
Přestože sladké či slané 
dobroty voněly z nejed-
noho stánku, trhy do-
kázaly stejnou měrou 

nasytit i návštěvníky 
»hladové« po tra-

dicích a zvycích. 
Krájení jablíček, 

lití olova, há-
zení botou či 
políbení pod 

jmelím. U ná-
městí vyrostla 

vesnička se zví-
řátky, děti mohly 
posílat svá origi-
n á l n í  přá n íčk a 
Ježíškovi a zruční 
řemeslníci připo-

mněli stará lidová 
řemesla. O kulturní 

zpestření se zpěvem koled postaral folk-
lórní soubor Morava. A protože šlo o trhy 
vánoční, naskytl se příchozím i pradáv-
ný výjev z Betléma. Živí Tři králové, Josef 
a Marie, s novorozenětem v náručí. Jak 
že se jmenovalo...?    (tch)

vychází 5. prosince
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Město »zmrazilo« na pět let cenu nájemného
Proces deregulace nájemného je u konce. Obyvatelé bohumínských městských bytů 
už budou od příštího roku hradit činži v plné výši - 45,65 korun za metr čtvereční. 
Zvyšování této ceny, dohodnuté už roce 2012, v nejbližších letech nehrozí. Zástupci 
města garantovali, že se nájemné až do roku 2018 zdražovat nebude.

V nejbližších dnech začne 
město nájemníkům rozesílat 
nové evidenční listy pro pří-
ští rok. Na nich už budou mít 
plnou cenu za nájemné, tedy 
45,65 korun za metr čtvereč-
ní, místo letošních 42 korun. 
Nejde v pravém smyslu o zdra-
žení, stejná cena platila už 
letos. Město ale nájemníkům, 
kteří splnili patřičné podmín- 
ky, například včas podepsali 
dodatek smlouvy, dosud 
poskytovalo slevu.

„Sleva sice končí, takže pří-
ští rok lidé zaplatí více, ale my 

jim garantu-
jeme, že stej-
nou činži budou platit ještě 
dalších pět let. Zdražování 
nemáme v plánu, přestože re-
publikový trend je opačný. 
Nechceme naše obyvatele ješ-
tě více zatěžovat,“ slíbil mís-
tostarosta Igor Bruzl. 

V minulých letech regulo-
val nájemné stát a určoval 
jeho maximální výši. Vliv 
státu ale před dvěma lety 
ukončila novela Občanského 
zákoníku. Podle ní je výše 
činže otázkou dohody mezi 

majitelem do- 
mu a nájem-

níkem. Podle cenové mapy, 
kterou zpracovalo Minister-
stvo pro místní rozvoj jako 
pomůcku pro určování nájem-
ného v jednotlivých městech, 
by se v Bohumíně mělo pohy-
bovat měsíčně od 59,70 do 66 
korun za metr čtvereční. Bo-
humín ale stanovil cenu jen na 
45,65 korun a tu nyní navíc na 
pět let »zmrazil«.

Město vlastní 4,4 tisíce bytů 
a v Bohumíně je největším 
vlastníkem bytového fondu. 

Regulované nájemné se týká 
asi 3 300 bytů. U dalších 700 
bytů si výši nájemného určili 
jejich nájemníci v licitaci. 
Zbývajících 400 jsou sociální 
byty, byty v domech s pečova-
telskou službou či pro nízko-
příjmové rodiny. Nájemné 
je tady často mnohem nižší 
a každoročně se zvedá o infl aci.

Bohumín ročně vybere na 
nájemném 130 milionů. Vše 
jde zpět do oprav, investic 
a provozu domů či bytů. V příš-
tím roce například čeká hned 
pět věžových domů zateplo-
vání za 50 milionů či napojo-
vání starší zástavby v centru 
na teplovod za odhadova-
ných 25 milionů korun.

Lucie BALCAROVÁ

BYDLENÍ

To tady ještě nebylo. Tlačenka, 
jitrnice, ovárek, kotel s horkou 
prdelačkou a nad tím vším zavěšená 
půlka celého prasete. Pravá domácí 
zabíjačka byla 30. listopadu jednou 
z atrakcí vánočních trhů na náměstí.

Na náměstí ožil i výjev z Betléma
Atrakcí letošních vánočních 
trhů byla domácí zabíjačka 

a zavěšené prase. Vepř ale 
vzbuzoval v lidech smíšené 

pocity – od zvědavosti až 
po mírné znechucení. 
Foto: Pavel Čempěl
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S rozpočtem město zachází velmi zodpovědně
Volební období zastupitelstva města se překlopilo do druhé 
poloviny. Postupně přinášíme rozhovory s jeho členy. Obracíme 
se na ně s dotazy, jak se jim daří plnit předsevzetí, se kterými šli 
do komunálních voleb, a chceme je přiblížit i z lidské stránky. 
Ekonomická náměstkyně bohumínské nemocnice Yvona 
Placzková zasedla do lavice zastupitelky poprvé v roce 2010 
a chopila se odborně náročné práce předsedkyně fi nančního 
výboru. Současně je členkou komise pro komplexní rozbory 
hospodaření města. 

Můžete čtenářům přiblížit, 

čím se fi nanční výbor zabývá? 

Výbor má iniciativní a 
kontrolní funkci. Projednává 
a navrhuje ke schválení 
materiály předkládané za-
stupitelstvu, jež se týkají 
hospodaření města, plnění 
rozpočtu včetně navrhova-
ných úprav. Podrobně se 
zabývá podanými žádostmi 
o dotace a řešením pohledávek 
majetkového odboru. Sou-
časně plní funkci kontrolní, 
sleduje nakládání s finanční-
mi prostředky města a hospo-
daření s jeho majetkem.

Jak hodnotíte vývoj a plnění 

rozpočtu města v tomto 

volebním období?

Změna je zejména u výběru 
daní, nižší výběr daně z příj-
mů oproti minulému voleb-
nímu období nahradily pří-
jmy z nového rozpočtového 
určení daní od roku 2013. 
Město s rozpočtem zachází 
velmi zodpovědně, využívá 
maximálně dotační tituly na 
investiční akce. Ostatní běž-
né výdaje se plánují v soula-
du s příjmy. Letos byly v plá-
nu investice za 151 milionů 
a začaly dvě významné inves-
tiční akce, a to rekonstrukce 
Národního domu a výstavba 
sportovní haly. Na obě akce 
město získalo výhodné úvěry.

Příjmy z vyššího nájemné-
ho vrací město zpět do oprav 

bytového fondu. Proběhla 
tak plánovaná výměna všech 
oken v městských bytech 
a nadále pokračuje zateplo-
vání věžových domů. 

V čem, z pozice ekonomické 

náměstkyně nemocnice, 

spatřujete hlavní problémy 

fi nancování zdravotnictví? 

Po letech relativního klidu 
došlo letos k radikálním 
změnám ve způsobu a výši 
fi nancování zdravotní péče. 
Úhradová vyhláška pro rok 
2013 je nejsložitější za po-
slední roky a velmi restriktivní. 
V úhradách není zohledněn 
růst cen, vyšší DPH ani infl ace, 
které výrazně ovlivnily rozpoč-
ty nemocnic. Zdravotnictví je 

neúměrně zatíženo právě daní 
z přidané hodnoty. Ústavní 
soud v minulých dnech úhra-
dovou vyhlášku 2013 zrušil 
s platností k 31. 12. 2014, ale 
bez náhrady, takže se úhrady 
nadále řídí vyhláškou pro-
tiústavní. Letošní úhradová 
politika má největší dopad na 
akutní lůžkovou péči. Většina 
nemocnic se dostává do ztrá-
tového hospodaření a platební 
neschopnosti. Návrh úhradové 
vyhlášky pro rok 2014 nepři-
náší výrazné změny k lepšímu. 
Obávám se, že bude pokračo-
vat podobně těžké období jako 
v letošním roce.

Určitě máte potřebu si 

občas od čísel »vyvětrat« 

hlavu. Při jaké činnosti 

se vám to nejlépe daří?

Moc času na odpočinek mi 
nezbývá, ale volno si vždy ur-
čitě najdu a nejraději ho trá-
vím s rodinou na horách. 
Taky se ráda v létě projedu 
na kole a přečtu si dobrou 
knížku.  

Děkuji za rozhovor.  (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE V POLOČASE

Spotřeba vody klesá, 
její cena roste
Za pitnou vodu i její následné odvádění do kanalizace 
si příští rok připlatíme. Severomoravské vodovody 
a kanalizace (SmVak) zveřejnily ceník pro rok 2014. 
Vodné a stočné půjde nahoru celkem o čtyři procenta.

Kubický metr, neboli tisíc 
litrů pitné vody bude příští 
rok stát 38,04 koruny (nárůst 
o 1,45 koruny 
oproti letoš-
nímu roku), 
cena za odvádění a čištění 
odpadních vod, jinak stočné, 
bude 35,05 koruny (nárůst 
o 1,37 koruny). „Kalkulace na 
rok 2014 odráží vývoj nákla-
dů, například zvýšení cen na-
kupované surové vody, zdra-
žení chemikálií, pohonných 
hmot a řady služeb,“ sdělila 
mluvčí SmVaKu Eva Špi-
rochová. Na ceně se podle ní 
podepsal i pokles spotřeby 
vody a nutnost pokrytí inves-
tic společnosti, zejména plánu 
obnovy infrastruktury, který 

zákon ukládá všem vlastní-
kům vodovodů a kanalizací. 

SmVaK, jehož majoritním 
vlastníkem 
je od roku 
2006 špa-

nělská vodárenská společ-
nost Aqualia, působí na Kar-
vinsku, Frýdecko-Místecku, 
Novojičínsku a Opavsku. 
V příštím roce hodlá do 
výstavby nových a obnovy 
stávajících zařízení investo-
vat půl miliardy. Mezi vý-
znamné investiční akce patří 
mimo jiné plánované opravy 
vodovodů ve Starém Bohu-
míně nebo Pudlově. V No-
vém Bohumíně bude SmVaK 
pro změnu rekonstruovat 
kanalizaci. (tch)

K VĚCI

Před novináře v přilbách
V Bohumíně se stále něco staví, inovuje, rekonstruuje. K těm nej-
větším projektům současnosti se řadí budování nové sportovní 
haly. A protože se v její těsné blízkosti, v Penzionu ve věži, konala 
21. listopadu tisková konference města, jeho vedení kombinaci 
stavařiny a sportu názorně demonstrovalo. O neformální úvod se 
postaral místostarosta Igor Bruzl s tenisovou raketou, starosta Petr 
Vícha s fl orbalovou hokejkou a místostarosta Lumír Macura s míčem. 
Všichni v pracovních přilbách, pochopitelně. Po odlehčeném zahá-
jení už přišly na řadu vážné věci. Ceny nájemného a zateplování 
věžáků, napojování domů na teplovod, zlevnění vývozu popelnic. 
Jednotlivým tématům věnujeme v tomto čísle Oka samostatné články 
(ceny odvozu odpadu jsme zveřejnili už v minulém). (tch)
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 Aby komunikaci na vrcholu valu nezneužívali řidiči, stojí na jeho koncích 
ocelové zábrany. Přibudou zde i zákazové značky. Kdyby se na hráz 
potřeboval dostat správce s technikou, dají se závory pochopitelně 
odemknout. Hráz se line atraktivním prostředím kolem jezera. 
Trasa přímo svádí k procházce či projížďce na kole. Foto: Pavel Čempěl

Základní registry a poskytování údajů 
Elektronizace veřejné správy pokročila. 
Už rok a půl jsou v provozu základní 
registry. Jde o informační systém 
veřejné správy, který využívá moderní 
technologie a umožňuje online přístup 
k takzvaným referenčním údajům.

Základní registry se dělí do čtyř částí. Je to 
Registr obyvatel, Registr právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci, Registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí a Registr agend veřejné moci 
a některých práv a povinností. 

V tomto článku se zaměříme na Registr oby-
vatel. Z něj můžeme získávat »referenční úda-
je«, tedy jméno a příjmení, trvalý pobyt, pří-
padně adresu, na kterou mají být doručovány 
písemnosti, datum, místo a okres narození či 
úmrtí, státní občanství, čísla elektronicky čitel-
ných identifi kačních dokladů, záznam o zřízení 
datové schránky a její identifikátor. O výpis 

z těchto údajů nebo pouze jejich částí může 
občan požádat osobně na jakémkoliv kontakt-
ním místě veřejné správy – Czech POINTu. 
Žádost může rovněž doručit písemně s ověře-
ným podpisem nebo elektronicky s uznávaným 
elektronickým podpisem kterémukoliv úřadu 
obce s rozšířenou působností, krajskému úřa-
du nebo Ministerstvu vnitra. Za poskytnutí 
údajů z registru obyvatel žadatel hradí správní 
poplatek sto korun za první stranu, plus pade-
sát korun za každou další započatou stranu.

Občané se často pídí po adresách dlouho 
neviděných příbuzných, známých či spolužá-
ků. Tyto informace ale radnice sdělovat 
nesmí. V kanceláři evidence obyvatel (číslo 
dveří 101) je však možné sepsat žádost o zpro-
středkování kontaktu na Ministerstvo vnitra. 
Ministerstvo se za poplatek 500 korun poku-
sí osobu vyhledat a zašle žadateli odpověď. 
V případě neúspěšného hledání se poplatek 
nevrací.

Žaneta RAFAJOVÁ

Koncert v Maryšce
Salon Maryška uvítá v pá-

tek 6. prosince od 19 hodin 
duo Edward Powell a Linda 
Jozefowski. Kanadsko-švý-
carská dvojice zahraje na 
originální hudební nástroj 
ragmakamtar (kříženec in-
dické a arabské loutny) a na 
stříbrnou fl étnu. Vstupné je 
130 korun.   (luk)

Andělská besídka
Děti z mateřské, základní 

a střední školy Slezské Dia-
konie vystoupí ve středu 11. 
prosince v evangelickém 
kostele v Novém Bohumíně. 
Zpívání koled se zhostí kape-
la Duch Otce. Andě lská 
vánoční besídka začíná ve 
13.30 hodin. Vstupné dobro-
volné.  (red)

Při deštích ochrání, za sucha zabaví
Hradba už stojí. I když se na nebi objeví zlověstné dešťové 
mraky, obyvatelé Vrbice už můžou klidněji spát. Lokalitu 
o rozloze sto třiceti hektarů chrání nová protipovodňová 
hráz. Stavbu za jednapadesát milionů fi nancovalo 
Ministerstvo zemědělství a vybudovalo Povodí Odry.

Nový val kolem Vrbického 
jezera by měl odolat až stoleté 
vodě. Tvoří jej heterogenní 
hráz, uvnitř s mírně propust-
nou zeminou, ze strany od 
štěrkovny s jílovým těsně-
ním. Bariéra měří půl druhého 
kilometru a její výška kolísá 
v závislosti na terénu. V průmě-
ru je vysoká dva metry, ovšem 

v místě s nejnižší nadmoř-
skou výškou poblíž fotbalo-
vého hřiště dosahuje až do 
pěti metrů. Její šířka v koruně 
je 3,5 metru. Součástí proti-
povodňových opatření je i 120 
metrů dlouhá a až 1,5 metru 
vysoká protipovodňová zeď 
z vodostavebního betonu 
podél Vrbické stružky. Přestože je hráz hotová 

a čeká na kolaudaci, práce 
zde nekončí. Po dohodě 
s vodohospodáři město na 
koruně  valu vybuduje 
stezku pro pěší, cyklisty 
a in-line bruslaře. Přípravy 
už začaly. Ještě během do-

končování hráze roztáhli 
stavbaři na vrcholu komorový 
zpevňovací systém. Tento 
plastový prvek se nyní ukrý-
vá pod vrstvou štěrku a po 
položení asfaltu bude mít 
díky němu povrch komunika-
ce mnohem lepší vlastnosti. 
S pokládkou finální živičné 
vrstvy se počítá na jaře. Po 
dokončení vznikne úsek 
v atraktivní přírodní lokalitě 
pro jezdce na kolech a koleč-
kových bruslích. Procházkou 
kolem jezera určitě nepohrd-
nou ani pěší turisté.

Pavel ČEMPĚL
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A 135 a A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované 
licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. 
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, 
kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, 
číslo bytu 28, kategorie I., 
3. patro. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, supermarketu, základ-
ní a mateřské školy. Plocha 
pro výpočet  nájemného 
28,68 m2, celková plocha 
bytu 29,65 m2. Prohlídka  
9.12. v 15.00–15.15 hodin 
a 10.12. v 9.00–9.15 hodin. 
L ic i tace  se  koná  16 .12 . 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 54, katego-
rie I., 11. patro. Věžový dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, supermarketu, základ-
ní a mateřské školy. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,37 
m2, celková plocha bytu 60,71 
m2. Prohlídka 11.12. v 14.30
–14.45 hodin a 12.12. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace se koná 
16.12. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
290, číslo bytu 5, kategorie 
II., 3. patro. Nízká zástavba 
s plastovými okny, v domě je 
zajištěn úklid společných 
prostor, v blízkosti se nachází 
park, školka a základní škola. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 53,24 m2, celková plocha 
bytu 53,24 m2. Prohlídka  

10.12. v 8.30–8.45 hodin 
a 11.12. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace se koná 16.12. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. nám. Svo-
body 7, číslo bytu 5, katego-
rie I., 2. patro. Bezbariérový 
dům i byt přímo na náměstí, 
byt s balkonem a komorou na 
chodbě, plastová okna, v do-

mě je zajištěn úklid společ-
ných prostor, dům s funkcí 
správce, v domě se nachází 
pošta, v blízkosti autobusová 
zastávka, nemocnice, školka 
a škola. Plocha pro výpočet 
nájemného 63,99 m2, celková 
plocha bytu 65,95 m2. Pro-
hlídka  9.12. v 14.30–14.45 
hodin a 10.12. v 10.30–10.45 
hodin. Licitace se koná 16.12. 
v 16.45 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace 
(tj. zejména osoby postižené 
pohybově, zrakově, sluchově, 
mentálně či osoby pokročilé-
ho věku).

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1054, číslo bytu 41, kategorie 
I., 9. patro. Věžový dům po-
blíž centra města, základní 
a mateřské školy. Dům má 
zrekonstruované výtahy, 
plastová okna, v roce 2014 
bude zateplen. Plocha pro vý-
počet nájemného 58,03 m2, 
celková plocha bytu 58,03 
m2. Prohlídka  16.12. v 15.00
–15.15 hodin a 17.12. v 9.00–
9.15 hodin. Licitace se koná 
18.12. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 72, kategorie 

I., 13. patro. Věžový dům 
s úklidovou činností poblíž 
supermarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,86 m2, celková 
plocha bytu 31,18 m2. Pro-
hlídka 11.12. v 14.15–14.30 
hodin a 12.12. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 18.12. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 61, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,70 m2. Pro-
hlídka  9.12. v 14.45–15.00 
hodin a 10.12. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace se koná 18.12. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, 
číslo bytu 7 kategorie II., 3. 
patro. Cihlová zástavba po-
blíž centra města, vlakového 
a autobusového nádraží a ná-
kupního centra Billa, plasto-
vá okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 72,31 m2, celková 
plocha bytu 73,35 m2. Pro-
hlídka 17.12. v 9.30–9.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 18.12. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

Alkohol a drogy za volantem – alarmující čísla
Případy, kdy řidiči usednou za volant pod vlivem drog, stále narůstají. Za 
prvních deset měsíců letošního roku přistihli bohumínští policisté téměř 
sto řidičů pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. 

Mezi zadrženými bylo 74 hříšníků, 
kteří šoférovali pod vlivem alkoholu 
a ve 23 případech u nich zkouška odhalila 
požití návykových látek. Pro srovnání, 
v loňském roce bylo přistiženo opilých 
řidičů pětapadesát a zdrogovaných jen osm.

Každá droga působí na šoféry jinak. 
Pod vlivem pervitinu či kokainu lidé při 
řízení přeceňují své schopnosti, stoupá 
jim sebevědomí a dopouštějí se chyb 
v různých dopravních situacích. Jezdí 
hazardně, rychle a nepozorně, ztrácejí 
smysl pro realitu. Vlivem drogy mají 
zhoršenou reakci na světlo, takže jim 

hrozí oslnění protijedoucím vozidlem.
Naopak marihuana působí přesně opač-
ně, celkovým útlumem. Řidič je ospalý, 
nepozorný, reaguje zpomaleně, přehlíží 
značky, nerespektuje chodce na přecho-
dech, mění neodůvodněně rychlost 
vozidla.

Přítomnost drogy kontrolují policisté 
právě u řidičů, jejichž chování naznaču-
je, že řídili pod vlivem omamné látky. 
Orientační test se provádí ze slin nebo 

z potu. Pokud zkouška ukáže přítom-
nost drogy, policisté řidiče převezou na 
odběr moči nebo krve. 

Šoférovi, jenž usedne za volant po 
požití alkoholu či jiných návykových 
látek, hrozí pokuta až do padesáti tisíc. 
V případě trestného činu opilství nebo 
ohrožení pod vlivem návykové látky až 
rok vězení, v případě nehody majetková 
újma.

Nezodpovědní řidiči jsou vážným pro-
blémem, který bude policie řešit častěj-
šími kontrolami požívání alkoholu či 
návykových látek. Motoristé by si proto 
měli velice dobře rozmyslet, zda po 
požití alkoholu či návykových látek 
usednou za volant či řidítka. 

Josef  SKOKAN, právní a živnostenský odbor

SMUTNÁ STATISTIKA

V tomto domě v ulici Čs. ar-
mády 1053 se 16. prosince lici-
tuje byt 1+3. V téže ulici s čís-
lem popisným 1054 jde do 
licitace o dva dny později byt 
stejné velikosti. 
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Maják městské 

policie
 ● Díky neuvěřitel-

né náhodě zadrželi 
strážníci 12. listo-
padu nezávisle dva sourozen-
ce. I když jsou oba školou 
povinní, už se vydali na kri-
minální dráhu. Desetiletý 
kradl v supermarketu a po 
dopadení ho hlídka vedla 
domů. Při té příležitosti nara-
zila v Příční ulici v Pudlově 
na jeho staršího bratra. Ten 
pro změnu utekl z diag-
nostického ústavu a bylo po 
něm vyhlášeno pátrání.

 ● Další tři chovance, kteří 
uprchli z ústavu v Šunychlu, 
hlídka přistihla ve Slezské 
ulici. 

 ● Krom mladistvých mají 
strážníci na kontě zadržení 
i dvou celostátně hledaných. 
Prvního zatkli 10. listopadu 
ve Starém Bohumíně, druhé-
ho o několik hodin později 
znovu v pudlovské Příční ulici. 
Nebezpečný byl nejen z kri-
minálního hlediska, ale také 
proto že byl nakažen žlouten-
kou typu C.

Karel VACH,
 ředitel MP Bohumín

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

Případ zpronevěry zamířil k soudu
Na lavici obžalovaných usedla 3. prosince bývalá 
úřednice bohumínské radnice (45). Okresní soud 
projednává případ její zpronevěry. Žena převáděla 
na své účty městské peníze, celkem čtyři miliony 
korun. Případ odhalily letos v květnu rozsáhlé kontroly, 
které nařídil starosta Bohumína po medializaci 
zpronevěry na radnici v sousední Orlové. 

„Peníze už máme do po-
slední koruny zpět. Úřednici 
jsme okamžitě propustili, 
ona prodala rodinný dům 
a vše, co městu ukradla, už 
vrátila. Ještě jsme vyčíslili 
úroky ze zpronevěřené část-
ky a budeme usilovat mini-
málně o uhrazení přímé ško-
dy ve výši 170 tisíc korun,“ 
uvedl starosta Petr Vícha.

Ú ře d n i c e  v y k o n á v a l a 
kumulovanou funkci a měla 
na starosti jak účetnictví 

majetkové-
ho odboru, 
tak platbu faktur. „Byla na-
tolik rafi novaná a troufalá, 
že do rozpočtu odboru do-
předu zakalkulovala částky, 
které později hodlala převá-
dět na své účty. K měsíčním 
kontrolám účetnictví pak 
vytvářela účelově zkreslené 
sestavy, a proto vše sedělo 
do haléře. Až hloubková kon-
trola odhalila nesrovnalosti 
a její machinace. Přijali jsme 

řadu opatření, aby se tento 
případ už nikdy neopako-
val,“ uzavřel Vícha. Došlo 
například k organizačním 
změnám. Funkce účetní ma-
jetkového odboru se přesu-
nula pod finanční odbor. 
Účetní operace spojené se 

s p r á v o u 
městských 
bytů se tak 

oddělily a zvýšily se kontrol-
ní procesy.

Uzavřen je i případ další 
bývalé úřednice (32), která 
neodevzdávala všechny stvr-
zenky za cestovní doklady 
a hotovost z nich si nechávala 
pro sebe. Žádná škoda však 
městu defraudací nevznikla. 
Dotyčná se přiznala, spolu-
pracovala a vše uhradila. 
Státní zástupkyně už případ 

uzavřela, k soudu nepůjde. 
Naopak třetí kauzu zpro-

nevěry v městské společnos-
ti BM servis policie stále 
vyšetřuje. Radnice má podez-
ření, že bývalí zaměstnanci 
kšeftovali s vytříděnými 
plasty a tržby za zpracovaný 
odpad si nechávali pro sebe. 
„Kontrolou jsme přišli na 
nesrovnalosti v dokladech. 
Propustili jsme vedení odpa-
dového hospodářství a upra- 
vili kontrolní mechanismy. 
Pro nás se záležitost uzavře 
až ve chvíli, když nám bude 
uhrazena prokázaná škoda,“ 
dodal starosta Petr Vícha. 
Výši škody musí vyčíslit po-
licie, může přesáhnout až 
jeden milion.

Lucie BALCAROVÁ

Za denního světla je rondel ve Starém Bohumíně bezpečný, v noci se ale zahalí do tmy a řidiči mohou mít problémy.
Foto: Pavel Čempěl

Kruhový objezd u starobohumínského vojenského bunkru je v provozu už tři roky. 
Ústí na něj poslední sjezd z dálnice na českém území, což zvyšuje jeho strategickou 
úlohu v bohumínské dopravě. Přesto je pro řidiče po setmění noční můrou. Jeho 
osvětlení totiž po většinu času ani neblikne.

Příčina nefunkčního osvětlení na okružní 
křižovatce je banální, poruchu způsobují vadné 
jističe. Město převzalo rondel do své správy 
od investora, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), 
u kterého závadu reklamovalo. I když má ŘSD 
v Ostravě své pracoviště, reklamace musí jít 
přes pražskou centrálu a tady celá věc naráží 
na byrokratické překážky. „Ani po několika do-
pisech a urgencích se reklamační řízení nehnulo 
z místa. Úředníci v Praze s námi nekomunikují, 
vše je na mrtvém bodě,“ stěžuje si vedoucí 

odboru dopravy Pavel Vavrečka. Do opravy vad- 
ných jističů se město samo pouštět nechce. Při-
šlo by o záruku. „Neumíme odhadnout, kdy se 
situaci podaří vyřešit. Budeme na investora dál 
tlačit, aby poruchu odstranil,“ dodal Vavrečka.

V Bohumíně to bohužel není první negativní 
zkušenost při poruše osvětlení rondelu. 
Podobné problémy muselo město řešit a zpro-
voznění světel urgovat i v případě šunychel-
ského objezdu. Tam pro změnu zloději ukradli 
kabel přípojky.  (tch, balu)

Lampy slouží pouze pro parádu

Velmi těžká poranění utrpěl 20. listopadu drážní posunovač 
(56), kterého ve Vrbici zachytil vlak. Přivolaní záchranáři 

muže, jehož stav byl kvůli zranění nohy kritický, uvedli do umělého spánku a vrtulník jej 
transportoval do porubské nemocnice.  (tch)

Neštěstí na železnici

PARAGRAFY
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Náměty občanů městských částí 
a jejich řešení v praxi (4)
Počátkem září proběhla série tradičních setkání s občany městských částí. Vyrazilo 
za nimi vedení města, zástupci radnice, městské policie. Na každou z besed dorazilo 
asi čtyřicet občanů, kteří kladli dotazy nebo přicházeli s různými podněty. Ty akutní, 
jako je sekání trávy nebo oprava dopravního značení, se řešily okamžitě. Odpovědím 
na další jsme se věnovali na stránkách Oka. V poslední části se zabýváme zbývajícími 
postřehy z centra a nejbližšího okolí.

 Motoristům jsou trnem 
v oku vozy taxikářů před vla-
kovým nádražím. Zabírají 
celé parkoviště, stojí u kraj-
nice, někdy i v křižovatce. 
Podle dopravních expertů ale 
není vhodné taxikáře z míst 
vykazovat, tato služba už od 
dob kočárů a drožek k ná-
draží neodmyslitelně patří. 
Pokud jde o možnost parko-
vání před nádražím ČD, na 
druhé straně silnice jsou 
parkovací místa s časově 
omezeným stáním.  

 Některým řidičům vadí 
při výjezdu od Kaufl andu na 
ulici 9. května velké plechové 
poutače na plotě. Údajně 
kvůli nim mají zhoršený vý-
hled do křižovatky. Kontrola 
na místě ale nic takového ne-
prokázala. Umístění poutačů 
odpovídá normám a ve vý-
hledu nebrání. Není proto 
důvod ani možnost nařídit 
jejich odstranění.  
 A do třetice opět dopravní 

problém a znovu s výhledem 
do křižovatky. Tentokrát na 

křižovatce ulice Mládežnické 
a 1. máje ve Skřečoni. Tady si 
motoristé pro změnu stěžují 
na nešťastně umístěnou tele-
fonní budku. Určitě by v lo-
kalitě byl praktičtější tele-
fonní přístroj uchycený na 
zdi budovy, ale ani stávající 
budka neodporuje předpi-
sům. Přesto radnice v rámci 
zvýšení bezpečnosti a zlepšení 
rozhledu nainstalovala v kři-
žovatce parabolické dopravní 
zrcadlo. (tch)

Komfortní teplovod do dalších pěti set bytů
Napojování městských domů s plynovými gamaty 
či kotly na teplovod z dětmarovické elektrárny bude 
pokračovat i v příštích dvou letech. Náklady radnice 
odhaduje na padesát milionů. Dohromady se nového 
systému vytápění dočká na pět set bytů v centru.

Napojování na centrální 
zásobování teplem (CZT)  
odstartovalo už letos. Nových 
vnitřních rozvodů ústředního 
topení i teplé vody se dočkali 
obyvatelé v domech v Neru-
dově a Janáčkově ulici a také 
na náměstí T. G. Masaryka. 
Náklady přesáhly 17 milionů. 
V příštím roce se bude napo-
jovat přes 200 bytů v centru 

nedaleko radnice. Náklady se 
odhadují na 25 milionů. O rok 
později se na teplovod připojí 
dalších téměř 300 bytů v No-
vém Bohumíně.

„Jde o poměrně velký zásah 
do bytu, který bude zhruba 
měsíc téměř neobyvatelný. 
Změny to jsou razantní. Bu-
dují se nové rozvody topení 
i teplé vody. Někde byty vůbec 

neodpovídají bydlení 21. sto-
letí. Jsou třeba bez koupelen, 
vanu či sprchový kout mají 
zdejší obyvatelé vedle ku-
chyňské linky. To vše jim měs-
to na své náklady vybuduje. 
Musí však počítat s měsícem 
nepohody,“ uvedl místosta-
rosta Igor Bruzl.

Komfortní vytápění a dů-
stojné sociální vybavení bytů 
už mohou od letoška využí-
vat obyvatelé asi 150 bytů. 
Přerod zastaralého bydlení 
byl ale nesmírně náročný. 
Původní zázemí pro hygienu, 
které bylo neprakticky v obyt-
né místnosti, nahradily ku-
chyňské linky. Zcela nové 
koupelny se sprchovými 

kouty pak vznikly v prostoru 
schodištních lodžií. „Práce v 
bytech jsou pro nájemníky 
vždy obtěžující, rozsah úprav 
v Janáčkově ulici byl navíc 
extrémní. Musím ocenit trpě-
livost obyvatel, odměnou za 
jejich útrapy je nyní zvýšená 
kvalita bydlení. Hezké kuchy-
ně, nové koupelny a ústřední 
topení,“ zhodnotil letní pře-
stavbu starosta Petr Vícha

Na CZT je momentálně na-
pojeno přes sedmdesát pro-
cent městských bytů. Do 
roku 2015 by jich měl horko-
vod z Dětmarovic vytápět 
téměř devadesát procent.

Lucie BALCAROVÁ, 
Pavel ČEMPĚLKoupelny vznikly z bývalých schodištních lodžií.  Foto: Pavel Čempěl

DŘÍVE   /   NYNÍ

Vedoucí odboru rozvoje a investic Jitka Ptošková, 
radní Roman Honysz a starosta Petr Vícha v Janáčkově ulici. 

Dárky opuštěným 

dětem
V Česku probíhá sbírka vá-

nočních dárků pro děti z dět-
ských domovů. Celostátní 
akci organizuje portál Hasiči- 
online.cz, který nechtěl dělat 
sbírku hotovosti, ale konkrét-
ních darů určených přímo 
dětem. V Bohumíně sbírku 
zastřešil Sbor dobrovolných 
hasičů Kopytov a občanské 
sdružení Maryška. 

Lidé mohou darovat hrač-
ky, plyšáky, omalovánky, 
hry, puzzle, zkrátka cokoli, 
co potěší dětskou duši. Sběr 
dárků probíhá v Salonu Ma-
ryška na náměstí T. G. Masa-
ryka 5. a 10. prosince vždy 
od 15 do 17 hodin. Bohumín-
ští dobrovolníci dárky shro-
máždí  a následně je předají 
organizátorům akce a dětem 
v dětských domovech.  (luk)

KRÁTCE
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Plameny připravily dům v Lounech 
o střechu. Červený kohout tady ne-
úřadoval poprvé, jak dokládá už 
dříve vyhořelá kůlna. Oheň byl dí-
lem žháře. Vyšetřovatelé našli dvě 
ložiska úmyslného založení požáru. 
Foto: Pavel Čempěl a HZS MSK

Bílé vločky na černém asfaltu
Chumelenice jako na Sibiři a v ulicích asfaltéři.  Zima, nezima, stát se 

prostřednictvím fi rmy Eurovia pustil do třetí fáze kompenzačních oprav 
komunikací. Nový koberec díky tomu dostalo pět bohumínských ulic - 
Vrbická, Lounská, Šunychelská, Ovocná a Slezská. 

Asfaltování se v tomto období běžně neprovádí, je po »silničářské se-
zoně«, ale na kvalitu nového povrchu vozovky to nemá vliv. Právě naopak, 

ze zkušeností se ukazuje, že koberce pokládané v zimě pak během pro-
vozu mnohem déle vydrží.

Obnova povrchu vozovek byla náhradou za zničené silnice, které přímo 
nebo kvůli odklonu dopravy utrpěly při stavbě dálnice. První fáze kom-
penzačních oprav proběhla v létě 2012 na hlavních tazích v centru, při 
druhé se loni na podzim asfaltovaly méně vytížené okrajové silnice. Akce, 
která se nyní ve druhé půli listopadu dotkla pěti ulic, byla fází třetí a záro-
veň poslední.  (tch)

Žhář pohřbil dům a zřejmě i celou lokalitu
Situace v pudlovských Lounech se opakuje. Sotva se 
zabouchly dveře za posledním nájemníkem, dům číslo 
175 vzali útokem neznámí nájezdníci. Vandalové, 
zloději a bohužel i žháři. Jejich řádění vyústilo v noci na 
25. listopadu v devastující požár. Osud cihláku a zřejmě 
i celé lokality je zpečetěn. Demolice je neodvratná.

Krátce po půlnoci vyrazily 
k požáru dvě jednotky profe-
sionálních a dvě dobrovol-
ných hasičů. Oheň zlikvido-
vali, ale ten už stihl napáchat 
téměř milionovou škodu. 
„Plameny pohltily celou stře-
chu a poškodily i byty. V nich 
se propadlo několik stropů,“ 
vylíčil škody mluvčí hasičů 
Petr Kůdela. Následná pro-
hlídka požářiště prokázala 
úmyslné zapálení třípodlaž-
ního domu. Jedno ložisko 
našli vyšetřovatelé v přízemí, 
další na půdě. Po pachateli 
pátrá policie. 

Když v roce 2006 prodáva-
li železničáři mnoho svých 
nemovitostí, šest cihlových 
domů v Lounech koupilo 
město. Přišly na 3,7 milionu, 
což z dnešního pohledu 
může vypadat jako vyhozené 

peníze, ale byla to takzvaná 
»daň za klid«. „Ty domy 
jsme nepotřebovali, ale kou-
pili jsme je z preventivních 
důvodů. Ucházeli se o ně spe-
kulanti, kteří do nich pláno-
vali nastěhovat nepřizpůso-
bivé,“ vysvětlil místostarosta 
Igor Bruzl. Zájem o lounské 
nemovitosti měla mimo jiné 
i fi rma, která nakonec koupila 
a nechvalně proslavila ost-
ravské Přednádraží.

Město plánovalo, že dva 
domy za tratí nabídne k pod-
nikání a čtyři před železnicí 
poslouží bydlení. Do Loun se 
však spořádaným nájemní-
kům nechtělo, přestože město 
jeden z baráků investicí 1,5 
milionu zvelebilo. Nehrnuly 
se ani firmy, a tak domy 
za tratí, které po nájezdech 
zlodějů několikrát hořely, 

musela loni srovnat těžká 
technika se zemí. Totéž zřej-
mě čeká i zbylé domy. Ten 
vyhořelý zcela určitě. Para-
doxní je, že jde o dům, který 
nájemníci opustili jako po-
slední. „Všechny ostatní už 
byly prázdné a před nezva-

nými hosty chráněné zabez-
pečovacím zařízením. Alarm 
jsme chtěli po odstěhování 
posledního nájemníka nain-
stalovat i v nejvzdálenějším 
domě. Už jsme to ale nestihli, 
žháři byli rychlejší,“ dodal 
Bruzl. Pavel ČEMPĚL
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Pochvala strážníkům 

za bleskově vyřešený případ
Městští strážníci si 19. listopadu při-

psali na konto bleskově vyřešenou krá-
dež. Prováděli rutinní zákrok v Lounské 
ulici, kde se na ně obrátil předák skupiny, 
která nedaleko pracovala. Kdosi jim 
v nestřežené chvíli ukradl drahou moto-
rovou pilu. Kořist i pachatelé byli do půl 
hodiny na světě. 

„Strážníci se po oznámení krádeže 
pustili do pátrání a zanedlouho cenné 
nářadí objevili. Pachatelé si pilu ukryli, 
aby ji později mohli odnést,“ popsal udá-
lost ředitel městské policie Karel Vach. 
Kromě pily hlídka zaregistrovala v blíz-
kosti i dvě pochybné existence. Bohatá 
kriminální minulost obou mužů z nich 
udělala hlavní podezřelé. Dvojku chma-
táků si převzala republiková policie 
a ukradená pila se vrátila majiteli. Po-
škozenou firmu to nesmírně potěšilo. 
„Děkuji tímto trojici sympatických 
a ochotných strážníků, kteří během 
půlhodiny vyřešili záležitost s ukradenou 
pilou. Velice nám rychlým zákrokem 
pomohli, patři jim obdiv a veliký dík,“ 
nešetřil slovy chvály zástupce firmy 
Vassili Krioukov.  (red)  

STALO SE

Armáda dřevěných bohatýrů se rozrůstá
Zahradníci měli napilno. V listopadu 
proběhla další fáze výsadby izolační 
zeleně. Ta se rozšířila už na čtvrtou 
lokalitu – bývalou skládku 
v Budovatelské ulici poblíž Bagince 
v dolní části Záblatí. Do země tady 
šlo šestnáct set mladých stromků.

Výsadba zelené bariéry proti špíně 
a hluku z průmyslu i dopravy začala už 
loni v Tovární ulici, novoveském Dol-
ním poli a skřečoňském Gliňoči. Zatím-
co na těchto místech se sázely stromy 
vzrostlé, dvou až třímetrové, v Budova-
telské zahradníci pracovali se stromky 
malými, maximálně metr a půl vysoký-
mi. „Výsadba probíhá na bývalé skládce 
a mladší stromek má větší šanci, že se 
ujme,“ vysvětlila dendroložka Ľubica 
Jaroňová z odboru životního prostředí 
a služeb. Svou roli hrála také úspora 
nákladů, menší stromky jsou logicky 
levnější. Projekt tak bude stát 800 tisíc, 
přičemž 560 tisíc pokryje dotace.

Zahradníci v území vysázeli šestnáct set 
dřevin. Polovinu tvoří stromy »cílové«, 
tedy dlouhověké duby, javory, lípy a habry, 
které by měly v lokalitě zůstat natrvalo. 
Druhá půlka jsou dřeviny »meliorační«, 
převážně olše. Meliorační stromy pouze 

pomohou trvalé sku-
pině k růstu. Ochrání 
je před poryvy větru, 
kořenovým systé-
mem zkypří půdu a 
podobně. Až po něko-
lika letech splní svůj 
účel, dřevorubci větši-
nu z nich prořežou.

Rýči a lopatami se 
zahradníci neoháněli 
jen v Budovatelské. 
Další zeleň se dosazo-
vala i v územích, kde 

hlavní část prací 
proběhla loni. Izo-
lační bariéra se díky 
tomu rozrostla na-
příklad na Dolním 
poli.

Text a foto: 
Pavel ČEMPĚL 

Ve zrekultivovaném území 
přibylo šestnáct set strom-
ků. Zahradníci v listopadu 
pokračovali ve výsadbě 
izolační zeleně i na Dolním 
poli v Nové Vsi. 

Z Bohumína na ÚAN? Ještě ano
Trasa autobusové linky 555 se v nejbližší době nezmění. Od 15. prosince 
začínají platit nové jízdní řády a linka Bohumín-Ostrava bude podle nich 
jako dosud končit až na ÚANu. Není ale jasné, jaký bude její další osud. 
Do budoucna jí totiž hrozí zkrácení a ukončení u vlakového Hlavního 
nádraží v Přívoze. Bohumín proti tomu ostře protestuje.

K  z a m ý š l e n é m u 
zkrácení autobusové 
linky, které před časem 
navrhl KODIS (Koordinátor ostravské-
ho dopravního integrovaného systému),  
proběhla ve městě anketa. Zúčastnilo se 
jí na 800 Bohumíňáků. Tři čtvrtiny 
odpověděly, že jezdí až na ÚAN, případ-
ně most Pionýrů v centru. Lidé zároveň 
rezolutně odmítli ukončení linky v Pří-
voze, odkud by se museli dál přepravo-
vat městskou dopravou. Stejný názor 
zastává i město. Nesouhlas s omezením 
autobusové linky z Bohumína do Ostra-
vy opakovaně deklarovalo. „Naší pod-
mínkou je, že se obyvatelé Bohumína 
musí dostat za stejné jízdné a ve stejném 
čase na stejné místo. K tomu současné 
linky uzpůsobeny nejsou,“ tlumočil 
stanovisko města starosta Petr Vícha.

Podle čerstvě zveřejněných jízdních 
řádů se zatím linka 555 zkracovat nebude. 
Do budoucna ji ale KODIS prosadit 
chce. „Prostředky kraje a města Ostravy 

na fi nancování veřejné 
dopravy jsou omezené. 
Proto bude nutné linku 

555 na území krajské metropole dříve či 
později stejně upravit,“ prohlásil jedna-
tel KODISu Jan Dvořák. 

Příměstskou dopravu hradí v pracov-
ních dnech kraj, o víkendech a svátcích 
města, v tomto případě Bohumín a Os-
trava. Finanční stránka proto hraje klí-
čovou roli. „Pro zachování linky 555 
jsme případně ochotni se nějakým dílem 
finančně podílet na ztrátě na území 
Ostravy,“ navrhl Vícha. 

Krácení autobusových linek a jejich 
směřování do Přívozu má kromě úspory 
další důvody. Ostrava chce zvýšit vytí-
ženost MHD a využití zmodernizované-
ho terminálu u vlakového nádraží. Podle 
nového jízdního řádu tady proto budou 
od 15. prosince končit například některé 
autobusové spoje z Orlové nebo Dětma-
rovic. 

(balu, tch)

AKTUÁLNĚ
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Ještě nosí plenky, ale už vyrazili do kina
Na pódiu deky, v hledišti 
nemluvňata. Bohumínské 
kino přišlo na podzim 
se zajímavou novinkou, 
promítáním pro maminky 
s malými dětmi. Na první 
představení přišlo jedna-
čtyřicet návštěvníků. 

Malí caparti jsou jako živé 
stříbro. Těžko by vydrželi celé 
představení v sedačkách. Proto 
jsou na pódiu deky, kde si 
mohou hrát, odpočívat a kou-
kat na pohádku. Děti se rychle 
skamarádí, dovádějí na jevišti, 
maminky si mezitím mohou 
povídat a vyměňovat zkuše-
nosti. Výjimkou nejsou v hle-
dišti ani manželské páry.

Celé promítání se přizpůso-
buje akci. Zvuk je tišší, svítí 
tlumená světla. Maminky 
mohou kdykoli odejít s dět-

mi do foyer, najít si klidný 
kout pro přebalení či kojení. 

„Cílem není zajistit hlídání, 
rodiče si za své ratolesti od-
povídají sami, ale umožnit 
malým dětem začít poznávat 
kulturní prostředí a mamin-
kám zase nabídnout alterna-
tivní trávení volného času,“ 
vysvětlil ředitel K3 Karel Bal-
car. Smyslem je také zjistit, 
jestli už dítě zvládne v kině 
klasické promítání dětských 
pohádek nebo jestli budou 
maminky raději volit další ori-
ginální promítání, kde nikdo 
neřeší, že dítě chodí po sále 
nebo ruší ostatní svými výkřiky. 
Další promítání pro maminky 
s dětmi, kdy budou na pro-
gramu Nezbedné pohádky, 
proběhne 10. prosince v 9.30 
hodin.

Text a foto: 
Karolina CHLEBCOVÁ

V kulise kreslené pohádky 
si děti mohly samy hrát.

Pěvecká hvězdička z Nové Vsi
Město má novou pěveckou princeznu, titul Bohumínská Superstar získala v soutěži 
zpěváků základních a středních škol desetiletá Anna Opartyová z Nové Vsi. Do 
letošního ročníku pěveckého klání se zapojilo 55 dětí. Soutěž uspořádala městská 
agentura K3 a podpořila ji řada sponzorů.

„Jsem nadšená, konkurence 
byla opravdu velká. Děkuji 
mé sestře, která mi s přípra-
vou na soutěž pomáhala 
a děkuji všem, kteří mě 
podporovali a fandili 
mi. Je to báječný po-
cit,“ radovala se těs-

ně po vyhlášení výsledků 
Anička Opartyová, žákyně 
základní školy ve Skřečoni.

Do fi nále postou-
pilo 37 zpěváků, 
kteří se 22. lis-

topadu v kině 
utkali před čtyř-

člennou porotou. V porotě 
usedla učitelka hudební vý-
chovy Marcela Suchánková, 
kytarista kapely Grog Martin 
Sitek,  zpěvačka souboru 
Gospel Keep Smiling Orlová 
Nikol Sikorová a místostarosta 
Bohumína Igor Bruzl.  (luk)

VÝSLEDKY
  I. kategorie (1. – 3. třída)
1. Anna Opartyová, 2. Lukáš 
Pecháček, 3. Klára Nováková

  II. kategorie (4. – 6. třída)
1. Veronika Kachlová, 2. Lucie 
Macurová, 3. Marianna Jurečková

  III. kategorie (7. – 9. třída)
1. Jakub Ligocký, 2. Šárka 
Parmová, 3. Emilie Škulavíková

  IV. kategorie (střední školy)
1. Ladislav Pompa,  2. Michaela 
Prchalová, 3. Nikol Pulková

  V. kategorie (duety)
1. Tereza a Veronika Kachlovy, 
2. Kristýna Ondrášková a Petra 
Zahradníková, 3. Karolina 
a Kateřina Kroščenovy

Absolutní vítěz - Bohumínská Superstar 2013 
desetiletá Anna Opartyová z Nové Vsi..
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Sportovcům se do posledního okruhu závodu 

většinou zvoní. Tento zvyk se odrazil v názvu 

akce, která má už šestadvacetiletou tradici. 

Jízdou zručnosti, neboli Posledním 

zvoněním, ukončují svou sezonu bohu-

mínští cyklisté. 

„Jízdu zručnosti jsme na zá-
věr vybrali proto, že při ní 
mají šanci všichni bez ohledu 
na věk či cyklistické vybavení. 
Kdo umí, ten vyhraje. Bude-li 
šikovný žáček, klidně porazí 
i hvězdy silnice či terénu,“ vy-
světlil organizátor klání Ros-
tislav Šafrata. Ten každoročně 
vymýšlí trať se všemi překáž-
kami a vychytávkami. Mezi 
nejnáročnější patří klikatý 
slalom, zvedání bidonu (lah- 
ve) ze země a úplnou lahůd-
kou jsou krabičky zápalek. 
Leží vedle sebe, přičemž jed-
nu musí jezdec přejet před-
ním kolem, druhou zadním.

Poslední zvonění ale není 
jen o jezdeckém umění. Je 
o setkání s přáteli, povídání, 
třeba i sportovním popicho-

Benjamínek SK Šafrata
Tadek Bluszcz zajel skvěle. 
Šlapal na paty, respektive 
pedály, mnohem starším 
závodníkům a nakonec
obsadil 6. místo.  



 Letos 
nejlepší cyklista týmu 
Tomáš Galuška absolvoval 
Poslední zvonění na 
druhém místě. 

Poslední zvonění 2013
1. Radim Grepl, 2. Tomáš Galuška, 3. Jiří Keisler, 4. David Hartig, 

5. Petr Štefek, 6. Tadeusz Bluszcz, 7. Rostislav Šafrata, 8. Roman 

Liberda, 9. Jiří Mazur, 10. Radek Nadažy, 11. Martin Dedek, 12. 

Tereza Dušková, 13. David Bém, 14. Ota Pawlas, 15. Adam Nadažy.

Cyklistické sezoně odzvonilo

vání. Proto samotný závěr 
akce patří společnému pose-
zení v hospůdce a zhodnocení 
uplynulé sezony.  (erh)

Zábavné i poučné experimenty
Nažhavit mikroskopy a počítače. Asi čtyřicítka žáků ZŠ ČSA zavítala na své (možná) 
budoucí působiště, bohumínské gymnázium. Společná akce měla za cíl prohloubit 
spolupráci mezi školami a podnítit u žáků zájem o moderní experimenty a rozvoj 
přírodovědných dovedností.

Na gymnázium dorazili 29. 
listopadu vybraní žáci 5. a 8. 
tříd. Jejich kroky směřovaly do 
učebny informatiky a biologic-
ké laboratoře. Na ty mladší tu 

čekaly experimenty a úkoly. 
Díky nim pronikli do tajů foto-
syntézy a zjistili, proč jsou listy 
zelené. Mnohonásobné zvětše-
niny včelí nohy zase odhalily, 

jak tyto dělnice dopravují do 
úlů pyl. Děti se naučily roze-
znat zvířecí zuby od lidských 
či určovat stáří ryb podle »le-
tokruhů« na jejich šupinách.

Program pro žáky 8. tříd 
byl volnější. Mohli si osahat 
až čtyři druhy mikroskopů, 
včetně těch nejmodernějších. 
Jeden z nich dokáže zvětšit 
zkoumaný objekt až tisíckrát 
a nejnovější technický přírůstek 
biologické laboratoře zase 
umí pořizovat fotky zvětšenin. 
Děti si tak mohly elektronický 
snímek vzorku, který zkou-
maly, nechat na památku.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Rolí průvodkyň 
a přednášejících se zhostily 
gymnazistky ze třetího ročníku.

V počítačové učebně se školáci 
zdokonalovali v oblasti fi nanční 
gramotnosti a informatiky. 

Závod se jezdí za různého počasí. 
Od příjemného tepla až po mínus 
osmnáct. Letos bylo ucházejících 
pět nad nulou. Foto: Pavel Čempěl
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Sněhule je nejseverněji hnízdícím zpěvným ptákem. V létě 
obývá kamenitou tundru a skalnatá pobřeží arktických 
ostrovů. Její hnízdiště na severu Ellesmerova ostrova 
a Grónska zasahují až po 83,5 stupeň severní šířky. 

V Evropě hnízdí na náhor-
ních planinách nad hranicí 
lesa Skandinávie a Islandu, 
na Špicberkách a ostrovech 
Země  Františka Josefa. 
Zimuje na pobřeží západní 
Evropy a na otevřených a řídce 
porostlých plochách střední 
Evropy. V Česku se objevuje 
v zimě dosti nepravidelně 

v počtu 700 – 1000 jedinců. 
Ve Slezsku byla zastižena na 
holých vrcholech Jeseníků 
a Beskyd nebo na úhorech 
a polích nížin a pahorkatin. 
Na Bohumínsku ji pozoroval 
poprvé v roce 1954 pudlovský 
učitel a mezinárodně proslulý 
ornitolog Karel Hudec.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Sněhule severní (Plectrophenax nivalis)
Příroda Bohumínska – ptáci (128)

Kromě dojmů si odnesli také prezent
Přijít do třídy, nakouknout a jít dál. Kdepak. Tak už 
exkurze nefungují. V Benešově škole to dobře vědí, 
a proto byl jejich den otevřených dveří 28. listopadu 
plný atrakcí, experimentů a netradičních dílen.

Škola pozvala na návštěvu 
své současné, bývalé i budoucí 
žáky a jejich rodinné přísluš-
níky. Proměny budovy a uče-
ben si nenechali ujít třeba ani 
penzionovaní kantoři. Kromě 
standardní prohlídky si ve vy-
braných třídách mohli návštěv-
níci, hlavně děti, vyzkoušet 
svou manuální zručnost. Ve 
třídách vyrostly tvořivé díl-
ničky. V jedné se vyráběly 
podložky, v další záložky 
do knih. Před blížící-
mi se svátky 
udělalo ma-
lým návštěvní-
kům radost také zdo-
bení perníčků nebo sestavo-
vání vánočních hvězdiček. 
Plno bylo rovněž ve třídě, kde 
se »savovala« trička nebo 
prováděly chemické pokusy.

V rámci dne otevřených 
dveří proběhla ve škole i eko-
logická konference žáků nebo 
hodnocení jejich výtvarné 
soutěže »Cirkus ve škole, ško-
la v cirkuse«.

Dějištěm akce nebyla jen 
hlavní budova Benešovy školy. 

Zájemci mohli navštívit 
i družinu nebo
odloučené pra-
coviště, býva
lou polskou 
školu vedle 
PZKO, kde 
probíhá vý-
uka prvních 
a druhých 
tříd.  

1 ) Škola hrou aneb zábavná chemie.
2) Výroba originálního vánočního 
dárku savováním. 3) Ve třídě hudeb-
ní výchovy bylo veselo.

Foto: Pavel Čempěl

1

32

(erh)
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Trafiky zřejmě přežijí jen ve rčení
Výraz »dostat trafi ku« v našich zemích zlidověl už za monarchie. Císař pán 

dával trafi ky (nebo fl ašinety) válečným veteránům, v boji těžce zraněným, 

kteří by kvůli invaliditě jinak nenašli práci.

Na tradici rozdává-
ní trafi k, tentokrát už 
v přeneseným smyslu, 
navázaly všechny následující režimy. 
Současní vrcholní představitelé si v ní 
vyloženě libují. Rozdíl je ale v tom, že 
za feudálů dostal válečný kripl skutečný 
kiosek, zatímco dnes jde o lukrativní 
posty, ve kterých se obdarovaný moc 
nenadře, ale vydělá jmění. Dostat totiž 
v dnešní době skutečnou trafiku by 
bylo darem spíše Danajským. Řady 
milovníků modrého dýmu kvůli proti-

kuřáckým opatřením 
notně prořídly a vy-
davatele tiskovin zase 

drtí elektronická média. Trafi kantům 
tak ubývá klientela a jedna »péenes-
ka« za druhou končí v propadlišti dě-
jin. Naposledy tento osud stihl stánek 
ve Štefánikově ulici u bývalé lékárny, 
dnes úřadu práce. Jeřáb ji naložil na 
valník a tradá pryč.

Rozdávání imaginárních trafi k u nás 
určitě ještě dlouhá léta vydrží, o trafi -
kách samotných se to říct nedá.  (tch)

ZAMYŠLENÍ

„Adoptujte pejsky. Narodilo se jich 
tolik, že budou zřejmě utraceni!“ Jako 
lavina se v posledních týdnech šíří pro-
střednictvím e-mailů zpráva s fotogra-
fiemi roztomilých retrívrů. Někteří 
milovníci zvířat je dokonce tisknou 
a v dobré víře rozvěšují po městě jako 
plakáty. Hezký počin, bohužel úplně 
zbytečný. Zpráva o štěňatech je totiž jen  
habaďůra, je celá vymyšlená. Štěňátkům 
na snímcích žádné nebezpečí nehrozí, už 
jsou dávno dospělá. Stejné fotky i se 
shodným doprovodným textem, ovšem 
v němčině, se poprvé objevily už v roce 
2003 v SRN. V Česku identická zpráva 
kolovala a mnoho lidí zmátla v letech 
2005, 2008 a nyní na konci roku 2013.

Proč někdo něco takového dělá a smy-
šlené zprávy rozesílá? Zkrátka se tím 
baví. Obecně se těmto zprávám říká 
»hoax« (z angličtiny podvod, mystifi kace, 
žert). Jde o nevyžádanou zprávu, která 
před něčím varuje, prosí o pomoc. Hoax 
většinou obsahuje i výzvu k přeposílání, 
proto se někdy označuje jako »řetězový 
e-mail«. Běžní uživatelé hoaxům často 
věří nebo je berou jako neškodný žert. 
Odborníci však před nimi varují, protože 
»neškodnost« hoaxu je jen zdánlivá. 
Sice lidem nezavirují počítač, nebo ne-
způsobí podobnou újmu, ale obtěžují 
příjemce, zbytečně zatěžují linky, navá-
dějí k nesmyslným činnostem nebo 
k prozrazení důvěrných informací.  (tch)

Děti se loučily s podzimem
V úterý 19. listopadu se děti z mateřské školy ve Skřečoni spolu s rodiči 
loučili s podzimem. Prožili jsme nádherné podzimní dopoledne plné 
soutěží, pohádek i příběhů, her, básniček i písniček, tanečků, kouzlení 
i malování, jednoduše radosti a plné smíchu.

Nastrojili jsme se do krásných pod-
zimních kostýmů, nechyběly ani korále 
ze šišek či apartní klobouky z listí. Všem 
nám to ohromně slušelo. Děti měly 
masky podle posledních podzimních 
trendů. Pozadu nezůstaly ani maminky 
či paní učitelky, které předvedly také 
slušivé podzimní variace.

Počasí nám přálo a děti vzaly do ru-
kou lampióny či baterky a vydaly se po 
setmění na stezku odvahy plnit úkoly 
s podzimní tématikou. Na jednotlivých 
stanovištích na ně čekala milá strašidýl-
ka a sladké odměny za splněné úkoly. 
V cíli svítily hodné bludičky a otevíraly 

podzimní zahradu, kde vše, co jednou 
začne, také končí. V zahradě nechyběl 
táborák, opečené buřtíky a teplý čaj. 
K občerstvení si všichni s kytarou zazpí-
vali táborové písně.

Děkujeme za spolupráci a projevenou 
důvěru rodičům. Nejen za úspěšnou 
a vydařenou akci, ale i za účast při všech 
našich setkáních, chuť i elán dělat něco 
společně. O to nám všem jde, mít ve 
školce  šťastné děti šťastných rodičů!

Kouzelné Vánoce, příjemné a šťastné 
chvíle s rodinou i přáteli, harmonii, lásku 
a zdraví všem přeje MŠ Skřečoň.

Renáta KWAŚNÁ, učitelka

Trafi ka před úřadem práce ve Štefánikově ulici byla 
dlouho zavřená. Už není – je pryč. Foto: Pavel Čempěl

Neznámý »vtipálek« 
vyděsil milovníky zvířat

Modely z podzimní strašidelné kolekce slušely 
dětem i jejich rodičům. Foto: Renáta Kwaśná

U táboráku ve školní zahradě se opékaly buřty 
a zpívaly táborové písničky.
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Když vznikal Šunychl–Bohumín–

nádraží, v roce 1924 přejmenovaný 

na Nový Bohumín, tady bylo jeho 

centrum. Vyrostla zde škola, kostel, 

radnice a pochopitelně velké 

náměstí.

Stavby kolem náměstí se postupně 
rozrůstaly. Na historické pohlednici 
z dob protektorátu ještě chybí poly-
funkční domy číslo 941 až 944. „Stavěly 
se až v roce 1960. V přízemních nebyto-
vých prostorách byla původně prodejna 
elektra, pánské oděvy, kadeřnictví 
a květinová síň,“ prozradil amatérský 
historik Eduard Beneš. Další rozdíl 
u nemovitostí odhalí už jen pozorný 

divák. Budova kina vypadá stejně jen 
zdánlivě. Prošla několika rekonstrukce-
mi. Ta poslední byla naštěstí nejzdaři-

lejší a projekt vycházel právě z historic-
kých fotografií, aby se biograf co 
nejvěrněji podobal prvorepublikovému 
originálu.

Rozloha novobohumínského náměstí 
se od jeho vzniku prakticky nezměnila, 
účel ale nesčetněkrát. Zpočátku tady 
fungovalo tržiště, po válce bylo dějištěm 
vojenských přísah a přehlídek. 

Ještě donedávna sloužilo náměstí 
jako parkoviště a svou současnou podo-
bu dostalo po komplexní přestavbě 
v roce 2006. Nyní je z něj odpočinková 
zóna s lavičkami i zelení a dějiště občas-
ných kulturních akcí. 

A v předsvátečním období se na rynek 
podle původní tradice vrací i ty lidové 
trhy. (erh)

Bohumín na dobových pohlednicích (17)

Na problémy nejste sami 
Charita Bohumín provozuje už dvanáct let občanskou porad-

nu. Funguje bezplatně, anonymně a diskrétně. Nezřídka se na 
poradnu obracejí lidé, kteří mají problémy se splácením dluhů. 
Jedním z úkolů Komunitního plánu Bohumína je zvýšení 

povědomí o této problematice. V předminulém čísle Oka 
jsme poskytli deset rad, nač si dát pozor před podpisem úvěrové 

smlouvy. Nyní poradíme, co dělat při problémech se splácením dluhů.

*  Rozhodněte se, že dluhy začnete 
aktivně řešit. 

* Nelepte své dluhy dalšími, problém 
se jen opakuje. 

* Udělejte si v dluzích pořádek (komu 
dlužím, kolik, jaké mi hrozí pokuty za 
opožděné nebo neuhrazené splátky). 

* Nejdříve plaťte důležité, přednostní 
dluhy (nájem, energie, výživné), pak dluhy 
s vysokými pokutami, nakonec ty ostatní. 

* Nemůžete splátku uhradit? Nestyď-
te se o tom říct věřiteli (tomu, kdo vám 
půjčil), snáze tak domluvíte odložení 
nebo snížení splátek. 

* O problémech s dluhy informujte 
partnera (ohrožujete rodinný rozpočet).

* Zvedejte telefony věřitelům, neigno-
rujte jejich SMS či poštu. Nic tím nevy-

řešíte. Také nic neřeší změna adresy či 
telefonního čísla. 

* Snižte své výdaje (kabelová TV, in-
ternet, telefony, cigarety, alkohol, spo-
lečenské akce, nákup spotřebního zboží, 
které nutně nepotřebujete).

* Zvyšte své příjmy – najděte si odpo-
lední, večerní nebo víkendovou práci, 
zkuste něco svého prodat, pronajmout. 

* Se všemi dokumenty a dopisy přijď-
te do bezplatné Občanské poradny 
Bohumín ve Štefánikově ulici 957. Tele-
fon 739 002 717, 596 016 715, e-mail 
opbohumin@seznam.cz.

Seznam dalších poraden na webových 
stránkách www.obcanskeporadny.cz.

Zdeňka KNIEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ

Vánoce v psím útulku
V neděli 22. prosince od 13 do 16 hodin 

se v bohumínském psím útulku uskuteč-
ní první »útulkové Vánoce«. Návštěvníci 
budou mít možnost prohlédnou si útulek, 
pejsky vyvenčit, obdarovat. Možná jim 
nadělí i ten nejkrásnější dárek a některé-
ho si osvojí. Momentálně čeká v útulku 
na nový domov dvacet hafanů. Po celou 
dobu svátků bude v útulku v areálu býva-
lých kasáren v Šunychlu stát vánoční 
stromeček pro pejsky, pod nějž mohou 
návštěvníci dávat dárky. Radost opuště-
ným chlupáčům určitě udělají psí konzervy 
a granule, ale také použité obojky a vodít-
ka, jakož i použité deky, které je zahřejí 
nejen v období svátků.  (veda)

Sváteční provozní doba útulku 

pondělí 23. prosince:  zavřeno (mimořádně)

úterý 24. prosince:  zavřeno (mimořádně)

středa 25. prosince:  zavřeno (běžně)

čtvrtek 26. prosince:  zavřeno (mimořádně)

pátek 27. prosince:  14.00–16.00 hodin

sobota 28. prosince:  zavřeno (běžně)

neděle 29. prosince:  14.00–16.00 hodin

pondělí 30. prosince:  14.00–16.00 hodin

úterý 31. prosince:  zavřeno (mimořádně)

středa 1. ledna:  zavřeno (běžně)
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Do divadla za 

výhodnější ceny
Agentura K3 opět nabízí 

divadelní předplatné na no-
vou sezonu za zvýhodněnou 
cenu. O čtyřicet procent 
levnější předplatné si zájem-
ci mohou koupit osobně 
v pokladně kina. Rezervovat 
si jej nelze. Zvýhodněná cena 
se vztahuje na pětici divadel-
ních představení, naplánova-
ných na únor až červen 2014. 
Samostatná cena za všechny 
hry činí celkem 1.085 korun, 
díky předplatnému za ně ale 
milovníci divadla zaplatí 
pouze 650 korun.

DIVADELNÍ 

PŘEDPLATNÉ 2014

 ● 12.2. v 19 hodin MNOHO 
POVYKU PRO PSA. Sati-
rická komedie, hraje Divadelní 
soubor Osvětové besedy Vel-
ká Bystřice.

 ● 5.3.  v 19 hodin HRDÝ 
BUDŽES. Dramatizace prózy, 
hraje Bára Hrzánová – Divad-
lo A. Dvořáka Příbram.

 ● 28.4. v 19 hodin BÁTHO-
RYČKA. Zpracování osudu 
Alžběty Báthoryové, hraje 
Těšínské divadlo.

 ● 13.5. v 19 hodin FRAN-
KIE A JOHNNY. Příběh 
o začátku jedné lásky, hrají 
Tereza Kostková a Aleš Háma 
– Divadlo V Rytířské.

 ● 23.6. v 19 hodin MILEN-
KA ZA DVEŘMI. Bláznivá 
situační komedie, hraje Hof-
fmannovo divadlo.  (red)

KULTURA

Nová otevírací doba 

klubu Bunkr
Bohumínský klub Bunkr 

změnil od prosince otevírací 
dobu. Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež je nově 
v provozu od pondělí do 
čtvrtka od 14.30 do 18 hodin. 
Pracovní dobu se podařilo 
rozšířit i díky tomu, že do 
nestátní neziskové organiza-
ce Bunkr v září nastoupil 
v rámci dotovaného místa 
nový pracovník.   (tep)

Devět mistrů u zeleného stolu
Oddíl sportovního kulečníku pořádá 
14. a 15. prosince už 11. ročník Turnaje 
mistrů. V rámci unikátního a prestižního 
klání letos diváci uvidí osm mistrů 
republiky a jednoho mistra Evropy.

V českém kulečníkovém svazu neexistuje oddíl, 
který pořádá podobný turnaj tak dlouhou dobu. 
To je skvělá bilance. Bohumín má v republice 
zvuk, respekt a tradici. Jedinečnost Turnaje 
mistrů spočívá v tom, že se jeden zápas skládá 
ze tří setů a v každém z nich se hraje jiná dis-
ciplína – kadr, jednoband a trojband. Každý 
hráč tedy musí zvládnout tři různé druhy her. 
Je to velmi náročné a pro diváky atraktivní.

Turnaje se zúčastní mistři republiky Martin 
Vedral, Pavel Böhm, Jan Musil, Milan Ráček, 
Miroslav Andrejovský, Ivo Gazdoš, Otakar 
Truksa, Adam Bača a Radovan Hájek. Hráči 
budou rozděleni do tří skupin, v nichž se 
v sobotu utká každý s každým. První dva 
z každé skupiny postupují do čtvrtfi nále, jejich 
vítězové zase do nedělního semifi nále a fi nále. 
Utkání začínají oba dny v 10 hodin, s vyhláše-
ním vítězů se počítá v neděli v 16 hodin.

Zveme všechny diváky a příznivce, přijďte 
se podívat, povzbudit domácí hráče a poko-
chat se krásnými karamboly našich mistrů. 

Petr DUDA, 
jednatel BC Bohumín

Stříbro z finále soutěže Kvarteto
19. listopadu se na Janáčkově konzervatoři v Ostra-

vě konalo finále vědomostně–dovednostní soutěže 
družstev Kvarteto. Soutěž pořádalo gymnázium PORG. 
Družstvo bohumínské školy ČSA v ní obsadilo krásné 
druhé místo.

Podmínkou účasti ve finále byl postup mezi osm 
nejlepších družstev v základním kole, které proběhlo 
o týden dříve. Zúčastnilo se jej třicet škol z Moravsko-
slezského, Olomouckého a Zlínského kraje. To splnili 
žáci 5. tříd ze školy ČSA Ondřej Bařina, Melánie Gavro-

ňová, Jakub Gryc, Ondřej Gyüre a Jakub Wodecki. Osm 
vítězných družstev soupeřilo ve fi nále v mnoha disci-
plínách, ve kterých děti musely prokázat nejen své 
znalosti, ale i rychlost a postřeh. Soutěžilo se ve čtyřech 
kolech, v každém vypadly dvě školy s nejmenším poč-
tem bodů. Družstvo ČSA se velmi úspěšně – dvakrát na 
prvním a jednou na druhém místě – dostalo až do 
posledního kola soutěže.

Děti si z Ostravy přivezly spoustu cenných zkušenos-
tí, ale i krásné odměny a chuť pro další soutěžení.

Text a foto: Jana SLOBODOVÁ

Večer plný tance a soutěží
Čtvrtek 14. listopadu, klubovna občanského sdružení Profi t 
12 praská ve švech. Moderátorka večera Jarmila Cywková 
vítá účastníky Rande - Dam, členky a přátele sdružení. 
Vítá také hosty večera Elišku Kocurkovou a Martina Šustka 
z Tanečního klubu Trend Ostrava a mistryni světa Katrin 

Cvinerovou z tanečního souboru Radost & Impuls.

Krásná vystoupení, krásná 
hudba, krásné šaty a výborné 
výkony potěšily všechny účast- 
níky. Umění mladých taneč-
níků pohladilo duši. Všichni 
se příjemně bavili při dobrém 
vínečku a zhlédli ukázku zim-
ních doplňků. Moderátorka 
ve druhé části večera vyhlási-
la pro hosty soutěž. Utkalo se 
v nich pět družstev a věřte, že 

se všichni zapojili s velkou 
vervou a bavili se navzájem 
svými výkony a nápady. Sklá-
daly se vlaštovky, lodičky, vě-
jířky. Až jsme se divili, co 
všechno umíme. Ve druhé 
soutěži museli účastníci nej-
rychleji napsat nejvíce slov na 
určité vylosované písmeno. 
Byla to podívaná, jak se všichni 
snažili a vzpomínali na slova.

Třetí soutěž, která měla roz-
hodnout o vítězi, byla nej. 
Družstva  si vylosovala po-
hádku a způsob, jakým ji mají 
předvést. Popelku jsme tedy 
viděli zahrát jako balet, pan-
tomimu i operu. Byl to zlatý 
hřeb večera. Legrace a fantas-
tická provedení. Výkony byly 
vyrovnané a všichni se zhosti-
li úkolu s obrovským nasaze-
ním, a tak porota rozhodla, že 
si prvenství zaslouží všichni. 

Bavili jsme se opravdu super. 
Děkujeme všem účastníkům, 
hostům i našim členům za ak-
tivitu a pohodu, kterou po 
celý večer pomáhali vytvořit. 
Těšíme se na další, tentokrát 
vánoční Rande - Dam.

   Eva LIPOVSKÁ, Profi t 12
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Vycházíme z posledního tunelu a slun-
ce žhne naplno. Nějaký dobrodinec však 
na tomto místě namontoval v plastovém 
potrubí kohoutek a tak improvizovanou 
sprchu využili všichni. Myslím, že nás 
zachránila před smrtí sežehnutím.

Po cestě zpět hledáme nějakou pláž, 
kde bychom se mohli zchladit a zbavit se 
potu. Není to jednoduché. Ke každé, kte-
rou nacházíme v mapě, je nutno z dálnice 
notný kus zajíždět. Nakonec nacházíme 
místo nazývané pláží. Nekonečné pole 
černých balvanů, suti a malý kousek 
s černým pískem. Prostě halda Ema v Os-
travě. Tak nějak to tady vypadalo. A navíc 
visí červená vlajka. Zákaz koupání. Ani se 
nedivíme. Vlny dosahují výše tří metrů.

Pondělí 5. srpna 
Dnešním cílem je sopka Teide a vše 

zajímavé v jejím okolí. Vyjíždíme z Cale-
tillas a jen díky navigaci se nám daří dosáh-
nout silnici, která vede po celém hřebenu 
Teide. Na první zastávce pozorujeme, jak 
se na kamenech okolo nás vyhřívají velké 
ještěrky s modrými hlavami. Snažíme se 
je fotit, ale jsou plaché. Až Radim vy-
zkoumal, jak je přilákat. Nalili jsme na 
zem trochu vody a začaly se sbíhat ze 
všech stran. Měly hodně velkou žízeň. 
Jedeme dál směrem k sopce Teide a vy-
jíždíme do výše okolo dvou tisíc metrů 
nad mořem. Ráz ostrova se prudce mění. 
Silnice vede hustými, vysokými borovi-
covými lesy. Borovice kanárská je velmi 
odolný strom, který přečká i nejsilnější 
lesní požáry. Na mnoha místech vidíme 
zcela vyhořelé pásy lesa, ale současně na 
ohořelých kmenech raší nové zelené větve.

Les mohutné požáry přežil. Po několika 
zastávkách nutných pro fotografování se 
konečně před námi vypíná vrcholek sopky 
Teide. Víme, že pod něj vede lanovka, 
a tak zatímco Pepa a Pavel s Jarkou míří 
dále do kaldery pod sopkou, zbytek výpra-
vy se rozhoduje vyjet lanovkou pod vrchol. 
Od horní stanice lanovky na vrchol sopky 
je ještě hezký výstup, ale počet návštěv-

níků vrcholu Teide je silně omezen. Vý-
stup se musí předem objednat u Správy 
Národního parku Teide. Jenže, už na 
jaře byly všechny letní výstupy pro tento 
rok zadány. (Pokračování příště)

Tenerife 2013
5. část5. část

Ve skalách Piedras Amarillas pod 
Teide jsme si nemohli odpustit 
vyzkoušet některé bouldry.

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z letošní výpravy píše Josef Wagner

Oddíl chystá »mini judo« a přivítá předškoláky
V sobotu 9. listopadu v Bohumíně 

změřilo své síly 115 benjamínků 

z osmnácti judistických oddílů 

a klubů celého Moravskoslezského 

kraje. I přes nízký věk závodníků 

byla k vidění spousta zajímavých 

utkání a i v našem oddíle nemálo 

nadějných borců. Z Bohumíňáků 

obsadili první místa Martina 

Gawliczková a Kuba Křistek. 

Na druhých místech ve svých váho-
vých kategoriích skončili David Kras-
kowski, Martin Kantor a Daniel Urbá-
nek. Třetí místo brala Jana Vrábelová. 
Těsně pod medailovými pozicemi skon-
čili Honza Vojnar s Martinem Frankem. 
Naši závodníci odvedli dobré výkony, 
tudíž mohou být trenérem pochváleni. 

Nejen kvůli těmto kvalitním výkonům 
nejmenších judistů, ale hlavně v souvis-

losti s velkým zájmem rodičů směřovat 
energii ratolestí správným směrem se 
trenéři rozhodli pro malý experiment. 
Po vzoru jiných oddílů v následujícím 
období zkusí zavést »mini judo«. Bude 
se týkat velmi malých dětí od tří do pěti 
let. Docházet budou na tréninky pří-
pravky a individuálně pod dohledem 
mamky nebo taťky, případně dědečka či 
babičky, budou zkoušet tréninkové prv-
ky o něco starších, už naplno trénujících 
dětí.

Pokud máte zájem strávit se svým 
potomkem zajímavé chvilky na tatami, 
rozvíjet jeho pohybové dovednosti a ne-
chat ho najít si nové kamarády, zavítejte 
na trénink v pondělí nebo čtvrtek od 
14.45 hodin na Bezručovu školu.

Filip WALTER, trenér

Jakub Křistek se svým oddílovým kolegou 
Danielem Urbánkem.  Foto: Filip Walter 

Roque  Cinchado a sopka Teide 
je snad nejznámější fotografi e 
z Tenerife. Foto: Orcus Bohumín
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Milovala svou rodinu, 
chtěla ještě žít, přišla nemoc zlá 

a musela odejít.

2. prosince jsme 
vzpomněli 4. výročí 
úmrtí naší milované 
manželky, maminky, 
babičky a prababičky,

paní Marie PLASGUROVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Jan, 
dcera Daniela, vnoučata Jan 

s manželkou, Veronika, Jiří, David 
a pravnučka Viktorka.

Oznamujeme všem 
přátelům a známým, 
že nás 23. listopadu 

opustila ve věku 
nedožitých 92 let 

paní Gabriela 
HRBÁČOVÁ 

ze Skřečoně.
S drahou zesnulou jsme se rozloučili 
29. listopadu v kostele ve Skřečoni 

a na tamním hřbitově. 
Zarmoucená rodina.

Čas umí vše zahojit.

13. prosince 
vzpomeneme 
nedožité 60. 

narozeniny mého 
milého bratra, 

pana Miroslava 
GELDONĚ 

z Bohumína, rodáka ze Skřečoně.
Rovněž jsme 2. července vzpomněli 

10 let od jeho úmrtí.
Nikdy nezapomene sestra Dagmar 
a synovci Jan a Radim s rodinami.

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

ten nikdy nezapomene.

12. prosince 
vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 
naší drahé dcery, 

sestry a maminky,

paní Lenky SUDOLOVÉ, 
roz. Vataškové.


S láskou vzpomínají maminka, bratr, 

dcera Ludmila a ostatní rodina.

VZPOMÍNKY

Kdo tě znal, vzpomene, 
kdo tě měl rád, nezapomene. 

11. prosince vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

pana 
Jana ANDREJOVSKÉHO. 


S láskou a úctou 

vzpomínají 
maminka 

a celá rodina. 

Díky za to, čím jsi pro nás byl. 
Za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Jak těžko je bez tebe žít, 
když nemá kdo poradit, potěšit.

14. prosince 
si připomeneme 

druhé smutné 
výročí  úmrtí 

manžela, tatínka 
a dědečka, 

pana Rostislava SERAFINA.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera, syn s rodinami 
a vnouček Adámek.

10. prosince 
to bude 5 let, 

kdy nás navždy 
opustila

 paní 
Šárka 

ŠIMURDOVÁ 
z Bohumína. 


S pokorou a úctou vzpomeňte.

Smutný je ten den, kdy před pěti lety 
jsi od nás odešel. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

12. prosince 
vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 
našeho drahého 

a milovaného bratra, 
strýce, 

pana Jiřího LOJKÁSKA 
ze Záblatí.

S velkou bolestí a láskou stále vzpomíná 
sestra Ludmila, přátelé a kamarádi.

Noví občánci 
našeho města 

Eli Chalupová  Michaela Stoláriková  
 Veronika Brunclíková  Filip Pustelník  
 Dominik Schenk  Ross Oračko  
Renáta Oračková  Nicol Hebková  
Kryštof Konrád  Petr Lepší  Elen Pie-
ranová   Klaudie Chobotová.  (mat)

Naposledy jsme 
se rozloučili
Czerný Emil * 1928 ze Skře-
čoně  Gajdová Marie * 1921 z Nového 
Bohumína  Holeszová Lucie * 1921 ze 
Skřečoně  Hrbáčová Gabriela * 1922 ze 
Skřečoně  Janas Josef * 1936 z Nového 
Bohumína  Jandová Jiřina * 1922 z No-
vého Bohumína  Jendrzejasová Janina 
* 1922 z Nového Bohumína  Kondrk 
Miroslav * 1966 z Nového Bohumína 
 Kozman Emil * 1929 z Nového Bohu-
mína  Lukša Leoš * 1943 z Nového 
Bohumína  Mazurová Evženie * 1930 
z Nového Bohumína  Miklušáková 
Anna * 1923 ze Starého Bohumína 
 Mleczko Zdeněk * 1950 z Nového Bo-
humína  Prokschová Žofie * 1945 ze 
Skřečoně  Schmiedová Věra * 1929 ze 
Starého Bohumína  Schwarzová Marta 
* 1926 ze Starého Bohumína  Tema Jiří 
* 1946 ze Skřečoně  Tyrnová Eva * 1952 
z Nového Bohumína  Zarembová Miro-
slava * 1920 ze Starého Bohumína  Žu-
rek Vladimír * 1943 ze Skřečoně (ml)

Sklady už jsou v provozu
Nový logistický areál v ulici Čs. armády 

už slouží. Společnost Čemat, dodavatel 
příslušenství k manipulační technice 
a stavebním strojům, přestěhovala do 
zkolaudovaných hal centrální sklady. Zá-
kazníci nyní mají vše na jednom místě.
Čemat využíval od roku 1997 sklady 

bývalého Okresního stavebního podniku. 
Ty po rekonstrukci zůstanou součástí 
areálu a jsou k dispozici případným 
zájemcům. Vedle těchto starších hal vy-
rostly během dvou let moderní výrobní 
a skladovací prostory, které jsou zájem-
cům také k dispozici. Celková plocha no-
vých prostor je téměř 5000 metrů čtve-
rečních a kancelářské zázemí má přes 
400 metrů čtverečních. Stavba začala 
loni na jaře. V této chvíli pokračuje dru-
hou etapou a do budoucna se počítá se 
vznikem další výrobní i skladové plochy 
a kanceláří. Předpokládaný termín ukon-
čení všech stavebních prací je v listopadu 
až prosinci 2014.  (red)
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● Řádkovou inzerci můžete podávat také pro-
střednictvím on-line formuláře na internetových 
stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

Řešení křížovky 
z OKA č. 21

Arabské přísloví: Kyselé mléko 
nikdy nezesládne

REALITY
● Koupím byt v Boh.  

736 228 883.
● Koupím byt v Bohu-

míně  3+1 a větší.  Jen 
v perfektním stavu, nejlíp po 
rekonstrukci. Ihned k nastě-
hování. Třeba i s garáží.  
608 815 185.
●  Pronajmu byt 2+1 

v Bohumíně. Volný od pro-
since.  605 424 150.
● Hledám nájemníka 

do bytu 2+1. Jeden pokoj. 
 724 584 454.
● Pronajmu pěkný byt 

1. kat. na náměstí v Bohumí-
ně. Po rekonstrukci. Od 1.1. 
2014, cena 7.500 s inkasem. 
 776 627 442.
●  Kosmetický salon 

v centru Bohumína na-
bízí volné prostory k 
pronájmu, volné od ledna 
2014. Jedná se o zavedenou 
masérnu, nebo prostor k po-
dobné č innosti .  Plocha 
k pronájmu cca 24 m2. Cena 
3.600 Kč/měsíc včetně ener-
gií.  732 556 651, 732 
825 598, 603 113 298. 

SLUŽBY

● Čištění koberců, se-
dacích souprav, interié-
ru aut, doprava po Bohu-

míně a okolí zdarma. www.
cistyautointerier.cz  724 
088 643. 

● Provádíme pokládku 
plovoucích podlah, PVC, 
koberců, samonivelační stěr-
ky.  604 265 861.

RŮZNÉ

● Kanadské krůty na 
chov i vykrmené po tel. do-
mluvě.   776 171 452.

● Koupím lucerničky, 
světlušky na vánoční 
stromek, i poškozené, pa-
pírový betlém, baňky a různé 
staré vánoční ozdoby.  
604 107 708.

● Hledám paní ve věku 
50-60 let ke společným ná-
vštěvám kult. akcí aj. E-mail: 
zdenka1109@seznam.cz.  
739 522 425.

INZERCEINZERCE

CENÍK 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 %

Společenská inzerce: rozměr: 60 x 64 mm 
(blahopřání, vzpomínky) 

cena bez foto:  180 Kč

cena s foto:  300 Kč

dvojitá plocha:  400 Kč 
(2 fotografi e nebo dlouhý text)

autodoprava – stěhování

od 1 kg – 6 000 kg
vozidly 
Fiat Ducato  1 t
Mercedes  3 t
MAN 4 t
DAF  6 t

DM TRANS 

KONTAKT: Dušan Malcharek 
autodoprava.malcharek@seznam.cz

Vozidla 

vybavena 

hydraulickou 

plošinou

+420 602 657580

PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK: Získejte analýzu 
stavby těla a následnou konzultaci 
k výsledkům. Dozvíte se, jaká by měla být 
Vaše ideální váha, kolik kalorií spalujete 
v klidu, kolik potřebujete proteinu atd. Běžná 
cena 250 Kč, nyní ZCELA ZDARMA. Akce 
platí do 31.12.2013. Objednávky na www.
klubzdravevyzivy.cz nebo  739 237 505.

Dar domovu
Domov Jistoty v Bohumí-

ně získal fi nanční dar. Jeho 
ředitelka Jiřina Zdražilová 
převzala 21. listopadu z ru-
kou zástupců UniCredit Bank 
Czech Republic symbolický 
šek na sto tisíc. Domov částku 
použije na pořízení elektric-
kého mobilního zvedáku pro 
osoby s omezenou schopností 

KRÁTCE
pohybu. Vzhledem ke své va-
riabilitě poslouží seniorům 
v domově v Šunychelské ulici, 
ale také v rámci rehabilitační 
činnosti.  (red)

Poděkování
Děkuji Lucii Kubejkové 

z pohřební služby Ivety Ba-
larinové za lidský přístup 
a profesionalitu, s níž se 
zhostila organizace pohřbu 
mé matky Gabriely Hrbáčo-
vé.  Jaromír Hrbáč
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� LODNÍ
KABINA

PRACOVNÍ
KOMBI-
NÉZA

DĚTSKÝ
PARAZIT � ZEĎ TABULKA OSOBNÍ

ZÁJMENO
OBRATNÝ
ČLOVĚK

INICIÁLY
FOTBA-
LISTY

PANENKY
� JEVIŠTNÍ

ZÁVĚS CHUMÁČ SPZ
ROKYCAN

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ

TÓN A

VÝSTAVNÍ
DOMEK

ASIJSKÉ
HORSTVO

KUJNÁ
LÁTKA

ZNAČKA
ÚSTNÍ
VODY

NUDA

KLEKÁNÍ
TATRANSKÝ
NÁRODNÍ

PARK
TATO

2. DÍL
TAJENKY
JM. HER.

BOUDOVÉ

1. DÍL
TAJENKY

ČICHOVÝ
ORGÁN

KOLEČKA

ŽENSKÝ
ZPĚV. HLAS

INU
(NÁŘ.)

STARO-
BABYLON.

MĚSTO

ZDŮRAZ-
NĚNÝ

ZÁPOR
MYS

PLEVELNÁ
BYLINA

DOMÁCKY
EVA

ZNAČKA
KOL

GENY
(ZAST.)

TÍMTO
ZPŮSO-

BEM

SPOJKA
ODPOROV.

VYPUK-
NOUT

JM. HER.
DELONA

CIZOKRAJ.
JEŠTĚR

INIC. SPIS.
JIRÁSKA

SOUČÁST
KROVU

SARMAT
VRCH NAD
BĚLEHR.
MUŽSKÉ
JMÉNO

OPRAVNA
LODÍ

VOZKOVA
POBÍDKA

POLICEJNÍ
VOZIDLO

FINSKÁ
LÁZEŇ

� SILNÝ
PROVAZ

ZN. AUTO-
SVÍČEK

PĚVECKÉ
TĚLESO

SLOVEN.
„ODLIŠNÁ”
ABAKUS

OSOBNÍ
ZÁJMENO
OZNÁMIT
ÚŘADŮM

POHODNÝ
UMĚLECKÝ

SMĚR

INICIÁLY
HERCE

SOBOTY

ANGLICKY
„MOŘE”

JM. PĚVK.
SUMAC

KOVOVÁ
ŠUPINA
POLNÍ

PLEVEL

DOMÁCKY
DONÁTA

ŘEKA

3. DÍL
TAJENKY

SÍDLO
V

NAMIBII

ŠPANĚL-
SKÁ

PROVINCIE

NAŠE
NAKLADA-
TELSTVÍ

PODMÍTAT
VYHRNO-

VAT
RUKÁVY

BOUDA
U ŠACHET
RUDNÝCH

DOLŮ

Z KANTORSKÝCH VÝROKŮ: BUBNUJEŠ OPRAVDU KRÁSNĚ. ... TAJENKA. POMŮCKA: ANOLIS, KAVNA, NOMA, SEA, UR.

Opět se přiblížily Vánoce, které máme 
zakódované jako svátky dobrého jídla 
a pití a často se podle toho chováme. Jako 
každý rok opět plánujeme festival přejídání, 

množství cukroví, bramborový salát, řízky, alkohol. 
Vždyť Vánoce jsou jednou ročně, tak proč si je neužít.

Kromě hodování trávíme 
sváteční pohoda u televiz-
ních obrazovek, kdy pasivně 
sledujeme televizi. Přitom už 
během svátků se vlastně tě-
šíme na to, až toto přejídání 
skončí. Každoročně si pak 
klademe nesplnitelná novo-
roční předsevzetí a nový rok 
zahajujeme nesmyslnými di-
etami. Ale přejídání a fyzická 
inaktivita nám opravdu nepro-
spívá. Cítíme se slabí, unave-
ní, malátní, bez energie.
Často pak jsou svátky do-

provázeny zažívacími potíže-
mi. Tu se ozve žlučníkový 
kámen, v horším případě 
pak spojený s akutním záně-
tem slinivky břišní, jindy 
zase z nadmíry jídla nastávají 
potíže s pálením žáhy či vy-

prazdňováním. Prakticky jde 
o manifestaci dříve prokáza-
ných zdravotních potíží, kte-
ré odkládáme na pozdější 
řešení. Vždyť do Vánoc to už 
nemá smysl a pak ty dobroty 
na stole a všechny investova-
né peníze. 

Příčinou potíží ale nemusí 
být jen přejídání. Na vině 
mohou být i rychle se kazící 
potraviny jako jsou majoné-
zové saláty, nadbytek uzenin, 
chlebíčky, smažené pokrmy.

Chcete-li si udržet o Váno-
cích dobrou náladu a pevné 
zdraví, jezte s mírou, po men- 
ších porcích, pomalu, sousta 
nehltejte, nejezte do pocitu 
plnosti. Nesnažte se ochut-
nat všechny dobroty na stole, 
nechte si něco na následující 

dny. Dodržujte dostatečný 
příjem tekutin, omezte spo-
třebu alkoholu. Pivo a tvrdý 
alkohol užívejte jako pomoc-
né digestivum, ne jako pro-
středek k vyplavení škodli-
vých látek. 

Nezapomeňte ani na do-
statek pohybu, běžte si za-
plavat, zabruslit, zalyžovat, 
dělejte cokoli, co vás těší. 
Postačí i procházky na čers-
tvém vzduchu. Místo chipsů, 
slaných oříšků, tyčinek a po-
dobných lákadel dejte na stůl 
čerstvé ovoce nebo různé 
druhy sušeného ovoce. Po-
kud máte potřebu očistit tělo 
od nezdravého jídla, pijte 
dostatek tekutin. Vhodný je 
zelený čaj, udělejte si zeleni-
nový salát a běžte ven.

Nekupujte před Vánoci 
zbytečně mnoho jídla, raději 
se vraťte k duchovnímu od-
kazu svátků, které nespočí-
vají v přejídání a rozdělování 
drahých dárků.

Pokud se u vás dostaví ne-
volnost v souvislosti s nad-

Nezdravé stolování vede na stůl operační

měrným požíváním jídla 
nebo alkoholu, a pokud krátká 
domácí léčba nezabírá, na-
vštivte obvodního lékaře či 
lékařskou pohotovost už bě-
hem svátků. Nezapomeňte, 
že odkládání řešení zdravot-
ních potíží může mít v bu-
doucnu následky ve smyslu 
komplikací v léčbě. 

Pěkné Vánoce a vše nejlepší 
v novém roce 2014 všem 
přeje kolektiv chirurgického 
oddělení Bohumínské měst-
ské nemocnice. Jsme ti, kteří 
se o vás vždy rádi, ochotně, 
dobře a profesionálně posta-
rají.

Tomáš SOBALÍK, primář 
chirurgické oddělení



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  22 /2013 19
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 6. DO 22. PROSINCE

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

PRO MAMINKY S DĚTMI

 ● 10.12. v 9.30 hodin NEZBEDNÉ POHÁDKY. Pro-
mítání pro maminky s dětmi; kreslené pohádky a 
hraní na pódiu, 20 Kč.

DIVADLO

 ● 11.12. v 19 hodin Z LOUŽE POD OKAP. Komedie 
Fanny agentury. Hraje Vladimír Kratina, Michaela 
Dolinová, Filip Tomsa. Sál kina, 280 Kč.

KONCERT

 ● 14.12. v 18 hodin ZPÍVÁNÍ S MAŇÁKEM. Vystou-
pení bohumínského hudebníka Oty Maňáka. Sál 
kina, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

PRO DĚTI

Akce v dětském oddělení knihovny:

 ● 6.12. v 15 hodin MIKULÁŠ FRANTA. Výtvarná 
dílna – výroba mikulášského kostýmu, čtení, hry.

 ● 9.12. až 13.12. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
VÁNOČNÍ PLACKY. Výtvarná dílna – výroba magne-
tů na ledničku, odznáčků nebo polštářků. POLŠTÁ-
ŘEK PRO SENIORY. Výtvarná dílna – výroba polštář-
ků pro seniory.

 ● 13.12. v 15–18 hodin ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH 
PERNÍČKŮ. Výtvarná dílna, 10-20 Kč/perníček.
VÁNOČNÍ KRABIČKA S JEŽIBABKOU. Výtvarná 
dílna, 8–15 Kč/výrobek.

 ● 16.12. až 20.12. v 15 hodin DESKOVÉ A JINÉ 
HRY. Hraní Alias party, Známe Česko, Člověče nezlob 
se a dalších.

 ● 19.12. v 9 .30 hodin OZDOBENÍ ANDĚLÍČCI. 
Výtvarná dílna knihovny a CMR Bobeš.

VÝSTAVY

 ● Do 31.12. KOMIKS. Výstava komiksové tvorby 
loutkáře Tomáše Richtera, galerie knihovny.

 ● Do 31.1. ZE ŽIVOTA. Výstava fotografi í studentky 
Alžběty Dudové, galerie knihovny.

BESEDA

 ● 17.12. v 17 hodin VÁNOČNÍ BUBNOVÁNÍ. Pavel 
Nowak z bubenické kapely Camara naučí zájemce 
hrát na djembe, dětské oddělení knihovny, 40 Kč. 

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 7.12. a 8.12. v 19 hodin PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 
Film Česko (Romantický), 2013, příst., 100 minut, 110 Kč.

 ● 7.12. v 16 hodin LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. Animo-
vaný fi lm ( Dobrodružný / Rodinný) USA, 2013, 3D, 
dabing, přístupný, 109 minut, 165 Kč, děti 140 Kč.

 ● 8.12. v 10 hodin LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. Animo-
vaný fi lm ( Dobrodružný / Rodinný) USA, 2013, da-
bing, přístupný, 109 minut, 130 Kč, děti 105 Kč.

 ● 12.12. v 00.01 a v 19 hodin, 13.12. v 19 hodin 
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ. Film USA, Nový 

Zéland (Dobrodružný / Fantasy), 2013, 3D, titulky, 
170 minut, 140 Kč.

 ● 15.12. v 10 hodin NIKO 2. Animovaný koprodukč-
ní fi lm (Pro děti), 2012, dabing, 75 minut, 100 Kč.

 ● 15.12. v 19 hodin KLAUNI. Film Česko-Slovensko 
(Komedie / Drama), 2013, přístupný od 12 let, 120 
minut, 100 Kč.

 ● 19.12. a 20.12. v 19 hodin HOBIT: ŠMAKOVA 
DRAČÍ POUŠŤ. Film USA, Nový Zéland (Dobrodružný 
/ Fantasy), 2013, titulky, 170 minut, 110 Kč.

 ● 21.12. v 16 hodin PUTOVÁNÍ S DINOSAURY. Ani-
movaný fi lm USA, VB (Dobrodružný) 2013, 3D, da-
bing, 95 minut, 150 Kč, děti 130 Kč.

 ● 21.12. v 19 hodin BELLA MIA. Film Česko (Dra-
ma), 2013, přístupný, 93 minut, 100 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každé pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. 
Nenáročné cviky pro seniory a méně pohyblivé 
osoby, předcvičuje Anička Balcárková.

 ● Každý úterý a čtvrtek v 15–18 hodin PAVEL OPAR-
TY. Výstava děl bohumínského malíře a výtvarníka.

 ● 6.12. v 19 hodin EDWARD POWELL & LINDA JOZE- 
FOWSKI. Koncert orientální, jazz a ethno hudby, 130 Kč.

 ● 11.12. a 18.12. KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub se věnuje tradici bohumínského kroje. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Žižkova 620, www.zusbohumin.cz

 596 016 620, zus-bohumin@volny.cz

 ● 9.12. v 16.30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT. Vystou-
pení žáků a učitelů ZUŠ, koncertní sál.

 ● 12.12. ve 14 hodin VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ. 
Vystoupení žáků pěvecké třídy, PZKO Bohumín.

 ● 18.12. v 18 hodin ADVENTNÍ KONCERT. Koncert 
žáků, učitelů ZUŠ a hostů, římskokatolický kostel 
Nový Bohumín.

 ● VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Výstava žáků výtvarného 
oboru. 9.12.–13.12. v ZUŠ, do 29.12. ve foyer kina.

SENIOR KLUB

Okružní 1069,  605 252 639

 ● Autobusové předvánoční zájezdy, pouze pro 
přihlášené. Odjezd v 6.20 hodin od radnice. 
7.12. WROCŁAW; 14.12. KRAKÓW.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 605 934 477

 ● SOLNÁ JESKYNĚ. Pondělí až středa 9–12 hodin, 
čtvrtek a pátek na objednávku. 

 ● 19.12. v 18 hodin VÁNOČNÍ ZKLIDNĚNÍ. Meditace 
s Janou Van Coppenolle v solné jeskyni. Rezervace!

OSTATNÍ KULTURA

 ● EXIT TOUR LIGHT Pořádá Křesťanská akademie 
mladých ve spolupráci s místními církvemi,:

6.12. v 19 hodin DIZMAS. Koncert rockové skupiny 
z USA. Club Sodovkárna.

7.12. ve 14.30 hodin AFTER PÁRTY. Místnost Apoš-
tolské církve (rampa bývalé Budoucnosti).

 ● 14.12. v 9–12 hodin ENTOMOLOGICKÁ BURZA. 
Výstava a prodej hmyzu, převážně tropických motý-
lů a brouků, bývalý KD ŽDB, vstupné od 15 do 50 Kč.

SPORT

 ● 7.12. v 8–14 hodin VÁNOČNÍ TURNAJ JARDY 
GROSMANA. Soutěž v rybolovné technice, tělocvič-
na DDM, vstup zdarma.

 ● 7.12. v 16 hodin HC BOHUMÍN – SK KARVINÁ. 
Hokej, krajská liga mužů.  

 ● 8.12. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »B« – ŠK 
KARVINÁ »C«. Šachy, okresní přebor, Sokolovna 
Starý Bohumín.

 ● 15.12. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »A« 
– BŠŠ FRÝDEK-MÍSTEK »D«. Šachy, krajská soutěž, 
Sokolovna Starý Bohumín.

 ● 14.12 a 15.12. v 10 hodin TURNAJ MISTRŮ. 
11. ročník turnaje mistrů ČR ve sportovním kuleční-
ku. Herna BC Bohumín, vstup zdarma. 

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: BOSU v pondě-
lí v 19 hodin, úterý v 19.30 hodin, středu v 18 a 19 
hodin, neděli (začátečníci) v 19 hodin; PILATES 
v pondělí a ve čtvrtek v 18 hodin. Na BOSU nutná 
rezervace na   734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvična. 
ZŠ Čs.armády.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz.

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 
ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku  604 999 
147. slunerc.webnode.cz

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti 
v pondělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. 
Tělocvična ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

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

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ZIMNÍ STADION 

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

Veřejné bruslení:  sobota 14 – 15.30 hodin
 neděle 15 – 16.30 hodin

V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna 
bruslí.

Diskotéka na ledě: sobota 18.15 – 19.45 hodin

Škola bruslení pro děti: Osm hodinových lekcí, 
vždy v neděli od 13.40 do 14.40 hodin. Kurz 1:  do  
24.11. Kurz 2: 1.12. – 26.1. Kurz 3: 2.2. – 23.3.
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Pošta v Nerudově ulici má sice úřední název 
Bohumín 6, ale její vytížení s číselným označe-
ním příliš nekoresponduje. V Novém Bohumíně 
doplňuje centrální poštu u nádraží a o klientelu 
nemá nouzi. Motorizovaní návštěvníci zato měli 
dlouhodobě nouzi o místa k odstavení svého 
vozu. Parkoviště často a dlouhé hodiny bloko-
vali řidiči, kteří přijeli za jiným účelem. Výtky 
zákazníků pošty si na místě ověřovali úředníci 
bohumínského odboru dopravy a padlo rozhod-
nutí dát parkovišti jiný řád. Podobně jako na 
dalších exponovaných místech vznikla u pošty 
místa s časově omezeným stáním. Jsou dvě a je 
na nich možné odstavit vůz pouze s použitím 
parkovacích hodin. Ty průběžně kontrolují 
městští strážníci. Režim omezeného stání platí 
na označených místech ve všední dny a sobotu 
od 8 do 18 hodin. Časový limit je půlhodinový, 
což pro odskočení na poštu bohatě stačí.  (erh)

K poště s parkovacím kotoučem

Už potřetí se bohumínské 
smrčky na náměstí T. G. 
Masaryka ucházejí o titul 
Nejkrásnější vánoční 
strom ČR. V posledních 
dvou ročnících díky 
obrovské podpoře 
Bohumíňáků vybojovaly 
první a druhé místo. 

„Každoročně zdobíme 
dva živé smrky u fontány 
před kinem. Letos jsme 
jejich výzdobu rozšířili, 
právě díky výhře v soutě-
ži, a poprvé jsme strom-
ky s obyvateli i rozsvítili. 
Je to naše poděkování 
Bohumíňákům za jejich 
podporu v soutěži. Dou-
fáme, že se lidem budou líbit 
a že pro ně budou hlasovat 
minimálně stejně jako v mi-
nulých letech,“ uvedla vedoucí 
organizačního odboru Miro-
slava Šmídová.

Soutěž probíhá pouze na 
internetu, z každé e-mailové 
adresy je možné hlasovat jen 
jednou. Pokud ovšem máte 
adres více, můžete hlasovat 
z každé z nich. Chcete-li Bo-

Stromy 
v novém 
hávu 

HLASUJTE 

PRO NĚ!

humín podpořit, využijte co 
nejdříve všechny možnosti. 
Soutěž končí 29. prosince.

Vítězné město vyhraje 30 
tisíc, odměna za druhé místo 
je 20 tisíc, za třetí 10 tisíc 
korun. Za předloňskou vý-
hru pořídil Bohumín výzdobu 
pro vánoční strom v Nové 
Vsi, ta loňská přispěla na 
rozšíření výzdoby stromů na 
náměstí.  (balu)
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Bohumín


Zde hlasujte!Zde hlasujte!
www.rozsvitimevasevanoce.czwww.rozsvitimevasevanoce.cz

Instalace nové vánoční výzdoby... a nahoře výsledek.  Foto: Pavel Čempěl

Jak Jak 
hlasovat?hlasovat?
Soutěž měst a obcí -> Hlasuj pro strom Soutěž měst a obcí -> Hlasuj pro strom 
města -> Bohumínměsta -> Bohumín  

Zadejte vaši e-mailovou adresu a odkazem, Zadejte vaši e-mailovou adresu a odkazem, 
který na ni do několika minut přijde, který na ni do několika minut přijde, 
hlasování potvrďte.hlasování potvrďte.


