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Vážení spoluobčané,

nejprve mi dovolte, abych 
využil této příležitosti 
a popřál vám hodně štěstí, 
spokojenosti a pevné 
zdraví v novém roce 2014.

Město Bohumín vytrvale pracuje 
zejména na dlouhodobých projek-
tech. Dřívější příprava vyústila 
v loňském a letošním roce v jejich 
realizaci. Letos zase budeme při-
pravovat to, co budeme stavět 
a opravovat v příštích letech. Ale 
po pořádku.

Rok 2013 je za námi a troufám si 
říci, že úspěšně. Navzdory vývoji 
hospodářství v České republice 
jsme v Bohumíně skončili hospoda-
ření kladným výsledkem. Při pročí-
tání svého novoročního proslovu 
na rok 2013 jsem s uspokojením 
mohl konstatovat, že máme splněno.

Slibně se rozjela služba senior 
taxi, upravili jsme poslední velký 
dětský koutek a hřiště v Bezručově 
škole. Fotbalisté mají nové trénin-
kové hřiště a připravili jsme projekt 
nové tribuny. Také lokalita za par-
kem po odstranění zahrádek pro-
hlédla a je hojně využívaná. Rekon-
strukcí hasičské zbrojnice ve Skře-
čoni jsme dosáhli stavu, kdy jsou 
všechny naše zbrojnice pěkné 
a opravené. Nyní se zaměříme na 
doplnění techniky – dokončuje se 
repase cisterny záblatské a na řadě 
je cisterna v Šunychlu. Ale i zbrojnice 

profesionálních hasičů v centru 
města se opravuje a v letošním 
roce bude dokončena novými 
garážemi. Nejde ale o akci města.

Zejména přes prázdniny jsme 
opravovali také školy. Nejviditelnější 
je postupná výměna oken Masary-
kovy školy, ale děti jistě ocení 

i méně viditelné vybavování našich 
školních kuchyní. V Záblatí, ale také 
v jiných částech, sázíme stromy 
v rámci projektů izolační zeleně, 
připravujeme terénní úpravy a oze-
lenění bývalého areálu na Faji.

Ve Skřečoni a Šunychlu se dočkali 
dalších kousků kanalizace, a takto 
budeme postupovat i v dalších 
letech. Ověřujeme i nové metody tla-
kové kanalizace, která by nám po-
mohla vyřešit místa, kde nejsme 
schopni využít kanalizace gravitační.

Hned na pěti místech jsme v roce 
2013 pokračovali v projektech rege-

nerace okolí našich domů a v úpra-
vách dvorů a veřejných prostranství. 
Pro připomenutí – v Šunychelské 
a Nerudově ulici, ve dvorech za 
Grandem a v Poděbradově ulici 
a v lokalitě Osvěta, kde vzniklo nové 
parkoviště a došlo k užitečné úpravě 
dopravního řešení. Také letos bude 
regenerace pokračovat dalšími etapa-
mi v Nerudově ulici, zejména v okolí 
pošty a Bobše. A připravujeme se 
i na další období, ať již budou dotace 
či ne. Chceme, aby celé město bylo 
hezké a upravené. K tomu využívá-
me i vlastní zdroje a opravujeme 
chodníky a cesty, ale na podzim 
došlo také k opravě pěti cest v růz-
ných městských částech v rámci 
náhrady za to, co jsme vytrpěli při 
stavbě dálnice. 

Zdravotníci i pacienti se dočkali 
zateplení a nových oken Centra 
zdravotnických služeb, i když v prů-
běhu rekonstrukce jim to ztěžovalo 
život, stejně jako našim nájemní-
kům, když jsme v Nerudově a Ja-
náčkově ulici připojovali další domy 
na centrální teplovod. Přestože 
vytrpěli své, věřím, že výhody i nové 
koupelny ocení. Bohužel i letos a v 
dalších letech si totéž vytrpí i jinde. 

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY
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Dokud je co zlepšovat,

je třeba se o to snažit
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Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE PO POLOČASE

Skvělé nápady dělají z malého salonu velké jeviště
Stávající zastupitelstvo města má za sebou tři roky působnosti. 
Postupně oslovujeme jeho jednotlivé členy s dotazy, jak se jim 
daří práce v tomto vrcholném orgánu města. Vitální, energická 
a sršící neotřelými nápady na poli kulturního dění – taková je 
Kamila Smigová, předsedkyně komise kultury. K záležitostem 
města přistupuje s ženským instinktem, má zájem oživit místní 
tradice a zajistit tvůrčí podmínky a kvalitní životní styl i dalším 
generacím. 

Před čtrnácti lety jste 

s přáteli založila občanské 

sdružení Maryška a pak 

stejnojmenný kulturní 

salon. Jak hodnotíte 

jejich rozvoj?

Hřeje mě u srdce, když vi-
dím, jak se naše Maryška 
úspěšně zapsala do povědomí. 
Od roku 2004 máme vlastní 
prostory na náměstí, a když 
se ohlédnu, jsem sama pří-
jemně překvapená, co vše si 
u nás nachází místo. Od vý-
stav, přes besedy, křty knih, 
až po literární pásma, cvičení 
jógy a kreativní ženy, které 
skládají střípky bohumínského 
kroje. Skvělé nápady dělají 
z poměrně malého Salonu 
Maryška velké jeviště. Ma-
ryška není jen místo či sdru-

žení, je to síla, jisté fl uidum, 
které pomáhá. Ověřila jsem 
si to v loňském roce, který 
pro mě nebyl lehký. To, co 
jsem do Maryšky lidsky vlo-
žila, mi teď nádherně vrací. 

Vaše sdružení je plné lidí 

zapálených pro věc …

Ano, a jsem za to nesmírně 
ráda, mnozí v okolí nám to 
závidí. Jsem pyšná na všechny 
skupiny, které máme – literá-
ty, »krojovaná« děvčata i na 
studentský Klub U létající 
ryby. Nesmím opomenout 
město Bohumín a spolupracu-
jící organizace, spolky a školy. 
Město nám pomáhá fi nančně 
a my mu to vracíme reprezen-
tací. Krásná je spolupráce 
s DDM, K3 a dalšími. Kéž bych 
mohla vyjmenovat všechny.

Byla jste pověřena radou 

města zaštiťovat družební 

vztahy s Polskem, zejména 

v oblasti volnočasových 

aktivit. Daří se vám zde 

získávat nové inspirace?  

V česko-polské spolupráci 
vidím velký potenciál, na for-
mální i neformální úrovni. 
Účastníme se v Polsku festi-
valů, vyměňujeme si zkuše-
nosti, spolupracujeme s tam-
ními zájmovými skupinami. 
Poláci zase rádi jezdí sem, 
třeba na jarmarky nebo do 
aquacentra. Navzájem si 
máme co nabídnout. 

Máte kolem sebe dost 

nadšenců, kteří pomáhají 

uskutečňovat vaše nápady?

Máme od založení sdruže-
ní heslo »Národ sobě, Ma-

ryška si«. Každý, kdo k nám 
zavítá, nechává v Maryšce 
kus sebe. Sama bych to, co 
jsme společně za těch čtrnáct 
roků zvládli, nedokázala. 
Lidé kolem mi pomáhají, 
inspirují mě, přicházejí s ná-
pady a já jim ráda dávám 
prostor a naslouchám. 

Z pozice předsedkyně 

komise kultury – z čeho 

máte největší radost?  

Z každé maličkosti, která 
rozvíjí město nejen materiál-
ně, ale i kulturně a duševně. 
Velkou radost mi dělá rekon-
strukce Národního domu ve 
Starém Bohumíně. Mluvím 
teď asi za velkou část zastu-
pitelů, když řeknu, že to ne-
bylo jednoduché rozhodnutí. 
Ale já tomu domu věřím. Po 
staletí lidi spojoval, přeji si, 
aby to dokázal i ve svém no-
vém kabátu, aby byl plný 
lidí, aby žil. Opravený a fun-
gující Národní dům je můj 
dlouholetý sen a v městském 
zastupitelstvu můj cíl. 

Děkuji za rozhovor.
(ed)

Významná a zajímavá výročí v roce 2014
Město Bohumín vzniklo sloučením sedmi samostatných obcí, které jsou 
dnes městskými částmi. Podobně jako lidský život i ony mají mnoho různých 
výročí, které si občané v těchto částech připomínají zajímavými akcemi. 
Za zaznamenání stojí fakt, že téměř dvacet let stojí v čele úspěšně se rozvíjejícího 
města jeho starosta Petr Vícha. Nejpodstatnější výročí Bohumína v roce 2014:

785 let
od vzniku obcí Vrbice 
a Záblatí, které patřily 

k nejstarším v našem regionu (1229)

385 let kdy získali defi nitivně bohu-
mínské panství Henckelové 

von Donnersmarck (1629)

165 let
železničního mostu přes 
Odru (1849)

140 let
školy v Záblatí 
(1874)

115 let
od dokončení hraničního 
silničního mostu, tehdy 

s názvem Franze Josepha I. (1899)

110 let
Bochemie, původně továrny 
na výrobu olejů (1904)

105 let
1. české mateřské školy v Šu-
nychlu-Bohumíně-nádraží, 

která působila v budově u nádraží od 

roku 1909 a pokračuje od roku 1931 ve 
Smetanově ulici (dnes MŠ Skřivánek)

100 let
od dostavění celého komplexu 
školních budov, dnes sídlo 

městského úřadu, budova »A« (1914)

90 let
kostela Panny Marie Sedmi-
bolestné ve Skřečoni (1924)

- od výstavby transformátoru »U Lípy« 
-  Masarykovy základní školy 

v Seifertově ulici 
-  od doby, kdy Nový Bohumín obdržel 

statut města 
- hasičského sboru v Kopytově 

85 let
od otevření současné 
budovy Gymnázia 
Františka Živného (1929)

- kdy Sokolovna ve Starém Bohumíně 
získala dnešní podobu

80 let
od úmrtí významného 
starosty Starého Bohumína 

JUDr. Carla Franze Johanna Otta

75 let
od vypálení židovské 
synagogy (1939)

65 let
od vzniku Prefy ve Skřečoni 
(1949), dnes Rockwool

55 let
od dokončení stavby vodárny 
ve Starém Bohumíně (1959)

40 let
od integrace Bohumína do 
současné podoby (1973)

25 let
od demolice bývalé zámecké 
budovy číslo 7, 8 a 9 na 

náměstí Svobody ve Starém Bohumíně

20 let hudební skupiny Grog

Bonatransu, Billy, Bobeše, 
T.I.K.u

10 let od otevření atletického 
stadionku při ZŠ ČSA 

5 let
otevření domu U Rytíře ve 
Starém Bohumíně, Kaufl an-

du a dalších
Zdeněk VESELÝ, kronikář města

15 let
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Dokud je co zlepšovat, je třeba se o to snažit
Nahrazování gamat či topení tuhými palivy je 
v dnešní době nutné. 

Asi 150 rodin se dočkalo zateplení dvou věžo-
vých domů v Bezručově ulici, letos a v příštím 
roce se dočkají všechny věžové domy. Zbývá jich 
deset a do konce roku 2015 budou zatepleny. 
A právě na tomto si ukažme, jak se vše prolíná 
v dlouhém čase. Postupná příprava projektů 
a stavebních povolení, zajištění financování 
a také propočty, zda i výhodný úvěr můžeme 
splatit a neomezit další opravy ostatních domů. 
Dobrou zprávou pro všechny nájemníky je, že je 
tomu tak a až do roku 2018 mohou mít jistotu, 
že se nájemné už zvyšovat nebude. To je, myslím, 
velmi dobrá zpráva. Zvláště když ji doplníme tím, 
že naopak ceny za odvoz odpadů díky dobré 
separaci snižujeme, že ceny elektřiny a plynu 
jsme vysoutěžili elektronickou aukcí nižší a pro 
letošní rok zůstanou stejné i ceny tepla. Alespoň 
jedna dobrá zpráva v naší republice, kde se ne 
vše ideálně daří.

Vzpomínku na minulý rok zakončím tím, že 
jsme zahájili dvě velké akce – rekonstrukci Národ-
ního domu, která potrvá do roku 2015, a stavbu 
víceúčelové haly, kterou, pevně věřím, budou 
sportovci moci využívat už letos na podzim.

Naopak největší akce, kterou financovalo 
Povodí Odry, byla úspěšně ukončena. Vrbice se 
dočkala protipovodňových hrází. Ještě tam přibude 
nový asfaltový povrch. Na přípravě hrází v Pudlově 
se pracuje, ale víme, že je to dlouhý proces.

A co nás čeká letos? V areálu naší nemocnice 
bude soukromý investor budovat hemodialyzační 
jednotku. Jinak je nemocnice po modernizaci 
a zateplení a už další investice v nejbližších letech 
nepotřebuje. Potřebuje jen, aby se celkově uzdra-
vilo naše zdravotnictví a jeho fi nancování.

Už na jaře začnou další opravy chodníků 
a silnic, vzniknou také nové chodníky v nebez-
pečných místech v městských částech a v plánu 
jsou také přechody pro chodce. Záleží i na tom, 

jaké získáme dotace. Prioritou je Lidická ulice 
u Bochemie a přechod u Lidlu. Kraj zahájí rekon-
strukci pro kamiony nevyhovující »myší díry« 
v Drátovenské ulici. Vznikne zde úrovňový přejezd.

Dokončují se procesy rušení povolení pro lote-
rijní herny. Ministerstvo financí je ale mnohem 
pomalejší, než bylo, když je protiprávně a proti vůli 
města povolovalo. Naši lidé v nich prohrají ročně 
téměř 40 milionů korun! Tomu chceme zabránit.

Nebudeme jen stavět, ale pokračovat budou 
postupné demolice domů v lokalitách, které 
tady v Bohumíně nechceme. Věříme, že se také 
změní podmínky pro placení dávek v ubytov-
nách, ať se nevyplatí jejich vlastníkům nám je 
tady zřizovat.

Ne vše se vždy podaří a nemáme ve městě jen 
pozitiva. Žijeme v kraji a okrese se zvýšenou 

nezaměstnaností a je moc důležité, aby se dařilo 
bohumínským podnikům a živnostníkům. Žijeme 
v kraji, kde i vlivy z Polska, dopravy, průmyslu 
a způsobu vytápění nemáme ideální ovzduší. 
Žijeme v regionu, kde z důvodu horší sociální 
situace není nejlepší ani bezpečnostní situace 
a kde se daří sběračům kovů a sběrnám.

Žijeme na soutoku velkých řek, kde vždy bu-
deme trochu v ohrožení velkou vodou. Žijeme ve 
městě, kde díky dopravnímu uzlu vznikly podniky 
a kvůli podnikům je tady naopak větší dopravní 
zatížení. Přes postupné zlepšování a budování 
obchvatů je třeba ulice 1. máje ve Skřečoni velmi 
zatížená, a usilujeme proto spolu s okolními 
obcemi o budoucí obchvat Skřečoně.

A jsme lidé, a proto i my někdy zkrátka selže-
me, jako se to loni stalo i dvěma úřednicím. Ale 
přesto, že okolní svět není vždy růžový, společně 
se snažíme, aby byl krásnější, bezpečnější a aby 
zkrátka stálo za to v Bohumíně žít. Dokud je co 
zlepšovat, je třeba se o to snažit. A naši občané, 
ale i občanská sdružení a další organizace jsou 
mnohdy úžasní, dokáží se spojit. Dokáží hlaso-
váním získat nové hřiště, dokáží bojovat proti 
zastavení stavby mostu, dokáží se sejít u vánoč-
ního stromu na náměstí a hlasovat v soutěži, 
aby byl nejkrásnější. Jsme na vás zkrátka pyšní. 
A za to vám děkuji a ještě jednou vám všem pře-
ji úspěšný a spokojený rok.

Petr VÍCHA, starosta
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NOVOROČNÍ SLOVO

Hezká zbrojnice a vzduch z vlastní produkce
Celoměstský boom obnovy nemovitostí neminul ani 
základnu profesionálních hasičů. Před pár dny skočila 
už její pátá etapa, pro kolemjdoucí nejmarkantnější. 
Dosud se ve zbrojnici na křižovatce Jateční a ČSA 
inovoval hlavně interiér a vybavení, nyní přišel na řadu 
vzhled samotné stanice.

Téměř žádné rekonstrukce 
objektů se dnes neobejdou 
bez zateplování fasád a střech. 
Jednak pak objekt lépe 
vypadá a současně klesnou 
náklady na vytápění. Touto 
cestou se vydali také hasiči. 
A protože to jsou profesioná-
lové z oboru, na zateplení 
použili nehořlavou »skelnou 
vatu«. Na tu stavební fi rma 
ve finále nanesla omítku 
v kombinaci šedé a tmavě 
cihlové barvy, aby se bohu-
mínská stanice sladila s vi-
zuálním standardem objektů 
moravskoslezských hasičů.  

Kromě  atraktivnějšího 
vzhledu se zbrojnice dočkala 
i modernizace vnitřních pro-
stor. Má nový nábytek a ob-
ložení. A došlo i na techniku. 
Bohumínská jednotka si po-
řídila dieslový agregát, který 

v její výbavě dosud chyběl, 
a přípojku s hydrantem. 
Nový je i kompresor. „Využi-
jeme jej při plnění tlakových 
lahví vzduchem, bez kterých 

se neobejde-
me při zása-
zích v nedý-
chatelném 
prostředí,“ 

vysvětlil velitel bohumínské 
stanice Přemysl Švajda.

Rekonstrukce bohumínské 
základny profesionálních 
hasičů probíhá, jak už bylo 
řečeno, po etapách. Podle fi -
nančních možností. Pokud to 
situace dovolí, letos by se 
měly obnovy dočkat garáže.

(tch)


 Na plechové a nevzhledné garáže by se mohlo 
dostat letos. Do této doby »brizolitová« omítka se 
oblékla do kombinace cihlové a šedé, jako všechny 
stanice HZS v kraji.  Foto: Pavel Čempěl
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  L I C I TAC E  BY T Ů4

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

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 
566, číslo bytu 6, kategorie I., 
3. patro. Cihlový nízkopodlaž-
ní dům v klidné části města 
poblíž parku, nákupního stře-
diska, pošty a dětského lékaře. 
Možnost parkování u domu. 
V bytě je nová koupelna s va-
nou, PVC, bytové i vstupní 
dveře, plastová okna a ústřed-
ní topení. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,05 m2, celková 
plocha bytu 57,80 m2. Pro-
hlídka 13.1. v 15.00–15.15 
hodin a 14.1. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 15.1. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 
1157, číslo bytu 60, kategorie 
I., 13. patro. Věžový dům, který 
letos projde rozsáhlou rekon-
strukcí. V blízkosti se nachází 
škola, školka, zdravotní a ná-
kupní středisko. Možnost par-
kování u domu. V bytě je nová 
kuchyňská linka s elektrickým 
sporákem. Součástí bytu jsou 
dva balkony. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,75 m2, cel-
ková plocha bytu 51,49 m2. 
Prohlídka 13.1. v 14.30–14.45 
hodin a 14.1. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace se koná 15.1. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Trnková 
304, číslo bytu 1, kategorie 
II., 1. patro. Nízká zděná zá-
stavba v klidové zóně poblíž 
supermarketu Kaufl and a zá-
kladní školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 50,33 m2, celková plocha 
bytu 56,33 m2. Prohlídka 13.1. 
v 13.45–14.00 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 15.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 
322, číslo bytu 2, kategorie II., 
1. patro. Nízká zděná zástavba 
v klidové zóně poblíž super-
marketu Kaufl and a základní 
školy, plastová okna, plynové 
etážové topení. Plocha pro vý-
počet nájemného 55,09 m2, 
celková plocha bytu 58,09 m2. 
Prohlídka 13.1.v 14.00–14.15 
hodin. Opakovaná licitace se 
koná 15.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
1076, číslo bytu 1, kategorie 
I., 1. patro. Zateplený panelo-
vý dům v centru města, zre-
konstruované výtahy, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,70 m2, celková 
plocha bytu 56,70 m2. Prohlídka 
15.1. v 14.30–14.45 hodin a 16.1. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 20.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
176, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízký zděný dům 
s plastovými okny se nachází 
poblíž centra města, školy 
a obchodů. Byt je po celkové 
rekonstrukci včetně sociálního 
zařízení a generální opravy 
elektroinstalace. Plocha pro 
výpočet nájemného 53,94 m2, 
celková plocha bytu 57,24 m2. 
Prohlídka 15.1. v 14.45–15.00 
hodin a 16.1. v 9.15–9.30 ho-
din. Licitace se koná 20.1. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, 
číslo bytu 30, kategorie I., 3. 
patro. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, základní a mateřské 
školy. V bytě je sprchový kout, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,68 m2, 
celková plocha bytu 29,65 m2. 
Prohlídka 14.1. v 9.00–9.15 
hodin a 15.1. v 14.15–14.30 
hodin. Licitace se koná 20.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 54, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům v kli-
dové zóně poblíž centra měs-
ta, supermarketu, základní 
a mateřské školy. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,37 m2, 
celková plocha bytu 60,71 m2. 
Prohlídka 15.1. v 13.45–14.00 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 20.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 
567, číslo bytu 7, kategorie I., 
4. patro. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města po-
blíž parku, nákupního střediska, 
pošty a dětského lékaře. Mož-
nost parkování u domu. V bytě 
je nová koupelna s vanou, 

PVC, bytové i vstupní dveře, 
plastová okna a ústřední tope-
ní. Plocha pro výpočet nájem-
ného 57,20 m2, celková plocha 
bytu 58,30 m2. Prohlídka 20.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 21.1. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
se koná 22.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 
567, číslo bytu 2, kategorie I., 
2. patro. Cihlový nízkopodlaž-
ní dům v klidné části města 
poblíž parku, nákupního stře-
diska, pošty a dětského lékaře. 
Možnost parkování u domu. 
V bytě je nová koupelna s va-
nou, PVC, bytové i vstupní 
dveře, plastová okna a ústřední 
topení. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,85 m2, celková 
plocha bytu 59,70 m2. Prohlíd-
ka 20.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 21.1. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace se koná 22.1. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1069, číslo bytu 35, kategorie 
I., 4. patro. Dům s funkcí do-
movníka se nachází poblíž 
centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školky a školy. 
Byt je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 47,73 
m2, celková plocha bytu 50,93 
m2. Prohlídka 21.1. v 9.45
–10.00 hodin a 22.1. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace se koná 
22.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 72, kategorie 
I., 13. patro. Věžový dům 
s úklidovou činností poblíž su-
permarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,86 m2, celková 
plocha bytu 31,18 m2. Prohlíd-
ka 20.1. v 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 
22.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Trnková 
305, číslo bytu 6, kategorie 
II., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům v klidové zóně poblíž ná-
kupního centra a základní 
školy. Plastová okna, plynové 
vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,33 m2, celková 
plocha bytu 56,33 m2. Prohlíd-

ka 20.1. v 14.00–14.15 hodin 
a 21.1. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace se koná 27.1. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Trnková 
306, číslo bytu 8, kategorie 
II., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům v klidové zóně poblíž ná-
kupního centra a základní 
školy. Plastová okna, plynové 
vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 45,78 m2, celková 
plocha bytu 47,78 m2. Prohlíd-
ka 20.1. v 14.15–14.30 hodin 
a 21.1. v 9.15–9.30 hodin. Lici-
tace se koná 27.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Trnková 
307, číslo bytu 7, kategorie 
II., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům v klidové zóně poblíž ná-
kupního centra a základní 
školy. Plastová okna, plynové 
vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,33 m2, celková 
plocha bytu 56,33 m2. Prohlíd-
ka 20.1. v 14.30–14.45 hodin 
a 21.1. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace se koná 27.1. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 363, 
číslo bytu 9, kategorie I., 3. pat- 
ro. Nízkopodlažní dům vedle 
městské nemocnice poblíž 
školky, základní školy, dětské-
ho koutku a s možností parko-
vání u domu, v domě je zajiš-
těn úklid společných prostor, 
dům s funkcí správce. Plocha 
pro výpočet nájemného 37,75 
m2, celková plocha bytu 39,45 
m2. Prohlídka 22.1. v 14.45–
15.00 hodin a 23.1. v 10.45
–11.00 hodin. Licitace se koná 
27.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, 
číslo bytu 22, kategorie I., 6. 
patro. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, 
nákupního a zdravtního stře-
diska. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem, plas-
tovými okny a kuchyňskou 
linkou. V obývacím pokoji plo-
voucí podlaha, v celém bytě 
nové bytové dveře. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,45 m2, 
celková plocha bytu 64,45 m2. 
Prohlídka 27.1. v 15.00–15.15 

Připravované licitace městských 
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Maják městské policie
 ● Po půlnoci 11. prosince do-

šlo na vlakovém nádraží ČD 
k loupežnému přepadení. 
Dva pachatelé připravili po-
škozeného o tašku s větší fi -
nanční hotovostí a po činu 
z nádraží utekli. Přivolané 
hlídky začaly pročesávat okolí. 
Ukryté lupiče vypátraly a za-
tkly ve Studentské ulici. Šlo 
o dva Slováky ze skupiny 
takzvaných Šarišských Romů, 
kteří už mnoho let okrádají 
cestující ve vlacích v Čechách 
i na Slovensku. 

 ● Dalšího dne si strážník mimo 
službu ve Skřečoni všiml po-
dezřelé aktivity v areálu fi rmy 
v ulici 1. máje. Kdosi tam kradl 
kovový materiál. Strážník 
přivolal kolegy, kteří zadrželi 
dva poberty i s plným vozí-
kem odcizeného materiálu.

 ● Na nástupišti vlakového 
nádraží řádil 20. prosince 

opilý výtržník. Ag-
resivní muž fyzicky 
napadl několik cestujících. 
Hlídka rváče zpacifikovala 
a případ předala Policii ČR.

 ● Na nádraží bylo rušno i 23. 
prosince. Hlídka v místním 
Snack baru zasahovala proti 
účastníkům rvačky. Na místě 
zadržela tři muže, kteří při 
potyčce poškodili zařízení 
baru.

 ● Na první vánoční svátek se 
v Jateční ulici skupinka vý-
rostků pustila do ničení auto-
busové zastávky. Díky kame-
rovému systému strážníci pět 
hochů a jednu dívku zajistili 
v ulici ČSA . Dva mladíci se 
k vandalství doznali. Protože 
byla na místě způsobená ma-
jetková škoda, případem se 
bude zabývat přestupková 
komise. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

hodin a 28.1. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 29.1. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
805, číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
parku, zimního stadionu a ba-
zénu. V bytě je nově nainstalo-
váno ústřední topení, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 44,60 m2, celková 
plocha bytu 48,10 m2. Prohlíd-
ka 22.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 23.1. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace se koná 29.1. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
805, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
parku, zimního stadionu a ba-
zénu. V bytě je nově nainstalo-
váno ústřední topení, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 43,25 m2, 
celková plocha bytu 46,50 m2. 
Prohlídka 22.1. v 15.00–15.15 
hodin a 23.1. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 29.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
806, číslo bytu 4, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
parku, zimního stadionu a ba-
zénu. V bytě je nově nainstalo-
váno ústřední topení, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,60 m2, 
celková plocha bytu 51,35 m2. 
Prohlídka 22.1. v 15.00–15.15 
hodin a 23.1. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 29.1. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
807, číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
parku, zimního stadionu a ba-
zénu. V bytě je nově nainstalo-
váno ústřední topení, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,60 m2, 
celková plocha bytu 48,10 m2. 
Prohlídka 22.1. v 15.00–15.15 
hodin a 23.1. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 3.2. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
807, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
parku, zimního stadionu a ba-
zénu. V bytě je nově nainstalo-
váno ústřední topení, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,85 m2, 
celková plocha bytu 48,35 m2. 
Prohlídka 22.1. v 15.00–15.15 
hodin a 23.1. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 3.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
807, číslo bytu 3, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
parku, zimního stadionu a ba-
zénu. V bytě je nově nainstalo-
váno ústřední topení, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,10 m2, 
celková plocha bytu 54,35 m2. 
Prohlídka 22.1. v 15.00–15.15 
hodin a 23.1. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 3.2. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 5, kategorie I., 
2. patro. Byt je po celkové 
rekonstrukci, má plastová 
okna a velkou lodžii. U domu je 
zrenovovaný park, v blízkosti 
jsou nákupní centra Kaufl and 
a Albert a školka. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 22.1. v 15.45–16.00 
hodin a 23.1. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace se koná 3.2. 
v 16.45 hodin.

Bližší informace na majetko-
vém odboru, č. dv. B207 (vedlej-
ší budova MěÚ),  596 092 199, 
e-mail: vachtarcikova.lenka@
mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V tomto nízkopodlažním cihlo-
vém domě v Janáčkově ulici se 
nabízí celkem šest bytů velikosti 
1+1 o celkové ploše kolem 50 m2. 
O tři v čísle 805 a 806 se licituje 
29. ledna, byty v čísle 807 jdou do 
licitace 3. února.

bytů 

Bujaré veselí a bengálské ohně
Silvestrovské oslavy měly v Bohumíně poklidný průběh. Podrou-

šených a hlučných sice nebylo málo, ale poslední den v roce se 
trocha odvázanosti toleruje. Strážníci k několika veselejším skupin-
kám vyjeli, ale vždy stačila domluva. Pouze jeden konfl ikt, který 
zaváněl fyzickou potyčkou, museli řešit razantněji. 

Úderem půlnoci rozzářily nebe stovky bengálských ohňů. Podí-
vaná je to náramná, ale odpalovat pyrotechniku, byť jen zábavní, 
je třeba s rozumem. V Bohumíně naštěstí rachejtle žádnou větší 
škodu nenapáchaly a nikde nemuseli zasahovat hasiči. Ovšem ně-
kdy to bylo jen o vlas. Například v jednom ze dvorů u Štefánikovy 
ulice to odpalovači ohňostroje neměli zrovna pod kontrolou.

„Světlice nevystřelovali k nebi, ale rovnou na protější dům. Rachejtle 
narážely do zdí v těsné blízkosti oken. Řada lidí je měla otevřená, 
dívali se na ohňostroj a mohlo je to zasáhnout,“ svěřil se jeden z oby-
vatel ostřelovaného domu. Dodal, že se hořlavý materiál po nárazu 
skutálel na plastové stříšky nad vchody a některé světlice spadly 
i na zaparkovaná auta. Jen shodou šťastných náhod nic nevzplálo. 

(tch)

 Foto: Pavel Čempěl
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Třídění a ukládání odpadů 
pro živnostníky
Už druhým rokem mají drobní živnostníci možnost zapojit se do městského systému 
sběru, přepravy a třídění využitelných složek komunálních odpadů (sklo, plasty, 
papír). Této možnosti v loňském roce využilo sto subjektů. 

Nyní se pro podnikatele systém nakládání 
s odpady dále rozšiřuje. Město, po schválení 
zastupitelstvem, nabízí ve spolupráci s BM 
servisem podnikatelům, pokud působí a pro-
dukují odpad na území Bohumína, novou for-
mu zapojení do systému nakládání s odpady. 

Živnostníci s menšími provozovnami mají 
na výběr ze dvou nabídek. Buď mohou jako 
dosud uzavřít smlouvu a za symbolickou část-
ku využívat síť separačních kontejnerů na 
papír, plasty a sklo. Nebo zvolit smlouvu roz-
šířenou, zaměřenou kromě tříděného odpadu 
i na ten komunální a jeho ukládání na měst-
skou skládku.

Záměrem této aktivity je zvyšování podílu 
vytříděných využitelných složek odpadů, 
a tím získání kontroly nad skladbou zbytkové-
ho odpadu ukládaného na městskou skládku. 
Pokud budeme odpady více a lépe třídit, pro-
dloužíme životnost skládky a snížíme zátěž 
životního prostředí.

Podnikatelé samozřejmě nemusí uzavírat 
smlouvu s městem, služby si mohou zajistit u 
jiných poskytovatelů. Je na každém z nich, jak 
vyhodnotí vhodnost nabídky města. Legislativ-
ní požadavky však každopádně naplnit musí.

Jan JEZIORSKÝ, 
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

 ÚČAST  tj. %

Balcárek Vojtěch 5 83,3

Bannert Vilém 6 100

Bruzl Igor 6 100

Ciprichová Marcela 6 100

Drobek Aleš 6 100

Fodor Tomáš 4 (ze 4) 100

Honysz Roman 6 100

Kalichová Petra 6 100

Knot Jiří  5 83,3

Macura Lumír 6 100

Maryška David 5 83,3

Musil Stanislav 5 83,3

Neudertová Marie 6 100

Němeček Svatopluk 4 66,6

Palková Věra 6 100

Placzková Yvona 6 100

Plášil Josef 6 100

Smigová Kamila 6 100

Srniček Pavel 0 (ze 2) 0

Suchý Arnošt 6 100

Šmíd Vladimír 2 33,3

Trach Pavel 2 33,3

Veselý Zdeněk 6 100

Vícha Petr 6 100

SEPARUJEME

Sprchové kouty pro pohybově hendikepované
Stále více obyvatel městských bytů poslední dobou žádá o výměnu vany za sprchový 
kout. Nájemníci v žádostech nejčastěji argumentují pohybovým postižením. Protože 
jde o fi nančně náročnější stavební úpravu, bytová komise doporučila postup a podmín-
ky, za kterých se bude výměna provádět. 

Žádost o výměnu sprchy za 
vanu se podává písemně na 
majetkovém odboru. K žádos-
ti je třeba přiložit doklady 
o pohybovém postižení ná-
jemníka (kopii dokladu, že 
pobírá příspěvek na péči nebo 
mobilitu, kopii průkazu ZTP 
nebo ZTP/P). Pokud uvedené 
doklady nevlastní, je možné 
zdravotní postižení doložit 
vyjádřením odborného lékaře.

Předložené dokumenty 
z hlediska postižení žadatele 

i možnosti získání příspěvku 
na úpravu bydlení z úřadu 
práce prověří sociální odbor.

Pokud žadatel nebude mít 
na příspěvek z úřadu práce 
nárok, přistoupí majetkový 
odbor k výměně sprchových 
koutů za vany podle následu-
jících kritérií: 

U van neopravitelných 
nebo starších deseti let uhra-
dí celou výměnu město, 
u funkčních van do deseti let 
zaplatí město polovinu ná-

kladů a druhou půlku ná-
jemník. 

U bytů 3+1 a větších pro-
jedná bytová komise se žada-
telem možnost přidělení 
menšího bytu s vhodným so-
ciálním zázemím. Spornými 
případy výměn van se bude 
rovněž zabývat bytová komise. 
O způsobu vyřízení žádosti 
nájemníka majetkový odbor 
písemně vyrozumí.

Stanislav SVRČINA, 
majetkový odbor

V knihovně jsou jako doma
Každý den v průměru přelouskají více než dvě 

knihy nebo časopisy. To je výkon nejlepších bo-
humínských čtenářů, které vyhlásila 17. prosince 
knihovna K3 Bohumín. Pilní čtenáři získali roční 
průkaz do knihovny zdarma a drobné dárky i pro-
pagační předměty. 

„Uplynulým létům jednoznačně vévodil mezi do-
spělými čtenáři Walter Jaworski, který měl na svém 
kontě až devět set výpůjček za rok. Letos ho dostih-
la Stanislava Hloušková, se kterou se nyní dělí 
o první místo. Každý  z nich má přesně 762 výpůjček,“ 
uvedla vedoucí knihovny Magdaléna Jedzoková.

Dětskému oddělení připadla také dvě první 
místa pro Markétu Vachtarčíkovou a Lucii Hraba-
lovou s 293 vypůjčenými tituly. Za nimi se objevily 
v pořadí Klára Vojteková a Nela Klusová. Svůj post 
ve studovně upevnil s 754 výpůjčkami denního 
tisku a časopisů Ota Pawlas. Za ním Petr Ivaniuk, 
Olina Dudášová a Ivana Hrbáčová.  (kab) Foto: Madaléna Jedzoková

Dotace na propagaci
Místní akční skupina Bo-

humínsko (MAS) vyhlásila 
výzvu k podávání žádostí 
o dotace. Skupina finančně 
podpoří aktivitu, která MAS 
zpropaguje. Mezi vybrané 
projekty rozdá 90 tisíc, na 
jeden projekt je vyčleněno 
maximálně 30 tisíc. Žadatelé 
se mohou hlásit do 30. ledna. 
Bližší informace a podklady na 
www.mas-bohuminsko.cz.

Účast zastupitelů 
na jednáních

Jak jsou na tom bohumín-
ští volení zástupci s účastí na 
jednáních? V roce 2013 se 
uskutečnilo šest zasedání 
městského zastupitelstva 
a docházku jeho jednotlivých 
členů zjistíte z následující 
tabulky. Znázorňuje počet 
zasedání ze zmíněních šesti, 
která zastupitelé absolvovali, 
a jakou to představuje pro-
centuální účast.

Pavel Srniček (nestraník za 
TOP09) 6. května rezignoval 
na svou funkci .  Novým 
zastupitelem se stal Tomáš 
Fodor, předseda místní orga- 
nizace TOP09, který na zase-
dání zastupitelstva 9. června 
složil slavnostní slib. (red)
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Podnikání podporujeme, 
ale herny a šrotiště ne!
Podnikatelům se ne vždy žije lehce. Kupní síla obyvatelstva klesá, krize trvá a státní 
administrativa se nezjednodušuje. Jak zejména živnostníkům a drobným a středním 
podnikatelům pomoci? Pravomoci města nejsou příliš velké. Přesto některá konkrétní 
opatření směřující k větší podpoře místních podnikatelů existují. 

Rada města změnila od 1. 
ledna směrnici o veřejných 
zakázkách tak, aby byly za-
kázky malého rozsahu do 
dvou milionů korun před-
nostně nabízeny bohumín-
ským živnostníkům a fi rmám. 
Podnikatelům v městských 
nebytových prostorách, kteří 
řádně platí nájemné, město 
už několik let nezvedá vylici-
tované nájemné ani o infl aci. 
Rozhodnutím rady a zastupi-
telstva se místní podnikatelé 
mohou zapojit do městského 
systému odpadového hospo-
dářství. Mají tak legálně vyře-

šenu likvidaci 
využitelných 
složek odpadu a pokud směs-
ný odpad vozí na městskou 
skládku, neplatí zákonný po-
platek za uložení 500 korun 
za tunu. V rozvojových stra-
tegiích do roku 2020 při-
pravujeme podmínky pro 
možnost využití dotací na 
podporu drobného a střed-
ního podnikání a zaměstna-
nosti.

Na druhé straně nepodpo-
rujeme podnikání, které po-
važujeme za celospolečensky 
škodlivé. Dokončíme boj 

proti hracím 
automatům 

a videoterminálům. Proti to-
muto »podnikání«, které 
ochuzuje rodiny gamblerů 
o desítky milionů korun ročně, 
budeme nadále postupovat 
všemi způsoby, přestože 
v městském rozpočtu přichá-
zíme až o šest miliónů korun 
ročně. Ačkoli správní soud 
dávno rozhodl v náš pro-
spěch, rušení neoprávněně 
povolených heren trvá Mini-
sterstvu financí nekonečně 
dlouho. Sběrny kovového 
odpadu na území města ne-

chceme. Iniciujeme legisla-
tivní změny a »podnikate-
lům se šrotem« budeme 
jejich činnost komplikovat. 
A hned, jakmile to legislativa 
umožní, tyto aktivity na území 
města zakážeme. Na provo-
zování ubytoven není nic 
špatného, naopak může krát-
kodobě řešit svízelnou situaci 
lidí. Pokud ale ubytovací byz-
nys s sebou přináší zneužívání 
sociálních dávek, nedodržo-
vání provozních předpisů 
a obtěžování sousedů, tak 
tento druh podnikání rovněž 
podporovat nebudeme.

Podnikání není jednodu-
ché. Vážíme si všech, kteří se 
dokáží postarat sami o sebe 
a ještě přitom dávají práci 
dalším lidem. Na druhé straně 
s některými druhy pochyb-
ných živností se nesmíříme 
a budeme využívat všech do-
stupných možností, jak brá-
nit město a jeho občany.

Lumír MACURA, místostarosta

AKTUÁLNĚ

Přišli na brigádu vypotit bramborový salát
Místo sněhu mlato. Záblatští využili během svátků toho, 
že nebylo třeba odhazovat bílou nadílku, a chopili se 
lopat za jiným účelem. V sobotu 28. prosince uspořádali 
brigádu na prostranství naproti sokolovně. Donedávna 
zaplevelenou parcelu svépomocí postupně proměňují 
na miniparčík. 

Víkendové (ne)povinné 
»akce Z« [z = zadarmo] od-
vál čas. Když se dnes sejde 
parta nadšenců, nikdo si 
nedělá jako kdysi čárky za 
účast a modré puntíky za 
odvedený výkon. Dnes je to 
o dobré vůli a ochotě dobro-
volně přiložit ruku k dílu. Tři 
dny před Silvestrem se tako-
vých nadšenců sešlo v Záblatí 
dvanáct. „Byl to ideální čas 
pro setkání za účelem rozhý-
bání těl po vánočních dáv-
kách bramborového salátu. 
Sešli se jak staří páni Slova-
nu Záblatí, tak sokolové 
z oddílů badmintonu a stol-
ního tenisu,“ konstatoval 
jeden z brigádníků, místosta-
rosta Lumír Macura. Dodal, 
že i teplé a slunečné počasí 
akci přálo. Však se také ko-
nala jen pár dnů po štědro-
večerním teplotním rekordu 
13,2 oC. Zaznamenala jej 
záblatská meteorologická 

stanice Na Pískách a byla to 
ten den nejvyšší dosažená 
teplota v České republice.

Materiál, jeho dovoz a za-
hradnické práce na obecním 
pozemku naproti záblatské 
sokolovně zajišťuje a finan-

cuje město. Na úpravě veřej-
ného prostranství se pak 
podílejí brigádníci. Organizo-
vaně dorazili u už počtvrté. 
Krom toho zjevně chodí loka-
litu zušlechťovat ve svém 
volnu i jednotlivci. „Hned po 
srazu jsme konstatovali, že 
část mlata na chodníky už 
rozvezl nějaký brigádník sa-
motář. Ale kupa ještě zůstala 
dostatečně velká, takže čtyři 
kolečka a nespočet lopat měly 
ještě co dělat,“ dodal Macura.

Při poměrně vysokém poč-
tu pracantů byla za hodinku 
fůra mlata rozvezena s kon-
statováním, že ještě trocha 
materiálu chybí. Dostane se 
na něj příště. Po nezbytném 
chmelovém osvěžení v pro-
tějším restaurantu se kolem 
poledne stále za slunečného 
počasí rozešli předsilvestrov- 
ští brigádníci do svých do-
movů na sobotní oběd.  (tch)

U záblatské sokolovny vzniká 
malý parčík s chodníky, lavič-
kami a zelení. Foto: Petr Bielan
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Nový rok klepe na dveře a jako každoročně si připomínáme přehled některých událostí 
roku, jenž končil třináctkou. Věříme, že vám i toto mnohými zatracované číslo nepřineslo 
jen smůlu, ale štěstí a dny plné pohody. 

LEDEN

 ● Pro občany nad 70 let začalo 
sloužit senior taxi. Každá jízda 
stojí 15 korun, zbytek hradí 
radnice. Tento způsob dopra-
vy mohou senioři využít až 
osmkrát měsíčně do předem 
určených cílů.

 ● S mimořádným ohlasem se 
setkala první přímá volba prezi-
denta republiky. Volilo se ve 
dvou kolech, Miloš Zeman u nás 
získal v I. kole 31,82, druhý 
Jiří Dienstbier 20,55 a třetí 
Jan Fischer 18,43 % hlasů. Ve 
druhém kole zvítězil v Bohu-
míně Miloš Zeman s 75,72 % 
hlasů, jeho soupeř Karel Schwar-
zenberg obdržel 24,28 %.

 ● Pomyslné srdce na dlani 
dali bohumínští Tříkrálové 
sbírce. Třicet trojic koledníčků 
obdrželo celkem 126 tisíc, 
z nichž 65 % zůstalo ve městě 
a pomohlo k fi nancování pro-
jektů Charity Bohumín.

 ● Třináctiletá Veronika Volná, 
žákyně osmé třídy základní 
školy ČSA, zvítězila v soutěži 
Dívka roku. 

ÚNOR

 ● U skřečoňského mostu byly 
s více než půlročním zpoždě-
ním nainstalovány schody pro 
pěší. Dvanáct metrů dlouhé 
schody, kterými byl překonán 
šestimetrový výškový rozdíl, 
zkrátí cestu chodcům o 160 
metrů. 

 ● V anketě pro stavbu Rákos-
níčkova hřiště v projektu ob-
chodního řetězce Lidl získal 
Bohumín krásných 4 011 hlasů. 
Díky tomu vyrostlo na sídlišti 
v Nerudově ulici nové hřiště 
pro děti v hodnotě 1,5 milionu. 
Slavnostně  otevřeno bylo 
v červenci.

 ●  Zastupitelé schválili vyšší 
podporu plavání a zdraví na-
šich dětí z městské pokladny. 
Z celkové sumy 1,3 milionu 
bylo zhruba 900 tisíc určeno 
na výuku plavání a přes 400 
tisíc na školy v přírodě a pobyt 
v solné jeskyni. 

 ● Na radnici se konalo tradiční 
přijetí čestných dárců krve. Na 
medaili doktora Janského 
nebo Zlatý kříž Českého červe-
ného kříže dosáhlo třiatřicet 
Bohumíňáků.

BŘEZEN

 ● Domkaři, kteří topí ekolo-
gicky, třídí odpady, využívají 
sběrný dvůr a je-li to možné, 
jsou napojeni na kanalizaci, se 
mohli přihlásit do projektu Cho- 
vám se ekologicky. Zdarma pak 
obdrželi nádobu na rostlinný 
odpad a slevu na její vývoz. 

 ● Do podoby historické řeme-
slné vesničky stylizovala K3 
velikonoční jarmark. Nabídka 
krámků, služeb i atrakcí byla 
pestrá, přestože někteří pro-
dejci ze vzdálenějších končin 
nedorazili kvůli nenadálé na-
dílce sněhu.

 ● V pudlovských Lounech po-
blíž železniční trati šly k zemi 
dva vybydlené cihlové domy. 
O jejich koupi už neměl nikdo 
zájem a často čelily nájezdům 
zlodějů a žhářů.

DUBEN

 ● Podruhé instalovala speciali-
zovaná fi rma na naučné stezce 
v parku Petra Bezruče devěta-
dvacet cedulí s informacemi 

o místních dřevinách. Prvně 
montované prvky na stezce 
zničili vandalové.

 ● Na speciální pedagogiku 
byla zaměřena anketa Amos, 
kde jsou každoročně oceňová-
ni zaměstnanci ve školství. 
Hlavní titul, Bohumínský Amos 
2013, byl udělen ředitelce Zá-
kladní školy v Pudlově Jarmile 
Horové. 

 ● Novopečenou Miss Bohumí-
na 2013 se stala Klára Čermá-
ková z Pudlova. Místo první 
vicemiss obsadila Aneta Frod-
lová, která získala i cenu pub-
lika. Třetí příčka připadla 
Alžbětě Dudové. Všechny tři 
zdobil krásný věk 16 let. 

KVĚTEN

 ● Kněz Roman Brzezina od-
sloužil pod širým nebem mši 
a po ní požehnal milovníkům 
jednostopých strojů. Motorkáři 
se sešli už potřetí u evangelic-
kého kostela v Novém Bohu-
míně. Dorazila zhruba stovka 
posádek se svými nablýskanými 
krasavci. 

 ● Atletické minisoutěžení, ne-
boli AMIS, zaznamenalo už 9. 
úspěšný ročník. Na hřišti ZŠ 
ČSA se utkalo 117 chlapců a 
dívek z devíti mateřských škol. 

ČERVEN

 ● Originální taneční show 
nabídl Dům dětí a mládeže 
Fontána. Jeho taneční soubo-
ry Radost & Impuls a Kates 
vystoupily na podiu letního 
kina v parku. 

 ● Symbolickým odemykáním 
meandrů začala vodácká sezona. 
Kajaky, kanoe i rafty vyrazily 
od Antošovické lávky v Pudlově, 
propluly chráněnými meandry 
a svou pouť ukončily v pol-
ském Zabełkowě. Šlo o adre-
nalinovou plavbu, neboť bylo 
po vydatných deštích a průtok 
byl intenzivní. 

 ● Ochotnické divadlo Boban 
se představilo premiérou muzi-
kálové komedie Jak to udělat, 
aby nezůstaly hezký holky na 
ocet. Herci polechtali bránici 
330 divákům místního kina. 

 ● Ve Skřečoni byla zprovozně-
na nová cyklostezka. Stezka 
vede po obou stranách ulice 1. 
máje a má dohromady téměř 
patnáct set metrů. Současně tu 
vznikly tři nasvětlené přechody 
a nové autobusové zastávky.

ČERVENEC

 ● Po dvouleté přestávce se 
konal multižánrový festival 
Létokruhy. Azyl mu poskytli 
ve svém areálu ve Skřečoni 
dobrovolní hasiči. Při této pří-
ležitosti vytvořili tři mistři 
řezbáři sochy svatého Floriána 
pro hasičské zbrojnice ve 
Skřečoni, Záblatí a Vrbici.

 ● Skončila tříměsíční proměna 
dvora za Grandem. Ve dvoře 
vzniklo 59 parkovacích míst, 
nové chodníky a veřejné osvět-
lení. Zahradníci tady vysadili 
35 stromů.

 ● Do Bohumína přijeli fi lmaři. 
Režisér Jan Hřebejk natáčel 
v klubu Bublina v parku kome-
dii Zakázané uvolnění – film 
o únosu nevěsty na pozadí ho-
kejového mistrovství světa. 

 ● Tanečníci Impulsu Marco Bě-
hal, Tereza Górnioková, Katrin 
Cvinerová a Michaela Rajnoš-
ková bodovali v Hollywoodu. 
Na olympiádě talentů World 
Championships of Performing 
Arts získali zlaté medaile a ti-

ČÍM ŽIL BOHUMÍN V ROCE

Téměř téměř patnáct set metrů 
dlouhá Skřečoňská cyklostezka 
slouží veřejnosti od 27. června.
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tuly Nejlepší taneční skupina 
a Mistr světa WCOPA 2013. 
Akce se účastnily dva tisíce 
umělců z padesáti zemí. 

 ● Sbor dobrovolných hasičů 
v Záblatí si připomněl 120 let 
svého trvání. K vidění byla 
historická i současná technika. 
Hasiči předvedli i několik si-
mulovaných zásahů. Součástí 
oslav byla výstavka dobových 
materiálů a hasičská soutěž.

SRPEN

 ● Osm set domácností se pod 
záštitou města zapojilo do 
e-aukce na levnější plyn nebo 
elektřinu. Ceny elektrické ener- 
gie se podařilo snížit o 19 a ply-
nu o 24 procent v porovnání 
s ceníky majoritních dodavate-
lů. Úspora všech domácností, 
které se aukce zúčastnily, pře-
sáhne za dva roky pět milionů.

 ● Šestý ročník pivních slav-
ností se zapsal do České knihy 
rekordů. V areálu Hobbyparku, 
který navštívily čtyři tisíce lidí, 
se čepovalo rekordních 92 dru-
hů piva. V doprovodném pro-
gramu návštěvníci soutěžili 
v držení krýglu a pití piva na 
čas, o hudební doprovod se 
postaralo pět kapel.

 ● Do Prázdninového kolotoče 
se zaregistrovalo 140 dětí. Kaž-
dý den vymýšlel program jiný 
spolek či organizace, v nabíd-
ce byla myslivost, rybaření, 
vodáctví, cyklistika, umění 
a další. »Velký« kolotoč na-
vštěvovalo denně asi čtyřiatři-
cet  dět í ,  »malý« kolotoč 
v knihovně dvacet. Průměrný 
věk kolotočářů byl deset let.

 ● Sdružení Přátel bohumínské 
historie uspořádalo druhý roč-
ník závodu dračích lodí. Na 
Odře závodilo patnáct týmů, 
jejichž posádky tvořilo tři sta 
lidí. Družstva postavili vodáci, 
hasiči, lékaři, úředníci, želez-
ničáři či muzikanti. Vyhrál tým 
Loděnice Karviná, druzí byli 
muži z Neradu, třetí Vodáci 
Odry a Olše.

ZÁŘÍ

 ● Začal školní rok a do lavic 
zasedlo 252 prvňáčků (loni 
240, předloni 203). Kvůli vel-

kému počtu dětí otevřela ZŠ 
ČSA a Masarykova hned tři 
první třídy, Benešova a skře-
čoňská škola po dvou. V Bohu-
míně také začala působit první 
soukromá základní škola. 

 ●  Proběhlo šest setkání vedení 
Bohumína s občany městských 
částí. Besedy se uskutečnily už 
podevatenácté, tentokrát při-
šlo na každou v průměru čtyři-
cet lidí. Obyvatele nejvíce trápí 
bezohlední řidiči, neposečená 
tráva, díry v silnici či poškozené 
značky nebo chodníky.

 ● 1. září uběhlo 20 let od za-
hájení činnosti Domovinky. 
Vznikla jako ústav sociální 
péče pro mentálně postiženou 
mládež. Od roku 2006 se z ústa-

vu stal denní stacionář. Věnuje 
se dospělým s mentálním 
a kombinovaným postižením. 

ŘÍJEN

 ●  Bohumín navštívil prezi-
dent Miloš Zeman. Promluvil 
před zaplněným náměstím a 
odpovídal na dotazy. Pak se na 
radnici sešel s představiteli 
města, zastupiteli, řediteli škol 
a dalších organizací. Po diskuzi 
se podepsal do Pamětní knihy 
Bohumína, zavěsil na městský 
prapor prezidentskou stuhu 
a převzal dary.

 ●  Po roční přestávce, způso-
bené opravou aquacentra, se 
Bohumín zúčastnil celorepub-
likové soutěže »Plave celé 
město«. A stejně jako v letech 
2009 až 2011 v kategorii měst 
do padesáti tisíc obyvatel opět 
zvítězil. V barvách Bohumína 
plavalo 943 lidí, kteří pro 
město vybojovali 10 111 bodů. 

 ● Děti slavnostně otevřely 
nové hřiště a dvůr u Bezručovy 
školy. Tvoří ho travnaté a an-
tukové hřiště, běžecký okruh, 
dvě výuková hnízda, pingpon-
gové stoly a další herní prvky. 
Hřiště je už šestým zmoderni-
zovaným školním dvorem 
v Bohumíně. Jejich obnova 
stála 2,8 milionu. 

 ● Bohumínský rodák, moře-
plavec Richard Konkolski 
obdržel u příležitosti svých 
sedmdesátin čestnou plaketu 
rodného města. Na radnici 
se setkal s vedením města 

a s přáteli, v kině měl besedu 
pro dvě stovky příznivců. Kon-
kolského ocenil také Senát 
a prezident Miloš Zeman mu 
udělil medaili za zásluhy.

 ● Konaly se předčasné parla-
mentní volby. V Bohumíně 
přišlo k urnám 9 391 lidí, což 
znamenalo účast 51,7 %. V na-
šem městě získala nejvíce hla-
sů ČSSD, a to 35,42 %, dále 
KSČM 17,85 % a hnutí ANO 
Andreje Babiše 16,94 %.

LISTOPAD

 ● Do soutěže zpěváků základ-
ních a středních škol Bohu-
mínská Superstar se zapojilo 
55 dětí. V nejmladší kategorii 
vyhrála desetiletá Anna Opar-
tyová, která se současně stala 
absolutní vítězkou. V dalších 
kategoriích zvítězili Veronika 
Kachlová, Jakub Ligocký, 
Ladislav Pompa, Tereza a Ve-
ronika Kachlovy.

 ● Sloužit začal zmodernizovaný 
dvůr v Nerudově ulici u hřbi-
tova. Mezi domy vyrostla nová 
silnice a 55 parkovacích míst. 
Uprostřed celé lokality najdou 
děti hřiště s moderními prvky. 
V rámci terénních úprav při-
bylo ve vnitrobloku 39 stromů 
a 31 keřů.

 ● Za parkem, v místě bývalé-
ho kynologické cvičiště, začala 
stavba víceúčelové sportovní 
haly. Přijde na 48,3 milionu 
a Bohumín ji uhradí s pomocí 
úvěru. V hale budou čtyři hřiště 
s různými povrchy a potřebné 
zázemí pro sportovce. Termín 
dokončení je v srpnu 2014.

PROSINEC

 ● Na pultech se objevila nová 
kolekce propagačních před-
mětů města. Mimořádný zá-
jem vzbudila edice poštovních 
známek s motivy Bohumína. 
Kromě nich radnice vydala 
také novou sérii pohlednic 
a dárkově balených čajů.

 ● V republikové soutěží o Nej-
hezčí vánoční strom skončil 
Bohumín na druhém místě. 
Nazdobené smrčky na náměs-
tí nasbíraly 4 298 hlasů. Těsně 
tak podlehly Karviné, která 
zvítězila díky 4 352 hlasům. 
Dvacet tisíc korun za druhé 
místo Bohumín investuje do 
nákupu další vánoční výzdoby.

(fi , tch)
Foto na dvoustraně: Pavel Čempěl

Děti slavnostně otevřely nové 
hřiště a dvůr u Bezručovy školy.

2. října navštívil Bohumín prezident Miloš  Zeman.

2013
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Většina lidí má v dnešní 

době Vánoce spjaté spíš 

se shonem a stresem než 

s tradicemi, purpurou 

a klidnou atmosférou. 

My na ZŠ ČSA jsme si je 

udělali po svém. 5. prosince 

jsme uskutečnili jedno-

denní výlet do Vídně. 

Po čtyřhodinové cestě jsme 
se vydali nejprve na pěší 
okruh historickým centrem 
a ulicemi na Stephansplatz. 
Dále jsme došli k duši města, 
ke katedrále Stephansdom, 
do které jsme měli možnost 
nahlédnout – velmi nás ohro- 
mila. Prohlédli jsme si ná-
městí Michaelplatz, kde jsme 
viděli vykopávky z římské 
doby. Nakonec jsme navštívili 
Hofburg, ke kterému nám 
průvodce řekl spoustu histo-
rických zajímavostí. Pokračo-
vali jsme na samotný Christ-
kindlmarkt, kde jsme měli 
možnost nakoupit různé dárky 
a načerpat vánoční atmosféru.

Trhy byly obrovské, pro-
středí dokonale vyzdobené 
a osvětlené. Mnozí z nás na 
nich vyzkoušeli vídeňské spe-
ciality – Sachrův dort a Mo-
zartovy koule. Po tom, co 

Kouzelné trhy a pravý Sachrův dort

jsme prošli vánoční trhy, jsme 
navštívili přírodovědné a umě-
lecké muzeum na náměstí 
Theresienplatz. Ostatní si do-
koupili dárečky a ozdůbky na 
menším vánočním trhu na 

náměstí Theresienplatz. Kaž-
dý si to užil po svém a mys-
lím, že nikdo nelitoval, že vy-
razil na tento výlet. 

Odjížděli jsme kolem páté 
večer, přes okna autobusu 

jsme se loučili s Vídní a ko-
chali se nádhernou vánoční 
světelnou výzdobou. Domů 
jsme přijeli plni nových zážit-
ků a vánoční atmosféry.

Tereza TOMČÍKOVÁ, 9. B ZŠ ČSA

Foto: Jana Pětrošová

Předvánoční čas je dobou večírků, setkání 
přátel a pro ty nejmenší zase školních 
besídek. Ve sváteční náladě se 18. prosince 
sešly také děti z Nerudovy školky.

V jedné třídě si děti pro své rodiče a nejbližší 
připravily pásmo básní a písniček. Také zdobily 
zlaté prasátko, předvedly své pohybové dovednosti 
a pak se sešly u vyzdobeného vánočního stromku 
s přáníčky. V další třídě děti předvedly nazkouše-
nou dramatizaci lyrického vánočního příběhu a na 
besídce si pak vyměnily malé dárečky. Zapojili se 
i rodiče. Přinesli z domu cukroví, poseděli 
v družném hovoru u kávy a navzájem 
s i  napečené  laskominy 
ochutnávali. Vyvrcholením 
akce bylo vystoupení pozva-
ného hosta, bohumínského 
hudebníka Oty Maňáka, který 
dorazil do třídy s kytarou a se všemi si 
zazpíval vánoční koledy.  (erh)

Plno zpěvu, recitace i ochutnávky cukroví

Předškoláci si kromě pásma veršů a písniček 
připravili i malou lekci tělocviku. Foto: Pavel Čempěl



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  1/2014 11

Ke každému »krokodýlovi« se může 
pomocí popruhů s karabinami připnout až 
šest dětí. Mateřinka, která se nachází přímo 
u frekventované ulice 1. máje, novou pomůc-
ku maximálně využije. A současně také tuto 
novinku pořádně otestuje. Pokud se v praxi 
osvědčí, mohlo by jimi město v budoucnu 
vybavit i ostatní školky v Bohumíně. (tch)

Klouzek obecný (Suillus luteus)

Tento druh je nejrozšířenějším a houbaři nejvyhledá-

vanějším z 12 druhů našich klouzků. Na jeho lepkavé 

pokožce klobouku často ulpívá lesní hrabanka a suché 

traviny, takže je dobré ji hned při sběru sloupnout.

Roste velmi hojně od června 
do října od nížin po horské 
oblasti pod borovicí lesní 
(Pinus sylvestris) a běžně se 
objevuje také na městských 
sídlištích. V Novém Bohumí-
ně roste klouzek obecný pra-
videlně také pod soliterními 
stromy. V roce 2013 se u nás 
první plodnice objevily už 5. 
května a díky mimořádně 
teplému podzimu byl jejich 
hojný výskyt zaznamenán 
ještě během celého listopadu. 
Poslední čerstvé plodnice 

byly na bohumínsku naleze-
ny ještě 15. prosince. 

Na některých lokalitách 
vytváří klouzek obecný vzác-
ně i albinotickou formu.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ 

Příroda Bohumínska – houby (129)

1) První procházka, zatím pouze ve třídě.

2) K bezpečnostní pomůcce patří i refl exní vesty.

3) Kromě ceny za společné dílo ve výtvarné soutěži 
dostali drobné dárky i výherci soutěže jednotlivců. 

Foto: Pavel Čempěl



 Sestavování »krokodýla«. Jedna 
sestava Walkodile přijde na šest tisíc.

1

3

2

Na vycházku s »krokodýlem«
Děti jsou jako živé stříbro a udržet je při vycházce pohromadě dá učitelkám často zabrat. 
V minulosti jim sloužil jako pomůcka obyčejný provázek, kterého se malí caparti drželi 
a cupitali poslušně za sebou. V Anglii tento systém převedli do 21. století a vytvořili 
Walkodile (spojení anglických slovíček chůze a krokodýl). Žlutozelená chodítka jsou nyní 
k vidění i v Bohumíně. Skřečoňská školka obdržela za dětmi malované výkresy (o výtvarné 
soutěži jsme informovali v minulém Oku) chodítka rovnou čtyři.

Děkujeme, vánoční 

stromy jsou druhé!
Nádherných 4 298 hlasů 

získaly bohumínské smrčky 

v  soutěži  O nek rásnějš í 

vánoční strom republiky. Ze 

49 měst, které se do soutěže 

zapojily, tak naše dvojčata 

v ybojovala druhé místo 

a dvacet tisíc korun. 

I  když jsme bojovali  ze 

všech sil, nakonec nám bohu-

žel prvenství uniklo doslova 

o vlásek, přesněji o 54 hlasů. 

Ty se podařilo získat našemu 

největšímu rivalovi – sousední 

57tisícové Karviné. S 4 352 

hlasy se tak raduje z vítězství 

a výhry 30 tisíc korun. Třetí 

místo vybojoval Protivín, který 

nasbíral 896 hlasů. Všem Bo-

humíňákům i jeho příznivcům 

děkujeme za podporu a zasla-

né hlasy.  (balu) 
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Vznikne ve městě už pátá sběrna šrotu?
Jako v boji s větrnými mlýny si připadají obce a města na území Svazku 
měst a obcí okresu Karviná. Chystaná novela zákona o odpadech, která 
měla omezit krádeže kovů, neprošla sněmovnou před jejím rozpuštěním. 
Svazek proto pokračuje ve své iniciativě a apeluje na Svaz měst a obcí 
České republiky, aby inicioval další postup v této věci. 

V zahraničí lze přitom nalézt dobré 
příklady, jak k problematice výkupu 
přistupovat. Francie například zavedla 
zákaz odkupu kovů za hotové a povinné 
registrace každého takového obchodu. 
Každá transakce je zdaněná a výkupna 
musí mít smlouvu s akreditovanými ko-
lektivními systémy. Německá, rakouská 
či belgická právní úprava dokonce 
umožňuje úplný zákaz výkupu kovů od 
fyzických osob, výkup je možný jen se 
souhlasem obcí. Na Slovensku je zákaz 
výkupu kovů od fyzických osob obsa-

hem novely zákona o odpadech. Jen 
Česko stále považuje sběrny šrotu za 
podnikání jako každé jiné, ačkoliv jeho 
společenská škodlivost je prokazatelná. 

Snad nová sněmovna zareaguje na 
další iniciativu skupiny senátorů smě-
rem k zákonu o odpadech. Obce by měly 
získat pravomoc obecně závaznou vy-
hláškou na svém území výkupny kovů 
zakázat.  

V Bohumíně máme čtyři sběrny kovo-
vého odpadu a krádeže poklopů, zabez-
pečovacích zařízení českých drah a železa 
všeho druhu na mostech i ze zahrad ro-
dinných domů jsou na denním pořádku. 
Jeden místní podnikatel připravuje vznik 
v pořadí už páté sběrny v ulici 9. května. 
V rámci zjišťovacího řízení podle Zákona 
o posuzování vlivu záměru na životní 
prostředí se město zatím neúspěšně brání. 
Povolování sběren je v kompetenci kraj-
ského úřadu, ale vzniku další výkupny se 
Bohumín bude pokoušet zabránit jako 
účastník stavebního řízení. A v okamžiku, 
kdy to změna zákonů umožní, sběrny 
šrotu v Bohumíně zakážeme. Podnikatelé 
s kovovými odpady by si měli toho být už 
teď vědomi.

Lumír MACURA, místostarosta

AKTUÁLNÍ TÉMA

Školáci hráli mladším spolužákům 
Jaký je to pocit stát na divadelních prknech? Vyzkoušeli jsme 
si to s naší třídou 9. B ze ZŠ ČSA. S pomocí naší učitelky jsme 
nazkoušeli pohádku bratří Grimmů »Zajíčkova nevěsta«. 
Pohádka je krátká a veselá, aby bavila hlavně ty nejmenší. 
Vyrobili jsme si vlastní kulisy, nakoupili zeleninu, která nám 
pomohla k zapojení dětí do představení, a pustili jsme se do 
hraní. Nejprve jsme vystoupili ve školní tělocvičně před dětmi 
druhé třídy, díky kterým nás to začalo bavit ještě mnohem 
více. Překvapilo nás, jak se děti velmi mile zapojily. Hádaly s 
námi, co se právě bude dít nebo jaké zvířátko právě přichází, 
což nás velmi potěšilo. Hned druhý den jsme hráli pro naše 
prvňáčky, kteří byli ještě veselejší a opět s námi spolupraco-
vali. Na konci pohádky rozdal dětem zajíček bonbony, aby 
děti odcházely ještě spokojenější. 
A my? My se připravujeme na další představení. Už víme, jak 
na malé diváky, a proto doufáme, že si představení užijeme 
ještě více. 

Text: Tereza TOMČÍKOVÁ, 9. B, foto: Jana PĚTROŠOVÁ

Studenti na náměstí sv. Štěpána v centru Vídně.  Foto: Jakub Klus

Kouzlo vídeňského adventu 
Podívat se po historických 

památkách, okusit 

vyhlášený Sachrův dort 

a hlavně si užít vánoční 

atmosféru vyhlášených 

vídeňských trhů jsme se 

vydali 5. prosince. 

Rozespalí, ale všichni na-
těšení na následující den 
jsme se sešli v 5.30 ráno 
před budovou našeho gym-
názia. Čekal na nás velmi 
útulný autobus, ve kterém 
každý rád ještě na chvíli 
usnul a nabral síly na nároč-
ný den. Cesta uběhla rychle 
a kolem desáté dopoledne 
jsme byli na místě. 

Po příjezdu do historické-
ho centra Vídně jsme měli 
krátkou prohlídku s průvod-
cem. Poté jsme vyrazili do 
skořicí, punčem a všelijaký-
mi dobrotami nasátých ulic 
vánočních trhů, které se pyšní 
dlouholetou tradicí, krásný-
mi suvenýry a lákavými 
pochoutkami všech tvarů 
a velikostí. Určitě si každý 
návštěvu tohoto velkoměsta 
užil. Jen je možná škoda, 
že jsme zářící večerní Vídeň 
viděli až při zpáteční cestě 
z autobusu. Výlet to však byl 
krásný a stál za to. Přece, kde 
jinde byste se měli dostat do 
vánoční nálady, než právě ve 
Vídni? 

Jan STRZELEC,

Nikola BARONOVÁ, 

studenti gymnázia
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Jak už tomu bývá v adventním 
čase, děti s učiteli na školách 
chystají vánoční besídky. Věrni 
tradici zůstali také žáci odloučeného 
bohumínského pracoviště mateřské, 
základní a střední školy Slezské 
diakonie Český Těšín. V evangelickém 
kostele v Novém Bohumíně 
uspořádali 11. prosince Andělskou 
vánoční besídku.

Jako zástup andělů připomenuli žáci 
ve svém pásmu největší vánoční příběh 
– narození Ježíše. To vše za doprovodu 
krásných koled. I děti s těžším postiže-
ním dokázaly přednést, ať už zpěvem 
nebo krátkou větou, o čem Vánoce jsou. 

Šunychelský ponor aneb 
na Nový rok do vody skok
Teplota vzduchu pět stupňů, teplota vody čtyři a půl. 
Skupina odvážlivců přesto odhazuje svršky a vrhá se 
vody. Na Kališově jezeře se zrodila nová tradice, recesní 
Šunychelský novoroční ponor. Zaplněná pláž tak 
mohla sledovat sedmnáct otužilců, kteří si navzdory 

kalendářní zimě přišli na štěrkovnu zaplavat.

Kdyby se akce konala na 
Štědrý den, mohlo z toho být 
při třinácti nad nulou takové 
»jarní koupáníčko«. Na 
Nový rok ale rtuť teploměru 
přece jen klesla, a akci si tak 
mohli vychutnat skuteční 
otužilci. Byla to nevšední po-
dívaná, když se někteří vyda-
li k vodě v plavkách a zim-
ním kulichu na hlavě. Část 
neohrožených mužů a žen 
všech generací naplnila do 
puntíku název akce – do 
jezera se rychle ponořila a už 
pelášila ven a rychle zpět do 
péřových bund. Našli se však 
i polární plavci, kteří si no-
voroční koupání vychutnali 

plnými doušky a dováděli ve 
vodě dlouhé minuty.

„Kuriózní je, že se myšlenka 
otužilecké akce zrodila v pod-
mínkách zcela odlišných, 
v horké sauně aquacentra 
Bosporu. Vyhřívali jsme se 
a přemýšleli, jakou akcí by se 
mohl Šunychl prezentovat. 
A protože máme k dispozici 
atraktivní vodní plochu, ná-
pad by na světě,“ svěřila se 
předsedkyně  komise pro 
městskou část Šunychl Eva 
Rozsypalová. „Jen doufáme, 
že to nebyl kontraproduktivní 
nápad. Aby se nám návštěv-
níci v zimě nechodili místo do 
aquacentra koupat na Kali-

šok,“ obratem zažertoval man- 
žel organizátorky, ředitel 
Bosporu Jan Rozsypal. 

Nejstarším plavcem, a v ret-
ro pruhovaných koupačkách 
nejvýraznější postavou pono-
ru, byl osmašedesátiletý 
»Dědek«. Nejmladším jede-
náctiletý Lukáš Franek. Pre-
miérovou akci si v Šunychlu 
nenechaly ujít davy diváků. 
Někteří z nich se dokonce na 
poslední chvíli rozhodli, že 
se připojí k otužilcům. A pro-
tože si nevzali plavky, vrhli 
se do jezera v rouše Adamově. 
Všichni odvážlivci nakonec 
obdrželi diplom a upomín-
kové předměty.

Pavel ČEMPĚL

(Fotostory na str. 20)

Na Bezručovu školu 

přiletěl anděl 
Andělsky vyzdobená škola 

přivítala v prosinci rodiče 
i děti na tradiční akci Anděl 
školní. Tentokrát ke zpěvům 
koled a přednášení básniček 
přibyl i vánoční jarmark. 
Hosté si mohli pochutnat na 
báječných závinech všeho 
druhu, které napekly do sou-
těže O nejlepší vánoční štrů-
dl maminky dětí, popíjet 
punč nebo podráždit chuťové 
buňky vynikajícím chlebem 
se škvarkami.

A jak děti prožívaly ten 
den dopolední vyučování? 
Video na stránkách www.
zsbezrucova.cz ukazuje, že 
stačí, aby pan učitel zahrál na 
harmoniku a ze žáčků školy 
se rázem stává pěvecký sbor.

Přejeme všem šťastný nový 
rok 2014.

Dana BEZDĚKOVÁ, 
Darina JEŽÍŠKOVÁ, 

Bezručova škola

KRÁTCE

Andělská vánoční besídka v kostele

Na závěr besídky zahrála kapela Duch 
Otce a pro rodiče, žáky a hosty bylo při-
praveno bohaté občerstvení.

V kostele odloučené pracoviště pre-
zentovalo také krásné výrobky žáků 
a zaměstnanců školy, které bylo možné 
si zakoupit. Žáci a zaměstnanci školy 
přejí všem čtenářům hodně radosti 
a spokojenosti v novém roce.

Aneta STANIEKOVÁ, Slezská diakonie

 Děti se představily v pásmu o narození Ježíše. 


 

 Návštěvníci si mohli v kostele zakoupit výrobky 
žáků a učitelů školy.  Foto: Pavel Čempěl
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Velký turnaj na malém kulečníkovém stole
Po roce se do našeho 
města opět sjela absolutní 
špička sportovního 
kulečníku z celé republiky. 
Zúčastnila se 11. ročníku 
Turnaje mistrů města 
Bohumína, který se konal 
14. a 15. prosince.

Systém turnaje je velmi ná-
ročný. Zápas se skládá ze tří 
krátkých setů a v každém se 
hraje jiná disciplína – kádr, 
jednoband, trojband. V tomto 
ročníku jsme ztížili první set 
hrou kádr 52/1, kdy je hrací 
plocha rozdělena na šest polí 
a v každém smí hráč sehrát 
pouze jeden karambol.

Při výběru hráčů jsme re-
spektovali zásadu představit 
publiku vždy nového špičkové-
ho hráče. Tentokrát se nám 
to povedlo ve dvou přípa-
dech. Nejmladším účastní-
kem se stal 19letý Adam Bača 
ze Sokola Žižkov. I přes své 
mládí je držitelem titulu ju-
niorského mistra Evropy 
v družstvech na velkém stole. 
Na nedávném mistrovství re-
publiky ve volné hře vyřadil 
velikána evropských soutěží 
Marka Fause. Druhým no-
váčkem byl Pavel Böhm, který 
patří v Evropě mezi absolutní 
špičku a mnozí odborníci ho 
řadí před Fause.

Rozlosování k sobě svedlo 
v »A« skupině Ivo Gazdoše, 
Milana Ráčka a Adama Baču. 
A při dvou postupujících do 
dalších bojů padl »Černý 

Účastníci Turnaje mistrů města Bohumína. Uprostřed klečící absolutní vítěz Pavel Böhm.  Foto: BC Bohumín

Petr« na Baču. Ve skupině 
»B« se utkali Radovan Hájek, 
Martin Vedral a bohumínský 
mistr Mirek Andrejovský. Mi-
rek oba soupeře porazil shod-
ně 4:2 a postupoval do dalších 
bojů z prvního místa, Vedral z 
druhého. Ve třetí skupině se 
střetli domácí Honza Musil, 
Ota Truksa a favorizovaný 
Pavel Böhm. Ten také jedno-
značně postoupil do čtvrtfi ná-
le spolu s Truksou.
Čtvrtfi nálové dvojice utvo-

řili Gazdoš–Vedral, Andre-
jovský–Truksa a Böhm–
Ráček. Semifi nálové dvojice 

tvořili Böhm a Andrejovský. 
I když Mirek podal vynikající 
výkon, zvláště v jednobandu, 
kde vyhrál a dosáhl největší 
sérii v turnaji počtem 46 ka-
rambolů na jeden náběh, na 
favorizovaného soupeře ne-
stačil a těsně prohrál 2:4. 
Druhou semifi nálovou dvojici 
tvořili Gazdoš a Truksa. Zde 
došlo k velkému překvapení, 
kdy hráč Sokola Žizkov Ota 
Truksa vyřadil Ivo Gazdoše. 
Ota se po jedenácti účastech 
na turnaji mistrů probojoval 
poprvé do finále. V tom už 
ale jasně kraloval Pavel Böhm 

a celý turnaj vyhrál. Přítom-
ný prezident Českomorav-
ského billiardového svazu 
Aleš Šlambor vyzdvihl úro-
veň klání a označil ho za nej-
lepší turnaj na malém stole 
v Česku. Hlavní rozhodčí 
Honza Šlechta pak vyhlásil 
výsledky a místostarosta Lu-
mír Macura turnaj zakončil.

Chci poděkovat za skvělé 
moderování akce Katce Hru-
bé a Tomáši Recmanovi a za 
kulturní vystoupení Pavlu 
Malinovi a Míši Sucharové.

Petr DUDA, ředitel turnaje, 
jednatel BC Bohumín

V úplném závěru loňského roku se na hřišti FK Slovan 

Záblatí odehrál tradiční silvestrovský zápas starých 

pánů místního klubu. 

Na vynikajícím terénu 
a při takřka jarním počasí se 
sešlo třináct hrajících a ně-
kolik dalších alespoň přihlí-
žejících borců.  Fotbálek 
to byl příjemný, nadšení 
zúčastněných nepředstírané, 
výsledek nepodstatný (mladší 
vyhráli 6:3). Drobnou imagi-
nární kaňkou byl nesportovní 
zákrok jednoho z hráčů muž-
stva mladších („Tomba“), 
který tu ale uvádím pouze na 

žádost jednoho z hráčů muž-
stva starších („Ofo“). A tak 
se také poslední zápas sezo-
ny odehrál v atmosféře plné 
sportovního nadšení a ryzí 
nefalšované bojovnosti, pře-
devším ale všudypřítomné 
legrace. Ostatně jako celý 
předchozí rok.

Po zápase jsme zaskočili na 
společný přípitek a kolektivní 
přání úspěšného roku 2014.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Silvestrovský fotbal na Slovanu Záblatí

Foto: Slovan Záblatí
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Účast v Silvestrovském běhu atakovala rekord
Amatérští sportovci i ostřílení závodníci si dali předposlední den roku dostaveníčko 
v Hobbyparku. Čekal je půlkulatý 15. ročník Silvestrovského běhu.

„Měli jsme ideální povětr-
nostní podmínky. Byla jasná 
obloha, bezvětří, sucho a v pod-
večer teplota blížící se k nule. 
To vše se projevilo na druhé 
nejvyšší účasti v historii Sil-
vestrovského běhu. Na start 
se 30. prosince postavilo 175 
běžců,“ uvedl hlavní pořadatel 
Zdeněk Veselý z AK Bohumín. 
Dodal, že nejpočetněji byla 
zastoupena dětská kategorie 
pro ročníky 2004 až 2006. 
Závodilo v ní třiatřicet chlapců 
a dívek.

Zatímco školáci běhali hlav-
ně pro radost, v dospěláckých 
kategoriích šlo o závod s ča-
sem. Vítězi hlavních kategorií 
dospělých do 35 let se stali 
Adéla Esentierová (Baláž Ex-
treme Team Ostrava) a Pavel 
Randner, Velká Polom. Spolu 
s domácími účastníky se za-
pojili běžci z Orlové, Vítkovic, 
Havířova, Poruby, Karviné 

i úspěšná výprava atletů 
z polského města Rydultowy.

„Nejmladší účastnicí byla 
Adélka Krenželoková naro-
zená 30. června 2012 a nej-
starším účastníkem tradičně 

77letý Miloslav Šuster z TJ 
Sokol Záblatí,“ dodal Veselý. 
Ceny byly ryze silvestrovské, 
například šunky, salámy, 
šampaňské, pro děti »rychlé 
špunty«, trička s logem běhu, 

sladkosti a další drobné ceny 
od sponzorů. Na zahřátí se 
podával teplý čaj, pro neřidiče 
s rumem.

Akci pořádal AK Bohumín, 
DDM Fontána, SK Šafrata, 
Sokol Skřečoň a BOSPOR. 
Podvečer zakončil ohňostroj.

(red)

Judista Zuščák stříbrný, Kochová bronzová
Na podzim zažívají judisté vrchol sezony. Takřka každý víkend objíždějí 
turnaje po celé republice. Bohumín měl na sklonku roku 2013 svá želízka 
ve všech věkových kategoriích. 

Systém nominací probíhá celý rok. 
Závodníci sbírají body na pohárových 
kláních, ti nejlepší pak postupují 
na republiková mistrovství, v případě 
žákovských kategorií přebory. Vinou 
zranění musel bohumínský oddíl vynechat 
mistrovství republiky dorostenců v Jab-
lonci nad Nisou, na které se nominovali 
Daniel Kraskowski s Denisou Kučerovou.

16. listopadu se v Hranicích na Moravě 
uskutečnil republikový přebor starších 
žáků. Za Bohumín se jej zúčastnily 
Kateřina Hekelová, Lucie Kochová a Lu-
cie Gawliczková. Všechny už ve své sbírce 
republikovou medaili mají. Lucie Kochová 
obhajovala titul z roku 2012 a společně 
s Lucií Gawliczkovou byly v týmu kraj-
ského výběru, který v říjnu vybojoval na 
přeboru ČR družstev stříbro. Ambice 
tedy byly vysoké. Jenže tyto turnaje jsou 
velice obtížné. O tom se hned v úvodu 
přesvědčila ve váze do 52 kg Lucie Gaw-
liczková, která »zaspala« začátek a s tur-
najem se rozloučila hned v prvním kole.

Velký boj se rozjel ve váze do 44 kg, 
kde startovaly Lucie Kochová s Kateři-
nou Hekelovou. Obě hladce prošly až do 
semifinále, kde ale na své soupeřky 

i přes výborné výkony nestačily. Obě se 
tedy praly o dělená třetí místa. Kateřina 
Hekelová však tíhu okamžiku nezvládla. 

Na její pohře se podepsala nervozita 
a tréninkový výpadek. Čest oddílu tedy 
zachraňovala Lucie Kochová. Dokázala, 
že se z ní stává zkušená závodnice, a pro 
bronzovou medaili si s přehledem došla.

Malé Vánoce se slavily 23. listopadu 
na přeboru mladších žáků v Ostravě. 
Jediným zástupcem Bohumína byl ve 
váze do 60 kg Jan Zuščák, který tady 
předvedl brilantní výkon. Naplno využil 
skvělé formy, dobrého losu a zápas po 
zápasu se probojoval až do fi nále. A ani 
zde svou kůži nedal lacino. Favorita se 
nezalekl a trápil ho urputně celý zápas. 
Že si na stupně vítězů půjde »pouze« 
pro stříbro, nakonec rozhodlo drobné 
zaváhání uprostřed zápasu, kdy Honza 
upadl na bok a ztracené juko už nestihl 
do konce zápasu dohnat. 

„Ještě v roce 2012 Honza nevyhrál je-
diný zápas, na turnaje jezdit nechtěl. 
Pak se něco změnilo, podařilo se pár 
zápasů, vyhrál český pohár na začátku 
roku 2013 v Ostravě, změnil přístup 
k tréninkům. A úspěch se dostavil. Tak 
to u těchto kluků je. Musí se »přepnout« 
a pak jde všechno,“ prozradil trenér 
Filip Walter. On sám 2. listopadu hájil 
oddílové barvy na mistrovství ČR mužů 
v Teplicích, kde na něj ve váze do 90 kg 
zbylo pouze dělené 7. – 8. místo.

Antonie WALTEROVÁ

Bohumínští medailisté Lucie Kochová a Jan 
Zuščák.  Foto: Filip Walter
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Maminko, kdo tě znal, 
ten si vzpomene, kdo tě měl rád, 

nikdy nezapomene.

3. ledna vzpomene-
me 11. smutné 
výročí úmrtí 

paní Ireny 
OLŠÁKOVÉ 

a zároveň si 24. února připomeneme 
její nedožité 74. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manžel Rudolf, 

dcera Jana s manželem Zdeňkem, 
sestra Anička a bratr Bedřich 

s rodinami a vnuci Martin a David. 

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

1. ledna jsme 
vzpomněli 

3. smutné výročí 
úmrtí našeho 

drahého manžela, 
tatínka a dědečka,

pana Eduarda ŠEBESTY.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Jarmila, dcera a syn s rodinami.

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

16. ledna 
vzpomeneme 

5. smutné výročí 
úmrtí 

pana Ervína 
KUCHARCZYKA 

z Bohumína.
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Olga 
s rodinou.

Prázdný je domov, smutno je všem, 
chybíš nám, tatínku,

 chybíš nám všem.

20. ledna 
uplynul rok, co nás 

navždy opustil 

pan Josef 
NADAŽY
 z Kopytova.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka 

a dcera s rodinami.

VZPOMÍNKY

Buď vůle Tvá...

15. ledna vzpomíná-
me 30 let od chvíle, 
kdy nám odešel náš 

milovaný 

pan Arnošt 
ROZSYPAL 

ze Starého Bohumína.
S láskou vzpomínají 

manželka Jarmila a děti Šárka s Ctirad 
s rodinami.

Jak tiše žil, tak tiše odešel.

7. ledna jsme 
vzpomněli 10. 

smutné výročí úmrtí 
našeho drahého 
manžela, tatínka 

a dědečka, 

pana Františka STRÝČKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Erika, dcery Dobromila a Martina 

s rodinami a syn Rostislav s rodinou.

Poslední rozloučení
Babičová Olga * 1935 z No-
vého Bohumína  Bajerová 
Josefa * 1923 z Nového 
Bohumína  Buchvaldková 
Jaruška * 1929 z Vrbice  Cicálková 
Jana * 1954 ze Šunychlu  Holeszová 
Marie * 1951 ze Skřečoně  Hubincová 
Ludmila * 1929 z Nového Bohumína  
Kočí Ferdinand * 1938 z Nového Bohu-
mína  Kollert Václav * 1947 ze Skřečo-
ně  Koudelka Karel * 1955 z Nového 
Bohumína  Krzystková Marie * 1939 
z Nového Bohumína  Pavlík Ivo * 1941 
z Nového Bohumína  Pompa Bartolo-
mej * 1956 z Nového Bohumína  
Prachfeld Miloslav * 1923 ze Starého 
Bohumína  Stoklasová Dagmar * 1932 
ze Starého Bohumína (mat)

Své »ano« 
si řekli: 
Jan Ryška a Lenka Vítová, 
oba z Bohumína
Stanislav Němec a Růžena Kubíčková, 
oba z Bohumína
Michal Sojka a Kateřina Tumová, 
oba z Bohumína
Jiří Urbánek a Zdeňka Kenšová, 
oba z Bohumína
Ladislav Petruška a Jana Pospíšilová, 
oba z Bohumína
Lukáš Salaba a Kateřina Kleinová, 
oba z Orlové  (mat)

Studentky U3V 

před objektivem
Absolvováním univerzity třetího věku 

(U3V) nic nekončí. Senioři se dál setká-
vají a dokonce společně přivádí na svět 
vlastní nápady a projekty. Tak vznikl 
originální kalendář, který nafotily 
absolventky bohumínského vzdělávací-
ho cyklu pro seniory. V polovině září 
vyrazila skupina žen do Andělské hory 
na hudební jam session. Naučily se hrát 
na bubny jembe a navíc, zrodila se myš-
lenka, kterou dámy úspěšně dotáhly do 
fi nále. Vymyslely a nafotily originální 
kalendář s tím, že se postavily před objek-
tiv v rolích modelek. Přidala se k nim 
také koordinátorka projektu U3V Růžena 
Dvořáčková. Křest kalendáře proběhl 
v pátek 13. prosince.  (luk)

Školní pohádkové Vánoce 
V úterý 17. prosince propukl na nádvoří ZŠ ČSA tradiční vánoční jarmark, na 

kterém prodávali žáci své výrobky. Atmosféru blížících se Vánoc navodily koledy, 
které se linuly celým nádvořím, punč, jmelí, cukroví a spousta dalších vánočních 
symbolů.  Následně probíhal v tělocvičně školy program s názvem »Pohádkové 
Vánoce aneb pojďte s námi za pohádkou«. Prostřednictvím tohoto programu před-
vedli žáci divákům svá taneční a hudební vystoupení v duchu pohádkových melodií. 

Klára VÍTKOVSKÁ

KRÁTCE

Noví občánci 
našeho města

Eliška Babjaková  Jan Boháč  Kryš-
tof Bylica  Jan Glaic  Tobiáš Václav 
Kameník  Maja Kohoutová  Štěpánka 
Kotlárová  Marek Kunčický  Jiří Man-
dát  Jonáš Matzenauer  Jiří Putnoki  
Nikol Slabá  Viktor Viochna  Natálie 
Zimna  Andrea Žáková.
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REALITY
● Prodám druž. byt 2+1 

se 2 balkóny v nízké zá-
stavbě u nám. Budoucnosti. 
Byt je po celkové rekonstruk-
ci, vč. plovoucích podlah, 
nových dveří, vestavěné skří-
ně, kuchyně na míru s vesta-
věnými spotřebiči, koupelna 
+ WC - dlažba. Je ihned 
k dispozici a nastěhování.  
  776 084 481.
● Prodám nebo prona-

jmu garáž ve Fibichově ul., 
Bohumín.   604 224 886.
● Pronajmu byt 0+1, 

Boh.  736 228 883.
● Po dohodě přenechám 

nebo pronajmu zařízený 
malý obchůdek v Bohumí-
ně na sídlišti. Vhodné i pro 
jiné účely. Nájem+služby 
4.500,- Kč.    739 018 372. 
E-mail: 300883@seznam.cz

SLUŽBY
● Čištění koberců, se-

dacích souprav, interié-
ru aut, doprava po Bohumí-
ně a okolí zdarma. www.

cistyautointerier.cz  724 
088 643. 
● Provádíme pokládku 

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

RŮZNÉ

● Antikvariát Bohumín 
koupí staré pohlednice 
Bohumína a okolí popř. ji-
ných měst, staré i nové 
knihy, vyznamenání, 
medaile, odznaky, vlaječky 
a jiné sběratelské věci.  602 
544 338.

INZERCEINZERCE

Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Telefon:  596 014 417

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

Gymnázium Františka Živného, 
Bohumín, Jana Palacha 794

pořádá 

v sobotu 18. ledna 2014 

od 9.00 do 12.00 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost. 

Zpřístupněny budou veškeré prostory školy, nově vybudované 
odborné učebny, laboratoře, posilovny, multimediální přednáš-
kový sál, tělocvična a zázemí, relaxační zóny pro žáky apod. 

Zájemcům o studium budou zodpovězeny případné dotazy, 
zejména ohledně přípravných kurzů k přijímacím zkouškám 
z matematiky a českého jazyka, které škola v letošním školním 
roce pořádá jak pro žáky pátých, tak pro žáky devátých tříd. 

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci gymnázia.

PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel

Tématický zimní 

tábor v Beskydech
Harry Potter na bobech 

a lyžích aneb Cesta kolem 
světa za osm dní. Od 15. do 
22. února se koná pro děti od 
sedmi let, především z Bohu-
mína, tématický tábor v Hor-
ní Bečvě. Děti se mohou těšit 
na zimní radovánky ale také 
na výuku breakdance, talen-
tové soutěže, diskotéky, kar-
neval, stezku odvahy. Rodiče 
mají možnost sledovat děti 
prostřednictvím fotek a videí 
na internetu. Info na www. 
taboryvbeskydech.unas.cz 
a  774 705 045  (ize)

Díky za pomoc 
a podporu

Bohumínská organizace 
Společnosti pro podporu 
mentálně postižených ČR 
(SPMP) přeje všem svým čle-
nům, příznivcům a občanům 
v novém roce hodně zdraví, 
štěstí, pohody a nadhledu. 
Zároveň děkujeme všem na-
šim sponzorům, bez jejichž 
pomoci bychom nemohli 
uskutečnit akce, na které se 
naši členové vždy těší.

Blanka RYŠAVÁ, 
místopředsedkyně MO SPMP

KRÁTCE
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Domov Jistoty 
prochází přeměnou 

V rámci probíhajících transformačních 
změn obdržel Domov Jistoty z Operačního 
programu (OP) Lidské zdroje a zaměstna-
nost 880 tisíc. Projekt »Podpora procesu 
transformace pobytového zařízení Domov 
Jistoty Bohumín«, který podporuje Evropský 
sociální fond, vstoupil do druhé poloviny.

Na konci listopadu 2013 vydal Domov 
Jistoty transformační plán, který je prvním 
uceleným produktem projektu. Plán vznikl 
na základě úzké spolupráce se zřizovatelem 
Domova Jistoty, kterým je krajský úřad.

Do procesu transformace jsou zapojení 
nejen zaměstnanci, ale také uživatelé orga-
nizace, kteří se postupně účastní supervizí, 
zapojují se do nácviku vytvořených pracov-
ních postupů a seznamují se se vznikajícími 
novými vnitřními pravidly, které vedou ke 
zkvalitnění poskytovaných služeb.

Informace o aktivitách projektu jsou 
veřejně dostupné na www.djbohumin.cz. 
Projekt  spolufi nancuje Evropský sociální 
fond. Další prostředky plynou ze státního 
rozpočtu ČR prostřednictvím OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Jiřina ZDRAŽILOVÁ, ředitelka domova

Vánoční kapr na gymnáziu 
V pondělí 16. prosince se v naší třídě uskutečnila akce, 
která nesla název »Vánoční kapr«. Pro primu si oktáva 
tradičně připravila zábavné dopoledne plné her 
a úkolů. Vánoční kapr se konal už podesáté. Naše 
třída se rozdělila do pěti družstev, která proti sobě 
soutěžila v různých disciplínách, které otestovaly jak 
naše vědomosti, tak naši zručnost. Toto dopoledne 
se nám velmi líbilo a na závěr jsme byli za naši snahu 
odměněni sladkostmi. Chtěli bychom tímto poděko-
vat nejstarším studentům gymnázia, že pro nás 
připravili tento zajímavý program.

Text: Adéla ADAMČÍKOVÁ
a Eliška FERFECKÁ, žačky primy

Foto: Jana Pastuchová

V družině vznikala 

vánoční přání
V adventním čase je čas 

myslet i na druhé, a tak se 
školní družina ZŠ ČSA roz-
hodla zpříjemnit Vánoce 
lidem ze sdružení Profit 12. 
S pomocí dětí vznikla krásná 
zimní výzdoba a vlastnoručně 
vyrobená vánoční přáníčka. 
Školní družina se i v budouc-
nu těší na další spolupráci, 
protože dělat lidem radost, je 
naší odměnou.  (dru)
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 9. DO 27. LEDNA

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 16.1. v 19 hodin ONE KURDE ŠOU CYPA Z RÁ-
DIA. Program Rudy z Ostravy s videoprojekcí a auto-
gramiádou. Sál kina, 180 Kč.

 ● 17.1. od 9 do16 hodin a 18.1. od 9 do12 hodin 
FARMÁŘSKÉ TRHY. Ovoce, zelenina, sýry, domácí 
máslo, zabijačkové výrobky, uzeniny, med, výrobky 
z vosku, pekařské a cukrářské výrobky. Náměstí T.G. 
Masaryka.

 ● 26.1. v 10 hodin ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ. Humorná 
pohádka pro děti o setkání světa víl a pekla. Sál kina, 
50 Kč.

DIVADLO
 ● 22.1. v 19 hodin LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ. 

Svižná romantická komedie o rodině a lásce. Hraje 
ochotnické Divadlo Devítka z Ostravy. Sál kina, 80 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 13.1. až 17.1. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
KRTEK A ROČNÍ OBDOBÍ. Herna s čítárnou.

 ● 13.1. v 15.30–16.30 hodin POHÁDKOVÁ HANIČ-
KA. Dětem bude číst pohádky studentka gymnázia 
Hana Krpcová.

 ● 16.1. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Výtvarná 
dílna pro předškoláky, výroba sněhuláků. 

 ● 24.1. v 15–16.30 hodin DESKOVÉ A JINÉ HRY. 
Hraní Alias party, Známe Česko, Člověče nezlob se 
a další.

 ● 27.1. až 31.1. ve 13–17 hodin (mimo středu) UFO 
A LÉTAJÍCÍ TALÍŘ Výtvarná dílna, výroba létajících 
talířů.

VÝSTAVY v galerii knihovny

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

 ● Do 31.1. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ. Soutěžní výrobky dětí 
ZUŠ Bohumín.

BESEDA
 ● 21.1. v 17 hodin KONOPÍ PROTI NEMOCEM. 

Přednáška Marka Gila, odborníka na zdravou výživu 
a alternativní medicínu, o léčivých účincích konopí. 
Přednášková místnost knihovny, 40 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 9.1. a 10.1. v 19 hodin MAFIÁNOVI. Film USA, 
Francie (Krimi / Komedie), 2013, titulky, přístupný od 
12 let, 111 minut, 90 Kč.

 ● 11.1. a 12.1. v 19 hodin PARANORMAL ACTIVI-
TY: PROKLETÍ. Film USA (Horor) , 2014, titulky, 
přístupný od 15 let, 84 minut, 110 Kč.

 ● 12.1. v 10 hodin PUTOVÁNÍ S DINOSAURY. 
Animovaný film USA, VB (Dobrodružný) 2013, 
dabing, 95 minut, 115 Kč, děti 90 Kč.

 ● 13.1. v 17 hodin HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ 
POUŠŤ. Film USA, Nový Zéland (Dobrodružný / Fan-
tasy), 2013, titulky, 170 minut, 110 Kč.

 ● 15.1. v 9 hodin DONŠAJNI. Film Česko (Komedie), 
2013, přístupný, FK pro seniory, 50 Kč

 ● 15.1. v 19 hodin 19 hodin GRAVITACE. Film USA, 
Velká Británie (Sci-fi / Thriller) , 2013, 3D, titulky, 
přístupný, 90 minut, 80 Kč.

 ● 17.1. v 19 hodin ZLODĚJKA KNIH. Film USA, 
Německo (Válečný), 2013, titulky, přístupný od 12 let, 
131 minut, 110 Kč.

 ● 18.1. a 19.1. v 19 hodin NA ŽIVOT A NA SMRT. 
Film USA (Akční / Thriller), 2013, titulky, přístupný od 
15 let, 121 minut, 100 Kč.

 ● 19.1. v 10 hodin MRŇOUSKOVÉ. Animovaný fi lm 
Francie (Rodinný), 2013, dabing, přístupný, 80 minut, 
100 Kč.

 ● 20.1. a 21.1. v 19 hodin NĚŽNÉ VLNY. Film Česko 
(Komedie), 2013, přístupný, 96 minut, 130 Kč.

 ● 23.1. a 24.1. v 19 hodin VEJŠKA. Film Česko (Ko-
medie), 2014, přístupný od 12 let, 85 minut, 120 Kč.

 ● 25.1. a 26.1. v 19 hodin HERKULES: ZROZENÍ 
LEGENDY. Film USA (Historický / Akční) , 2014, 
titulky, přístupný od 12 let, 90 minut, 110 Kč.

 ● 27.1. v 19 hodin ČTYŘI DOHODY. Film Česko 
(Divadlo), 2006. Záznam divadelního představení 
Jaroslava Duška, 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 oso-
by, předcvičuje Anička Balcárková.

 ● Každou středu KROJE V MARYŠCE. Členky 
vlastivědně-etnografi ckého klubu se věnují tradici 
bohumínského kroje. 

 ● 23.1. v 16 hodin NEMOCI A JEJICH PŘÍČINA. 
Přednáška Miroslava Twardka, 50 Kč..

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz,  604 800 100, 

bobes@bobescentrum.cz,  604 388 853

 ● 10.1. ŽELVIČKA. Plavání rodičů s dětmi v aqua-
centru. Vhodné pro děti od 6 měsíců do 6 let. Na tel. 
objednávku  604 388 853.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Masarykova 673 (vedle parku Chopina) 

bohumin@sceav.cz,  736 627 503

 ● Každý pátek v 18 hodin KURZ OBJEVOVÁNÍ 
KŘESŤANSTVÍ. Evangelická fara, studijní materiály 
a kurz je zdarma.

SPORT

 ● 12.1. v 10 hodin MEANDRY ODRY. Akce ze seriá-
lu zimních cyklistických výletů. Projížďka meandry 
Odry na české i polské straně. Start z nám. T. G. 
Masaryka.

HOKEJ
 ● 18.1. v 16.30 hodin HC BOHUMÍN – TJ HORNÍ 

BENEŠOV, krajská liga mužů. 

 ● 25.1. v 16.30 hodin HC BOHUMÍN – HK KRNOV. 
Hokej, krajská liga mužů.

ŠACHY
 ● 19.1. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »A« 

– ŠK KARVINÁ »B«. Krajská soutěž, Sokolovna Starý 
Bohumín.

 ● 26.1. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »B« 
– SOKOL TĚRLICKO. Okresní přebor, Sokolovna 
Starý Bohumín. 

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 pon-
dělí 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 2: Do 
26.1. Kurz 3: 2.2. – 23.3.

Valná hromada 

FK Bohumín
V pátek 24. ledna v 17 hodin se 

koná volební valná hromada FK Bohu-
mín. Jednání vrcholného orgánu fot-
balové klubu se uskuteční v přístavbě 
zimního stadionu za parkem.  (křa) 
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