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7. ledna 

Milí bohumínští spoluobčané, 

snad si toto oslovení mohu dovolit v době Vánoc a na přelomu roku 

– v době, kdy se všichni snažíme být o něco lepší, vnímavější, pozornější. 

Je příjemné a povzbudivé z vlastní zkušenosti tuto atmosféru zakoušet 

a také se na ní podílet.

Domnívám se, že pohled kolem sebe 
v těchto dnech nenasvědčuje tomu, že 
by svízele tohoto světa i blízkého okolí 
pominuly. Vždyť stále jsou tytéž nemoci, 
slabosti, poplatky všeho druhu, daně, 
osobní problémy a povahy lidí. Co je 
tedy příčinou onoho »dolování« našich 
dobrých vlastností? Snad i to, že v těch-
to dnech chceme vidět svět dobrý.  
Vzpomínám si na skutečnou událost 
dvou manažerů ve službách Tomáše 
Bati, kteří mapovali možnost postavení 
továrny v jedné africké oblasti (Baťo-
vých továren existuje více než čtyřicet 
v šestadvaceti zemích světa). Jeden se 
vrátil s hlášením: „Tam je to ztracené, 
nepotřebují nás, všichni chodí bosí.“ 
Druhý přiběhl s nadšením a začal od 

podstaty: „Nikdo tu nemá boty, tady 
máme úžasnou šanci!“ Snad se něco po-
dobného, vážení přátelé, dá slyšet i na 
Silvestra nad lahví dobrého moku: „Je to 
špatné, už máme jen půl.“ Anebo „Je to 
výborné, ještě máme polovinu.“ Nedal 
by se tento úhel pohledu na věc apliko-
vat ve všech dalších dnech roku a života?

Nechtějme se utrápit a ubrekávat nad 
jednou dírou v chodníku, chybějícím 
předválečným sousoším někde na 
náměstí či v parku, nedokonalostmi 
nových veřejných zařízení a tak dále. 
Snadno totiž obviňujeme jen ty druhé 
a popoháníme je k odpovědnosti. Svět, 
národ, kraj ani město nezrůžoví pou-
hým přemalováním (ostatně planeta je 
modrá). Mění je však k dobrému lidé, 
kteří se dokáží radovat z vlastního při-
činění a nesmírně si váží práce a cení si 
dobrých postojů jiných.  

Pavel CIESLAR, farář, 

Římskokatolická farnost Nový Bohumín

BÝT LEPŠÍ

Přání čtenářům
Krásné prožití svátků vánočních, pohodu (nejen) 

u svátečního stolu, v rodině, zaměstnání i mezi přáteli. 
Pozitivní vykročení do nového roku, hodně osobních 

i pracovních úspěchů a zejména zdraví v novém roce 2015 
přeje všem čtenářům redakce Oka.
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Mikuláš a oslava výročí
Už osmnáct let suplují zástupci města roli 

Mikuláše a navštěvují obyvatele domovů, je-
jichž klienti jsou v péči sociálních pracovníků. 
S dárečky za nimi letos vyrazili místostarosta 
Igor Bruzl, předseda komise pro občanské zá-
ležitosti Vilém Bannert a pracovnice matriky.

Rozdávání balíčků s ovocem a sladkostmi 
letos proběhlo 5. prosince. Bohumínští »Miku-
lášové« rozdali 136 dárečků. Navštívili Dům 
pokojného stáří sv. Františka ve Starém Bohu-
míně a pak klienty jednotlivých zařízení Domova 
Jistoty. Seniory ve Slezské a Šunychelské ulici 
a klienty s mentálním postižením v Koperníkově 
ulici. Tady se zúčastnili i oslavy s kulturním 
programem. Zdejší budova totiž slaví výročí, 
potřebným slouží už osmdesát let.  (erh)

Místostarosta Igor Bruzl rozdává 
balíčky  v Domově Jistoty 
v Koperníkově ulici. Foto: Pavel Čempěl

Bohumínské komise
Rada města Bohumína ustavila komise a zvolila jejich 
předsedy na volební období 2014 až 2018.

KOMISE RADY MĚSTA PŘEDSEDA
komise pro výchovu a vzdělávání     Zdeněk Veselý 
komise kultury Kamila Smigová
komise sportu Adrian Kuder
komise sociální  Marie Neudertová
komise majetková Aleš Drobek
komise bytová Roman Honysz
komise životního prostředí Josef  Plášil 
komise bezpečnostní   Jan Sedláček
komise pro občanské záležitosti    Vilém Bannert
komise pro územní rozvoj, podnikání Jindřich Král
a zaměstnanost  
komise pro rozvoj cyklodopravy ve městě  Rostislav Šafrata
komise pro krizové řízení (velitelé JPO) Václav Ferfecki

KOMISE PRO MĚSTSKOU ČÁST PŘEDSEDA
Starý Bohumín Zbyněk Krůl
Skřečoň  Petr Kadlec
Záblatí Dagmar Knýblová
Pudlov Josef Urbančík
Vrbice Blanka Ryšavá
Šunychl Eva Rozsypalová

Jubilejní 25. ročník městských novin je zlomový – od 

nového roku bude Oko zdarma. Bude mít větší formát, 

noviny budou celobarevné a šestnáctistránkové. 

Mění se i způsob distribu-
ce – poprvé 15. ledna noviny 
čtenáři najdou ve volně pří-
stupných stojanech v mís-
tech, na která byli zvyklí. 
V některých případech bude 
Oko také přímo na pultech 
v prodejnách. Po určité zku-
šební době nebo podle poža-
davků občanů se může počet 
distribučních míst upravit.
Kde najdete městské 
noviny Oko?
NOVÝ BOHUMÍN

 ●  Prodejna Těšínské jatky, 
nám. Mickiewicze (před 
nádražím ČD)

 ●  trafi ka Horák, tř. Dr. E. 
Beneše

 ● knihovna K3, Vrchlického
 ●  vestibul radnice v budově 
A a B

 ●  prodejna Hruška, nám. 
Budoucnosti (býv. Tesco)

 ●  prodejna Hruška, Okružní 
ul. (u Slunečnice)

 ● u prodejny Billa
 ● u prodejny Kaufl and
 ●  bistro U Smažáka, 
Nerudova ul. (u pošty)

 ●  potraviny HAM-KRÁM, 
Šunychelská ul.

 ●  vestibul aquacentra, 

Koperníkova ul.
 ●  potraviny ESO, Bezručova 
ul. (u „Špice“)

PUDLOV
 ●  večerka Pawlita, 
ul. Na Chalupách 
(za malometrážkami)

 ●  potraviny Jana, Ostravská 
ul. (u pudlovské pošty)

VRBICE
 ●  potraviny Salmex, 
Ostravská ul.

STARÝ BOHUMÍN
 ● vstupní vrátnice Bohumín-

 ské městské nemocnice
 ● Národní dům (po otevření)

SKŘEČOŇ + NOVÁ VES
 ●  obchůdek U Luďky, 
Opletalova ul., Nová Ves

 ●  potraviny Jana, ul. 1. máje 
(u skřečoňské pošty)

 ●  potraviny Hanusek, 
ul. 1. máje

ŠUNYCHL
 ● restaurace Zlatý jelen

ZÁBLATÍ
 ● potraviny Hruška, Tovární
 ●  potraviny Smíšenka 
Šuleková, Sokolská ul.

RYCHVALD A DOLNÍ 
LUTYNĚ: kulturní dům

OKO 2015: Zdarma 
a barevné

Provoz radnice
Bohumínská radnice bude 

letos na Silvestra pro veřej-
nost otevřena pouze do 12 
hodin. Další omezení se týká 
pátku 2. ledna, kdy bude mít 
radnice celoúřadovou dovo-
lenou. Obě budovy budou 
uzavřeny a v provozu nebu-
dou žádné agendy. (red)

Velká kola 
do sběrného dvora

Město ve spolupráci s BM 
servisem, který provozuje 
sběrné dvory komunálního 
odpadu, zavádí novou službu. 

Na žádost některých občanů 
je od prosince možné ode-
vzdávat do sběrného dvora 
i velké pneumatiky z pracov-
ních strojů. Až dosud se zde 
přijímaly pouze pneumatiky 
osobních vozů a motocyklů. 
Tato služba je zdarma, ovšem 
s omezením počtu odevzda-
ných kusů. Ročně na pět 
pneumatik. Nově nabízená 
možnost množstvím limitová- 
na není, ale zato je placená. 
Za odevzdání velké pneuma-
tiky z traktoru se platí 150 
korun, za pneumatiku od ná-
kladního auta je poplatek 
100 korun.  (red)
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jednotka dobrovolných hasi-
čů ze Starého Bohumína. Ta 
má totiž jako jediná ve městě 
specifi kaci JPO3, takže může 
vyjíždět k zásahům spolu 
s profesionály i do sousedních 
obcí. Starobohumínští obdr-
želi dýchací přístroj Dräger 
a dvě radiostanice. Ty jsou 
specifi cké tím, že umožní ne-
jen spojení mezi jednotlivými 
bohumínskými jednotkami, 
slouží zároveň k přímému 

kontaktu s krajským 
hasičským záchran-
ným sborem. To dosa-
vadní vysílačky dob-
rovolných hasičů , 
které zůstávají v jejich 
výbavě, neumí. Fungu-
jí na lokální frekvenci.

„Hasičský záchran-
ný sbor Moravskoslez-
ského kraje patří k nej-
lépe vybaveným v re- 
publice a kraj dělá vše 
pro to, aby tomu tak 

bylo i nadále,“ uvedl na akci 
hejtman Miroslav Novák. 
Dodal, že letos už kraj věno-
val hasičskému záchrannému 
sboru 150 kondenzačních 
vysoušečů za 1,2 milionu 
a  krajskému ředitelství poli-
cie poskytl dotace ve výši 
zhruba šesti a půl milionu.
Petra ŠPORNOVÁ, Pavel ČEMPĚL

Stany se samonosnou 
konstrukcí, radiostanice, 
hydraulická vyprošťovací 
zařízení, tlakové lahve 
i dýchací přístroje. 
Moderní techniku za více 
než dvanáct a půl milionů 
darovali 9. prosince 
v Ostravě zástupci kraje 
profesionálním 
a dobrovolným hasičům 
i republikové policii.

Krajský hasičský záchran-
ný sbor obdržel od hejtman-
ství vybavení v hodnotě 1,7 
milionu, jednotky dobrovol-
ných hasičů na severní Mora-
vě vybavení za 10,7 milionu. 
Policii věnoval kraj samona-
fukovací stan s příslušen-
stvím za jednašedesát tisíc.

Zákon mění (nejen) přepisy vozidel
Od ledna čeká motoristy mnoho novinek, které přináší novela zákona 
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Řada změn se týká 
například přihlašování ojetých vozidel. Tou nejzásadnější bude nutná 
přítomnost obou aktérů prodeje, prodávajícího i kupujícího, u přepisu. 

Protože si mnoho zájemců kupuje vozy 
třeba z druhého konce republiky, pama-
tuje novela i na to. Úřadem, kam se bude 
muset původní i nový majitel vozu do-
stavit, je ten ve správním obvodu  prodá-
vajícího. Pokud některý z nich nemůže 
přijít osobně, musí poskytnout ověřenou 
plnou moc, případně tuto skutečnost 
sdělit úřadu elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem. Nového 
vlastníka bude třeba zapsat do deseti 
pracovních dnů. Kdo tak neučiní, dopustí 
se přestupku, za který je možno uložit ve 
správním řízení pokutu až do 50 tisíc.

K převodu auta je potřeba přinést 
protokol o evidenční kontrole, který 
nově nesmí být starší než čtrnáct dnů, 
velký i malý technický průkaz a zelenou 
kartu pojištění vozidla. Správní poplatek 

za registraci se u osobního motorového 
vozidla nemění, zůstává 800 korun. 
U vozidel jednotlivě dovezených v rámci 

EU budou žadatelé oproštěni od placení 
poplatku za schválení technické způso-
bilosti (zadní strana velkého technické-
ho průkazu). Dosud tento poplatek činil 
1.500 nebo 2.000 korun. 

Novela přináší i nové pojmy. Napří-
klad zánik vozidla (v současnosti trvalé 
vyřazení z registru) a vyřazení z registru 
(v současnosti známý jako depozit). 
Dnes je v depozitu uloženo mnoho zna-
ček vozidel, která už fyzicky neexistují. 
I na to zákon pamatuje. Motoristé, kte-
ří uložili značky na úřad (do depozitu), 

musí do konce roku 2015 nahlásit, kde 
se vůz nachází. Pokud tak neučiní, vozi-
dlo bude považováno za zaniklé, tedy 
bez možnosti uvést jej znovu do provo-
zu. Zánik se bude vztahovat i na vozidla, 
která jsou v současné době v »polopře-
vodu« neboli odhlášce – původní vlast-
ník je odhlásil, nový však dosud nezare-
gistroval. Aby vozidla nezanikla, mají 
noví majitelé čas na zaregistrování nej-
později do 30. června 2015.  

Kontroverzní novinka se týká také 
registračních značek, lidově »espéze-
tek«. Ty se už totiž po přepisu nebudou 
měnit, a to ani v případě, že má původ-
ní značka identifi kační iniciálu jiného 
kraje než region nového vlastníka. 
K výměně je možné přistoupit pouze 
v případě poškození, odcizení nebo ztrá-
ty značek. Na značky se nově už nebude 
vylepovat zelená známka o absolvování 
emisního měření.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

DOPRAVNÍ NOVINKY

Kraj věnoval hasičům a policii novou techniku

Techniku věnovanou krajem byli 
v Ostravě převzít vedoucí organi-
zační odboru radnice Miroslava 
Šmídová a velitel starobohumínské 
hasičské jednotky Jan Hanusek. 
Darovanou halu už bohumínští 
hasiči využívají místo garáží, které 
se teprve staví. 

Foto: HZS MS kraje
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Mezi obdarovanými byli 
pochopitelně také zástupci 
Bohumína. Profesionálové 
z jednotky v Jateční ulici získa- 
li multifunkční halu, do níž se 
vejdou dvě nákladní vozidla. 
Halu dostala jednotka s před-
stihem, aby měly kde parkovat 
její vozy po dobu výstavby no-
vých garáží. Potřebnou tech-
niku si z Ostravy přivezla také 
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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. Budovatel-
ská 296, číslo bytu 1, kate-
gorie I., 1. patro. Zděný za-
teplený nízkopodlažní dům 
v klidném prostředí, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,15 m2, celková 
plocha bytu 48,15 m2. Pro-
hlídka 5.1. v 14.45–15.00 
hodin a 6.1. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace se koná 7.1. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Okružní 
1061, číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Nízká cihlová zástav-
ba se nachází v blízkosti centra 
města, obchodů a autobusové 
zastávky. Byt malých rozměrů 
se zrekonstruovanou koupel-
nou. Plocha pro výpočet ná-
jemného 21,46 m2, celková 
plocha bytu 22,41 m2. Prohlíd-
ka 6.1. v 8.15–8.30 hodin a 7.1. 
v 14.30–14.45 hodin. Licitace 
se koná 7.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 7, kategorie 
I., 2. patro. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci 
s funkcí domovníka, plastová 
okna, balkon. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,70 
m2. Prohlídka 5.1. v 14.15–
14.30 hodin a 6.1. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace se koná 
7.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 
426, číslo bytu 13, kategorie 
I., 3. patro. Panelový dům 
s plastovými okny a funkcí 
domovníka. V roce proběhne 
celková rekonstrukce domu 
včetně zateplení. Plocha pro 
výpočet nájemného 33,05 m2, 

celková plocha bytu 33,05 
m2. Prohlídka 5.1. v 15.15
–15.30 hodin a 6.1. v 9.15–
9.30 hodin. Licitace se koná 
7.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 38, katego-
rie I., 7. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
kruhového objezdu a autobu-
sového stanoviště, plastová 
okna. K bytu náleží balkon. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,86 m2, celková plocha 
bytu 31,18 m2. Prohlídka 12.1. 
v 14.15–14.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 12.1. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 
84, číslo bytu 3, kategorie I., 
2. patro. Nízká cihlová zástav-
ba v centru města, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,50 m2, celková 
plocha bytu 57 m2. Prohlídka 
7.1. v 15.30–15.45 hodin a 8.1. 
v 8.00–8.45 hodin. Licitace 
se koná 12.1. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnic-
ká 555, číslo bytu 1, katego-
rie II., 1. patro. Nízká cihlová 
zástavba ve Skřečoni se za-
teplenými štítovými stěnami, 
byt má malý balkon, plastová 
okna a plynové lokální tope-
ní. Plocha pro výpočet nájem-
ného 60,15 m2, celková plo-
cha bytu 60,70 m2. Prohlídka 
7.1. v 14.15–14.30 hodin a 8.1. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 12.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 
916, číslo bytu 4, kategorie 
I., 2. patro. Nízká cihlová zá-

stavba v klidném prostředí 
poblíž centra města, v bytě je 
provedena generální oprava 
elektroinstalace, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,15 m2, celková 
plocha bytu 52,09 m2. Pro-
hlídka 7.1. v 15.00–15.15 ho-
din a 8.1. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace se koná 12.1. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnic-
ká 519, číslo bytu 4, katego-
rie II., 2. patro. Nízká cihlová 
zástavba se zateplenými ští-
tovými stěnami a lokálním 
vytápěním na plyn, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 54,40 m2, celková 
plocha bytu 60,40 m2. Pro-
hlídka 6.1. v 9.00–9.15 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 12.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 69, katego-
rie. I., 12. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
autobusového stanoviště, 
plastová okna. K bytu náleží 
balkon. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,89 m2, celková 
plocha bytu 68,46 m2. Pro-
hlídka 12.1. ve 14.00–14.15 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 12.1. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytůMístní akční 
skupina 

Bohumínsko 
je spolkem

V úterý 9. prosince 
proběhla v Bohumíně 
už šestá valná hromada 
Místní akční skupiny 
Bohumínsko.

Schůze se zúčastnilo čtyři-
advacet z celkových devěta-
dvaceti členů. Během jednání 
byli přijati další dva zájemci 
o členství, nezisková organi-
zace a podnikatelka v země-
dělství. Partnerství MASky 
nyní tvoří jednatřicet členů.

Hlavním bodem valné hro-
mady byla transformace záj-
mového sdružení právnic-
kých osob na spolek. Rovněž 
bylo schváleno nové znění 
stanov spolku. Členem spolku 
se nyní může stát také fyzická 
osoba. Změna stanov je dal-
ším krokem k získání certifi -
kátu o standardizaci MAS, 
který je podmínkou pro žá-
dost o schválení integrované 
strategie území Bohumínska 
a následné využívání zdrojů 
z evropských fondů k rozvoji 
regionu.
Členové rovněž zvolili sed-

mičlenný programový výbor 
jako rozhodovací a statutární 
orgán spolku a tříčlennou 
kontrolní komisi. Předsedou 
výboru byl zvolen místo-
starosta Bohumína Lumír 
Macura, místopředsedou 
starosta Dolní Lutyně Pavel 
Buzek.

Místní akční skupiny, kte-
rých je v České republice už 
přes 170, se připravují na vy-
užití zhruba 15,5 miliardy 
korun z Programu rozvoje 
venkova, Operačního pro-
gramu zaměstnanost a Inte-
grovaného operačního pro-
gramu 2014–2020.  Na 
každou MASku by tak měla 
připadnout částka 80–100 
milionů.

Lumír MACURA, předseda 
programového výboru

Plachtovací vyhláška končí
Bohumínští zastupitelé zrušili vyhlášku 
z roku 2011, která řešila povinnosti při 

přepravě sypkých materiálů. 

Ta stanovila povinnost zaplachtovat vozidla, 
která převážejí zeminu, písek, cihly, zeměděl-
ské plodiny, uhlí či další materiály, které mo-
hou prášit nebo se usypávat na silnici. 

Vyhlášky v podobném znění, jejichž smys-
lem bylo snižování prašnosti ve městech, při-

jala řada obcí. Bohumín ji před schválením 
řádně konzultoval s Ministerstvem fi nancí, 
které proti ní nemělo žádné výhrady a odsou-
hlasilo ji. Nyní však stejné ministerstvo vydalo 
doporučení tyto vyhlášky zrušit. Jsou podle 
něj nadbytečné, protože tuto problematiku 
řeší přímo zákon o provozu na pozemních 
komunikacích. Bohumínští zastupitelé re-
spektovali doporučení ministerstva a na svém 
prosincovém jednání obecně závaznou vy-
hlášku zrušili. Vyhláška tak k novému roku 
končí.  (red)
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 ●  Odpoledne 28. listopadu 
narazila hlídka u benzinové 
pumpy v Ostravské ulici na 
nestandardně zaparkovaný 
mercedes. Ověřením v poli-
cejních databázích strážníci 
zjistili, že jde o kradené vozi-
dlo. Případ proto na místě 
předali hlídce Policie ČR.

 ● V Lidické ulici přistihla 
hlídka 3. prosince tři muže, 
kteří zde rozebírali starší led-
nici. Kovové části chtěli zpe-
něžit ve sběrně, plasty a ne-
prodejné součástky naházeli 
do křoví. Černou skládku tak 
museli uklidit a za bezohled-

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

né počínání si vy-
sloužili blokové 
pokuty.

 ● Dopoledne  6 . 
prosince vyrazili strážníci na 
kontrolu sklepních prostor 
v Nádražní ulici, odkud se ok-
nem valil tmavý dým. Ukáza-
lo se, že kouř vznikl při zatá-
pění  v  domovním kotl i . 
Překvapením však bylo, že se 
ve sklepě ukrýval muž, po 
kterém bylo vyhlášeno celo-
státní pátrání. Hledaného 
hlídka předvedla na policejní 
oddělení.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Maják městské policie

Rok 2014 pobavil jízdou 
na střeše nebo v kufru
Nuda na úřadě? Ale kdeže! Každou chvíli se úředníci 
právního a živnostenského odboru setkávají s případy, 
nad kterými lze jen kroutit hlavou nebo se od srdce 
zasmát. Také tento rok pár takových kuriozit přinesl. 

Člověk se občas nejen po-
baví, ale i poučí. Třeba jak 
efektivně využít kapacitu 
osobního auta. To předvedla 
v létě posádka vozu jedoucí-
ho od baru Flamingo Štefá-
nikovou ulicí. Strážníci auto 
zastavili, protože jelo bez 
registračních 
značek. A také 
proto, že je-
den z pasažérů cestoval na 
střeše. Po zastavení navíc 
vystoupil z auta jeho majitel 
a začal před zraky policistů 
nasazovat »espézetky«, jako 
by se nechumelilo. Přesněji 
řečeno »vystoupil« z kufru 
auta. A aby toho nebylo má-
lo, šofér neměl řidičák a na-
foukal 1,3 promile. Když se 
hlídka otázala majitele auta, 
proč vůz takovému člověku 
svěřil, jen pokrčil rameny: 
„Měl vypito nejmíň.“ 

Většinou se lidé snaží 
sankci za každou cenu vy-
hnout. Jsou však i tací, kteří 
o pokutu sami zažádají. Jako 
v případě vztahového trojú-
helníku, kdy o dívku soupeřil 
její bývalý a současný přítel. 
Ten skončil na ošetření v ne-

mocnici, když jej dívčin ex 
kopl do obličeje. Při projed-
návání incidentu už ale na-
padený věc zlehčoval. Prý se 
skoro nic nestalo, byla to 
náhoda a nepřeje si sokovo 
potrestání. Úředník se už 
chystal přestupek odložit, 

jenže »útoč-
n í k «  s  t í m 
nesouhlasil. 

Dobrovolně se přiznal, že 
nového dívčina amanta kopl 
schválně a požadoval své po-
trestání, aby neutrpěla jeho 
čest. Za pár minut už odchá-
zel z úřadu s pokutovým blo-
kem a nezraněnou pýchou.

Kuriozity se nevyhýbají ani 
evidenci obyvatel. Začátkem 
listopadu sem přišel muž ve 
středních letech žádat o výpis 
z rejstříku trestů. Úřednici za-
skočil lišáckým požadavkem, 
zda mu jej může vytisknout 
čistý. Vše se vysvětlilo posléze, 
když z počítače vyjely dvě 
stránky popisu jeho bohaté-
ho kriminálního života. Ale 
ani poté muž neztrácel hu-
mor a optimismus: „Nevadí, 
nějak to ve fabrice ukecám.“

David GORGOL

STALO SE

Bez řidičáku a ve voze, který nemá šanci projít technickou 
kontrolou, zadrželi strážníci počátkem prosince hříšníka 
(28) z Dolní Lutyně. Ten se hlídce snažil uprchnout, ale 
po krátkém pronásledování skončil s pouty na rukou.

Auto s vytlučeným zadním 
oknem a plachtami místo 
bočních okének okamžitě 
upoutá. A neušlo ani pozor-
nosti strážníků. Šofér si toho 
byl vědom, a tak se snažil 
hlídce ujet. Marně. Jeho ne-
zdařený únik skončil 2. pro-
since na křižovatce ulice 
Jana Palacha a Seifertovy.

Provinilce si  převzala 
republiková policie a záhy 
vyšlo najevo, že má na kontě 
vroubků povícero. Letos mu 

soud vyslovil roční zákaz říze-
ní, ale muž si z toho očividně 
nic nedělal a jezdil dál. Prove-
dený drogový test navíc ukázal, 
že byl pirát silnic pod vlivem 
opiátů. Nyní se bude ze svých 
deliktů zpovídat ve zkráce-
ném řízení. Jeden z »trestů« 
přišel okamžitě. Protože byl 
bez řidičského průkazu zadr-
žen opakovaně a hrozilo, že 
by za volant sedal opětovně, 
policie mu jeho vůz zabavila.

(tch)

Postrach silnic konečně přišel o »auto«

Strážníci zadrželi řidiče, který jezdil pod vlivem drog, bez řidičáku 
a v pofi derním samohybu.  Foto: Pavel Čempěl
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Stavba úrovňového 
přejezdu v Drátovenské 
ulici postupuje mílovými 
kroky. V nejbližších 
dnech se sem dokonce 
po sedmi měsících vrátí 
provoz. Ovšem v omezené 
míře, staveništěm budou 
moci projížděj autobusy 
a vozy integrovaného 
záchranného systému, 
tedy hasiči, policie nebo 
záchranka.

Po bývalé »myší díře«, 
podjezdu pod železniční tratí, 
už není ani památky. V místě 
stavbaři navršili val a náklad-
ní vlaky už tudy jezdí po kla-
sickém železničním svršku. 
A brzy, už od 20. prosince, tu 
začnou jezdit vozy i po silnici. 
Stavební fi rma v okolí přejez-
du položila asfaltový koberec 
a probíhají dílčí úpravy, na-
příklad osazení dopravních 
značek, aby mohl úsek přejít 
do provizorního užívání.

Na přejezdu fi nišují práce k jeho provizornímu otevření.  Foto: Pavel Čempěl

Na Drátovenskou ulici se vrátí autobusy

Zprovoznění ulice pro au-
tobusovou dopravu má nejen 
praktické, ale i ekonomické 
důvody. Linka mezi Bohumí-
nem a Ostravou už nebude 
muset jezdit po delší objízd-
né trase a dopravci se sníží 
náklady. Vozy integrovaného 

záchranného systému, u kte-
rých rozhoduje čas, se zase 
v případě potřeby rychleji 
dostanou na potřebné místo.

Rozestavěný úsek Dráto-
venské ulice budou moci od 
20. prosince kromě zmíně-
ných vozů využívat i automo-

bily, které zajíždějí do areálu 
firmy AWT Rosco. Jejich 
řidiči se sice na samotný pře-
jezd nedostanou, ale bude 
jim zpřístupněn příjezd od 
centra, aby mohli odbočit na 
ulici K Vypařovačce. 

Pavel ČEMPĚL

Milý Ježíšku, pod stromeček si přeji...
Vánoce jsou sice svátkem křesťanským, ale kouzlu období pohody, 
vlídnosti a obdarovávání propadne takřka každý. Zejména ti nejmenší, 
protože sváteční výzdoby, voňavého cukroví či koled se děti rok co rok 
vysloveně nemohou dočkat. A co teprve dárečků pod stromečkem, jejichž 
seznam děti každoročně posílají Ježíškovi. 

Co do svých seznamů napsali letos, 
jsme se zeptali tříletých capartů z mate-
řinky ve Skřečoni. Ti tentokrát nechali 

společný dopis s přáníčky za oknem 
mateřské školy. Kluci si do školky přáli 
stavebnici nebo opravářské nářadí, děv-

čátka panenky a nábytek. Každé z dětí 
ale samozřejmě nechalo, za oknem nebo 
ve schránce, dopis pro Ježíška i doma. 

A co že by to děti našly pod stromeč-
kem nejraději? Čtěte přání našich čtr-
nácti malých »respondentů«:

VÁNOČNÍ MINIANKETA

Tank na 
dálkové 

ovládání, 
který umí 

i střílet.

Koníka 

a také 

robota.

Dálkově 

ovládané 

auto.

Velikán-

skou 

panenku.

Hasičské 

auto.

Letadlo, 

které by 

mohl řídit.

Plyšového 

koníka.

Policejní 

vůz.

Formuli 

nebo 

závodní 

vůz.

Oblíbené 

dinosaury.

Zvoneček, 

který umí 

cinkat.

Udělá jí 
radost 
každý 

dáreček, 
který 

dostane.

Koníka 

na hraní. 

Sbírku 

autíček.

Ríša

Maxim

Adámek

Baruška

 Vojtíšek

Lukášek

Verunka  

Liborek

Mareček 

Maxík

Šimon 

Kristýnka

Kristýnka

Radim

A co si 

přejí pod 

stromeček

vaše děti?
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Stop gamblerství v celém Bohumíně
Žádný seznam ulic, zákaz hracích automatů bude celoplošný. Zastupitelé v prosinci 
schválili novou vyhlášku, kterou se zakazuje provozování loterií a jiných podobných 
her. Ta bude od nového roku platit na celém území Bohumína.

Do boje s hazardem se Bo-
humín pustil v roce 2005, kdy 
zde začala platit první proti-
gamblerská vyhláška. Obsa-
hovala seznam ulic, kde není 
možné hrací automaty a poz-
ději také moderní videotermi-
nály provozovat. Seznam ulic 
se postupem let rozšiřoval, 
naposledy letos v květnu. V září 
však vydal Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže stano-
visko, podle kterého by obce 
neměly při re-
gulaci hazar-
du zvýhodňo-
vat určitého provozovatele 
a narušovat tak volnou soutěž 
trhu. Po několikaletých bojích 
města s provozovateli termi-
nálů a ministerstvem fi nancí 
se zastupitelé rozhodli hazard 

na celém území našeho města 
zakázat a ukončit tímto dlou-

holeté spory. 
Zrušili dosa-
vadní vyhláš-

ku se seznamem ulic a přijali 
novou. Ta stanoví zákaz pro-
vozování loterií a podobných 
sázkových her na celém území 
města Bohumína. Přijetí vy-
hlášky, která vstoupí v plat-

nost po novém roce, ale 
neznamená, že v jediném 
okamžiku všechny automaty 
či videoterminály z restaurací 
zmizí. Řada provozovatelů má 
vydaná platná povolení k pro-
vozování loterijní činnosti. 
Automaty se tak budou vytrá-
cet postupně, jakmile jejich 
povolení vyprší. Toto se však 
netýká případů, kdy videoter-
minály povolilo ministerstvo 
fi nancí protiprávně a probíhá 
řízení o jejich okamžitém 
zrušení.  (tch, egi)

K VĚCI

Každá žena může být svým způsobem krásná. Na to 
klade důraz soutěž Miss Karvinsko, v níž nejde o věk, 
míry či rodinný stav. Letos měl v okresní soutěži mezi 
desítkou fi nalistek své želízko v ohni i Bohumín. 
Dagmar Bratovanova (32), zdravotní sestřička, toho 
času na mateřské dovolené, nakonec vybojovala 
stříbrnou korunku.

Novopečená první vicemiss 
Karvinska pochází z Orlové, 
už jedenáct let ale bydlí v Bo-
humíně.  Ráda se věnuje 
sportu, především kolektiv-
nímu. Baví ji volejbal, bad-
minton nebo squash. Profesí 
je všeobecnou zdravotní 
sestrou chirurgické JIP bo-
humínské nemocnice. Nyní 
však díky sedmnáctiměsíční 
Natalii plní jiné poslání, je 
mámou na plný úvazek.

Atmosféru soutěží královen 
krásy okusila Dagmar už jako 
náctiletá slečna. Její výška a 
ladné křivky ji téměř předur-
čovaly k účinkování na pře-
hlídkových molech. A tak to 

i díky zdravému hecování 
spolužáků zkusila, dokonce 
se probojovala do semifi nále 
České miss a dalších prestiž-
ních soutěží. „Byla to zajíma-
vá zkušenost, ale přesto mě 
molo nijak nelákalo. Jsem 
spíše introvert. Chtěla jsem 
studovat, svou budoucnost 
jsem viděla ve zdravotnictví,“ 
svěřila se Dagmar Bratovano-
va. Přesto si nakonec šerpu 
a korunku z jedné soutěže od-
nesla. Na sklonku listopadu 
bodovala v projektu Miss Kar-
vinsko pro ženy nad 25 let.

O soutěži se Dagmar dozvě-
děla na facebooku. Po třech 
castinzích se probojovala až 

Dagmar Bratovanova se sedmnáctiměsíční dcerkou Natalií. 
Foto: Pavel Čempěl

Držitelky dvou nejcennějších korunek v letošní soutěži Miss Karvinska. 
Dagmar Bratovanova z Bohumína a Monika Ociepková z Těrlicka. 

Foto: Agentura Passion Fashion

do fi nále, které proběhlo 29. 
listopadu v karvinském kul-
turním domě. „Až tam na mě 
dolehl stres. V sále byli rodiče, 
příbuzní, známí. Byla to velká 
zodpovědnost a nechtěla jsem 
je zklamat,“ přiznala bohu-
mínská misska, která zaujala 
porotu nejen v klasických 
módních disciplínách, ale ze-
jména v té volné. Protože tra-
diční zpěv nebo tanec nejsou 
její doménou, vsadila na to, 
co skutečně umí. Půjčila si 
fi gurínu, nemocniční stejno-

kroj a na pódiu vystřihla ukáz-
ku kardiopulmonální resusci-
tace. „Byla to vlastně komická 
i poučná scénka. Jak poskyt-
nout první pomoc pacientovi 
se zástavou srdce,“ komento-
vala své vystoupení Dagmar 
Bratovanova, držitelka stří-
brné korunky soutěže Miss 
Karvinsko 2014. V té letos 
patří prvenství Monice Ociep- 
kové z Těrlicka, třetí místo 
plus titul miss sympatie zís-
kala Ivana Renzová.

Pavel ČEMPĚL

Okouzlila šarmem i záchranou pacienta
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Objekt, který za parkem 
v Koperníkově ulici 
provozuje krajský 
Domov Jistoty, slaví 
80 let existence. 

Dům postavila v roce 1934 
Kongregace sester služebnic, 
která využila nabídky města. 
To nabízelo pozemek jako 
dar tomu, kdo zde postaví 
domov pro přestárlé. V listo-
padu 1934 se do charitního 
domu přestěhovaly první tři 
sestry, a protože byl objekt 
prostorný, přesunuly sem 
také sídlo provincie a byl zde 
otevřen noviciát.

V 50. letech byly domy 
sester postupně ruše-
ny, jen v Novém Bo-
humíně mohly zůstat 
a pečovat o nemoc-
né.  Objekt  však 
přešel do vlastnictví 
státu. Sestry zde 
ještě řadu let půso-
bily, nakonec se ale 
v roce 1971 přestěho-
valy do vlastního ře-
holního domu ve Starém 
Bohumíně.

Dům slouží potřebným už osmdesát let

Objekt v Koperníkově ulici 
dál fungoval jako domov dů-
chodců. Až v roce 1999 se 
jeho účel změnil na zařízení 
pro mentálně postižené do-

spělé. V roce 2003 přešla 
funkce zřizovatele na krajský 
úřad a v současnosti plní 
funkci domova se zvláštním 
režimem. (erh)

Dřevorubci jako předvoj zahradníků
V lokalitě na Faji na podzim skončila třetí etapa výsadby izolační zeleně a už je 
v běhu čtvrtá. Ta je situována do Skřečoně, kde se už před dvěma lety v rámci první 
etapy podařilo zalesnit Nové Pole a doplnit skladbu dřevin v Gliňoči. Tentokrát se 
bude zelená bariéra vysazovat mezi ulicí 1. máje a areálem továrny Rockwool.

Nové dřeviny se ve Skřečo-
ni budou sázet po dohodě na 
pozemcích Rockwoolu. Na 
parcelách po bývalé rodinné 
zástavbě se zazelená dvě stě 
stromů a osm set keřů. Ještě 
před výsadbou ale bylo třeba 
v lokalitě vymýtit přestárlé 
stromy z bývalých zahrad. 
Kácení zde proběhlo počát-
kem prosince a týkalo se asi 
padesátky převážně ovoc-
ných stromů. Později jejich 
místo zaujmou dřeviny, které 
mnohem lépe plní »izolační« 
funkci. Odhadované náklady 
na čtvrtou etapu výsadby jsou 
1,1 milionu a většinu investic 
pokryje stejně jako v přede-
šlých etapách evropská dotace.

Stromy se ve Skřečoni za-
čnou sázet na jaře a tak jako 
v předchozích případech je 

velmi důležitá jejich skladba. 
Hlavním faktorem při výběru 
je schopnost dřevin zachycovat 
velké množství prachových 

částic a pevných nečistot. 
Obzvlášť silný filtrační úči-
nek mají listy (asimilační 
orgány) s drsným, ochmýře-

ným nebo dokonce lepkavým 
povrchem. Listnaté stromy 
zachytí v celoročním souhrn-
ném objemu více nečistot 
než jehličnany a také se jim 
v našich podmínkách lépe 
daří. Listnáče jsou také mno-
hem vhodnější z hlediska 
zachycování toxických che-
mických látek z ovzduší. Ze-
lenou bariéru proto v Bohu-
míně tvoří především javory, 
duby, lípy či jinany, ale také 
habry, osiky, jasany, břízy 
nebo jeřáby.

Výběr vhodných dřevin 
hraje podstatnou roli také 
z dalšího hlediska. Podmín-
kou přidělení dotace na vý-
sadbu izolační zeleně totiž 
bylo, že pro výsadbu budou 
využity dřeviny, které mají 
velmi velkou schopnost celo-
ročního zachycování nečistot 
a že tyto dřeviny budou 
schopny v dané lokalitě růst.

Pavel ČEMPĚL,
 Ľubica JAROŇOVÁ

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Archiv a Pavel Čempěl
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Nezapomenutelní pedagogové gymnázia
Uplynulo už dvacet let 

od momentu, kdy v lednu 
1994 zemřel Miloslav Lá-
tal. Vyučoval zeměpis a děje-
pis. Jeho studenti na něj vzpo-
mínají jako na »chodící ency- 
klopedii«. Po téměř celoživot-

ním pedagogickém působení na zdejším gym-
náziu si užil v kruhu své rodiny i zasloužené 
penze. V pedagogickém sboru byl kolegou pana 
profesora Františka Živného, jehož jméno nese 
bohumínské gymnázium od roku 1995.

Na podzim 1994 zemřela po těžké ne-
moci v 53 letech Eliška Halšková. Do 
Bohumína nastoupila v roce 1977, učila jazyk 
český a dějepis. Byla přísná, ale spravedlivá. 
A smysl pro humor jí nechyběl ve sborovně 
ani ve třídách se studenty.

V prosinci téhož roku jsme se napo-
sledy rozloučili s Janem Niklem. V Bo-

humíně začínal svoji pedagogickou dráhu 
v roce 1963. Stal se pro spoustu absolventů 
ikonou fyziky a hlavně chemie. V roce 1990 
se vrátil do rodného Vracova na Jižní Mora-
vu. Stal se ředitelem Střední průmyslové ško-
ly potravinářské v Bzenci. Podlehl těžké 
mozkové příhodě v nedožitých 54 letech.

V roce 2004 zemřel Josef Semer. I on 
byl kolegou Františka Živného. Na zdejším 
gymnáziu vyučoval v letech 1954 – 1986 pře-
devším matematiku, ale také jazyk český, 
francouzštinu a deskriptivní geometrii. Byl 
matematikem s obrovským fi lozofi ckým cítě-
ním a přehledem v humanitních oborech.

I když se v současné době podle školských 
zákonů oslovení profesor/ka nepoužívá, do-
volíme si následující: „Páni profesoři a paní 
profesorko, děkujeme vám, že jsme s vámi 
mohli být a mohli se od vás učit!“

Kolektiv bývalých zaměstnanců gymnázia

Hlavolamy z Bohumína, co kus, to unikát
V dětství si coby čtenář 
Foglarovek osahal »ježka 
v kleci«, později Rubikovu 
kostku, aby se nakonec 
sám vydal ve stopách 
jejich tvůrců. Karel 
Gonsior (56) z Bohumína 
se už řadu let věnuje 
vymýšlení a tvorbě 
hlavolamů a patří v tomto 
směru k české špičce. 
Ročně vzejdou z jeho 
dílny dva až tři originální 
kousky, které nemají ve 
světě obdoby.

Tuctovost, sériová produk-
ce, to jsou výrazy, které Karel 
Gonsior, profesí vedoucí tech-
nik kvality v drátovnách, ne-
zná. Jeho cílem je naopak 
vytvářet unikáty. „Spoustu 
času zabere už jen hledání 
neokoukaného námětu. Hod-
ně mě v tomto směru inspi-
ruje historie a starodávná 
architektura,“ svěřil se Gon-
sior. Jeho nejnovějším poči-
nem je proto anglický Stone-
h e n g e ,  k t e r ý  d o p lňu j e 
tématickou kolekci hlavola-
mů z bukové překližky ztvár-
ňujících historické stavby - 
mayskou pyramidu, aténský 
Parthenón nebo římské Ko-
loseum. Stonehenge Gonsior 
veřejnosti poprvé představil 
v říjnu na 12. mezinárodním 
setkání výrobců a sběratelů 
hlavolamů a jiných kuriozit 

v e 
Větřkovicích na Opavsku. 
Karel Gonsior zde vystavuje 
pravidelně a festival je vlast-
ně jedinou příležitostí, kdy 
mohou zájemci jeho díla 
zhlédnout.

Bohumínský nadšenec 
hlavolamy nejen tvoří, ale 
také je sbírá. „Kolekci ne-
mám nijak obsáhlou, zkuše-
ným sběratelům nemůžu 
konkurovat, ale o díla jiných 

autorů se zajímám proto, 
že jsou pro mě inspirací. Ať 
už použitými materiály nebo 
principy jejich řešení,“ uvedl 
Karel Gonsior. 

Hlavolamy se dělí do zhruba 
čtyřiceti kategorií, ty z dílny 
bohumínského tvůrce patří 
do skupiny kombinačních. 
Průměrně zkušený řešitel 
s prostorovou představivostí 
je dokáže složit za jednu až 
dvě hodiny. Autor ale dokáže 

slo-
žitost 

svých děl přizpůsobovat 
okolnostem. Když se napří-
klad letos v létě stal dědeč-
kem, vyrobil »dětský« hlavo-
lam pro svou vnučku nazvaný 
Fontána pro Barborku.

Pavel ČEMPĚL

Karel Gonsior byl hostem Studia B, 
kde představil svá díla i sběratelské 
kousky.  Foto: Pavel Čempěl

Den otevřených 
dveří v gymnáziu

Gymnázium Bohumín po-
řádá v sobotu 17. ledna od 9 
do 12 hodin den otevřených 
dveří pro žáky základních 
škol, jejich rodiče a veřej-
nost. Přístupny budou nové 
odborné učebny, laboratoře, 
posilovny, multimediální 
přednáškový sál, tělocvična, 
relaxační zóny. Zájemci o stu-
dium se dozvědí informace 
o přípravných kurzech k při-
jímacím zkouškám z mate-
matiky a českého jazyka, kte-
ré škola pořádá pro žáky 
pátých a devátých tříd.  (red)

POZVÁNKA
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Matematika zábavnou a praktickou formou
Žáci objevují matematiku sami a baví je to! Připadá 
vám to nemožné? Máte pocit, že pro děti je matematika 
ještě i dnes strašákem a nepřítelem? V Benešově škole 
tomu tak rozhodně není.

Hodiny matematiky ve ško-
le se postupně mění. »Bene-
šovka« už dva roky vyučuje 
matematiku podle metody 
profesora Milana Hejného. 
„Matematika není o rychlém 
a správném počítání. Je o kva-
litě myšlení. Rychle a spoleh-
livě umí počítat každá kalku-
lačka. Tuto schopnost na trhu 
práce vaše dítě v budoucnu 
neprodá. Co je a bude stále 
více žádáno, je schopnost řešit 
problémy a komunikovat. 
Naše metoda učí obojí,“ vy-
světluje autor metody profe-
sor Hejný.

V Benešově škole se poprvé 
s touto metodou setkali žáci 
loňské první třídy pod vede-
ním učitelky Simony Zdvom-
kové. Dnes jsou z nich zkušení 
druháci a my, učitelé, máme 
možnost hodnotit. Je zřejmé, 
že se děti na výuku matematiky 
těší. Snaží se samostatně hle-
dat postupy a řešení úloh, své 
myšlenky a názory si vzájemně 
vysvětlují a objasňují. A při tom 
všem samozřejmě také počítají.

V letošním školním roce 
touto metodou opět vyučuje-
me v první třídě. Na základě 
doporučení profesora Hejné-
ho jsme jeho metodou začali 
nově vyučovat také ve třetí 
a šesté třídě. Učitelé absolvo-
vali školení a zúčastnili se 
matematických konferencí 
vedených lektory z týmu pro-
fesora Hejného. Tam se po-

drobně seznámili s metodikou 
výuky, konkrétními postupy 
a s jednotlivými prostředími, 
v jejichž rámci výuka probíhá. 
Nutností je používání interak-
tivních učebnic a tabulí.

Na třídních schůzkách dis-
kutujeme s rodiči o principech, 
výhodách a úspěších této 
metody a pro zájemce jsme 
uspořádali ukázkové hodiny. 

V moderním a Minister-
stvem školství, sportu a tělový-
chovy podporovaném trendu 
výuky matematiky budeme 
pokračovat. Od příštího roku 

se k letošní prvňáčkům, žá-
kům 2. A, třeťákům a žákům 
6. B přidají další prvňáčci 
a nově také děti současné 2. 
B, které se zatím učily tradiční 
matematiku. Metody profesora 
Hejného budeme postupně 
zařazovat i na druhý stupeň.

Stanislava KRPCOVÁ, 
zástupkyně ředitele

-
-
u
e 
u 

Učitelka Simona 
Zdvomková 
rozběhla na 
Benešově škole 
nový trend výuky 
matematiky.
Foto: ZŠ Beneše

Kouzelná předvánoční Vídeň
V pátek 28. listopadu jsme se my, žáci ZŠ Čs. armády, 
zúčastnili poznávacího zájezdu do předvánoční Vídně. 
Vyjeli jsme brzy ráno společně se studenty Gymnázia 
Bohumín. Po asi čtyřhodinové cestě autobusem, v němž 
jsme zhlédli zajímavý dokument o tomto rakouském 
hlavním městě, jsme dorazili na místo.

Nejprve jsme absolvovali 
krátkou prohlídku historické-
ho centra města s průvodcem, 
během níž jsme se dozvěděli 
spoustu informací přede-
vším o významných vídeň-
ských památkách. Prošli 
jsme středověkou uličkou 
Griechenstraße, užasli nad 
krásou katedrály Stephan-
sdom, prohlédli si vykopávky 
z římské doby na náměstí 
Michaelerplatz. Samozřejmě 
jsme se také podívali na Hof- 
burg, bývalé sídlo Habsbur-
ků. U radnice na náměstí 
Rathausplatz jsme se rozešli 
a vyrazili jsme na vánoční 
trh Christkindlmarkt, který 

se tradičně u radnice koná. 
Měli jsme tak čas pořádně 
načerpat předvánoční atmo-
sféru, nasát vůni pečených 
kaštanů a ochutnat některou 
z báječně vypadajících cukro-
vinek. Mnozí z nás také na-

koupili drobné dárky domů, 
nejčastěji typické rakouské 
pralinky Mozartovy koule. 

Poté jsme se už společně 
vydali na nedaleké náměstí 
Marie Terezie, kde jsme se 
šli ohřát do přírodovědného 
muzea, největšího muzea 
Rakouska. Před odjezdem 
jsme se ještě prošli po vánoč-
ním trhu, který byl na Maria-
-Theresien-Platz. Pak už 
jsme bohužel museli nastou-
pit do autobusu a jet směrem 
domů.  

Všichni jsme si výlet moc 
užili a budeme mít na Vídeň 
mnoho příjemných vzpomí-
nek. Za všechny chci podě-
kovat průvodci a řidičům 
cestovní agentury za pouč-
nou prohlídku města a bez-
pečnou a příjemnou cestu 
tam i zpět, ale také našim 
učitelům, kteří pro nás tuto 
exkurzi zorganizovali a jeli 
s námi.

Erika ČERMÁKOVÁ, 

9. B ZŠ ČSAFoto: ZŠ ČSA
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Bohoslužby o svátcích
21.12.

9.00 a 17.00 Nový Bohumín
10.30  Skřečoň    

22.12.
7.00  Nový Bohumín

23.12.
7.00  Nový Bohumín

24.12. 
21.00  Šunychl
21.30  evangelický kostel 
 Nový Bohumín
22.00  Skřečoň
24.00  Nový Bohumín

25.12. 
7.30 Nový Bohumín              
8.30 evangelický kostel 
 Nový Bohumín

9.00   Nový Bohumín          
10.30  Skřečoň a Šunychl
17.00  Nový Bohumín             

26.12. 
7.30 a 9.00  Nový Bohumín                           
10.30  Skřečoň

27.12. 
7.00  Nový Bohumín    
16.00  Šunychl

31.12. 
16.00  Nový Bohumín
16.00  Skřečoň

1.12. 
7.30 a 9.00  Nový Bohumín         
10.30  Skřečoň    
10.30  Šunychl
17.00  Nový Bohumín

Zvony se vrací domů! Počátkem prosince snesly jeřáby dva zvony z němec-
kých kostelů v Remscheidu a Wuppertalu. Téměř čtyři sta let staré skvosty 
se tak pomalu vydaly na cestu do své domoviny – do Bohumína, kde je 
Němci v roce 1942 zrekvírovali.

Po zkušenostech z první světové války, 
kdy zabavované zvony ve velkém končily 
v tavicích pecích, nikdo nevěřil, že ty zre-
kvírované ve druhém světovém konfl iktu 
skončí jinak. Jenže bohumínské zvony 
ulité roku 1620 opavským mistrem Han-
sem Knauffem zachránilo jejich stáří 
a historická hodnota. Místo přetavení na 
zbraně a munici skončily nejprve na 
hamburském »hřbitově zvonů«, později 
začaly opět sloužit svému účelu – zaujaly 
místo v německých kostelích, které za 
války rovněž o své zvony přišly.

Díky německé důslednosti byly zrekví-
rované zvony řádně zadokumentovány, 
a proto se jejich umístění dalo později 
dohledat. První nesmělé pokusy o jejich 
navrácení proběhly v 90. letech, skuteč-
ný posun ale nastal až kolem roku 2006. 
Po řadě jednání se celý proces navrácení 
zvonů podařilo dotáhnout do úspěšného 
konce. Především po administrativní 

stránce. Československo nebylo ve 40. 
letech s Německem ve válečném stavu, 
takže zvony nebyly »papírově« válečnou 
kořistí. Německá strana je proto nyní ne-
vrací jako »kořist«, ale coby gesto dobré 
vůle. Uhradí i fi nanční náklady na jejich 
snesení z kostelů a transport do Česka.

„Zvony nedoputovaly rovnou do Bo-
humína, nejprve je čeká odborná očista, 
případně restaurátorský zásah ve spe-
cializované fi rmě v Brodku u Přerova,“ 
vysvětlil předseda sdružení Přátel sta-
robohumínské historie Jan F. Teister. 
Nakonec si zvony oficiálně převezme 
starobohumínská římskokatolická far-
nost. Protože však ve zdejším kostele už 
slouží zvony nové, budou po dohodě 
s městem oba kovoví »navrátilci« dů-
stojně vystaveni ve zrekonstruovaném 
Národním domě. Město do jejich čištění 
a restaurování před instalací investuje 
140 tisíc. (tch)

Návrat po více než sedmdesáti letech

Snášení tunového zvonu v kostele sv. Josefa 
v Remscheidu.

Německá architektka Karola Abraham hod-
notí stav starého zvonu spolu s Radkem Lungou 
z české ambasády, který se významnou měrou 
o navrácení zvonů zasloužil.

Foto: Roland Keusch (www.rga-online.de)

Zvony už jsou v Česku! Do Brodku u Přerova, kde se jim nyní věnují restaurátoři, si jeli zvony 
prohlédnout i členové sdružení Přátel starobohumínské historie.  Foto: Jiří Spáčil

Ilustrační foto: Pavel Čempěl
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Města i vísky se před Vánoci oblékají do svátečního, ulice zde rozzáří světel-
ná výzdoba. V Bohumíně proběhla v prosinci akce, která sice se světelnou 
výzdobou nesouvisí, ale zdůrazní ji. Efektem i načasováním.

Akce se týkala inovace osvětlení na 
hlavní třídě a navazujících ulicích, 
Studentské a Poděbradově. Dosud tady 
nejmarkantnější prvek veřejného osvětle-
ní, samotné těleso, tvořily velké skleněné 
koule a v nich klasické sodíkové lampy. 
Tento typ ale trpěl neduhy, do koulí na-
příklad zatékalo. Město se proto rozhodlo 
pro radikální změnu. Koule nahradily 
zvonky, což trochu koresponduje i s blí-
žícími se Vánoci. „V městě jde o novinku, 
tento typ dosud nebyl nikde v Bohumíně 
k vidění,“ uvedl Roman Pak z městského 
odboru životního prostředí a služeb.Kromě 
estetické stránky má výměna i další 
důvody. Ve zvoncích nejsousodíkové, ale 
úsporné led lampy. Ty spotřebují o 76 
procent méně energie. „Výměna se na 
pěší zóně a přilehlých ulicích týkala 
šestašedesáti lamp,“ dodal Pak s tím, že 
do inovace vložilo město 1,5 milionu.
Nový typ světel si po výměně kvůli úspo-

K nebi se vznesly balonky s přáníčky

Už posedmé vylétly z celé republiky balonky s dětskými přáníčky k Ježíškovi. Do 
akce se zapojily obce, školy, školky a různá sdružení. A byl při tom i Bohumín. 

Z náměstí T. G. Masaryka se 12. prosince vzneslo k nebi pět set balonků.

Vypouštění balonků s přáníčky se koná vždy 
v polovině adventu. První proběhlo v roce 
2007 v Českých Budějovicích. Díky velkému 
úspěchu se o rok později akce rozšířila do ce-
lého Česka a hned vznikl dosud nepřekonaný 
rekord. Z 270 míst bylo vypuštěno přes sto 
tisíc balónků.

Každý rok organizátoři určí základnu vypouš-
tění. Letos jí byl jihomoravský Hodonín, 
odkud patron akce, herec Václav Vydra, vyslal 
do éteru prostřednictvím rádia Impuls signál 

k vypuštění. Ze všech stanovišť 
v Česku tentokrát balonky vzlétly 
v 15.15 hodin. Obloha díky jed-
nobarevným balonkům v tu 
chvíli zfi alověla také 
nad Bohumínem. 
Po vypouštění ná-
sledovala na náměstí 
pohádka s herci a loutka-
mi »Vánoční hra« v podání 
Abraka Muziky.  (red)

Staré kulaté lampy spotřebovaly hodně energie 
a zatékalo do nich.  Foto: Pavel Čempěl

Na hlavní třídě se rozzářily zvonky

rám pochvaluje nejen město, ale i obyva-
telé na hlavní třídě. Světlo ze zvonků to-
tiž směřuje pouze dolů na ulici, zatímco 
z koulí se linulo všemi směry a lidé 
v okolních bytech si mnohdy museli na 
noc zatemňovat okna.  (tch)
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Hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron)
Příroda Bohumínska – houby (151)

Hřib žlutomasý je jedním ze skupiny suchohřibů rodu 
Xerocomellus, kterých bylo v Česku zjištěno celkem 
deset druhů. Lidově je tento druh nazýván »babka«.

Hřib žlutomasý je velice 
hojným druhem od nížin po 
horské oblasti. Roste v list-
natých i jehličnatých lesích, 
také v parcích nebo na hrá-
zích rybníků. Plodnice se 
objevují od června do října, 
ale v roce 2013 jsem je díky 
teplému podzimu nalezl 
ještě začátkem prosince. Pro 

kuchyňské využití není tento 
druh příliš oblíbený, protože 
má měkkou dužninu a starší 
plodnice jsou napadány plís-
němi. V letošním roce jsem 
nalezl mimořádně mohutnou 
plodnici s kloboukem o prů-
měru 160 milimetrů  (na 
snímku).

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Hvězda, kam oko pohlédne
Snad jen na noční obloze je k vidění více hvězd, než kolik jich prezentovala 
předvánoční výstava Benešovy školy. Jmenovala se »Pošeptám ti, hvězdičko« 
a její vernisáž proběhla 10. prosince na »malé« škole v Masarykově ulici.

V budově Beníku byly k vidění hvězdičky 
všech tvarů, velikostí a barev. Vyrobily je 
děti z mateřinky a žáci prvního stupně 
školy v rámci výtvarných a pracovních 
činností, ale také s rodiči během odpo-
ledních setkání v rukodělných dílnách. 
Fantazii se meze nekladly, děti měly při 
tvorbě volnou roku. Vznikly tak desítky 
originálních hvězdiček z papíru, textilu, 
perliček, ale také z perníku, těstovin nebo 
z mušlí.

Součástí vernisáže byl i workshop, ne-
boli tvůrčí dílny. Rodiče s dětmi si mohli 
ve třídách vyrobit dekorace, které neod-
myslitelně patří k Vánocům a s nimi 

souvisejícím tradicím. V dílničkách tak 
vznikaly různorodé ozdoby vánočních 
stromků, perličkové deko-
race či figurky andělů. 
A protože současný 
svět nezná hranic, 
mohly se děti sezná-
mit i se zvyky svých 
vrstevníků v zá-
moří a vyrobit ne-
jen dekorace pro 
Ježíška, ale také 
třeba dárkovou 
ponožku pro 
Santu.  (erh)

a 
o«

Foto: Pavel Čempěl
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Ostych není na místě, hlavní je nebýt sám
Posláním sdružení Profi t12 je pomáhat a prohlubovat kvalitu života nejen onkologických 
pacientů. Nemocní lidé nepotřebují soucit, chtějí se zapojit do běžného života. Proto 
sdružení organizuje akce v oblasti sportu, kultury, umění a dalších volnočasových 
aktivit také pro jejich rodinné příslušníky a přátele, děti, mládež a seniory. 

Akce sdružení už se dosta-
ly do podvědomí, přesto si 
k nám mnozí onkologicky 
nemocní pacienti cestu ještě 
nenašli. Zbytečně neváhejte 
a ozvěte se. Věřte, že nejste 
sami, kteří se setkali s krutou 
diagnózou. Máme zkušenos-
ti, které dokazují, že péče 
o pacienta pomáhá k rychlejší-

mu návratu 
do normál-
ního života, 
a to jak po psychické tak i po 
fyzické stránce. Jsme ochot-
ni všem nemocným – nejen 
onkologicky – předat zkuše-
nosti, které jsme prožívali 
během vlastní léčby. Cílem 
je, aby lidé ztratili pocit stra-

chu a bezna-
děje, chce-
me pomoci 

s překonáváním osamělosti.
Pokud se stydíte o své ne-

moci mluvit, domluvte si na 
čísle  733 605 917 indivi-
duální a diskrétní schůzku. 
Hlavně nezůstávejte se svým 
trápením sami. Vyberte si 

některý z dalších pořadů, 
opravdu je z čeho vybírat. 
Pobavte se na některém 
z oblíbených pořadů Vážně 
nevážně nebo Rande-dam. 
Přijďte si zacvičit nebo si 
vyrobit nějakou drobnost 
v pravidelných úterních díl-
ničkách.

Všem členům, sponzorům 
a příznivcům děkujeme za 
přízeň, přejeme krásné pro-
žití vánočních svátků a hod-
ně zdraví v roce 2015.

Zdeňka CICHÁ

Balíme vše na Čatyr Dagu, nasedáme 
do auta a míříme do Simferopolu. Večer 
nás čeká návštěva u našeho velkého pří-
tele a nejstaršího speleologa na Krymu 
»ďadi« Vasji. Je mu už 88 let a vitalitu by 
mu mohl každý závidět. Byl s námi na 
mnoha expedicích na Kavkaze a Krymu. 
Ještě nedávno se spouštěl po laně do své 
třicetimetrové studny, když ji potřeboval 
prohloubit. Bydlí v malém domku asi 
dvacet kilometrů od Simferopolu. Vše si 
dosud udělá sám a ještě pomáhá tatar-
ským sousedům. Připravil velkou uvítací 
hostinu s domácím koňakem a byl oprav-
du dojat, že nás opět vidí. K »ďaďovi« 
nás veze starý kamarád Igor, se kterým 
jsme absolvovali také řadu společných 
expedic. Nyní je to velký podnikatel, má 
speditérskou fi rmu a v Číně společnost, 
která dováží do Ruska čínský nábytek. 
Nebylo to pouze setkáním plné vzpomí-
nek, ale také plánování společné výpravy 
do krasu a jeskyní v Číně.

Je pátek dopoledne a my vyrážíme do 
města a na tržiště. Jsme překvapeni, jak 

bohatě jsou obchody zásobeny. Opravdu 
vším. Dokonce si myslíme, že je zde více 
zboží než v minulosti. Koukáme a pulty 
plné ovoce a zeleniny a některé druhy ani 
neznáme. Saša pro nás zajistil auto, a tak 
vyrážíme směr Bachčisaraj. Na základně 
nás již očekává Víťa Petrovič, další z na-
šich kamarádů. Bachčisaraj je historic-

kým centrem Tatarů na Krymu, a tak 
jsme moc zvědaví, jak to tam vypadá. 
Naše první cesta míří k jeskynnímu skal-
nímu městu Čufut Kale a Uspenskému 
monastýru. Za ty dva roky, kdy jsme tu 
nebyli, se opět pěkně rozrostl. Přibyly 
další budovy, dílny, garáže. Pravoslavná 
církev se opravdu rozmáhá. Ale v celém 
obrovském objektu vidíme pracovat jen 
minimum popů. Jeden překládá cihly, 
další dva plejí záhon. To je na desítky bu-
dov mužského monastýru podezřele 

málo. Další naše cesta vede do chánského 
paláce v centru Bachčisaraje. Jdeme pěš-
ky Starým městem Bachčisaraje a zdá se 
nám, že se zde nic nezměnilo. Život plyne 
lenivě a v poklidu. Většina starých domů 
silně chátrá, ale přibyla řada nových ta-
tarských restaurací, které nabízení kromě 
své kuchyně i uzbecké, kirgizské a další 
speciality. Prvním překvapením pro nás 
je, když si u brány do Chánského paláce 
musíme koupit vstupenku za skoro deset 
dolarů. Ještě vloni byl vstup na nádvoří 
paláce zdarma. Byli jsme sice v paláci 
mockrát, ale když už jsme tady, tak si ná-
vštěvu zopakujeme.

Je sobota ráno. Vyrážíme na exkurzi do 
jeskynního města Bakla. Není příliš veli-
ké, ale historicky velmi významné. Leží 
nedaleko vesnice Naučny v centru polo-
ostrova. Autem se dá dojet po prašné pol-
ní cestě až pod skalní stěny, do kterých 
byla vytesána skalní obydlí. Vystupujeme 
nad skalní stěny a kromě vytesaných oby-
dlí obdivujeme i přírodní plastické formy 
a tvary. Obrovské množství nejrůznějších 
mikro a makro tvarů na křídových stě-
nách vytvořil proces zvětrávání.

Odpoledne se rozhodujeme, že si zopa-
kujeme návštěvu zajímavých krasových 
a abrazních tvarů na pobřeží Tarkan Chut 
na jihozápadním cípu poloostrova. Je to 
sice 200 kilometrů daleko, ale počasí je 
nádherné a minule jsme vše obdivovali jen 
ze člunu na moři. První zastávku věnujeme 
skalnímu mostu Tarchankut Atleš, který je 
pozůstatkem velké jeskyně a vystupuje pří-
mo z moře. Pak pokračujeme podél skalna-
tého pobřeží až ke skalnímu útvaru nazý-
vanému »Vana lásky«. Je to vlastně místo 
v moři, ohrazené vápencovými stěnami, 
které vytvářejí dojem veliké kruhové vany 
s bizarními stěnami. Přestože je říjen a ši-
roko daleko se v moři nikdo nekoupe, Pa-
vel do »Vany lásky« musí skočit. Neodradí 
jej ani tisíce medúz, které tam plavou s ním. 
Do Bachčisaraje se vracíme už za tmy. 

(Pokračování příště)

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

Krym 2014 (3)

POMOCNÁ RUKA

Bachčisaraj a chánský palác.  Foto: Orcus Bohumín



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  23/2014 15

Bubenické rozptýlení v Salome
V úterý 25. listopadu k nám do Slezské diakonie, 
denního stacionáře Salome Bohumín, přijela vzácná 
návštěva. Za našimi klienty přijeli dva členové skupiny 
Jumping Drums.

Tuto bubenickou kapelu 
založil v roce 2000 profesio-
nální hudebník, lektor a mu-
zikoterapeut Ivo Batoušek. 
Spolu s ním k nám přijela 
také perkusionistka Zuzana 
Nagyová. Členové této skupi-
ny přivezli celkem patnáct 
bubnů, které byly k dispozici 
zúčastněným. Všichni klienti 
Salome Bohumín, denního 
stacionáře, i žáci školy Slez-
ské diakonie, byli maximálně 

spokojeni a nabiti pozitivní 
energií.Tímto chceme čle-
nům skupiny Jumping Drums 

velice poděkovat za ochotu, 
lidskost a především nezapo-
menutelný zážitek v tomto 
předvánočním čase. Velký 
dík patří rovněž paní Hola-
ňové – mamince, která má 
srdce na pravém místě.

Petra SCHODLYOVÁ

Bohumín na scéně ultimate frisbee
V Dolní Cerekvi na 
Vysočině se 29. a 30. 
listopadu konalo druhé 
Juniorské halové mistrov-
ství České republiky 
v ultimate frisbee. 

Jde o kolektivní, dyna-
mický bezkontaktní sport, 
v němž vítězí tým, který má 
na konci hrací doby vyšší po-
čet bodů, tedy chytů disků 
v zóně soupeře. V ultimate 
frisbee proti sobě hrají dva 
týmy o pěti (halová sezona) 
nebo sedmi hráčích (venkov-
ní sezona). Ultimate se může 
pyšnit titulem nejrychleji se 
rozvíjejícího sportu planety.

Listopadového turnaje se 
zúčastnilo dvanáct týmů včet-
ně bohumínského Rainbow 
Banana pod vedením Jakuba 
Stanieka. Většina účastníků 

mistrovství nevěděla, co od 
Bohumína čekat, jelikož se na 
ultimate scéně prezentuje pou-
hý rok. Naši reprezentanti byli 

vysoce motivovaní a v poměru 
3:3 (tři prohry a tři výhry) se 
umístili na krásném 7. místě. 

Kateřina LAPČÍKOVÁ

Foto: Jiří Zdvomka

V posledních letech si na 

školách získává své pevné 

místo výuka fi nanční 

gramotnosti, a to nejen 

mezi žáky a učiteli. Stala 

se také předmětem zájmu 

rodičů. Pro školy jsou 

určující »standardy 

fi nanční gramotnosti«, 

které vymezují stav 

fi nančního vzdělávání pro 

základní a střední školy. 

Finanční gramotnost se od 
roku 2009 postupně dostává 
do rámcových vzdělávacích 
programů a od září loňského 
roku se stala povinnou sou-
částí výuky.

Standardy finanční gra-
motnosti jsou rozděleny do 
čtyř okruhů – peníze, hospo-
daření domácnosti, fi nanční 
produkty a práva spotřebitele. 
Abychom žákům tuto proble-
matiku přiblížili co možná 
nejzábavnější formou, zapo-
jila se naše škola do projektu 
»ČS Finanční gramotnost 
pro školy« podporovaného 
Českou spořitelnou. Hlav-
ním cílem projektu je pomo-
ci školám zavádět nejmoder-
nější způsoby výuky fi nanční 
gramotnosti. V rámci projektu 
si žáci zahrají hru »finanční 
svoboda«, prostřednictvím 
které se naučí dělat správná 
rozhodnutí týkající se práce 
s hotovostí, s  kreditními 
kartami, různými druhy po-
jištění a dalšími produkty 
světa fi nancí. Dále se naučí 
hospodařit v rámci svého 
rozpočtu, investovat i šetřit.

Získané znalosti z oblasti 
fi nančního světa si žáci pro-
věří a prohloubí začátkem 
května příštího roku. Na ten-
to termín připravujeme za 
podpory města Bohumína 
projektový den fi nanční gra-
motnosti, jehož součástí 
bude soutěž pro žáky všech 
bohumínských škol.

Jiřina SUCHÁNKOVÁ, 

ZŠ Čs. armády

Výuka 
finanční 

gramotnosti

Muzikoterapeut Ivo Batoušek 
zahrál na bonga i na fl étnu. A do rolí 
bubeníků se vžili také klienti Salome. 

Foto: Salome Bohumín

Z hladiny jezera

zmizela loď
Neznámý poberta vykradl 

v noci na 30. listopadu chatku 
v Oderské ulici v Šunychlu. 
Násilně se vloupal do kůlny, 
ze které odnesl motorovou 
pilu, elektrický motor a aku-
mulátor k lodi. Největší šok 
však čekal poškozeného u Ka- 
lišova jezera. Tady mu pa-
chatel po odstranění zámku 
ukradl navíc i laminátovou 
pramici.  (red)

STALO SE
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Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka slaví už své patnácté výročí. V lednu v rámci 
celorepublikové charitativní akce opět vyrazí do ulic koledníci. 
Sbírka je od svého začátku zaměřena na pomoc lidem, kteří si 

sami poradit nedovedou. Na seniory, osoby bez domova, maminky s dětmi v nouzi, 
sociálně slabší rodiny, zdravotně postižené či osoby v krizových situacích. 

Výtěžek loňské Tříkrálové 
sbírky pomohl uhradit náklady 
spojené s provozem Denního 
centra pro osoby bez přístřeší 
v Bohumíně a částečně po-
kryl náklady na opravu kou-
pelny pro uživatele. Sbírka 
pomohla i při rekonstrukci 
nevyhovující koupelny pro 
uživatele v Noclehárně sv. 
Martina. Charitní dům pokoj-
ného stáří sv. Františka získal 
novou telefonní ústřednu, 
protože ta předešlá už do-

sloužila. Zbývajících pětatři-
cet procent sbírky jde, jako 
každý rok, na podporu celo-
republikových projektů 
Charity České republiky a na 
mezinárodní humanitární 
pomoc. V rámci humanitární 
činnosti Diecézní charity ost-
ravsko-opavské podporujeme 
sociálně-společenský rozvoj 
na Ukrajině, která zaostává za 
minimálním standardem 
evropských zemí. Letos jsme v 
rámci Diecézní charity ostrav-

sko-opavské rozšířili humani-
tární pomoc také na Moldávii.

Koledníci letošní Tříkrálo-
vé sbírky budou opět dobře 
identifi kovatelní. Mezi svými 
»třemi dary« budou mít 
cukr, jehož obal je potištěn 
logem a informacemi o sbír-
ce. Tyto cukry jsou vyrobeny 
speciálně na objednávku pro 
potřebu sbírky. Vedoucí ko-
ledující skupinky bude mít 
průkaz vydaný a podepsaný 
Mons. Františkem Václavem 

Lobkowiczem. A konečně po-
kladnička je zapečetěná a po-
depsaná pracovníkem místní 
radnice či obvodního úřadu.

Tříkrálová sbírka proběh-
ne v Bohumíně, Dolní Luty-
ni, Rychvaldě, Dětmarovi-
cích, Orlové a Doubravě od 1. 
do 14. ledna. Předem děkuje-
me dárcům, kterým nejsou 
lhostejny potřeby dalších 
lidí, soucítí s komplikovaný-
mi lidskými osudy a zůsta-
nou sbírce i v roce 2015 na-
kloněni.  

Zdeňka KNIEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ, 
ředitelka Charity Bohumín

Hledáme koledníčky
Zájemci, kteří se chtějí 

aktivně zúčastnit Tříkrálo-
vé sbírky a pomoci s kole-
dováním, se mohou přihlá-
sit telefonicky na číslech  
596 013 606, 736 766 021 
nebo e-mailem na info@
bohumin.charita.cz. (zkb)

Domov pro seniory, odlehčovací pobytová služba, půjčov-
na ošetřovatelských pomůcek, občanská poradna (bez-

platné sociálně-právní poradenství), denní centrum pro osoby bez přístřeší, Noclehárna sv. 
Martina, charitní šatník, humanitární činnost – Adopce na dálku.

Činnost Charity Bohumín
Štefánikova 957

Gynekologická 
a mamologická 

ambulance
Soukromá gynekologická 

ambulance MUDr. Vladimír 
Peták, Studentská 641 v No-
vém Bohumíně oznamuje 
ukončení činnosti k 31. 12. 
2014. Na uvedené adrese 
zahájí v průběhu ledna 2015 
po modernizaci pracoviště 
provoz nově vybavená gy-
nekologická a mamologická 
ambulance kliniky Silesia 
Medical. 

Na nově otevřeném pracoviš-
ti budou poskytovány služby 
v rozsahu ambulantní gyne-
kologie a porodnictví. Ke kva-
litní péči přispěje i nové pří-
strojové vybavení pracoviště, 
včetně moderního 4D ultra-
zvuku. Ordinace mamologie 
bude přístupná pro pacientky, 
které mají jakékoli potíže se 
svými prsy. 

Objednání do ordinace 
gynekologie či mamologie 
na  596 013 646 nebo e-mai-
lem na adrese bohumin@
silesiamedical.cz. Popřípadě 
volejte na recepci kliniky Sile-
sia Medical 596 910 551, 
596 910 378, 775 998 797 
nebo pište e-mailem na adresu 
recepce@silesiamedical.cz.

Komerční sdělení   

Učebnice vyměnili za činky
V úterý 9. prosince se v tělocvičně Gymnázia Františka Živného konal tradiční 
»Vánoční silový čtyřboj«. V siláckých soutěžích se utkaly čtyři bohumínské školy 
- Masarykova a Benešova, ČSA a pořádající gymnázium.

Soutěžící absolvovali shyby na hrazdě 
podhmatem, sedy lehy bez opory v mi-

nutovém limitu, »benchpress« neboli tlak 
činky vleže s břemenem, které má padesát 
procent hmotnosti závodníka, a trojskok 

snožný. Celou soutěž provázela pohodová 
atmosféra a závodníci, kteří se v individuální 
nebo týmové soutěži umístili na bedně, obdr-
želi diplom, medaili a věcné ceny. 

Celou akci pořádal Školní sportovní klub 
(ŠSK) při Gymnáziu Fr. Živného s fi nanční 
podporou města Bohumína. Soutěže se 
zúčastnilo osmnáct mladších a devatenáct 
starších žáků. 

Děkujeme studentům vyššího stupně gym-
názia a učitelům, kteří vykonávali funkce roz-
hodčích nebo zapisovatelek, za profesionální 
výkon, který přispěl hladkému průběhu akce.

Jana NOVÁKOVÁ, předsedkyně ŠSK gymnázia

  

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ
Mladší žáci: 1. Tomáš Mirga (ZŠ Masaryko-

va), 2. Vladimír Pača (ZŠ Masarykova), 3. 
Dominik Biernat (ZŠ Beneše).

Starší žáci: 1. Adam Smíšek (ZŠ ČSA), 2. 
Patrik Grygar (ZŠ Beneše), 3. Dominik Hájek 
(ZŠ ČSA). 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV
Mladší žáci: 1. ZŠ Beneše (Grygar, Pohlod-

ka, Lindovský), 2. ZŠ ČSA (Hájek, Smíšek, 
Paláš), 3. ZŠ Masarykova (Mirga, Vojnar, 
Kantor). 

Starší žáci: 1. ZŠ Masarykova (Pača, Mirga, 
Kolarczyk), 2. ZŠ Beneše (Lindovský, Rýmaž, 
Biernat), 3. ZŠ ČSA (Skotnica, Blaschko, Kříž). 

Předvánoční turnaj pro žáky základních škol proběhl 
v tělocvičně gymnázia.  Foto: Pavel Čempěl
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Čekání na titul po 32 letech skončilo
Na další titul čekali bohumínští vzpěrači dlouhých dvaatřicet let. Letos to 
konečně vyšlo. Šestice siláků v barvách Bonatransu Bohumín vybojovala 
22. listopadu vítězství ve fi nále ČEZ ligy družstev ve vzpírání. Byl to 
nádherný dárek k 65. výročí založení oddílu a završení mimořádně úspěšné 
sezony. Bohumínští vzpěrači letos získali v různých kategoriích od žáků 
až po muže osm titulů mistra republiky, dvě druhá místa a sedm třetích.

Anton Baraniak, Bořivoj Gospoš nebo 
Bruno Matykiewicz. Ikony bohumínské-
ho vzpírání, které pro město vybojovaly 
poslední extraligový titul v roce 1982. 
Následovníky našli až nyní díky sestavě 
Jiří Gasior, Jaromír Gasior, Petr Sedlá-
ček, Eduard Sedláček, Petr Petrov a To-
máš Kejík. 

V republikové lize závodí dvanáct 
družstev, po šesti z Čech a z Moravy. 
Nejlepší tři po základní části postupují 
do fi nále. To bylo letos ryze moravské, 
přesněji severomoravské. „Bohumín 
dlouhodobou soutěž, tedy základní část 
ligy vyhrál, a proto měl právo fi nále po-

řádat. Ve fi nále už ale žádné výsledky 
z daného roku nehrají roli, začíná se od 
nuly,“ vysvětlil Petr Tepliček, který má 

»prsty« v obou posledních mistrov-
ských titulech. Před dvaatřiceti lety jej 
získal coby aktivní vzpěrač, nyní v pozi-
ci předsedy oddílu. Současné mistry 
dokonce od dětství dlouhá léta trénoval. 
Až letos předal žezlo Janu Gospošovi 
a soustředil se na své trenérské působení 
u české juniorské reprezentace do 17 let.

V napínavém fi nále Bohumín vyhrál těs-
ným rozdílem 40 bodů, což ve dvojboji 
představuje pouhých pětadvacet kilo. 
Oddíl Bonatransu se však může pyšnit tím, 
že mu k titulu pomohli výhradně vlastní 
odchovanci. Dva další finalisté, Havířov 
a Ostrava, se totiž spoléhali na výkony 
zahraničních es z Polska či Maďarska.

Vítězové ligy jsou nyní na roztrhání. 
V prosinci se například Jiří Gasior, Petr 
Sedláček a Petr Petrov, opory české repre-
zentace, účastnili univerziády v Thajsku.

Bohumínský tým u příležitosti půlku-
latého výročí potěšili i jeho nejmladší 
závodníci. Vzpěračský potěr napodobil 
mužské vzory a týden po vítězství mužů 
obsadilo žákovské družstvo v celostát-
ním fi nále skvělé druhé místo.  (tch)

Petr Petrov vzepřel 
v nadhozu 150 kg. 

Foto: Oldřich Tchurz

TRIUMF

Finále ČEZ ligy ve vzpírání
1. Bonatrans Bohumín 1780 sin. bodů 
2. SKV Baník Havířov 1740 sin. bodů 
3.  Sokol Moravská Ostrava 1680 sin. 

bodů

Stříbrní mladí vzpěrači
V sobotu 29. listopadu proběhlo v Havířově fi nále ligy starších 

žáků ve vzpírání o mistra ČR družstev.

Na pódiu se představili také mladí vzpěrači oddílu Bonatrans 
Bohumín pod vedením trenérů Jana Gospoše a Oldřicha Tchurze. 
Družstvo ve složení Jakub Barteček, Matěj Madlé, Ondřej Tchurz 
a Tomáš Mirga vybojovalo stříbrnou medaili a mladí bohumínští 
vzpěrači se stali vicemistry ČR .

VÝSLEDKY DRUŽSTEV: 1. Horní Suchá A, 2. Bohumín, 3. Horní 
Suchá B, 4. Holešov, 5. Cheb, 6. Sokolov, 7. Havířov, 8. Příbor.

Text a foto: Oldřich Tchurz

Turnaj mistrů v kulečníku
Devět mistrů republiky v karambolovém kulečníku se 
střetne na prestižním bohumínském turnaji. Koná se 
poslední víkend před Vánoci, tedy 20. a 21. prosince. 
Dvanáctého ročníku turnaje mistrů se účastní největší 
hvězdy českého karambolu.

V turnaji bude bojovat nej-
úspěšnější hráč loňské sezo-
ny Milan Ráček, trojbandový 
král Ivo Gazdoš, všestranný 
hráč Martin Vedral, mistr 
ČR ve volné hře Jan Frieda, 
juniorský mistr  Evropy 
Adam Kozák, zkušený hráč 
s vytříbeným stylem Otakar 
Truksa, expert na jednoband 
a trojband Miroslav Bača, 
nejstarší a nejzkušenější 
účastník turnaje Jan Musil, 
několikanásobný mistr re-
publiky a domácím přízniv-
cům dobře známý Mirek 
Andrejovský. Hráči budou 
losem rozděleni do tří sku-
pin, v nichž se utkají každý 

s každým, a to v disciplínách 
kádr 52/2, jednoband a troj-
band.

Slavnostní zahájení pro-
běhne v sobotu 20. prosince 
v 10 hodin, přičemž první 
kolo začne v 10.30, druhé ve 
12.30, třetí ve 14.30 a čtvrtfi -
nálové boje v 16.30 hodin. 
V neděli 21. prosince v 10 
hodin začnou semifinálová 
utkání a fi nále je naplánová-
no na 13 hodin. Generálním 
sponzorem turnaje je město 
Bohumín a garantem staros-
ta Bohumína a senátor Petr 
Vícha. Vstup je zdarma. 

Jan CIBULKA, 
mluvčí BC Bohumín

MS PZKO Sřečoň pořádá v sobotu 17. ledna v 19 hodin 
ples »Niech żyje bal« v sále Bochemie. Vystoupí taneční pár Hradilová–Hradil, 
k tanci hraje skupina Paja tequila z Jablunkova. Předprodej vstupenek za 300 
korun probíhá do 13. ledna v kanceláři ŠMSS-Liška na nám. T. G. Masaryka od 
pondělí do čtvrtka v 9-16 hodin. Informace na čísle  604 576 461. (red)

Ať žije ples
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Vážení a milí spoluobčané,
dovolujeme si Vám alespoň touto cestou 

popřát co možná nejpohodovější prožití vánoč-
ních svátků, které jsou bezprostředně před námi. 
Zároveň připojujeme i přání všeho dobrého 
v roce 2015, hlavně pak štědrou dávku zdraví, 
štěstí a osobní pohody.

Nesmírně si vážíme toho, že jsme se v končí-
cím roce 2014 při volbách do městského zastu-
pitelstva těšili Vaší ohromné důvěře. I proto Vám 
můžeme slíbit, že rozhodně ani v příštích měsí-
cích nepolevíme a budeme se snažit pracovat ve 
prospěch našeho krásného města.

Zároveň si dovolujeme popřát nám všem 
i o poznání optimističtější pohled na svět, větší 
dávku potřebné trpělivosti a také odpovídající 
porci tolerance. Najdeme-li to v sobě, bude příští 
rok určitě ještě úspěšnější, klidnější a pohodovější 
než ten končící.

MO ČSSD Bohumín

PPFF 2015 2015

Start  Kategorie  Ročník Trať (v metrech)

16.00 Předškoláci (2010 a mladší) 80

16.05 Předškoláci (2009 – 2007) 160

16.10 Předškoláci (2006 – 2005) 300

16.15 Předškoláci (2004, 2003) 300

16.20 Mladší žákyně / žáci (2002, 2001) 300 / 600

16.30 Starší žákyně / žáci (2000, 1999) 600 / 900

16.40 Dorostenky, dorostenci (1998, 1997) 900 / 1 350

16.50 Ženy / muži do 35 let (1996 – 1979) 900 / 1 350

17.00  Ženy nad 35 let (1978 a starší) 450

17.00 Muži 35 – 50 let, nad 50 let (1978 a starší) 900

Šestnáctý Silvestrovský běh
Rozhýbat tělo po lenošení u pohádek. V předposlední 
den roku se opět sejdou malí i velcí závodníci, aby se 
vypořádali s nástrahami Silvestrovského běhu. Letos 
se 30. prosince koná už jeho 16. ročník. 

Běžecký závod po stezkách 
v potemnělém parku je ur-
čen aktivním sportovcům 
i amatérským vyznavačům 
zdravého pohybu. Organizá-
torské zázemí a startovací 
čára se nacházejí u pódia 
vedle dopravního hřiště 
v Hobbyparku. 

Prezentace tady začne 
v 15.20 hodin (nejpozději 
však 15 minut před startem 
každé kategorie) a v 16 hodin 
vyrazí na trať nejmladší zá-
vodníci do pěti let. V krát-
kých časových rozestupech je 
budou následovat další atleti 
v devíti kategoriích. Pro běž-
ce, kteří se v každé z nich 
umístí na stupních vítězů, 
jsou připraveny originální 
ceny. Na závěr se všichni 
mohou těšit na ohňostroj. 

Závod pořádá Atletický 
klub Bohumín, BOSPOR, 

Sokol Skřečoň, SK Šafrata 
a Dům dětí a mládeže Fontá-
na Bohumín pod záštitou 
rady města Bohumína.

Další informace získáte na 
 737 962 499, 603 448 235, 
www.ak-bohumin.cz, e-mailu 
zves.kronika@centrum.cz.

(red)

POZVÁNKA

Velitel jednotky byl za čerta
Ve skřečoňské hasičské zbrojnici chrastily řetězy – asi 
třicítku dětí tu navštívil 5. prosince čert. Ty vystrašené 
však okamžitě chlácholil Mikuláš, který přinesl dárky 
mladým hasičům a dětem členů skřečoňského sboru.

Mikulášskou akci uspořá-
dali dobrovolní hasiči ve 
Skřečoni poprvé loni, když se 
tam zformoval oddíl mla-
dých požárníků. Ten se letos 
ještě rozrostl o osm nových 
posil, takže skřečoňský hasič- 
ský potěr teď má sedmnáct 
členů. Loňská akce slavila 
úspěch, a tak se místní ohňo-
bijci rozhodli, že z ní učiní 
tradici.
Čekání na příchod Mikulá-

še si děti krátily soutěžemi 
a ukázkou uzlové štafety. Jde 
o jednu z ofi ciálních soutěž-
ních disciplín, kdy je třeba 

na krátkém laně vytvořit šest 
různých uzlů. „Pro naše nej-
menší to byl současně trénink, 
protože se o týden později je-
jich pětičlenné družstvo účast-
nilo v Karviné soutěže mla-
dých hasičů. Kromě uzlovačky 
tam byl na programu také 
požární útok »na sucho«,“ 
uvedl velitel skřečoňské jed-
notky Roman Téma. Ten 
kvůli akci pro děti vyměnil 
velitelskou uniformu za ko-
žich a zhostil se role čerta. 
Mikuláše si stejně jako loni 
střihl Jarda Kalous z domu 
dětí.  (tch)

Foto: SDH Skřečoň

SPOLU NÁM TO ŠLAPE!SPOLU NÁM TO ŠLAPE!
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Velká většina z nás již 
dnešní dny nepo-
chybně tráví ve vel-

kém „zápřahu“, ať již přípra-
vou na pečení, výzdobu, 
nákupy nebo řešením koho 
navštívíte nebo také napří-
klad kde budete svátečně 
obědvat v první a kde v ten 
druhý svátek … Přesto neza-
pomeňte, že Vánoce, Silvestr 
– no prostě :-) „svátky“ ne-
jsou přeci jen o tomto. Mys-
lím, že naše město je na ob-

last sportovního a kulturního 
vyžití velice dobře zařízeno, 
včetně pořádání předvánoč-
ních, vánočních a silvestrov-
ských akcí. 

Nedávno jsem společně 
s dcerou shlédl krásné diva-
delní představení „Sindibád 
mořeplavec“. Byť toto před-
stavení bylo hlavně pro děti, 
myslím, že se dobře bavili 
i dospělí, nemluvě například 
o akci MIKULÁŠ, kde naše 
kino praskalo doslova ve 
švech. Udělejte svým dětem 
radost a vezměte je v tyto 
dny třeba do kina, na bazén, 
bruslák nebo jen tak na pro-
cházku do parku. Věřte, že 
pak jim cukroví od maminky 
nebo babičky bude chutnat 
mnohem víc :-). 

Udělejme to, co můžeme 
udělat, aniž bychom museli 

navštívit velká nákupní cen-
tra – udělejme radost dru-
hým, svým dětem, přátelům, 
rodině. Pokuste se prožít 
svátky společně, bez stre-
sových aktivit a naopak 
s úsměvem a ve většině bez 
většího utrácení. Co tak tře-
ba „Silvestrovský běh“? 
Přijďte si se svými dětmi, 
přáteli nebo rodinou zaběhat 
nebo se jen tak podívat, stej-
ně jako v mém případě, kdy 
běhat však bude nejspíš jen 
dcera :-). Není to skvělé, 
když máme v našem městě 
tolik kulturních, společenský 
a sportovních možností? Ano 
a skvělejší určitě bude, když 
se tyto budou časem stávat 
stále více a více dostupnější 
stále většímu počtu obyvatel 
našeho města, kteří se ve 

většině nepochybně svými 
odvody daní a různými po-
platky rovněž podílejí na 
jeho rozvoji.       

Na závěr si dovolím ještě 
jedno krátké sdělení. Bude-
te-li si v příštím roce myslet, 
že se NEZÁVISLÍ nějak vy-
tratili – tak odpověď zní 
– NEVYTRATILI :-). To pro-
to, že na základě rozhodnutí 
vedení města bude v příštím 
roce počet neplacených – po-
litických příspěvků omezen 
z původních 24 na 6 příspěv-
ků za rok :-(. Možná by se 
toto mohlo mnohým jevit, 
jako určité použití síly k ještě 
většímu ovládnutí již dávno 
ovládnutého, ale já chci 
věřit, že tomu tak není a že 
informovanost bude nejen 
objektivní, ale také apolitic-
ká. Pak snad v budoucnu 
nikdy nebude muset redakce 
„našeho“ OKA čelit stejnému 
podezření, jako např. nedáv-
no ČT, že tuto snad řídí nebo 
organizuje premiér Sobotka 
nebo pan Bakala … 

Martin SCHUBERT, 

zastupitel za Hnutí NEZÁVISLÍ

Bohumínské A
NO 

Vám preje klid
né Vánoce 

a vše nejlepš
í do roku 2015.

Vánoční přání 
Vážení spoluobčané, přeji Vám 

nejen VESELÉ VÁNOCE, ale také VÁNOCE plné sportu, 

kultury, odpočinku a nespočetných zážitků …
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23. prosince 
to bude 10 let, 

kdy nás absolutně 
nepřipravené 
zaskočil svým 

odchodem ve věku 
68 let 

pan Jaroslav 
VÍCHA.

Tati, to nebyl hezký vánoční dárek, cos 
nám tehdy dal! Ale jestli tam nahoře 
někde máte internet a přečteš si tam 

Oko: máme tě stále moc rádi. Všichni, 
které jsi i ty měl rád. Tvůj syn Petr. 

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 

cestička ke hřbitovu zůstala jen. 
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, 

jen bolestné vzpomínky 
nám zanechal.

8. ledna 
vzpomeneme 10. 

smutné výročí úmrtí 
mého manžela

Ladislava BÉMA.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Alžběta s rodinou.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít. 

Přišla nemoc zlá, 

musel jsi odejít.

24. prosince 
si připomeneme 
4. smutné výročí 

úmrtí 

pana Oldřicha 
MARŠÁLKA.


Ruku ti už nepodáme, 

abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 

a budeme vzpomínat.

29. prosince 
vzpomeneme 

10. smutné výročí 
úmrtí 

paní 
Drahoslavy MARŠÁLKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene dcera Dáša 
s celou svou rodinou.

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

21. prosince 
vzpomeneme 4. 

smutné výročí úmrtí 
mého manžela, 
našeho tatínka 

a dědečka, 

pana Zdeňka ŠEVČÍKA.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jiřina a dcery Zdeňka, 
Květka a Pavla s rodinami. Děkujeme 

všem, kteří vzpomenou s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

9. ledna 
vzpomeneme 

25. smutné výročí 
tragicky zemřelého

pana 
Jaroslava 
HOLÉHO, 

bývalého zaměstnance ŽDB.


Stále vzpomínají manželka, 

syn Miroslav a dcera Lenka s rodinami.

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

Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě navždy budeme mít.

12. prosince jsme 
vzpomněli 5. výročí 

úmrtí našeho 
drahého manžela, 
tatínka a dědečka,

pana Ing. Milana VROBLA.
Zároveň jsme 14. prosince vzpomněli 

jeho nedožité 75. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka Emilie, 

děti Jana a Tomáš s rodinami.

Čas běží a nevrátí, co vzal,
jen vzpomínky v srdci 

na tebe nám zanechal.

12. prosince jsme 
vzpomněli 100. 
výročí narození

pana Jana 
KUSE,

místního hodináře, zlatníka a živnost-
níka, později jemnomechanika v ŽDB.

Všem, kteří vzpomenou s námi 
na našeho tatínka, 

děkuje syn Jan s rodinou.

VZPOMÍNKY

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 
3. výročí úmrtí 

našeho milovaného 
manžela, tatínka, 

dědečka 

Rostislava SERAFINA.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera, syn s rodinami 
a vnouček Adámek.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl tvůj hlas, 

ale vzpomínka na tebe 
dál žije v nás.

22. prosince 
si připomeneme 
1. smutné výročí 

úmrtí 

paní Jany CICÁLKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná 
manžel a syn.

Čas běží, 
ale vzpomínky zůstávají.

25. prosince 
vzpomeneme 

2. smutné 
výročí úmrtí 


paní Zdeňky 

SCHUBERTOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Jindřich, syn Martin 

s rodinou, dcera Kateřina s rodinou, 
bratr a sestry.

Své »ano« si řekli: 
Lukáš Krenžolek a Lucie 
Lautnerová, oba z Bohumína
Radim Klus z Rychvaldu 
a Kateřina Matulová z Bohumína
Josef Filadelfi z Albrechtic a Martina 
Horáková z Bohumína
Radek Štolfa a Lucie Kandráčová, 
oba z Bohumína  
Václav Blažek z Bohumína a Lucie 
Paszová z Orlové
Libor Sosna a Lucie Mudráková, 
oba z Bohumína (mat)
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REALITY

● Prodám dr. byt 2+1 
v centru Bohumína, nízká 
zástavba, v přízemí, cena do-
hodou.  608 748 047.
● Prodám družst. jed-

nopokojový byt, Čáslavská 
ul.  604 226 130.
● Pronájem bytu 1+1, 

polozařízený. Cena 5.500 Kč 
+ kauce.  739 212 406.
● Koupím byt v Boh. 

 736 228 883.
● Prodám garáž v Drá-

tovnách. V garáži je zave-
dena elektřina, zabezpečená 
vrata, alarm. Cena 65.000 
Kč.  737 352 386.

RŮZNÉ

● Prodej medu z Jese-
níků, včelařských a rybář-
ských potřeb v obchůdku 

INZERCE U Luďky ve Skřečoni.  776 
684 719.
● Kanadské krůty na 

chov i vykrmené po tel. 
domluvě.  776 171 452.
● Koupím lucerničky – 

světlušky, i poškozené, 
a různé staré vánoční ozdo-
by.  604 107 708.
● Prod. černé společ. 

znač. boty na podpatku, 
pouze 1x použité, 3 páry, vel. 
8 za polovič. cenu 600 Kč. 
St. Boh.  596 035 464.

SLUŽBY

● Hloubkové čištění ko-
berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz  
724 088 643. 
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

Prodejna pečiva
VESTIBUL NÁDRAŽÍ ČD BOHUMÍN

Nabízíme: farmářské Dostálovy 
koláče  slané i sladké pečivo 
z pekařství Boček – Krmelín čers-
tvé štramberské uši – dovoz 
z pekárny Štramberk. 

Prodej pondělí-pátek 5.00-12.30 
v naší prodejně, poté do 16.30 
v trafi ce na nádraží.

Přejeme pěkné vánoční svátky 
a nový rok 2015.

Těšíme se na vás.

Řádkovou inzerci můžete 

podávat také prostřednictvím 

on-line formuláře 

na internetových stránkách 

www.mesto-bohumin.cz 

v sekci inzerce.

Elektro Oldřich Klíma děkuje všem zákazníkům za nákup v letošním roce. Přejeme hezké prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

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

Noví občánci 
našeho města

Ondře j  Adá-
mek  Anife Gaj -
dová  David Há-
jek    Dominik 
Hlavatý  Markéta Hříbková 
  Jakub Kukula   Adam 
Kursa  Šimon Lekki  Niko-
las Měšťan  Lukáš Miklovič  
 Karolína Smažáková  Nikol 
Zálesná.  (mat)

Poslední 
rozloučení
Burová Valerie * 
1921 z Nového Bo- 
humína  Balog -
h o v á  E l i š k a  * 
1930 z Nového Bohumína  
Cihlář Miroslav * 1925 z No-
vého Bohumína  Čech Jiří * 
1971 z Nového Bohumína  
Gabrišová Ludmila * 1930 
z Nového Bohumína  Ha-
nusková Marta * 1931 z Nové-
ho Bohumína  Krčová Miro-
slava * 1927 z Nového Bohu-
mína  Machura Jaroslav 
* 1922 z Nového Bohumína  
Málek Alois * 1942 z Nového 
Bohumína  Maléřová Jiřina 
* 1928 z Nového Bohumína  
Pavlů Bronislava * 1941 ze 
Starého Bohumína  Schwar-
zová Elfrida * 1929 z Pudlova
Sirotiar Anton * 1937 ze Zá-
blatí  Staněk Bronislav * 1933 
ze Starého Bohumína  Sta-
nieková Anna * 1939 ze 
Starého Bohumína  Štábla 
Zdeněk * 1953 z Nového 
Bohumína. (mat)

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

zpravodajství/městské noviny Oko.

Kam jede autobus?
Doprava nebo doleva? Tato hádanka 
není vůbec tak hloupá, jak na první 
pohled vypadá...   
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Dokážete devět 
hvězdiček na 

obrázku spojit 
čtyřmi rovnými 

čarami tak, 
abyste nezvedli 
tužku z papíru? 

Spojte hvězdičky

HLAVOLAMY

VÁNOČNÍ VTIPY

(Řešení hlavolamů najdete na str. 24)

 ● Kněz o vánoční mši káže lidem v kos- 
tele: „Nekraďte, nepodvádějte, chovejte 
se slušně jeden k druhému, nenadávejte 
si, nebuďte na sebe zlí, konejte dobré 
skutky... Všechno se má jednou zkusit!” 

 ● "Tak co jsi vybral ženě na Vánoce?" – 
"Vkladní knížku!" 

 ● Říká Pepa: "Budeme mít pěkné Vánoce 
– dám ženě tisícovku, ta ji dá babičce, ta 
zase dědečkovi a ten ji dá mně. Já ji po-
tom vrátím sousedovi, od kterého jsem 
si ji vypůjčil a jsme všichni spokojeni!"

 ● "Mami, tak Ježíšek skutečně existuje!" 
sděluje mamince Pepíček. "Jak to?" - 
"Vedle se přistěhoval pan Novák a táta, 
když to viděl, spínal ruce a volal: Ježíši, 
cos nám to sem poslal za prezent!" 

 ● "Koupil jsem snoubence pod stromeček 
briliantový prsten" – "Tos jí nemohl kou-
pit něco levnějšího, třeba televizor?" – 
"A ty už jsi viděl falešný televizor?" 

 ● Hovory ve školce: Jaký máš strome-
ček? – Umělý.  – A byl u tebe Ježíšek? – 
Byl, ale taky umělý.
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LOŽKA

BYLINNÝ
VÝTAŽEK
NEOŠATIT

ÚTOK
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ARABÁK
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SLABIKA
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HRAČKA
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HISTORIK

INICIÁLY
HEREČKY
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PODMÍTAT
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(ZAST.)
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NÁZEV
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NÍCI

NA POLI

PŘEDSTA-
VENÝ

KLÁŠTERA
SUMATŘAN

AMERICKÝ
ZPĚVÁK

(BOB)

AUTOR VÝROKU: EURIPIDES POMŮCKA: ALIN, KOLIERY, OAR. 

Řešení křížovky 
z minulého čísla

MOUDROST STARÝCH 
ARABŮ:Po smutku 

vždycky přichází radost.

V anketě poskočili o osm míst
Bohumínská kapela Grog, které letos oslavila dvacet let existence, opět bodovala v anketě 
Český slavík. Mezi skupinami skončila na velmi nadějném 65. místě a nechala za sebou 
takové hvězdy jakými jsou například Visací zámek, Ready Kirken nebo Tata Bojs.

Ve slavičí anketě se kapela Grog poprvé ob-
jevila v roce 1999. Od té doby obsadila téměř 
každoročně některou z bodovaných pozic. 
V roce 2003 skončila dokonce mezi skupina-
mi na perfektním 34. místě. Letos jí patří 65. 

příčka, čímž si bohumínští rockeři oproti loňsku 
o osm míst polepšili. „Je to ten nejkrásnější 
dárek, který nám mohli fanoušci k našemu 
výročí dát. Moc si toho vážíme,“ poděkoval 
kytarista skupiny Martin Sitek. (red)

Poděkování za péči
V prosinci jsem v Bohu-

mínské městské nemocnici 
prodělala labioplastiku. Vý-
sledek operace, kterou pro-
váděla doktorka Ingrid Čer-
notová, předčil má očeká-
vání. Rovněž chci poděkovat 
personálu nemocnice. Lékař 
při vizitě byl velmi příjemný 
a laskavý a především chci 
vyjádřit velké díky týmu 
zdravotních sestřiček. Jejich 
péče byla úžasná. Všechny 
byly velice přátelské, usmě-
vavé a ochotné. Cítila jsem se 
v jejich péči opravdu příjem-
ně. V dnešní době se člověk 
s takovým komfortem a pří-
stupem nesetká často.

pacientka Alžběta

KRÁTCE

Foto: Grog
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 19. 12. DO 16.1.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 19.12. v 10–16 hodin VÁNOČNÍ SELSKÝ RYNEK  
SE ZABIJAČKOU. Výrobky regionálních zemědělců 
a řemeslníků. Slovem provází bavič Milan Nepustil. 
Nám. T. G. Masaryka

 ● 24.12. ve 21.30 hodin NA ŠTĚDRÝ VEČER VŠICH-
NI SPOLU. Dobová hudební skupina Calata., svařené 
víno i teplá medovina, ohňostroj. Nám. T. G. Masaryka.

HUDBA
 ● 19.12. v 18 hodin ZPÍVÁNÍ S MAŇÁKEM. Před-

vánoční vystoupení bohumínského hudebníka Oty 
Maňáka. Sál kina, 50 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

 ● 19.12 v 16 hodin PŘÍBĚHY PŘI ČAJI. Četba 
vánočních příběhů nad šálkem čaje.

 ● 5.1. až 9.1. ve13–17 hodin (mimo středu) 
POHÁDKY Z CELÉHO SVĚTA. Čítárna s hernou.

 ● 15.1. v 9.30–12 a 13–17 hodin KORUNKA PRO 
KRÁLE A KRÁLOVNU. Výtvarná dílna knihovny 
a CMR Bobeš.

 ● 19.1. až 23.1. ve 13–17 hodin (mimo středu) KAR-
NEVALOVÁ MASKA. Výtvarná dílna – výroba masky. 

KNIHOVNA SKŘEČOŇ:

 ● 9.1. ve 13 hodin ČAJOVÝ DÝCHÁNEK. Čtení 
z oblíbených knih a povídání při čaji. 

 ● 12.1. až 16.1. ve13–17 hodin (mimo středu) 
NASNĚŽENO. Výtvarná dílna – zasněžené domečky 
a sněhuláci. 

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 20., 21.12. a 3.1. v 16 hodin, 4.1. v 10 hodin SNĚ-
HOVÁ KRÁLOVNA. Animovaný fi lm Rusko (Pohád-
ka), 2012, dabing, přístupný, 80 minut, 20.12. ve 3D 
za 130 Kč, 21.12., 3.1. a 4.1. ve 2D za 110 Kč.

 ● 20. a 21.12. v 19 hodin NOC V MUZEU: TAJEM-
STVÍ HROBKY. Film USA (Komedie / Rodinný), 2014, 
dabing, přístupný, 120 Kč.

 ● 22.12. v 16 hodin a 28.12. v 10 hodin TUČŇÁCI 
Z MADAGASKARU. Animovaný fi lm (Rodinný) USA, 
2014, dabing, přístupný, 90 minut, 120 Kč, děti100 Kč.

 ● 25., 26., 29. a 30.12. v 19 hodin EXODUS: BOHO-
VÉ A KRÁLOVÉ. Film Velká Británie, USA (Historický 
/ Drama)  2014, dabing, 142 minut, 25.12. a 29.12. ve 
3D za 150 Kč, 26.12. a 30.12. ve 2D za 120 Kč.

 ● 27. a 28.12. v 19 hodin HOBIT: BITVA PĚTI AR-
MÁD. Film USA, Nový Zéland (Fantasy), 2014, titulky, 
přístupný, 160 minut, 27.12. ve 3D za 130 Kč, 28.12. 
ve 2D za 100 Kč.

 ● 27. a 28.12. v 16 hodin PADDINGTON. Film Velká 
Británie, Francie, Kanada (Rodinný), 2014, dabing, 
přístupný, 98 minut, 120 Kč.

 ● 1., 2. a 3.1. v 19 hodin HODINOVÝ MANŽEL. Film 
Česko (Komedie), 2014, přístupný, 100 minut, 120 Kč.

 ● 4.1. v 19 hodin ODPAD. Film Brazílie, Velká Britá-
nie (Drama / Dobrodružný), 2014, titulky, přístupný, 
115 minut, 110 Kč.

 ● 7.1. v 19 hodin CO JSME KOMU UDĚLALI. Film 
Francie (Komedie), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 
97 minut, 90 Kč.

 ● 8.1. a 9.1. v 19 hodin, 10.1. v 16 hodin SEDMÝ 
SYN. Film Velká Británie, USA (Fantasy), 2015, 
dabing, přístupný, 120 minut, 8.1. ve 3D za 140 Kč, 
9. a 10.1 ve 2D za 120 Kč

 ● 10. a 11.1. v 19 hodin FOTOGRAF. Film Česko 
(Komedie / Životopisný), 2014, přístupný od 15 let, 
133 minut, 130 Kč.

 ● 14.1. v 9 hodin STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUN-
DA. Film Česko (Dokument), 2013, přístupný, 75 
minut, 50 Kč.

 ● 14.1. 19 hodin ŽELEZNÁ SRDCE. Film USA 
(Válečný), 2014, titulky, přístupný od 15 let, 134 
minut, 80 Kč.

 ● 15.1. v 19 hodin HUNGER GAMES: SÍLA VZDO-
RU 1. ČÁST. Film USA (Sci-fi  / Thriller), 2014, titulky, 
přístupný od 12 let, 125 minut, 110 Kč.

 ● 16. a 17.1. v 19 hodin 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ. 
Film Francie (Akční / Thriller), 2015, titulky, přístupný 
od 12 let, 120 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, 776 577 722

 ● Do 20.12. LOMŇANSKÁ KRAJINA. Výstava foto-
grafi í Vlastimila Kanioka a Ladislava Pekárka, každé 
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin . 

 ● Pondělky v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Pro 
seniory a cvičence s pohybovým omezením.

PROFIT 12

Klubovna: Mírová 1038, Centrum Kotelna

www.profi t12.cz, profi t12@email.cz 

 731 310 048, 733 343 942    

 ● Každé pondělí v 17 hodin CVIČENÍ ŽEN S JA-
NOU. Pro cvičenky bez rozdílu věku.

 ● 19.12. v 17 hodin VÁNOČNÍ RANDE DAM. 
Zpěvačka Sonyen z Havířova, tanec, hudba, karaoke, 
pro nečleny vstupné 20 Kč

 ● 30.12. v 17 hodin ROZLOUČENÍ S ROKEM 2014. 
Diskotéka s občerstvením, pro nečleny vstupné 20 Kč.

SPORT

 ● 20. a 21.12. v 10 hodin TURNAJ MISTRŮ. Turnaj 
elitních českých hráčů kulečníku. Herna na náměstí 
Budoucnosti, vstup zdarma.

 ● 21.12. VÁNOČNÍ VÝZDOBA A MINIUNI OSTRA-
VA. Seriál zimních cyklistických vyjížděk. Start v 10 
hodin z nám. T. G. Masaryka.

 ● 1.1. NOVOROČNÍ MÍLE. Cyklistická vyjížďka 
s recesním závodem. Start v 11 hodin z nám. T.G.M.

 ● 4.1. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »B« – SO-
KOL TĚRLICKO. Šachy, okresní přebor. Sokolovna 
Starý Bohumín.

 ● 11.1. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »A« – SK 
STONAVA. Šachy, krajská soutěž. Sokolovna Starý 
Bohumín.

 ● 18.1. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »B« 
– SLAVIA ORLOVÁ »E«. Šachy, okresní přebor. Soko-
lovna Starý Bohumín.

CVIČENÍ

 ● SPINÁLNÍ JÓGA – JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA. 
Každé pondělí a úterý od 19 do 20 hodin ve Sport-
centru. Vhodné i pro začátečníky.  731 905 040. 

 ● BALÓNY každé úterý v 19 hodin. AEROBIC kaž-
dé úterý v 18 hodin, BŘIŠNÍ PEKÁČ každý čtvrtek 
v 17.30 hodin. Sportcentrum Bohumín, rezervace 
 724 556 557, www.sportcentrum-bohumin.cz. 

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

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

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 
hodin. Sportovní hala. www.zumba-nadka.cz 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 

 734 788 668

 ● 20.12. BADMINTONOVÁ LIGA
 ● 24.12. ZAVŘENO
 ● 31.12. otevřeno 6 – 17 hodin
 ● 1.1. otevřeno 14 – 22 hodin

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

SVÁTEČNÍ PROVOZ AQUACENTRA

22.12. v 6 – 21 hodin 23.12. v 10 – 21 hodin
24.12. ZAVŘENO  25. až 28.12. v 8 – 21 hodin
29. a 30.12. v 6 – 21 hodin 31.12. v 6 – 17 hodin
1.1. ve 14 – 21 hodin 2.1. v 10 – 21 hodin
3. a 4. 1. v 8 – 21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ:

sobota a neděle:  15 – 16.30 hodin

Diskotéka na ledě
26. a 27.12., 2. a 3.1.  17.15 – 18.45 hodin.

Kromě Štědrého dne probíhá veřejné bruslení 
i o vánočních svátcích. V době veřejného bruslení 
je otevřena půjčovna bruslí. 

Škola bruslení pro děti:  18.1. – 8.3. ve 13.40–14.40 
hodin.
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Ekologický a »hravý« kalendář
Mauglího stezka pro ty nejmenší, sportovní hala pro aktivní i amatérské vyznavače 
pohybu, cvičební stroje pro všechny generace. Atrakce, které letos vyrostly 
v Bohumíně, se staly inspirací městského ekologického kalendáře pro rok 2015. 

Jeho podtitul proto zní »Město her pro malé i velké«.

Město kalendář vydává už sedmnáctým ro-
kem, pro příští rok v nákladu  9 500 kusů. 
Jeho distribuce probíhá do domácností po-
stupně od půlky prosince. Roznosu se ujali 
městští kurýři, členové komisí pro městské 
části, domovníci a správci městských domů. 
Bohumínské domácnosti 
obdrží městský ekologic-
ký kalendář zdarma do 
konce roku. 

Obrazovou část kalen-
dáře, která představuje 
město her, tradičně do-
plňují praktické infor-
mace spojené s nakládá-
ním s odpady. Například 
harmonogram pojízdné 
sběrny odpadu a textilu, 
aktuální sazebník úhrad 
za nakládání s komunál-
ním odpadem a provozní 
doby mobilního i stabil-
ního sběrného dvora. 
Lidé v kalendáři také na-
jdou termíny svozu po-

pelnic a nechybí zde ani data odvozu rostlin-
ného odpadu. Praktická je také informace 
k termínu úhrady poplatku za psa. Nově se 
v kalendáři objevuje upozornění, že od nového 
roku je třeba odevzdávat šrot a kovové odpa-
dy výhradně v místech k tomu určených. (red)

2015
M STO HER PRO MALÉ I VELKÉ

DO KAŽDÉ RODINY EKOLOGICKÝ KALENDÁ  S INFORMACEMI, JAK NAKLÁDAT S ODPADY

Sněhobílá panoramata na pohlednicích
Originální vánoční a zimní pozdrav z Bohumína vydala místní radnice v nové sérii 
tematických pohlednic. Limitovaná edice je od počátku prosince k mání výhradně 
v informačním centru radnice.

Autorem fotografií a gra-
fi ckého zpracování dvou po-
hlednic je novinář a fotograf 
Pavel Čempěl. Pro »Vánoční 

pozdrav z Bohumína« vybral 
motiv zasněného náměstí T. 
G. Masaryka s vodním prv-
kem a budovou kina v pozadí 

(je součástí titulní strany 
tohoto Oka). »Zimní pozdrav« 
vznikl kombinací zasněže-
ných zákoutí v centru města 

a přírody v okrajových čás-
tech Bohumína, lánů v Pudlově 
a meandrů Odry (na snímku).

„V posledních letech vždy 
před vánočními svátky vydá-
váme novou edici tematic-
kých pohlednic. Každý rok 
tak nabízíme originální po-
zdrav, který potěší přátele 
a známé, případně si jej někte-
ří doplňují do svých pohledni-
cových sbírek. Počet námětů, 
které jsme dosud zachytili ne-
jen na zimních a vánočních 
pohlednicích, jde do desítek,“ 
uvedla vedoucí organizačního 
odboru bohumínské radnice 
Miroslava Šmídová. Dodala, 
že se nové pohlednice prodá-
vají za pětikorunu.

»Zimní a vánoční pozdrav 
z Bohumína« město vydalo 
v nákladu 300 kusů. V rad-
ničním infocentru je možné 
koupit také pohlednice z edic 
vydaných v minulých letech.

Lukáš KANIA
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Kam jede autobus?
Jede doleva, protože nejsou vidět 
dveře. 

(Řešení hlavolamů ze str. 21)
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HLAVOLAMY

Silvestrovské ráno 
 ● „Tak šťastný a veselý. Jak jsi se vy-

spal?”– „Ale ušlo to, jen kdyby o mě 
pořád nezakopávali číšníci!”

 ● „Tak co, jak jsi prožil letošního Silves-
tra, příteli?”– „Ale... nejprve jsem nevě-
děl, kam mám jít a teď si zase nemohu 
vzpomenout, kde jsem byl.”


