému
vyplácení státní sociální podpory a zdražování
z důvodu vyšší sazby DPH. To ale nejsme
schopni aktivně ovlivnit. Města okresu Karvi-
ná na to upozornila premiéra republiky. Pře-
vod agend sociální podpory z měst na úřady
práce je rovněž nepřipravený. Za jeho případ-
né selhání odmítáme nést zodpovědnost. Měs-
ta vždy upozorňovala ministra Drábka na
možná rizika.

Rozhodli jsme také o způsobu vývoje nájem-
ného v městských bytech do ukončení regulace
v letech 2013 až 2015. Naši nájemníci se ne-
musejí obávat dramatického zvyšování cen ja-
ko je tomu zejména u soukromých vlastníků.
Úpravy nájmů budou postupné a sociálně 
únosné. Navíc stále platí, že veškeré nájemné

Matka dvou dcer, původně ekonomka, se na mateřské roz-
hodovala, čemu by se chtěla v životě věnovat. Nakonec u Petry
Kalichové (43) zvítězila práce s malými děti a jejich rodiči. V do-
bě, kdy byla mateřská centra teprve v plenkách, rozjela v Bo-
humíně Centrum mladé rodiny Bobeš. Dnes je v jedné osobě
jeho koordinátorkou / vedoucí a sociální pracovnicí. Člen-
kou zastupitelstva je od loňského podzimu, kdy nahradila od-
stoupivší kolegyni. Pracuje také v komisi pro výchovu a vzdě-
lávání a v sociální komisi.

zahrádkaření, opravdu ne-
mám. Když už něco, tak ráda
cestuji. Nejraději do globaliza-
cí neposkvrněných končin,
například do Bosny. Vypnu
mobil, relaxuji a dokonale si
»vyčistím« hlavu.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

vrátíme do oprav domů a bytů. Změna systé-
mu vytápění, výměny oken a postupné zatep-
lování domů naopak přinesou snižování plateb
za služby.

Z konkrétních akcí letos dokončíme výměnu
oken ve zbývajících bytech, zateplíme věžový
dům 973 v Nerudově ulici, zahájíme výstavbu
kanalizace v městských částech, kompletně 
opravíme kuchyni ZŠ Čs. armády a zrekon-
struujeme MŠ Tovární a hasičskou zbrojnici 
v Šunychlu. Z dotací zahájíme výsadbu izolač-
ní zeleně a zmodernizujeme veřejná prostran-
ství v centru. Ale hlavně se budeme opět při-
pravovat na budoucnost, pracovat na dlouho-
dobých projektech. Třeba na zástavbě lokality
Petra Cingra ve Starém Bohumíně či Anenské
ulice v Záblatí, na přípravách staveb chodní-
ků, cyklostezek a kanalizací v městských čás-
tech a na další regeneraci sídliš�.

Budoucnost města nám totiž nikdy nebyla 
a není lhostejná a budeme o zlepšení života 
v Bohumíně usilovat, a� už bude situace v Ev-
ropě jakákoli. Společně to dokážeme, jako
jsme dokázali vybojovat dostavbu skřečoňské-
ho mostu. Společně dokážeme, aby byl Bohu-
mín městem, v němž slušným občanům stojí
za to žít. I když to není jednoduché a není to
běh na krátkou tra�.

Přeji i vám všem splnění vašich přání 
a úspěšný běh rokem 2012.

Petr VÍCHA, starosta



115,4 metrů dlouhý, 7,6 metrů
široký a 7,2 metrů vysoký
most měl touto dobou svítit,
jenže se soumrakem se zahalí do tmy. 
Po reflektorech, které nasvělovaly ústřední pylon, zbyly jen vytrhané
dráty. Barbaři zničili i osvětlení v zábradlí a korunu všemu nasadili
vandalové se spreji. Foto: Pavel Čempěl a Jiří Blatoň

Nová lávka pro pěší a cyk-
listy, která coby součást 
Ostravské ulice překlenula
dálnici, měla díky efektnímu
nasvícení zářit do dáli. Šťast-
livců, kteří jí takto v plné
kráse spatřili, však bylo jen
velmi málo. Halogenové 
osvětlení totiž vydrželo 
v provozu stěží týden. Pak ho
rozkradly neznámé hyeny.

Ještě před koncem uplynulé-
ho roku stihli stavbaři dodělat
nájezdy z obou stran lávky. Tu
sice lidé už několik měsíců uží-
vali, ale teprve po terénních 
úpravách a dokončení osvět-
lení mohla být oficiálně »zpro-
vozněna«. Současně 
s otevřením přešla lávka
do správy města. Co však
přišlo poté, se úplně vy-
myká lidskému chápání.

Zloději nejenže demon-
tovali a ukradli čtyři halo-
geny, které měly nasvětlo-
vat centrální pylon, ale
rozbili také kryty a zpřetr-
hali kabeláž osvětlení 
zabudovaného v zábradlí.
Když k tomu přičteme 
rádoby »vtipné« výtvory
sprejerů, vypadá zbrusu 
nová lávka jako by se přes ni
přehnala válečná fronta. Už
dávno nežijeme v barbars-
kých časech, ale při pohledu
na tu spouš� člověka bezděč-
ně napadne, že středověké

sekání rukou zlodějům
zřejmě mělo něco do sebe.

Poblíž lávky, na starobo-
humínském rondelu a ta-
ké v jeho okolí, zatím rov-
něž vládne tma, by� tady
sloupy veřejného osvětle-
ní stojí. Jejich prozatímní

nefunkčnost má ale jiný dů-

vod. Pro zapojení je vše při-

praveno, kabely jsou přivede-

ny k rozvodným skříním a už

se jen čeká na povolení připo-

jení, které musí vydat ČEZ.

Pavel ČEMPĚL

Stavba hrází ve Vrbici je na spadnutí
Příprava budování dalších protipo-

vodňových valů v Bohumíně nabývá re-
álnějších obrysů. Ve Vrbici už Povodí
Odry (PO) dostalo stavební povolení 
a v polovině roku by se mohlo začít sta-
vět. S dokončením se počítá v srpnu
2013. V Pudlově se teď kvůli budoucím
hrázím provádějí geologické vrty.

Náklady na výstavbu vrbických hrází
jsou 58 milionů, dalších 10 milionů stojí
dokumentace a výkupy pozemků. Hráze
budou dlouhé 1 735 metrů a jejich součás-
tí bude i doplnění těsnění na stávající pra-
vobřežní hrázi Odry v délce 250 metrů. Ve
Vrbici budou zemní sypané hráze, jejichž
koruna bude zpevněna s tím, že by na 
vrcholu mohla vzniknout stezka pro brus-
laře a cyklisty.

V Pudlově se náklady na výstavbu valů
odhadují na 75 až 115 milionů bez DPH.
Uvažuje se o dvou variantách - dražší »su-
pertěsné« nebo levnější, která těsní jen 
z jedné strany. Výstavba v Pudlově bude
velmi náročná, v některým místech by
hráz měla dosahovat v dlouhých úsecích

výšky až 4,5 metru. Pro protipovodňové
hráze v Pudlově se momentálně zaměřuje
terén, provádějí se průzkumy a probíhají
geologické vrty.

Protože už dříve povodně ukázaly, že
mohou udeřit kdykoliv, město intenzivně
jedná s PO o rychlejší přípravě hrází. Reál-
ně totiž hrozí, že pokud se vyskytne vhod-
ná dotace, bez projektu o ni nebude moci

a k t u á l n í  t é m a

PO požádat. Bohumín se proto na projek-
tu finančně spolupodílí. Na přípravu hrází
v Pudlově už vyčlenil dva miliony. Obnos
použije PO na projektovou dokumentaci.

Po povodni v květnu 2010 zmapovali úřed-
níci lokality, kde voda působila problémy
mimo obvyklá záplavová území. Do příprav
studií na odvodňování deseti problémových
lokalit už město vložilo přes 700 tisíc.

Otazníky se také točí kolem ochrany 
elektrické rozvodny v Pudlově. ČEZ zatím
žádná větší opatření nechystá, a tak město
nechalo vypracovat studii na odvodnění
celé lokality. Významnou roli při odvod-
nění bude hrát i přestavba blízké »myší dí-
ry« na úrovňový přejezd. Město proto na-
léhá i na vlastníka podjezdu - Moravsko-
slezský kraj, aby jeho přestavbu urychlil. 

Lucie BALCAROVÁ

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



Cílem společ-
ného dotační-
ho programu
je snížit znečištění ovzduší 
z malých spalovacích zdrojů,
takzvaných lokálních topeniš�,
ve kterých lidé často topí ne-
kvalitními palivy a odpady.

Akce začala už 1. ledna, ale
občané budou moci podávat
žádosti o dotaci na podatelnu
krajského úřadu až po zve-
řejnění výzvy. Ta by se měla
objevit v prvním letošním
čtvrtletí na internetových
stránkách vyhlašovatelů pro-
gramu a ve sdělovacích pro-

středcích. Vý-
zva bude zve-
řejněna i na

webových stránkách města
www.mesto-bohumin.cz v sek-
ci Ekologické okénko. Součás-
tí výzvy bude i formulář žádos-
ti o poskytnutí podpory. 

Podrobné podmínky nového
dotačního programu najdou
občané na webových strán-
kách Moravskoslezského kraje,
Ministerstva životního pro-
středí a Státního fondu život-
ního prostředí.

Ivana BALGOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb
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I Byt 1+1, v ulici Trnková
307, číslo bytu 6, kategorie

II., v 2. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 50,33 m2,
celková plocha bytu 56,33 m2.
Prohlídka 17.1. v 9.30 - 9.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 18.1. v 16 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Poděbra-
dova 125, číslo bytu 8, ka-

tegorie I., v 2. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 58,95
m2, celková plocha bytu 58,95
m2. Prohlídka 12.1. v 9.15 -
9.30 hodin. Licitace se koná
18.1. v 16.15 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Masaryko-
va 927, číslo bytu 3, katego-

rie I., v 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 50,71 m2,
celková plocha bytu 52,85 m2.
Prohlídka 17.1. v 9.15 - 9.30
hodin a 18.1. v 15 - 15.15 ho-
din. Licitace se koná 18.1. 
v 16.30 hodin. 

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 49, katego-

rie I., v 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 17.1. v 8.15 - 8.30
hodin a 18.1. v 15.15 - 15.30
hodin. Licitace se koná 18.1. 
v 16.45 hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Tovární
426, číslo bytu 19, kategorie

I., v 4. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 77,09 m2, cel-
ková plocha bytu 80,03 m2.
Prohlídka 17.1. v 9 - 9.15 hodin
a 18.1. v 15.45 - 16 hodin. Lici-
tace se koná 23.1. v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
1144, číslo bytu 36, kategorie

I., v 7. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 67,61 m2, celková
plocha bytu 69,93 m2. Prohlíd-
ka 17.1. v 9.45 - 10 hodin a 18.1.
v 16.30 - 16.45 hodin. Licitace
se koná 23.1. v 16.15 hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243. Vyvolávací
cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se 
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém 
území ČR. Podrobné informace naleznete na stránkách
www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
I Byt 0+2, v ulici Okružní

1087, číslo bytu 91, katego-
rie I., v 9. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 17.1. v 8.30 - 8.45
hodin a 18.1. v 15.30 - 15.45
hodin. Licitace se koná 23.1. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
380, číslo bytu 3, kategorie

II., v 2. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 74,33 m2,
celková plocha bytu 74,33 m2.
Prohlídka 12.1. v 8.45 - 9 
hodin. Licitace se koná 23.1. 
v 16.45 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Šunychel-
ská 955, číslo bytu 4, kate-

gorie I., v 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 51,18 m2,
celková plocha bytu 51,18 m2.
Prohlídka 23.1. v 15 - 15.15 ho-
din a 24.1. v 9 - 9.15 hodin. Li-
citace se koná 25.1. v 16 hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Svat. Čecha
1093, číslo bytu 52, katego-

rie I., v 9. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,25 m2, cel-
ková plocha bytu 69,60 m2. Pro-
hlídka 24.1. v 11 - 11.15 hodin a 25.
1. v 14.30 - 14.45 hodin. Licita-
ce se koná 25.1. v 16.15 hodin. 

I Byt 1+3, v ulici 1. máje
277, číslo bytu 4, kategorie

II., v 2. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 85,60 m2,
celková plocha bytu 85,60 m2.
Prohlídka 24.1. v 9.15 - 9.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 25.1. v 16.30 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Nádražní
718, číslo bytu 2, kategorie

II., v 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 82,88 m2,
celková plocha bytu 89,81 m2.
Prohlídka 24.1. v 9.30 - 9.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 25.1. v 16.45 hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
1145, číslo bytu 41, katego-

rie I., v 9. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 67,90 m2,
celková plocha bytu 70,52 m2.
Prohlídka 24.1. v 10.15 - 10.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 30.1. v 16 hodin.

Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 596 092 199,
nebo osobně na MěÚ Bohu-
mín, odbor majetkový, číslo
dveří B207 v 1. patře, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Město Bohumín nabízí k prodeji dva domy v lokalitě
Louny, v blízkosti železniční trati. Původně jde o domy
bytové, ale jejich budoucí využití bude pouze k podnika-
telským účelům bez možnosti trvalého či krátkodobého
bydlení. Prodej obou domů proběhne formou licitace 25.
ledna.

Cena domu číslo 155 včetně pozemku (zastavěná plocha 
a nádvoří o celkové výměře 529 m2) je 922.000 Kč, domu 157
včetně pozemku (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výmě-
ře 631 m2) činí 1.125 000 Kč. V domech jsou elektrické a vo-
dovodní přípojky, odpadní vody jsou svedeny do septiku. 

Bližší informace k prodeji nemovitostí lze získat na majetko-
vém odboru městského úřadu, číslo dveří B101, telefonicky na
čísle 596 092 215, nebo emailem raut.kajetan@mubo.cz. (kra)

Domy v Lounech na prodej Dvacet milionů na nové 
ekologické kotle

d o t a c e

Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj 
učinily další krok ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Vy-
hlásily »Společný program na podporu výměny stávajících
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní 
automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravsko-
slezském kraji«. V rámci programu je k dispozici 20 milionů.
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Oslavy konce roku se leckde
vymkly jakékoliv kontrole

■ Hlídky odhalily další tři tvůr-
ce černých skládek. V Trnkové
ulici odhodili větší množství 
ojetých pneumatik z ostrav-
ského pneuservisu, v Husově
ulici starý nábytek a matrace 
a v Ostravské ulici větší množ-
ství igelitových pytlů s domov-
ním odpadem.

■ I v závěru loňského roku
jsme se potýkali s krádežemi
kovového materiálu. Dva mla-
díci odváželi na dvoukoláku
odcizené kovy z Rockwoolu ve
Skřečoni, dva muži kradli ople-
chování parovodu ve Vrbici.
Další zadržený pachatel odcizil
hliníkové plechy z obytného
domu v Pudlově a trojice vý-
rostků, z nichž byl jeden nezle-
tilý, kradla železo za stavby
pod skřečoňským mostem. 
V Rychvaldě pak dopadli
strážníci tři muže z Ostravy,
kteří z bývalé pekárny odcizili
měděné kabely. Dva z pachate-
lů navíc pro předchozí trest-
nou činnost hledala policie.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ V Bezručově ulici v Záblatí
byl ve vozidle zadržen ozbroje-
ný hledaný muž, na kterého
byl vydán příkaz k zatčení. 
V autě se nacházelo větší množ-
ství léků, odcizené autorádio 
a také střelná zbraň. Původ léků
neuměla vysvětlit ani lékařka,
která je majitelkou vozu.

■ Obyvatelé Janáčkovy ulice
oznámili, že dva mladíci pře-
vrátili kontejner s odpadky 
a smetí rozházeli. Oba výteční-
ky zajistila hlídka v parku. Vše
uklidili a musí zaplatit pokutu.

■ Díky oznámení a kamerové-
mu systému zajistili strážníci
na tř. Dr. E. Beneše mladíka,
který rozbil skleněnou vitrínu
a střepy pak ještě házel po vá-
nočních prodejcích.

■ Den před Silvestrem díky
oznámení strážníci zajistili
kvartet mužů z Ostravy, kteří
ve dvojicích chodili za obyva-
teli věžových domů, vydávali
se za popeláře z Bohumína,
předávali novoroční přáníčka
a za ně žádali peníze. Podvod-
níky si převzala Policie ČR.

Tak pernou službu už policisté dlouho nepa-
matují. Během silvestrovských oslav se zapotili
ti republikoví i městští, přestože právě strážníci
vyrazili do ulic v plné síle. Na Bohumín dohlí-
žely tři hlídky, další se pohybovala v Rychval-
dě. Muži zákona museli řešit majetkové delik-
ty, násilnosti, vandalství i pokus sebevraždy.

Silvestrovská služba začala pro policisty  vy-
šetřováním několika vloupání. Neznámí chma-
táci byli mimořádně přičinliví, vykradli garáž 
v Záblatí a autoservis v Šunychleské ulici. V obou
případech je zajímala autodiagnostika a škody šly
do stovek tisíc. Pak přišla série vyrabovaných
sklepů ve Štefánikově, Okružní a Fibichově ulici.

Když čas pokročil, začaly se kupit typicky »sil-
vestrovské« delikty. Rozdovádění vandalové
rozbili výlohu Ham Krámu a neznámý »vtipá-
lek« neušetřil ani samotné policisty. »Z našeho
služebního vozu kdosi u Sodovkárny odcizil všechny
čtyři poklice kol,« potvrdila mluvčí republikové
policie Zlatuše Viačková.

Stále častěji se o slovo hlásil také alkohol, kte-
rému neodolaly ani děti. Strážníci například za-

drželi silně opilá čtrnáctiletá dvojčata. Jeden
chlapec měl v krvi 1,3 promile a hlídka ho pře-
dala matce. To jeho bratr skončil s 2,2 promile 
a otravou alkoholem v karvinské nemocnici.

U nejednoho ze slavících Bohumíňáků probu-
dil alkohol agresivní sklony. Strážníci museli
krotit vášně v podnicích v areálu bývalých kasá-
ren, na hlavní třídě a nejvážnější incident se 
odehrál ve Štefánikově ulici. Hlídka chtěla 
ukončit rvačku dvou mužů, ale ti obrátili svůj
hněv proti ní. »Hlídka musela použít donucovací
prostředky a útočníky zpacifikovat. Oba skončili na
záchytce,« uvedl ředitel městské policie Karel
Vach s tím, že tak »bouřlivého« Silvestra už Bo-
humín několik let nezažil.

Jen shodou š�astných náhod si oslavy přícho-
du nového roku nevyžádaly žádná vážnější zra-
nění. Přesto se k tragédii schylovalo. Po půlnoci
se o sebevraždu pokusila dvacetiletá dívka, která
přelezla zábradlí a skočila ze železárenského mo-
stu.  Pád z deseti metrů jako zázrakem přežila bez
jediného zranění. Záchranka ji ale přesto převez-
la do ostravské nemocnice na pozorování.

Pavel ČEMPĚL

Ohlašovací povinnost už jen elektronicky
Velká změna nastává pro subjekty, které mají zákonnou 

povinnost podávat hlášení o nakládání s odpady. Ohlašovací
povinnost už nelze plnit jako dosud v listinné podobě. Končí
také zasílání zpracovaného hlášení na obecní úřad.

Nově se hlášení o odpadech podávají pouze elektronicky pro-
střednictvím integrovaného registru znečiš�ování životního pro-
středí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
(ISPOP). Termín do 15. února pro splnění ohlašovací povinnosti
se nemění.

Ohlašovací povinnost mají původci odpadů, přesáhne-li jejich
produkce či nakládání limit 100 kilogramů nebezpečného nebo
100 tun ostatního odpadu za rok. Hlášení podávají jako dosud za
každou samostatnou provozovnu.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webu města v rubrice
Ekologické okénko. (šp)

a k t u á l n ě

Dálnice bez poplatků
Ostravskou dálnici, konkrét-

ně úsek od Bohumína až po
křížení s Rudnou ulicí, mohou
od nového roku využívat i mo-
toristé bez dálničních známek.
Při vjezdech na magistrálu ve
Starém Bohumíně i ve Vrbici
na to řidiče upozorní nové do-
pravní značky.

Osvobození úseku od po-
platků má odvést dopravu 
z center okolních měst a ulevit
tak ovzduší. Výjimka bude

platit ve »zkušební době«
dvou až tří let, kdy budou úřa-
dy sledovat, zda a v jaké míře
se vzduch na Ostravsku zlepší.

(red)

Uzávěrky v Ostravě
14. ledna začne rozsáhlá re-

konstrukce Svinovských mos-
tů v Ostravě, kudy denně pro-
jede na 30 000 aut. Objem
stavebních prací si vyžádá do-
pravní omezení, která potrvají
až do jara 2013. Bližší infor-
mace na webu www.ostrava.cz
a www.dpo.cz.  (boh)

Díky za podporu
Bohumínská organizace

Společnosti pro podporu men-
tálně postižených ČR přeje
všem svým členům a přízniv-
cům rok 2012 plný zdraví,
štěstí a pohody. Zároveň děku-
je sponzorům, bez jejichž při-
spění by nebylo možné usku-
tečnit řadu akcí. Jsou to Beka-
ert, město Bohumín, Bona-
trans, Bospor, JUDr. Jaromír
Hanuš, p. Kaspřák, Rockwool,
MUDr. Jaroslav Ulman a další.

Blanka RYŠAVÁ

Poděkování hasičů
Sbor dobrovolných hasičů 

v Kopytově děkuje sponzo-
rům, jmenovitě firmám Kera-
met, Bochemie, ŽDB Group,
Bekaert a Rockwool za finanč-
ní příspěvek, díky němuž si
mohl pořídit nový automobil.
K nákupu byly použity i výtěž-
ky z akcí pořádaných SDH Ko-
pytov, jejichž organizátorům
rovněž sbor děkuje. (mad)

k r á t c e
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Rok 2012 je opět bohatý na významná
bohumínská jubilea z  h i s t o r i c k é h o  k a l e n d á ř e

530 let od první zmínky o obci Šunychl
(1482)

270 let od okamžiku, kdy po uzavření tzv.
»Vratislavského míru«(1742) přešla část
původního města (dnes Starý Bohumín)
k Rakousku-Uhersku a jeho větší část
přešla k Prusku (dnes území Polska)

260 let od přestavby hrobky hrabat Henc-
kelů von Donnersmarck a Vösendorf do
dnešní podoby (1752)

165 let od vzniku obce Šunychl-Bohumín-
nádraží (později Nový Bohumín) a od pří-
jezdu prvního vlaku na nádraží (1847)

140 let od založení hasičského sboru ve
Starém Bohumíně (1872)

125 let od založení petrolejové rafinérie
hrabětem Larischem (1887)

115 let od zahájení stavby původní rad-
niční budovy a vytyčení náměstí o rozmě-
rech 180 x 60 m v Šunychlu-Bohumíně-
nádraží (1897), v roce 1947 byla tato 
bývalá radnice upravena na Dům zdraví 

a v současné době po renovaci opět slouží
občanům jako část městského úřadu

115 let od založení Drátoven (1897)

110 let od zahájení provozu úzkokolejné
koňské dráhy ze Starého Bohumína (1902)

110 let od prodloužení lávky nad kolejištěm
až na dnešní Lidickou ulici (1902)

110 let od dostavby a vysvěcení filiální 
kaple sv. Izidora v Pudlově (1902)

105 let od položení základního kamene
parku Petra Bezruče (1907)

100 let ZŠ na tř. Dr. E. Beneše (1912)

85 let od vysvěcení a otevření původně
německé MŠ ve Starém Bohumíně
(1927)

80 let od odhalení pomníku Dr. Zamenho-
fa, zakladatele esperanta (v parku - 1932)

80 let od založení Atletického fotbalové-
ho klubu Nový Bohumín(»Faja« - 1932)

80 let od uvedení plicního pavilonu 
nemocnice do provozu (1932)

75 let od postavení hřbitovní kaple 
v Novém Bohumíně (1937)

70 let od vzniku Polenlageru na území
města (1942)

65 let továrny na betonářské zboží (1947),
od roku 1953 Prefa, nyní Rockwool

65 let pomníku Petra Bezruče v parku,
který byl po slezském básníkovi následně
pojmenován (1947)

50 let od odhalení pomníku Frederika
Chopina ve stejnojmenném parčíku (1962)

45 let od schválení současného městského
znaku (1967)

45 let od zboření původních 17 domů 
a započetí výstavby panelového sídliště 
v dnešní Mírové ulici (tehdy takzvaný 
Immerglikowec - 1967)

40 let Domu dětí a mládeže (otevřen 1972)

20 let busty Petra Bezruče před muzeem
ŽDB (1992)

20 let od zahájení provozu Střediska zdra-
votních služeb v Čáslavské ulici (1992)

15 let BEKAERTu, belgicko-českého 
drátovenského podniku (1997)

15 let od ničivé povodně (1997)

15 let řecké Taverny Elpida (1997)

15 let od spuštění čističky odpadních vod
do zkušebního provozu (1997)

Zdeněk VESELÝ, kronikář města

Rok 2011 je za námi a opět se v něm v Bohumíně dokončila celá řada akcí, které
zpříjemnily život občanům města. Slavila se různá výročí, lidé aktivně organizovali
akce "sami sobě" a co bylo hlavní, zjednodušila se dopravní situace otevřením skře-
čoňského mostu, nových kruhových objezdů a napojením dálnice D1. Kdo sleduje
pravidelně OKO a TIK, nebo se kolem sebe pozorně dívá, dovede množství těchto
změn postřehnout. Pro rok 2012 uvádím některá kulatá či půlkulatá městská 
významná výročí:

Budoucí prvňáčky
čekají zápisy

Zápisy do 1. tříd letos pro-
běhnou na základních ško-
lách v Bohumíně 26. a 27.
ledna. Na velkých školách 
v centru budou dvoudenní,
na menších jednodenní. 

Konkrétní termín zápisu
sdělí mateřská škola, kterou
nyní dítě navštěvuje. K samot-
nému zápisu je nutné vzít s se-
bou občanský průkaz a rodný
list dítěte. 

V souvislosti se zápisy při-
pravila Komise pro výchovu 
a vzdělávání při radě města se-
minář »Máte doma předškolá-
ka?«. Seminář pro rodiče dětí 
z mateřských škol začíná 18.
ledna v 16 hodin ve velké zase-
dací místnosti v 1. patře radni-
ce. Na semináři vystoupí uči-
telé mateřských a základních
škol a pracovníci pedagogicko-
psychologické poradny. (skok) 

Den otevřených dveří na Sluníčkové škole
Mnozí vstupují do nového roku s různými předsevzetími 

a tužbami. Stejně tak je tomu i u nás, ve »Sluníčkové škole«.
Máme mnoho přání - úsměvy žáků, spokojenost rodičů, dob-
ré jméno u veřejnosti. Jak tato přání naplňujeme? Třeba tím,
že se snažíme zkvalitňovat vyučovací proces.

Osobnost učitele je na prv-
ním místě, je na něm, jak vede
vyučovací hodinu, jak dovede
žáky zaujmout a jaké prostřed-
ky k motivaci žáků použije. Na
druhém místě je materiální
vybavenost. Moderní techno-
logie, jako jsou interaktivní ta-
bule a učebnice nebo dětmi to-
lik oblíbené hlasovací zařízení. 

V tomto roce nabídneme
budoucím žákům nejen to. 

V operačním programu »Vzdě-
lávání pro konkurenceschop-
nost« jsme obstáli a získali té-
měř tři miliony z dotací Evrop-
ské unie. Nový projekt Škola
bez rizik začne už v únoru a po-
trvá do července 2013. Dovy-
bavíme další třídy, ale i mateř-
skou školu interaktivními ta-
bulemi, hlasovacím zařízením,
speciálními software a novými
interaktivními učebnicemi.

Žáci prvního stupně vyjedou
na třídenní adaptační kurz 
a rovněž se ještě více zaměří-
me na ty, kteří se hůře přizpů-
sobují školní docházce. 

Veřejnost a hlavně budoucí
školáky zveme na Den otevře-
ných dveří, který se uskuteční
18. ledna od 9 do 15 hodin. Při
Pohádkovém zápisu do prv-
ních tříd 26. a 27. ledna mo-
hou rodiče přihlásit své dítě
do kurzu předškolní přípravy
»Školák«, který bude probíhat
od února do dubna. 

Dagmar ŠOSTOKOVÁ, 
ředitelka Masarykovy školy

Poděkování za obětavou péči
Touto cestou bych chtěla poděkovat personálu gynekologického, chirurgického oddělení a JIP

za obětavou péči při mé hospitalizaci v Bohumínské městské nemocnici. Zároveň personálu pře-
ji to nejlepší do nového roku. Erika STRÝČKOVÁ



Na Štěpána vyrazili myslivci do polí v Kopytově. Výjimečně se ozve i pár
výstřelů na bažanty. Střílet se ale smějí jen »kohouti«. Foto: Pavel Čempěl

Zlatá éra české myslivost už
patří historii. Shodují se na
tom bohumínští členové Hu-
bertova cechu. Čas od času si-
ce uspořádají hon, tradičně
například o vánočních svát-
cích na Štěpána, ale vícemé-
ně jde už jen o vycházku do
přírody a obhlídku honitby.
Ubývá totiž aktérů na »obou
stranách barikády«. Zvěře je
výrazně méně než před lety 
a také mladou generaci zele-
ná kamizola nijak neláká.

V Česku se stále najdou
místa, kde myslivost kvete, ale
Bohumín mezi ně nepatří. 
V minulých letech
se na tom podepsalo
několik specifických
faktorů. První rána
přišla v roce 1997 při
ničivých záplavách.
Lidé se stihli ukrýt
do bezpečí, ale zvěř,
zejména ta drobná,
neměla šanci. »Před
povodní se v Bohumíně
ročně lovila tisícovka ba-
žantů a pět set zajíců.
Dnes vyrazí dvacet mys-
livců na hon a vrátí 
se s jedním bažantem,«
konstatoval Čestmír
Kaspřák z  Myslivecké-
ho sdružení Bohumín.

Druhým důvodem,
proč se z bohumínských
honiteb téměř vytratila

Členská základna bohumín-
ské organizace sice stárne, pro-
tože mladí se do lesa nijak ne-
hrnou, ale hrstka nadšenců
nedá na zelenou kamizolu 
dopustit. Myslivci pravidelně
vyráží s krmivem k zásypům 
a krmelcům, kontrolují honit-
by a sporadicky uspořádají hon.
I tady ale jde spíše o setkání 
s přáteli a procházku přírodou
než o loveckou vášeň. (tch)
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V lesích ubývá zvěře i myslivců

drobná zvěř, je intenzivní roz-
voj dopravních staveb. Dálni-
ce a navazující silnice sice 
usnadnily cestování, ale zabra-
ly a rozkouskovaly velkou část
území, která byla dříve domo-
vem živočichů. Těm se navíc
stává stále častěji osudnou do-
prava samotná. »Tolik zvěře,
kolik usmrtí auta, by myslivci 
nikdy nebyli s to ulovit,« dodal
Kaspřák.

Zajímavým výletem se s rokem
2011 rozloučila TJ Sokol Záblatí.
Pětatřicet účastníků se 30. pro-
since vypravilo na tradiční Před-
silvestrovský pochod. 

Výletníci prošli napříč Záblatím
a zavítali do míst, která jsou spoje-
ná se vznikem tamní tělocvičné
jednoty. Proto se také akce nesla
pod heslem »Putování po sokol-
ských stopách«. Turisté navštívili
Scheinerův háj, kde byl divadelní
amfiteátr - svého času velká ikona
TJ Sokol Záblatí. »Navštívili jsme
také rodinu Pešatových v Rybničné 
ulici a rodinu Knýblových v Bezručo-
vě ulici. Ve stodole u jejich rodinného
domku sokolové ze Záblatí před sto le-

ty cvičili vůbec poprvé a skákali do
slámy,« uvedla Blanka Freitagová,
starostka TJ Sokol Záblatí.

Cílem tříhodinové předsilvest-
rovské vycházky byla, jak jinak,
záblatská sokolovna, kde si účast-
níci pochutnali na pravém srnčím
guláši. (luk)

Putování po sokolských stopách

Sokolové absolvovali tříhodinové putování po Záblatí. Zavítali
na několik stanoviš�, na kterých je čekal miniprogram. Napří-
klad lukostřelba u Freitagů. Foto: Pavla Skokanová
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V Bohumíně nemusíme pouze

LEDEN
* Hned 4. ledna jsme mohli

spatřit vzácný přírodní úkaz,
částečné zatmění Slunce. Na
příští zatmění si musíme po-
čkat až do roku 2026.

* Rekordní byl výtěžek 11.
ročníku Tříkrálové sbírky. V Bo-
humíně lidé  přispěli kolední-
kům 121 687 korun. Pětašedesát
procent vybraných peněz zůsta-
lo ve městě a podpořilo místní
projekty a aktivity Charity.

ÚNOR
* Činnost zahájily sociálně

terapeutické dílny Centra so-
ciálních služeb. Jsou určeny
dospělým od 18 do 64 let s men-
tálním, psychickým nebo kombi-
novaným postižením.

* Děti vyrazily za lepším
vzduchem do léčebného ústa-
vu v Metylovicích. Pilotního
projektu městské podpory
ozdravných pobytů se zúčast-
nila šedesátka dětí trpících ast-
matem nebo alergiemi. Město
kromě úhrady dvou třetin lá-
zeňského poplatku zajistilo 
i přepravu.

* Představitelé města oceni-
li dvaapadesát čestných dárců
krve. Tradice vznikla po po-
vodních 1997, kdy město zača-
lo spolupracovat s Českým
červeným křížem. 

Pojďme si namátkově připomenout události, které jsme
mohli prožít v loňském roce. I když v zimě bojujeme se smo-
gem, v létě s hlukem z restaurací, po celý rok s černými skládka-
mi, můžeme trávit volné chvíle sportem i kulturou a zábavou.

aneb OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI ROKU 2011 

DUBEN
* Rozloučili jsme se s papí-

rovou padesátikorunou, pla-
tidlo zůstalo pouze ve formě
kovové mince. Bankovka této
hodnoty sloužila plných dvaa-
osmdesát let.

* Titul Miss Bohumína a zá-
jezd do Londýna získala 18letá
studentka místní střední školy
Zuzana Krupová. O korunku
královny krásy se v kině K3 
ucházelo jedenáct soutěžících.

* Zkušebně byl pro občany
některých lokalit zahájen sběr
odpadu ze zeleně. Ukládá se do
speciální nádoby, která je zapůj-
čována zdarma, občané platí
jen náklady za dopravu na kom-
postárnu - 44 korun za odvoz.

KVĚTEN
* Do 15. ročníku Běhu ulice-

mi města se zapojilo 368 zá-
vodníků. Na start se postavili
kromě domácích i běžci z Kro-
měříže, Vratimova, Štramber-
ka či z Polska.  

* U příležitosti 755. výročí
založení města ožil Hobbypark
Městskými slavnostmi, které
se nesly v country stylu. Ná-
vštěvníci shlédli exhibici s kol-
ty,  biči nebo lasy a potkávali
se s indiány nebo kovboji.  

* Pokračovaly práce na bu-
dování skřečoňského mostu.
U stavby vyrostla provizorní
rampa pro pěší, na mostě sa-
motném stavbaři začali s mon-
táží čtyř mohutných nosných
pylonů. 

* Premiéru si před evange-
lickým kostelem odbylo že-
hnání motorkářům. Kněz Ro-
man Brzezina požehnal každé-
mu ze čtyř desítek motorkářů
a popřál jim sezonu ve zdraví 
a bez nehod.  

* Bohumínští tanečníci se
zúčastnili Mistrovství ČR 
v Praze. Velký úspěch slavily
soubory Impuls a Kates, oba
získaly po třech zlatých medai-
lích. Jedno zlato vybojovali 
také junioři z Radosti.

ČERVEN
* Zastupitelstvo schválilo

rozšíření správního obvodu 
o Dolní Lutyni. Od ledna 2012
tak Bohumín zajiš�uje pro dol-
nolutyňské občany vydávání
občanských a řidičských prů-
kazů, pasů, vodoprávní řízení,
ochranu životního prostředí či
sociálně právní ochranu dětí.

* Na náměstí T. G. Masary-
ka vyvrcholily oslavy 20. výročí
vzniku městské policie. Strážníci,
policisté, hasiči i zdravotníci
předvedli návštěvníkům svou
výzbroj i výstroj a předvedli 
ukázky simulovaných zákroků.

* Divadelní soubor Boban
opět vyprodal sál kina. Tento-
krát ochotníci pobavili premi-
érou hry z pera humoristy Vla-
dimíra Renčína Nejkrásnější
válka. 

* Skřečoňská škola uspořá-
dala v areálu na Gliňoči Den

BŘEZEN
* Uskutečnil se 6. ročník

Běhu do schodů v Penzionu ve
věži. Nejrychlejší ženou byla 
s časem 0:52,91 Tereza Su-
chánková, z mužů zdolal první
vrchol věže Adam Bártů za
0:41,06 minuty.

* Na 59. kanále pozemské
digitální televize začal vysílat
TIK Bohumín a vybrané zprávy
tak díky klasickým anténám
mohou sledovat i diváci v měst-
ských částech. Bohumínské
zpravodajství, vysílané z Klim-
kovic, běží ve 4.15, 10.15, 16.15
a 22.15 hodin.

* Tři nové byty začaly vzni-
kat při rekonstrukci interiéru
kulturní památky, domu číslo
45, na náměstí ve Starém Bo-
humíně. Do původní krásy se
začala vracet štuková výzdoba
zdí, kované zábradlí či proskle-
ná střecha schodiště.

* Hygienici, zdravotníci, hy-
drometeorologové a inspekto-
ři životního prostředí debato-
vali na veřejné konferenci 
o ovzduší. Přijeli na pozvání
radnice, aby rozebrali aspekty
znečištění ovzduší v našem re-
gionu. 

* Začala přestavba proble-
matické esovité zatáčky v Drá-
tovenské ulici. Práce si vyžá-
daly dílčí objíž�ku a vznik
provizorní silnice mezi domy. 

Zahájení přestavby esovité zatáčky v Drátovnách.

Ozdravný pobyt dětí.
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žít, můžeme si i užívat
branné a sportovní všestran-
nosti, kterého se zúčastnilo
260 dětí všech základních
škol. Po závodech jim připravi-
li speciální program záchraná-
ři, hasiči, policisté a Klub
branné přípravy Palcát.  

ČERVENEC
* Rozběhl se druhý ročník

Prázdninového kolotoče. Malí
zájemci se zaregistrovali a už
se šlo plnit úkoly. Děti čekaly
čtyři týdny zábavy. Během
nich se vžily do rolí vojáků, že-
lezničářů nebo myslivců.

* U školní družiny a pobočky
mateřské školy ve Skřečoni
vzniklo menší parkoviště, plot
a chodník k hlavní cestě. V samot-
né budově se měnila okna a fa-
sáda dostala nový barevný nátěr.

* V městských domech pro-
pukla naplno akce »Okna
všem«. V roce 2011 se jich do-
čkají obyvatelé tisícovky bytů.
Aby byla zaručena kvalita no-
vých plastových oken, město
namátkově některé z nich vy-
bralo a zaslalo na speciální testy,
které dopadly na výbornou.

* Slovan Záblatí slavil 50.
výročí založení klubu. Vy-
vrcholením fotbalem nabitých
oslav byl zápas proti Menšíkově
jedenáctce. Návštěvníci zhléd-
li také ukázku amerického fot-
balu nebo travesti show.

SRPEN
* Bohumínská městská ne-

mocnice se rozhodla prodat
dluhy z nezaplacených regu-
lačních poplatků. Účinkem se
minuly všechny předchozí po-
kusy přimět šest set padesát
neplatičů k uhrazení restů.

* Řidiči se dočkali kratšího 
a bezpečnějšího sjezdu z dálni-
ce do centra. Silničáři zprovoz-
nili nájezd na starobohumínský
rondel u vojenského bunkru.

* Skončila generální oprava
kostela ve Skřečoni. Naruše-
nou statiku věže zpevnily spe-
ciální ocelové pruty, cihly byly
očištěny a nově vyspárovány.
Zrestaurovaná byla také stře-
cha, báň i kříž. Oprava by měla
vydržet minimálně dvacet let.

* Bohumín má nejmenší ná-
městí v republice. Kopytovské

náměstí Sv. Floriána měří
pouhých 56 metrů čtvereč-
ních. Rekord potvrdila agen-
tura Dobrý den u příležitosti
531. výročí první písemné
zmínky o osadě Kopytov.

ZÁŘÍ
* Přes dvě stě lidí se zúčast-

nilo setkání vedení města s ob-
čany. Hovořilo se o městských
investicích, dopravě i protipo-
vodňových opatřeních. Obča-
né se zajímali o témata, která
jsou specifická pro jednotlivé
městské části.

* Byla dokončena digitaliza-
ce kina. Po instalaci nové zvu-
kové aparatury počátkem roku
přišel na řadu digitální obraz
včetně 3D. Po technické strán-
ce se nyní kino řadí k nejmo-
dernějším v republice.

* Davy návštěvníků přilákal
na náměstí první ročník vino-
braní. Ochutnat mohli třicet
vzorků kvalitních jihomorav-
ských vín. Největší zájem byl 
o burčák, na který se stály
dlouhé fronty.

ŘÍJEN
* Vodáci ukončili poslední

plavbou sezonu a současně
pokřtili nová nástupní místa
pro vodáky. Tři vznikla na čes-
ké straně, dvě na polské.  Je-
jich součástí jsou schůdky 
k vodě, odpočinkové koliby 
a informační tabule.

* Gymnázium Františka
Živného slavilo devadesátiny.
Nejprve akademií v kině, ná-
sledně Dnem otevřených dve-
ří. Bývalí absolventi a hosté si
mohli prohlédnout třídy i od-
borné, moderně vybavené 
učebny.

* Po dvouletém čekání byl 
v polovině října zprovozněn
skřečoňský most. Vytoužený
nový »skřečoňák« měří sto
metrů a váží 650 tun. Most za-
čal sloužit, ale v okolí stále
probíhají terénní práce a pře-
devším stavba obchvatu.

* Vodou z Odry byla symbo-
licky pokřtěna nová naučná
stezka chráněnými hraničními
meandry. Na devítikilometro-
vé stezce narazí turisté na tři
dřevěná a zastřešená posezení
a šest informačních tabulí.

LISTOPAD
* Začala avizovaná demolice

zdevastovaných domů, které
vyrabovali sběrači kovů a dře-
va, a narušili tak jejich statiku.
V ulici Petra Cingra šly k zemi
čtyři cihláky, v Jeremenkově
jeden. 

* Městská policie začala mě-
řit rychlost vozidel. Zakoupe-
ný radar za 390 tisíc pořizuje
také fotodokumentaci a video-
záznam. Měření má mít pre-
ventivní charakter a strážníci
jej avizují předem prostřednic-
tvím služby E-info.

* Na dříve problematickém
úseku v Drátovnách vznikl no-
vý most a silnice s klasickou
zatáčkou. Stavba byla dokon-

Skřečoňský most je dokončen,
zbývají terénní úpravy.

Na náměstí se konalo
premiérové vinobraní.

Závěr vodácké sezony a křest nových 
nástupních míst.

čena s několikaměsíčním sklu-
zem. Kvůli nestabilnímu pod-
loží museli stavbaři kopat
hlubší základy nového mostu.

* Dobrovolní hasiči spolu se
zástupci města slavnostně otev-
řeli zrekonstruovanou hasič-
skou zbrojnici ve Starém Bo-
humíně. Modernizace přišla
na 2,1 milionu. Budova má
nová okna, fasádu a trojici 
elektronicky ovládaných vrat.

PROSINEC
* Taneční soubor Radost 

a Impuls přivezl tři zlaté me-
daile z mistrovství světa v mo-
dern a jazz dance v polských
Mikołajkách. Zabodovala vel-
ká formace dětí, duo Jana To-
maštíková a Iva Skupníková 
a sólista Marco Běhal.

* TJ Sokol Záblatí oslavila
100. výročí svého založení.
Slavnostní akci v sokolovně si
nenechalo ujít 120 bratrů 
a sester. Ti zhlédli krátký film
o historii župy i Sokola a další
dobové fotografie, plakáty 
a dokumenty. (fi, tch)

Foto: Pavel Čempěl



Taneční soubor Radost a Impuls opět vystoupal na Olymp. Na 
prosincovém Mistrovství světa v modern a jazz dance v polských 
Mikołajkach vybojovat tři prvenství.

Hektický poslední kvartál
uplynulého roku začal pro

soubor na mistrovství Evropy 
v Srbsku, kde se tanečníci umístili
na 6. a 7. místě. Následovalo listo-
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Hlasující vybojovali vánoční strom pro
Novou Ves

Bohumín zvítězil v soutěži »O nejhezčí
vánoční strom měst a obcí České repub-
liky 2011«. Za město se do bitvy pustily
hned dva vánoční stromy na náměstí 
T. G. Masaryka. Po lítém boji Bohumín
porazil 85 soupeřů a získal prvenství 
díky 2 351 hlasům.

»Do soutěže jsme se přihlásili 13. prosince.
To už měl náš největší rival - Jindřichův Hradec
1243 hlasů,« uvedla tisková mluvčí města
Lucie Balcarová. Jak se ale ukázalo, soutěž
nebyla ani tak o »kráse« stromů jednotli-
vých měst, ale spíše o zápalu jejich obyva-
tel. Objektivně se o titul ucházely jehlična-
ny s bohatší výzdobou, jenže Bohumíňáci
opět dokázali, že se dokážou nadchnout pro
věc a bojovat za své město. Informace 
o soutěži se šířila jako lavina a hlasy Bohu-
mínu narůstaly geometrickou řadou. Stro-
my podpořily celé rodiny i firmy. 

Hlasování bylo napínavé do poslední
chvíle, Bohumíňáci na Silvestra hypnotizo-
vali počítačové monitory a hlasy rychle při-

bývaly. Nakonec přesně 150 hlasů rozhodlo
o tom, že první místo zůstane ve Slezsku.
Bohumín získal díky velké podpoře lidí za 19
soutěžních dní neuvěřitelných 2 351 hlasů.
»Všem hlasujícím patří obrovské poděkování za
skvělou podporu. Děkujeme, moc si jí vážíme,«
dodala Balcarová. Na druhém místě skončil

Jindřichův Hradec, třetí Protivín. Další po-
drobnosti o výsledcích soutěže lze najít na
www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez.

Vítězné město vyhrává 30 tisíc. Za výhru
chce Bohumín pořídit výzdobu pro strom 
v Nové Vsi. Je to poslední část města, kde
takový symbol Vánoc ještě chybí. (balu)

Zápal bohumínských patriotů pomohl nazdobeným »dvojčatům« k vítězství. Foto: Pavel Čempěl

Mladá krev už začíná sbírat vavříny
konkurenci skvělý výsledek. Pravé
zlaté žně přišly v prosinci. Tituly
mistrů světa si v Mikołajkach vytan-
čila velká formace dětí XXL, duo Ja-
na Tomaštíková a Iva Skupníková 
a sólista Marco Běhal. Krom toho
soubor doplnil sbírku o dvě stříbrné
a pět bronzových medailí.

(red)

padové mistrovství světa v německé
Riese  a pokus velké formace Impul-
su o obhajobu loňského vítězství.
Bohumínští nakonec vybojovali
»jen« bronz, ale i to byl v obrovské
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ověnčené 
medailemi  čekal 
na náměstí 
ohňostroj, 
transparenty 
a výstavka 
s gratulacemi. 

1. místo 

30 tisíc korun



ale prakticky neexistuje takové,
které by se do rodiny s dítětem
vyloženě nehodilo. Jen je třeba
dodržovat jistá pravidla.

»Dítě by nemělo lézt psovi do
pelechu a brát mu jeho hračky. Totéž
platí i obráceně. Je třeba naučit psa,
aby nechal na pokoji dětská chras-
títka a podobně,« uvedla Kotko-
vá, která se canisterapii věnuje
pět let a doma má čtrnáct psů.
Důležité je také dohlédnout,
aby dítě při hře nezahnalo pejs-
ka do kouta. I ten nejhodnější

pes může ve stresu »za-
útočit«, když nemá pro-

stor pro únik. 
(luk, tch)

Škola se do organiza-
ce koncertu pustila potřetí
a žáci »zušky« se na něj pilně
připravovali už od října. V kulise chrámu,
od jehož vysvěcení loni uplynulo 115 let, se
představili se skladbami starých mistrů. Té-
měř do posledního místečka zaplněným

kostelem se linuly tóny barokní hudby 
a děl sakrálního charakteru. Na tři sta

posluchačů nasávalo sváteční atmosféru 
a obdivovalo muzikantské umění žáků ZUŠ,
jejich učitelů a přátel. Tečku za vydařeným
adventním koncertem udělalo vystoupení
pěveckého souboru PZKO Hasło. (red)

účinkující. Adventní koncert přilákal
violoncellistka Vlasta Hanousková.

Muzicírování v kulise novogotického kostela bylo zážitkem i pro samotné
do kostela na tři sta posluchačů. Své žáky doprovázela také učitelka ZUŠ,

11Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Pes a dítě pod jednou střechou

Muzicírování v době adventní
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Vpředvánoční době si mohli hud-
bymilovní Bohumíňáci vychutnat

několik adventních koncertů. Jeden 
z nich pořádala 19. prosince také místní
základní umělecká škola v katolickém
kostele Božského Srdce Páně. 

V Centru mladé rodiny Bobeš je vcelku běžné, že se jeho malí
návštěvníci pohybují po čtyřech. Tentokrát ale měli v centru
hosta, který jinak ani chodit neumí - psa. 

Seznámení dítěte s domácím mazlíčkem by podle odborníků mělo proběhnout co nejdříve po 
příjezdu z porodnice. Zkrátka a� si pes nového »obyvatele bytu« očichá. Později jsou oba na čtyřech,
jako rovný s rovným.Soužití pejska s dítětem je naprosto přirozené. Foto: Jan Olbort

Na návštěvu sem zavítala
sedmiletá fenka anglického
buldoka. Její majitelka, specia-

listka na výcvik psů Libuše Kot-
ková, přišla maminkám poradit,
jak skloubit chod domácnosti 

s malým dítětem a čtyřnohým
miláčkem.

Propagátorka canisterapie
hned úvodu poznamenala, že je
zcela zbytečné dávat po naroze-
ní potomka psa z domu. Každé
plemeno má sice jinou povahu,
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Zakladatele štěrkovny stihl osud 
»neznámého vojína«

Jak vznikaly původní místopisné názvy (2)
Pokud chceme odhalit význam

místních názvů, musíme si uvědo-
mit, že naši předci dávali lokalitám jmé-
na podle jejich charakteru a polohy. 
V našich zeměpisných šířkách hrály vel-
kou roli i jazyky, tedy čeština, polština 
a němčina. 

Bohumín
První písemná zmínka o Bohumínu po-

chází z roku 1256. Tehdy to byla osada 
s názvem Bogun, jejíž jméno bylo vytvořeno
od osobního jména Bohun (polsky Bogun)
a přidáním přivlastňovací koncovky ín,
volněji řečeno Bohunova (Bogunova) ves-
nice. Jméno města však mělo i svou ně-
meckou variantu Oderberg, což můžeme
jednoduše přeložit jako »Vrch u Odry«. Ta-
to varianta se opakovaně střídala se jmé-
nem českým (Oderberg, Bohynyn, Oder-
burg, Bohunin, Oderberg, 1894 Bohumín).

Skřečoň
Pod jménem Crezhim (1305) se původ-

ně skrývala dnešní Skřečoň (Krzeczon,
Krzecow, Krzeczný, Skrzeczon). Původ
jména však není zcela jasný. Hlavní roli
zde mohlo hrát osobní jméno Křek, ale ta-
ké charakter lokality. Terén Skřečoně byl
kdysi velmi bažinatý a žilo zde množství
žab, jejichž skřekot mohl dát podnět k po-
někud hanlivému pojmenování vesnice.

Záblatí, Pudlov, Vrbice
Poměrně jednoduše můžeme vysvětlit

původ jména Záblatí. Vzniklo z obecného
jména záblatí, tedy místa ležícího za bláti-
vým terénem, za blaty. Blata tehdy před-
stavoval jak výše zmíněný Skřečoň, tak 
i Pudlov a Vrbice.

Zatímco tvar jména Záblatí podléhal
velkému vlivu polštiny (Zablocze, Zablo-
tie,  Zabloci, Zablotczy), u Pudlova to byla
jednoznačně němčina. Původ jména sou-
visí s německou skupinou slov obsahující -
buttel, v dialektech pak pudel, put či pfu-
hl. Tyto výrazy znamenají kaluž, močál či
bažina, což věcně odpovídá. Ves totiž leží 
v záplavové části Odry. Rovněž výraz
»aw« znamenal niva či louka. Jméno moh-
lo být tak odvozeno z německého Pudela-
wa, volně řečeno říčka tekoucí močálem.

Vrbice (Wierbicza, Wirzbica, Vierzbritz 
i Wierbitz, Wurbitz), jíž společně s Pudlo-

vem obtéká Odra, označoval vrbový pro-
stor. Z původního Vrbíca se koncovka
»íca« přeměnila v koncovku »ice«. Jméno
Vrbice lze chápat jako říčku tekoucí vrbím.
Vrby vždy rostly u řek a ve vlhkém prostře-
dí, což by odpovídalo poloze vesnice. 

Šunychl a Kopytov
Jméno Šunychl je ryze německé, nebo�

bylo vytvořeno z německého Der Schon
Eichel, bei der Schonen Eichel - pěkný
doubek, u pěkného doubku. Název vesni-
ce »pěkný doubek« je příznačný pro polo-
hu vesnice, kterou obtéká Odra a Olše.
Duby se často vyskytovaly při středních 
a dolních tocích řek. 

Součástí Šunychlu se stal v roce 1924
Kopytov, jehož jméno nelze zcela přesně
vyložit. Představíme-li si však kopyto jako
koncový výběžek mezi dvěma řekami nebo
jako protáhlý poloostrůvek, v němž se ves-
nice nachází, budeme možná na správné
stopě. Jistý vliv zde mohlo sehrát rovněž
osobní jméno Kopyto nebo německý ja-
zyk, jehož dialekt se nejednou promítl do
podoby jména. Další možností je označení
neužitečné či bažinaté louky na soutoku
dvou řek. Německý výraz köpferin (ne-
pravý, neužitečný) totiž mohl sloužit jako
základ pro název osady v místním dialektu
Kopyrow, Kopijurov.

Zuzana MALÉŘOVÁ

V prvním dílu našeho seriálu »Jak vznikaly původní místo-
pisné názvy« jsme se věnovali původu označení Kališova jeze-
ra. Jak jsme v Oku 20/2011 uvedli, těžební prostor a dnešní
vodní plocha nese jméno po kopytovském rodákovi Kalischo-
vi, který zde za první republiky zahájil dobývání štěrku. Pří-
běh však má své pokračování. Dosud téměř neznámý a velmi
pohnutý osud mladého těžaře nám vylíčila jeho dcera.

Hned v úvodu je třeba uvést
na pravou míru přesné nacio-
nále zakladatele štěrkovny.
Jmenoval se Karel Kalisch 
(v původním článku bylo uve-
deno Josef, což byl jeho bratr)
a narodil se roku 1907. »Ma-
minka se starala o pole, tatínek
provozoval autodopravu. Měl
dvě auta a dva bagry, kterými tě-
žil štěrk a obchodoval s ním,« za-
číná své vyprávění Věra Blok-
šová, rozená Kalischová (74),
která nyní žije ve Skřečoni.
Protože byl její otec německé

národnosti,
musel povin-
ně narukovat
do řad wehrmachtu. Jako člen
tankové brigády se účastnil
bojů na ruské frontě, kde byl
vážně raněn.

»V roce 1941, když mu bylo
34 let, se na čas vrátil do Bohu-
mína. S těžkými zraněními, která
utrpěl v boji, byl hospitalizován
ve zdejší nemocnici,« líčí paní
Blokšová. Bohumínští lékaři
dali Karla Kalische »dohroma-
dy«, jenže tím vlastně zpečetili

jeho osud. Jakmile byl fit, mu-
sel se vrátit zpět na frontu.
Když odjížděl, viděla jej rodina
naposledy. A Kalisch to v té
chvíli tušil. »Když se loučil 
s maminkou, řekl jí: ›Já už se
zpátky nevrátím, Rusové nám to
spočítají.‹ Jeho slova se bohužel
naplnila,« říká posmutněle
Věra Blokšová.

Když se po kapitulaci Ně-
mecka začali
nasazení vo-
jáci vracet do-

mů, Karel Kalisch mezi nimi
nebyl. Manželka po něm pát-
rala, obrátila se i na Červený
kříž, ale marně. »Navštívila 
i věštkyni, která jí řekla, že už se
nevrátí. Doslova prohlásila, že je
›v tmavé díře‹,«tlumočí Kali-
schova dcera.

Slova vědmy se dají vyložit
jako jeden z masových hrobů,
což by odpovídalo i tomu, že se
Kalischova rodina nikdy nedo-

zvěděla místo ani datum jeho
úmrtí. Z toho důvodu nemá
kopytovský podnikatel žádný,
by� symbolický, hrob. »Mrzí
mě to. Není kde zapálit svíčku,«
uzavírá Věra Blokšová povídá-
ní o osudu svého otce, jehož
jméno dodnes »žije« alespoň 
v bohumínském názvosloví. 

Pavel ČEMPĚL

h i s t o r i e
KAREL KALISCH

Foto: archiv rodiny



Tablo současných členů
záblatské jednoty.

krátkým filmem s dobovými
fotografiemi, mapujícím zrod 
i vývoj tělocvičných jednot.

Historii záblatského
Sokola přednesla ve
verších starostka jed-
noty Blanka Freitago-
vá. V režii místosta-
rostky Pavly Skokano-
vé pak bylo ocenění ak-
tivních členů Sokola 
a milých hostů pamět-
ním listem a jubilejním
hrníčkem. Autorka kres-
by záblatské sokolovny
sestra Schnürchová
odhalila památeční
tablo a zástupce župy
věnoval záblatskému
sokolskému praporu
pamětní stuhu.

Po zdravicích hostů
zpestřila přátelské set-

kání hudební produkce manže-
lů Hanouskových. Premiéru
přitom měla nová opona, na je-
jíž pořízení přispěli sami členo-
vé Sokola. Díky akci »Sokol so-
bě« další členové i příznivci jed-
noty přispěli také na nákup no-

vých tonetkových židlí do baru.
Přátelské povánoční posezení
završila prohlídka vystavených
fotografií, alb, plakátů a dal-
ších významných dokumentů
ze stoleté historie Sokola v Zá-
blatí.  (lum)
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Bratři a sestry oslavili »stovku« 

Hudební pohlazení po duši

Oslavy 100. výročí založení TJ Sokol Záblatí se vydařily.
Slavnostní posezení si 27. prosince nenechalo ujít 120 bratrů,
sester i vzácných hostů. Nechyběli mezi nimi zástupci spřízně-
ných jednot, místních organizací a vedení města. 

Po úvodním přípitku si shro-
máždění připomenulo historii
župy i Sokola na Bohumínsku

Dva místostarostové - města Lumír Macura 
a TJ Sokol Pavla Skokanová, oba ze Záblatí.

Foto: Petr Bielan

Prezentace oceněné
studentky

V prosinci se v areálu Vyso-
ké školy ekonomické v Praze
konal 5. ročník akce Scientia
Pragensis, Den vědy na praž-
ských vysokých školách. Do-
provodného programu se zú-
častnila i studentka bohumín-
ského gymnázia Věra Pastu-
chová. Prezentovala zde výsled-
ky své Středoškolské odborné
činnosti (SOČ) na téma Odí-
vání na Valašsku. S touto prací
uspěla v celostátním kole SOČ
v Sezimově Ústí, odkud si při-
vezla krásné 3. místo a cenu
Národního institutu dětí a mlá-
deže MŠMT. Také proto byla
vybrána, aby spolu s dalšími
dvěma laureáty vystoupila na
prestižní akci v Praze. (jap)

Valná hromada
FK Bohumín svolává

volební valnou hromadu.
Koná se 13. ledna od 16
hodin v salonku restaura-
ce Sport (Na Špici). (křa)

Česká mše vánoční »Hej, mistře« zněla 27.
prosince farním kostelem Narození Panny
Marie ve Starém Bohumíně. Posluchači si ji
vychutnali díky vánočnímu koncertu, který
uspořádalo občanské sdružení Přátel bohu-
mínské historie. Tradici svátečních muzicíro-
vání udržuje od roku 2008.

Pozvání k hostování přijal více než 25členný
sbor a 15členný orchestr Collegium chorus 

z Oder, vedený dirigentem a ředitelem kůru
Martinem Jakubíkem. Přednesl skladby Pavla
Josefa Vejvanovského nebo Jakuba Jana Ryby.
»Do farního kostela přilákaly k poslechu nejznámější
české vánoční mše více než osmdesát návštěvníků,«
uvedl Jan F. Teister, předseda pořádajícího ob-
čanského sdružení. Hodinový koncert výborně
zapadl do atmosféry vánočně vyzdobeného sta-
robohumínského chrámu. Koncert proběhl s fi-
nanční podporou města Bohumína. (luk)
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»Aprílový« běh absolvovalo 124 závodníků

Nejmladší účastník, osmnáctiměsíční Karel Franek právě »dobíhá« do cíle. (1) Děti vložily do závodu vše a neubránily se emocím z vítězství 
i neúspěchu.(2) Stupně vítězů a ceny pro nejlepší silvestrovské běžce.(3) Foto: Pavel Čempěl

Už jsme zažili Silvestrovský běh 
s přívaly sněhu, který musela 

z trasy odstranit technika a pořadatelé,
jindy bylo i mínus 12 stupňů. Ten letoš-
ní 13. ročník 30. prosince ale připomí-
nal spíše apríl. Alespoň že kvalita vzdu-
chu byla velmi dobrá.

Účast dětí a dospělých to však příliš ne-
ovlivnilo, na startovní čáru v mnoha kate-
goriích se jich postavilo 124. A nejen z Bo-
humína, ale také například z Orlové, Os-
travy, Prahy, z mnoha dalších měst a také
ze sousedního Polska. Průběh byl hladký,
zdravotníci nemuseli zasahovat. Poděko-
vání patří organizátorům z AK Bohumín,

DDM Fontána, FK Bohumín, Sokol Skře-
čoň a SK Šafrata. Sponzorsky akci zabez-
pečili AK Bohumín, město Bohumín, So-
kol Skřečoň, agentura Levná pojistka, 
senátor Petr Vícha a poslanci Milada Ha-
líková a Alfréd Michalík. Díky nim bývají
ceny zajímavé a proti jiným běhům neob-
vyklé. Příjemný podvečer v přátelské 
atmosféře zakončil pestrý miniohňostroj.

A zde jsou jména vítězů: Tereza Lachová
(Bohumín), Vojtěch Franek (AK Bohu-
mín), Zuzana Pohlová (ZŠ Starý Bohu-
mín), Norbert Marášek (Praha-Únětice),
Aneta Gebková (BK Orlová), Tomáš Kiša
(FK Bohumín), Aneta Krhovjáková (BK
Orlová), Vojtěch Pohlodka (ZŠ Beneše),

Klára Holzeplová (Atletika Poruba), 
Robin Pavlík a Jana Zázvorková (oba BK
Orlová), Michal Jarošek (AK Bohumín),
Violeta Filipowska (UKS Rydultowy), 
Rafal Suchodolski (WLKS Czenstocho-
wa), Adéla Esentierová (Baláž Team 
Ostrava), Lukasz Mika a Violeta Sucho-
dolska (oba UKS Rydultowy), Roman 
Baláž (Baláž Team Ostrava), Karol Pospi-
ech (Forma Wodzislaw). 

Nejmladším účastníkem byl Karel Fra-
nek (1,5 roku) a nejstarším Miloslav Šus-
ter (75 let).

Pro příští ročník chystáme překvapení!

Zdeněk VESELÝ, 
předseda AK Bohumín

Na Slovanu Záblatí tradičně
silvestrovsky

Silvestrovský fotbal »starých pánů« pat-
ří na Slovanu Záblatí už několik let neod-
myslitelně mezi tradice stejně jako půl-
noční šampaňské a novoroční ohňostroj.
Nejinak tomu bylo i poslední den loňské-
ho roku. Doplňky výstroje hráčů sice
předznamenávaly blížící se večerní oslavy
konce roku, fotbal se ale hrál naplno, jako
ostatně každý pátek. Mladší tentokrát po
těžkém boji zápas vyhráli. Další »utkání«
nás ale všechny čekalo večer a vítězství
nad silvestrovskou nocí není nikdy jisté. 
S určitostí se zato dá říct, že staří páni bu-
dou běhat po fotbalovém trávníku i v le-
tošním roce.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí
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Na míč nesměl »sáhnout« ani elitní gólman

REALITY
● Koupím byt v Boh., pří-

padné dluhy uhradím, serióz-
ně. ✆ 736 228 883

● Prodám byt v os. vl. 0+1 
s lodžií v Boh. v ul Sv. Čecha,
měs. nájem 1.300 Kč. Dohoda.
✆ 736 228 883.

● Slunný 1+0 po rek., část.
zařízený, 26 m2, ve St. Bohu-
míně. ✆ 603 750 560.

● 2+1 ve St. Bohumíně po
rekonstrukci, 70 m2. ✆ 603
750 560.

● Prodám byt 2+1 po re-
konstrukci blízko centra, níz-
ká zástavba. Zateplení, plasto-
vá okna, dlažba, zděná nová
koupelna. Po domluvě možná
prohlídka. Volat po 15 hod. na
✆ 602 575 716.

● Prodám dr. 3+1 s lodžií
v Boh. Levně, nízká zástavba.
✆ 736 228 883.

● Prodám dr. byty v Boh.
o vel. 1+1 a 3+1, oba s lodžií.
✆ 736 228 883.

● Prodám dvougenerační
dům + 200 m2 nebytových pro-
storů, celé podsklepené, 2 ga-

ř á d k o v á  i n z e r c e

ráže, dílna, udírna, velká tera-
sa s krbem + půdní vestavba.
Ve Skřečoni. ✆ 775 124 604.

● Pronajmu nebo prodám
dr. byt 2+kk - novostavba ve
Starém Bohumíně. Nastěho-
vání ihned. ✆ 725 685 070.

RŮZNÉ
● Paříž / Versailles, 30.5. -

3.6.2012, luxkarem z Ostravy.
Čedok, 3.990 Kč, zahrnuje
dopravu, 2 noclehy v Paříži se
snídaní. ✆ 604 119 517.

● V novém roce s novou po-
stavou. Pomůžeme Vám zdra-
vě a dlouhodobě zhubnout.
Prvních 10 zájemců získává
Analýzu stavby těla a násled-
nou konzultaci zcela zdar-
ma. Volejte 739 237 505.

SLUŽBY
● Provádíme pokládku

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

● NEPEČTE - NAPEČU
VÁM! Cukroví, dorty, po celý
rok. Super kvalita i cena. 
✆ 737 856 868. 

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

Jste zaměstnanec, živnostník, důchodce? 
Pobíráte rentu, či jste na mateřské dovolené?

KOLIK POTŘEBUJETE?
Volejte či zašlete sms ve tvaru »UVER OKO INFO« na 777 479 083. 

Cena sms dle tarifu vašeho operátora.
Hledáme spolupracovníky na pozici úvěrových poradců.
www.sol idni -uver.cz

POKRAČUJEME
➢ na ZŠ Čs.armády

➢ každé úterý od 19.00 hod.

➢ vede fyzioterapeutka,
lektorka Pilates 

tel.: +420 731 134 525 
více na 

www.pilatesruzena.cz

PÁLENICE
RYCHVALD 
nabízí volné 

termíny 
LEDEN - ÚNOR

2012
pro výrobu destilátů 

z vašeho ovoce. 
Přihlášky na tel.

607 913 821 

Ceny inzerce
■ 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 %

Šest hráčů v poli, rozhodčí
žádný. Hraje se tvrdě, ale 
ohleduplně. Pravidelně v do-
bě zimních prázdnin ožívá
tělocvična Masarykovy školy
Vánočním turnajem v sálové
kopané. Ten poslední se 
uskutečnil 28. prosince.

Na školní palubovce si to
rozdalo šest týmů. Pořádající
městská policie postavila tři,
další vyslala do bojů republiko-
vá policie, profesionální hasiči
a městský úřad. »Každé utkání
se hraje na dvakrát šest minut. V rám-
ci turnaje proběhlo patnáct zápa-
sů,« uvedl ředitel městské poli-
cie Karel Vach. Dodal, že v poli
vždy hrají na každé straně tři
hráči, neexistuje ofsajd, a gól
je proto možné vstřelit odkud-
koli. Zvláštností sálové kopané
je penalta, která se kope patou
přes celé hřiště.

Vítězství v turnaji nakonec
vyválčili strážníci ze směny B.
Druhou příčku obsadil tým

radnice a bronz patřil Polici
ČR. Až bramborová medaile
zbyla pro družstvo vedení měst-
ské policie, za které nastoupil
zástupce ředitele městské poli-
cie Roman Honysz, starosta
Petr Vícha a ředitel nemocni-

ce Vojtěch Balcárek. »Velitel-
skému« mančaftu k lepšímu 
umístění nepomohla ani ex-
kluzivní posila v podobě fotba-
lového internacionála Pavla
Srnička. Nutno ale říct, že byl
bohumínský zastupitel a čer-

stvý trenér brankářů pražské
Sparty v  nevýhodě. V sálové
kopané totiž není určen bran-
kář a nikdo nesmí chytat míč
rukama. Srničkovy dlouholeté
gólmanské zkušenosti tak zů-
staly nevyužity. (tch)

Povánoční turnaj v sálové kopané má už osmnáctiletou tradici. Jeho účastníci byli nadšení, že se k nim přidal
bývalý reprezentační brankář, dnes trenér Pavel Srniček. Foto: Pavel Čempěl
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Vzpomínky - úmrtí

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

ten nikdy nezapomene.
1. ledna jsme 

vzpomněli 1. smutné

výročí úmrtí našeho

drahého manžela, 

tatínka a dědečka 

pana Eduarda ŠEBESTY.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jarmila, dcera a syn s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít. 

Kdo tě znal, ten si vzpo-
mene, kdo tě měl rád, 

ten nikdy nezapomene.

1. ledna jsme 

vzpomněli 1. výročí 

úmrtí našeho otce 

pana Bohumila HLAVÁČE
ze Starého Bohumína.

S úctou a láskou vzpomíná 
celá rodina.

Čas plyne,
vzpomínka zůstává.

12. ledna 

jsme si připomněli 

15. smutné výročí 

úmrtí 

pana Klaudia
NADAŽYHO.

�
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Člověk nezemřel, pokud
žije ve vzpomínkách

svých blízkých.
8. ledna jsme 

vzpomněli nedožité 

50. narozeniny 

paní Marcely
KARPFOVÉ.

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Jan, 

dcery Petra a Hana a maminka Evženie.

Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

6. ledna uplynulo 

20 let od tragické 

smrti mého bratra 

pana Josefa
PROCHÁZKY.

�
8. ledna by se dožil 70 let.

Za všechny, kteří vzpomínají, 

bratr Olda s rodinou.

Odešel cestou, 
kterou musí každý 

jíti sám, 
jen smutnou vzpomínku

zanechal nám.
5. ledna uplynulo 

10 let od úmrtí 

pana Stanislava
PTÁKA. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu

spolu s námi tichou vzpomínku. 

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Ludmila, dcera Zdena a syn Jiří

s rodinami.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

24. ledna 

si připomeneme 

5. výročí úmrtí naší

manželky, maminky,

babičky, prababičky,

sestry a tchyně 

paní Vlasty SZELIGOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná 

manžel s celou rodinou.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas běží, 
ale bolest v srdci 

zůstává...

17. ledna vzpomeneme

4. smutné výročí úmrtí

slečny Ivany
VESELÉ.

�
S láskou vzpomínají rodiče a bratr.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou

s námi.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

16. ledna vzpomeneme

3. smutné výročí úmrtí

pana Ervína
KUCHARCZYKA

z Bohumína.

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Olga 

s rodinou.

Láska smrti nezná.

16. ledna 

vzpomeneme 

5. smutné výročí, kdy

nás opustil 

můj manžel

pan Libor
KRUPA.

�
S láskou vzpomíná 

manželka Slávka s rodinou.

Jak smutno je bez tebe, maminko, 
jak dlouhý je nám čas,

jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas.
Loučit ses nestihla, tolik jsi chtěla žít, 
nás milovat a mnoho toho ještě říct. 

Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 
ale ten, kdo tě nejvíce miloval, 

nepřestane nikdy na tebe vzpomínat.
3. ledna 

jsme vzpomněli 

9. bolestné výročí, 

kdy nás navždy 

opustila naše 

nenahraditelná 

manželka, maminka,

babička, sestra, 

švagrová, teta 

a kamarádka 

paní Irena OLŠÁKOVÁ
z Pudlova.

�
Zároveň 24. února vzpomeneme

její nedožité 72. narozeniny.

S velkou láskou a vděčností stále 

vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manžel Rudolf, dcera Jana s manželem

Zdeňkem, sestra Anička s rodinou, 

bratr Bedřich s rodinou 

a vnuci Martin a David.
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Blahopřání - jubilea

12. stycznia obchodzi 

swój zacny jubileusz 90 lat 

pani Janina
JENDRZEJASOWA

z Bogumina.

Z tej okazji 

dużo zdrowia, 

szczęścia, pogody 

i życiowego 

optymizmu życzą

córka i syn 

z rodzinami.

19. ledna oslaví 

své jubileum 80 let

paní Anna
JANÍČKOVÁ

z Vrbice.

�
Do dalších let přeje 

hodně zdraví, 

osobní pohody 

dcera Jarmila 

a syn Luděk s rodinami.

29. prosince oslavil

své 90. narozeniny

pan Miloslav
SALAMON.

�
Mnoho zdraví do dalších let mu přejí

dcera Ta�ána s manželem, 

vnoučata a pravnučky.

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Terezie Sevcsíková ● Tereza Vojtíčková
● Jakub Michalík ● Kateřina Schwarzová
● Vojtěch Novák ● Kristýna Štěpaníková
● Elen Kellnerová ● Jaromír a Josef 
Maleňákovi ● Jan Šeliga ● Marek Tchurz ●

Radim Wróbel ● Ondřej Cieslar ● Šimon
Péli ● Karolína Kovářová ● Roman Kačica
● Ella Zlámalová ● Michaela Pavlová ●

Veronika Hertvíková ● Ondra Světlík ●

Filip Michel ● Kevin Ščuka. (mat)

Vzpomínky - úmrtí

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

20. ledna si připomeneme nedožitých 

100 let našeho tatínka 

pana Dominika KOLEBAČE
z Nové Vsi.

�
Zároveň si 29. dubna připomeneme 

nedožité 92. narozeniny naší maminky

paní Alžběty KOLEBAČOVÉ
z Nové vsi.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Hilda, synové Walter a Miroslav 

se svými rodinami.

Své ANO si řekli
Petr Bukovský a Dagmar 

Chlebková, oba z Bohumína

Jan Jaworek z Bohumína 

a Monika Burová z Dolní Lutyně

Roman Ress a Regina Šafratová, 

oba z Bohumína

Radim Mirga a Miroslava 

Matzenauerová, oba z Bohumína

(mat)

Helena Pospiechová * 1924 z Bohumína
❚ Karel Miczko * 1946 ze Starého Bohumí-
na ❚ Ondrej Kapusniak * 1943 ze Starého
Bohumína ❚ Josef Krzystek * 1922 z Bohu-
mína ❚ Karel Kyncl * 1947 z Bohumína
❚ Libuše Hilová * 1927 ze Skřečoně ❚ Da-
nuše Wrožynová * 1929 z Bohumína
❚ Anna Ogrocká * 1934 ze Starého Bohu-
mína ❚ Štěpánka Króliková * 1922 z Bohu-
mína ❚ Zdenek Smelík * 1965 z Bohumína
❚ Helena Vybíralová * 1934 ze Skřečoně ❚
Jiří Kyrych * 1949 z Pudlova ❚ Alois Lotter
* 1944 ze Záblatí ❚ Zdeněk Mikula * 1954
ze Záblatí ❚ Liběna Vařáková * 1959 z Bo-
humína ❚ Markéta Steinbergerová * 1929
z Bohumína ❚ Zdeněk Sýkora * 1928 
z Bohumína ❚ Břetislav Król * 1954 ze Šu-
nychlu ❚ Jan Repecký * 1929 z Bohumína
❚ Bohuslav Adamec * 1939 ze Skřečoně
❚ Arnošta Pavelková * 1934 z Bohumína ❚
Marie Hanková * 1948 z Pudlova ❚ Silvia
Kocurová * 1927 z Bohumína ❚ Gertruda
Severová * 1937 z Bohumína ❚ Božena
Kratochvílová * 1921 z Vrbice ❚ Emilie 
Zelinová * 1917 z Bohumína ❚ Zdeněk
Svoboda * 1951 z Bohumína ❚ Emil 
Kondělka * 1917 z Bohumína ❚ Stanislava
Kasprzaková * 1929 ze Záblatí ❚ Věra 
Žinčíková * 1925 ze Starého Bohumína
❚ Jaroslav Wodecki * 1953 ze Starého 
Bohumína ❚ Erich Gajovský * 1933 z Bo-
humína ❚ Ladislav Krowiarz * 1942 z Bo-
humína ❚ Edvin Sittek * 1928 ze Šunychlu
❚ Margita Kroščenová * 1953 z Bohumína.

(mat)

Naposledy 
jsme se rozloučili

Poslední rozloučení
Děkujeme všem příbuzným, známým 

a spolupracovníkům za účast na pohřbu
pana Zdeňka SVOBODY, za projevenou
soustrast a květinové rady.

Manželka s rodinou

Milovníci dvoutaktů vánočně
Přes čtyřicet členů Veterán Trabant

Klubu Bohumín se sešlo 11. prosince 
v sále restaurace U Haladů ve Skřečoni.
Na programu byla mimo jiné vánoční
nadílka a pasování nových členů.

Nováčky pasoval předseda VTK Lešek
Richter metrovou rychlopákou. Ceremo-
niál podstoupilo šest »noviců«, například
starosta Řeky na Frýdecko-Místecku To-
máš Tomeček. Ten má velkou zásluhu na
organizování každoročních třídenních sra-
zů v Řece. Loni proběhl třetí ročník a už se
připravuje další. První akce nového roku
se uskuteční v únoru a bude to lyžovačka 
v Trojanovicích. Členů klubu stále přibý-
vá, momentálně nás je 31, a základna se
omlazuje. Nejmladší je Jakub Sedlák (19)
ze Skřečoně, který zdědil lásku k traban-
tům po otci. Každý majitel trabanta se 
k nám může připojit. Členové VTK se
scházejí vždy poslední neděli v měsíci 
v restauraci U Haladů. V zimě se debatuje,
v letě se jezdí do terénu na srazy a soutěže. 

Eduard KULA, VTK Bohumín

Vzorná obsluha
Děkujeme prodejně potravin Sal-

mex ve Vrbici za příjemnou a vzornou
obsluhu. Velice kladný a krásný pří-
stup všech prodavaček. Přejeme do
nového roku 2012 mnoho úspěchů.

Rodina Vaškova z Ostravy
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Autor: 
Jan Šula

Nečestné
jednání
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měsíční
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Iniciály 
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Turnerové ☺

Opomenutí
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Způsob dr-
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Svitavska
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Osobní 
zájmeno
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Olomouce
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silice

Nádoba
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Přes Španělský
souhlas
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Očistit
vodou
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TAJENKY

Vanout

Psovitá 
šelma
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Iniciály her-
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Přístavní
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Zanícená

STŘED 
TAJENKY
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nápoj

☺
MPZ

Slovenska
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třetihor
Pěna na

taveninách
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básnictví

Anglicky
»kyselina«

Část
molekuly

ZÁVĚR 
TAJENKY

MURPHYHO ZÁKON: Tělo člověka ponořené …  Pomůcka: Aat, acid, Dino, pont, sí, sida, vital
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Posypová sůl
Vhodná k zimní údržbě chodníků 
a cest, firemních areálů, parkovišť.
Obsahuje protispékací prostředek. Sůl
je v praktickém 25 kilogramovém balení.

NNEEJJLLEEPPŠŠÍÍ  NNAABBÍÍDDKKAA  
PPOOSSYYPPOOVVÉÉ  SSOOLLII

NNAA  BBOOHHUUMMÍÍNNSSKKUU

www.czpromech.cz, Mobil: +420 774 933 398

Studentská 1225, 
Bohumín 735 81

NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
V ČR A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE

Zastupujeme: Allianz, AXA, ČP, ČPP, ČSOB, Generali, Koop. 
Fabie 1,4 - 1849 Kč ● Octavie 1,9 - 2282 Kč ● Superb 2,5 - 2435 Kč.

Věk pojistníka nad 30 let, GARANTOVANÁ CENA.
Kontakt : Bohumín � 608 883 515 - p. Žák

MĚŘENÍ 
OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitemetrií

ZDARMA.
V neurologické ambulanci Bohumín, 

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

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

MUDr. Boris Milberger

KONTAKT: Tel./Fax : 596 013 544, tel.: 595 534 565
Mobil: 774 416 439 Email: milb@seznam.cz 

NEPODCEŇUJTE PREVENCI
OSTEOPOROZY!

Osteoporoza či tzv. »řídnutí kostí« je
velmi zákeřná a »tichá nemoc«, která
se může poprvé projevit až téměř 
fatálně - zlomeninou obratle, zápěstí
nebo krčku stehenní kosti. Postihuje
stále větší procento populace - v Čes-
ké republice je to asi 600 tisíc lidí. 

www.neurologicka-ambulance-bohumin.cz



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 13. DO 27. 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, 

✆ 596 012 124

VÝSTAVY
■ Do 31. 1. OBRAZY JIŘÍHO MIKULCE. Výstava ab-
straktních obrazů bohumínského malíře Jiřího Mikul-
ce. Foyer kina.
■ Do 31. 1. ČERNOBÍLÉ NOVOROČENKY. Výtvarná díla
ze soutěže děti bohumínských mateřských, základních i
středních škol. Galerie na schodech knihovny.
■ Do 31. 1. REÁLNĚ NEREÁLNÝ. Fotograf Miroslav Pa-
welek a jeho pohled na svět skrze objektiv. Galerie na
schodech knihovny.
DIVADLO
■ 18.1. v 19 hodin BÍLÁ PANÍ. Komediální hra podle
skutečných událostí. Ochotnický divadelní soubor Od-
řivous z Bílovce. Sál kina, 50 Kč.
■ 22.1. v 10 hodin KRTEČEK A NEPOSEDNÉ HODINY.
Zpracování pohádky o krtečkovi v podání Divadla Kaň-
ka. Sál kina, 50 Kč.
■ 23.1. v 19 hodin HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE. Jan
Kraus, Petr Vondráček a Václav Kosík v jevištní talk-
show. Sál kina, 370, 330 Kč.
■ 25.1. v 19 hodin ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE. Parodie
televizních pořadů a imitování populárních osobností 
v podání Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové. Sál kina, 150 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Akce se konají v dětském oddělení knihovny.
■ 13.1. od 13 hodin POHÁDKY PRO DLOUHÉ ZIMNÍ
VEČERY. Přijďte si s dětmi číst pohádky. 
■ 16. až 20.1. od 13 hodin (mimo středu) LEDNÍ
MEDVĚDI. Výroba papírového sněhu a ledních medvě-
dů z květináčů. 
■ 26.1. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Výroba
»svítící« vody.
BESEDY A PŘEDNÁŠKY
■ 26.1. v 17 hodin SMRT A ZNOVUZROZENÍ. Vyprávě-
ní Petry Jarošové o smrti a znovuzrození z pohledu
buddhismu.  Přednášková místnost knihovny, 30 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 14.1. v 19 hodin MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST
PROTOCOL. Film USA (Akční / Dobrodružný / Thriller),
2011, titulky, přístupný od 12 let, 90 Kč.
■ 15.1. v 10 hodin ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3. Film USA
(Pro děti), 2011, 87 minut, dabing, přístupný, 80 Kč.
■ 15.1. v 19 hodin ČERNÁ HODINA. Film USA (Sci-Fi /
Akční / Thriller), 2011, 3D, 89 minut, titulky, přístup-
ný od 12 let, 130 Kč.
■ 18.1. v 9 hodin VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ. Dokumentární film Velká Británie, 2009, 3D, 81
minut, dabing, přístupný, 55 Kč (FK pro seniory).
■ 19.1. v 19 hodin LÁSKA JE LÁSKA. Film Česko (Ko-
medie / Drama), 2012, přístupný, 100 Kč.

■ 20.1. v 16.30 hodin HAPPY FEET 2. Animovaný film
USA (Rodinná komedie), 2011, 3D, dabing, 100 mi-
nut, 130 Kč.
■21.1. v 19 hodin MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY. Film USA,
Švédsko, Velká Británie, (Krimi /  Mysteriózní / Thriller)
2011, 158 minut, titulky, přístupný od 15 let, 100 Kč.
■ 26.1. v 19 hodin KONTRABAND. Film USA, Velká
Británie (Thriller / Krimi), 2012, 110 minut, titulky, pří-
stupný od 15 let, 90 Kč.
■ 27.1. v 19 hodin LOVE. Film Slovensko (Drama / Ro-
mantický / Thriller), 2011, 90 minut, přístupný od 12
let, 90 Kč.
■ 28. a 29.1. v 19 hodin UNDERWORLD: PROBUZENÍ.
Film USA (Akční / Fantasy / Horor), 2012, 3D, 85 mi-
nut, titulky, přístupný, 160 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ Každé pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Nená-
ročné cviky pro seniory a méně pohyblivé osoby, předc-
vičuje Anička Balcárková. 
■ Od 17.1. do 17.2. FOTOGRAFIE KAMILY HOJNÍ-
KOVÉ. Výstavu fotografií můžete navštívit vždy v úterý
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.
■ 26.1. v 18.30 hodin VEČER POD PALMOU. Další díl
originální bohumínské talkshow se zajímavými lidmi. 

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ
www.bobescentrum.cz, 

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

Během ledna probíhají zápisy do kroužků 
na 2. pololetí.

■ Každé úterý v 17.30 hodin CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ.
V 18.30 hodin doprovodný program: 17.1. Beseda »Co
a kdy do porodnice«, 24.1. Promítání pozitivně ladě-
ných filmů o porodu, 31.1. Beseda Porod 1. část.
■ 17.1. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ.
■ 18. a 25.1. v 8 hodin ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ.
Hlídání dětí ve školičce (na objednávku).
■ 18.1. v 15 hodin YAMAHA. Ukázková hodiny hudeb-
ní výchovy pro nejmenší děti.
■ 25.1. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK (na ob-
jednávku).
■ 26.1. SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI V NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI.
■ 31.1. 15.30 hodin KURZ PŘÍPRAVY PŘEDŠKOLNÍCH
DĚTÍ. Ukázková hodina před nástupem do první třídy.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, 
slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz,

✆ 604 999 147

■ Připravujeme: PINGU'S ENGLISH, zábavný kurz ang-
ličtiny pro děti od 2 do 9 let. Přihlášky a informace na
✆ 604 999 147.
■ Každé pondělí v 18 hodin a čtvrtek v 17 hodin
PILATES.
■ Každý čtvrtek v 16 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
Pouze na tel. objednávku. 

■ Každý čtvrtek v 18 hodin PILATES PRO SENIORKY.
Cvičení probíhá v tělocvičně ZŠ Beneše u PZKO (Beník).

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

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

■ Každé pondělí v 15.15 hodin SPEAKING AND
TALKING II. Konverzace v angličtině pro mírně pokroči-
lé. Kapacita skupiny 6 lidí, 25 Kč/1 hodina.
■ Každé úterý v 15.30 hodin TURISTICKÝ ODDÍL PRO
DĚTI. Pro školáky od 2. do 6. třídy.
■ Každé úterý v 17 hodin SPEAKING AND TALKING.
Konverzace v angličtině pro »věčné« začátečníky. Ka-
pacita skupiny 6 lidí, 25 Kč/1 hodina.
■ Každý čtvrtek v 16.30 hodin KEX KLUB. Dvouhodi-
novka pro mladé.

SPORT

BASKETBAL
■ 23.01. v 19.30 TJ BOHUMÍN - OPAVA 2010. Ligová
soutěž v basketbalu, tělocvična DDM.
ŠACHY
■ 29.1. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN B - INTER
PETROVICE B. Sokolovna Starý Bohumín.
CYKLISTIKA
■ Každou neděli v 10 hodin ABY ZADNICE NEZMĚKLA.
Seriál zimních cyklovýletů, sraz na nám. T.G.M. 
CVIČENÍ
■ V 19 hodin ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek vel-
ká tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 
■ ZUMBA FITNESS. Každou neděli v 18 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín, každé úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia. 
■ ZUMBA TONING. Každý čtvrtek v 19 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín. www.zumbabohumin.cz
■ AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé každé pondělí
v 18 hodin a každou středu v 19 hodin, pro děti každé
pondělí v 17 hodin a každou středu v 17.45 hodin.
Tělocvična ZŠ Skřečoň, ✆ 606 903 505.

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 

ZIMNÍ STADION

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

Veřejné bruslení: středa 16.00 - 17.30 hodin
sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
Při veřejném bruslení je otevřena půjčovna bruslí. 

Pronájem ledové plochy na tel. objednávku 
✆✆  777 707 783.



Společné dílo
záblatských ob-
čanů - betlém 
z keramiky a pa-
píru - zdobilo kap-

li až do Tří králů.
▼ Štědrovečerní

setkání obyvatel Zá-
blatí u filiální kaple

Svatého Jana Nepomuc-
kého. Foto: Lumír Macura

Už v říjnu si občané Záblatí ve spolupráci se 
základní a mateřskou školou začali v sokolovně tvo-
řit svůj betlém z keramiky a papíru. Na Štědrý den
jej společně otevřeli. 

B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y OOKKOO vydává Město Bohumín, IČ 00297569 ● www.mesto−bohumin.cz
Šéfredaktorka Dagmar FIALOVÁ ● Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín ● Redaktor: Pavel ČEMPĚL
tel.: 731 130 672, 596 092 282, fax: 596 092 100, e−mail: oko@mubo.cz ● Grafická úprava: Mirka HRBÁČOVÁ −
INRET, hrbacova@reklama−bohumin.cz ● Tisk: Tiskárna SCHNEIDER, Opava ● Náklad: 2700 výtisků ● Reg. KA

OOKKOO

Seriál vyprávění speleologů o zážitcích z loňské cesty do Norska píše Josef Wagner

(Pokračování z minulého čísla)
Chatky jsou kompletně vybaveny nádo-

bím, propan-butanovými vařiči,  lůžkovina-
mi, toaletou. Cena je na den a noc 120 NK
pro osoby do 26 let a nad 26 let 240 NK.
Platbu je možno provést přímé v chatce vlo-
žením příslušné částky do obálky a pak vho-
zením do kovové  kasičky. Pobyt v chatce je
nutno zapsat do návštěvní knihy. A pokud 
s sebou nemáte hotovost, nevadí. Můžete
vámi vypočtený obnos složit na konto Nor-
ského turistického svazu v kterékoliv bance.

Po skončení pobytu je nutno provést cel-
kový úklid chatky. A to vše samozřejmě  bez
jakékoliv kontroly či asistence provozovate-
lů - tedy svazu norských turistů. Divíte se?
My pokaždé, když tam jsme. Jakpak by to asi
fungovalo u nás? Zbyla by v chatce alespoň
prázdná kasička? 

Kupujeme univerzální klíč, protože víme,
že tam, kam míříme, stojí taková horská cha-
ta a míříme do údolí Stordalen, které začíná
na konci vesnice Bones. Tady jsme už byli při
výpravě v roce 1988 a u posledního obydlí
vesnice jsme tehdy zaparkovali na týden náš
expediční autobus i s řidičem Ivanem. A ta-
dy končí i veřejná silnice a dále do údolí vede
jen soukromá lesní cesta. Patří právě rodině
bydlící v tomto posledním stavení.

Rádi bychom jeli ještě dále naším vozid-
lem a zkrátili si další pěší transport, a tak

pán ve středních letech a říká, že si na nás
nevzpomíná, ale možná že třeba otec. Pak
nás to napadlo. Je to už 23 let a on byl tehdy
chlapcem. Zato otec, ten si vzpomněl hned.
A při pohledu na staré fotky, kde jeho used-
lost vypadala jinak než dnes, nastalo dlouhé
vzpomínání celé rodiny. A ještě dáváme do-
mácím pár českých piv (piva v norských
marketech se prodávají pouze s obsahem al-
koholu do 2,4 %) a pokračujeme mikrobu-
sem ještě čtyři kilometry do údolí, kde na
malém lesním parkovišti okolo půlnoci naše
cesta končí. Je sice půlnoc, ale tady na seve-
ru slunce v této roční době nezapadá.

(Pokračování příště)

navštěvujeme majitele usedlosti. Doma
jsme vytiskli fotografie z roku 1988, na kte-
rých je náš autobus parkující před usedlostí,
a vše bylo jednodušší. Sice nejdříve vychází

Oběd vysoko na hřebenech nad jezerem 
Isvatnet. Foto: Josef Wagner

Tromso 2011 
3. část

Záblatští pokřtili svůj betlém

Na podzim se nás sešlo 
v přísálí sokolovny opravdu
hodně. Chtěli jsme v Záblatí
vytvořit něco nového - svůj
betlém. Sokol byl vždy v cent-
ru společenského dění a jsme
rádi, že nám poskytl prostory
pro keramickou dílničku. 
Akce byla velmi vydařená, 
o čemž svědčila velká účast ob-
čanů Záblatí.

Na Štědrý večer ve 21 hodin
jsme se sešli u našich jesliček 
v kapli u točny. Bylo nás
opravdu hodně. Někteří přišli
dříve, aby si mohli betlém pro-
hlédnout mezi prvními. Svá-
teční setkání zahájil farář Petr
Smolek, který se v krátkém
proslovu zmínil o soudržnosti

nás všech a o významu rodiny.
Poté přicházeli další a další
sousedé a bylo velmi příjemné
sledovat, že i v této době se li-
dé chtějí sejít, podat si ruku,
pohovořit, popřát si. 

Určitě se setkáme i příští rok
a možná při další keramické
dílně v sokolovně naše jesličky
rozšíříme.

Monika MACUROVÁ

▲


