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Naše spirituální prožívání je v tomto čase v mnoha rozměrech odlišné. Přesto ale věřím, 
že toho, co nás spojuje, je mnohem více než toho, co nás rozděluje.

Především nás spojuje to, že 
všichni jsme lidské bytosti touží-
cí po štěstí. Všichni toužíme, aby 
náš život byl krásný a naplněný. 
Všichni toužíme být dobří. Často 
se nám to daří. Někdy se nám 
však okolnosti našeho života tak 
nešťastně poskládají, že dovede-
me ubližovat – a často o tom ani 
nevíme. 

Vánoce jsou překrásné svátky. 
Lidé si dávají dárky, navštěvují 
se, pouštějí si koledy. Všechno to 
vypadá hodně idylicky – radujte 
se, narodil se Kristus Pán. Nesem 
vám noviny, v Betlémě se naro-
dil. Tichá noc, přesvatá noc, ve 
které přišel na svět Spasitel.

Nicméně jako farář moc dobře 
vím, že velké množství lidí se Vá-
noc bojí. Je to takový paradox – 
je mnoho lidí, kteří se bojí svátků 
pohody, kdy je rodina doma spolu 
a rozdávají se dárky. Čím to je? 
Troufl  bych si říci, že jevem, který 

nás docela hodně ohrožuje, je 
jakýsi druh schizofrenie. Hrajeme 
si na to, jak je všechno v našich ro-
dinách krásné a jak se máme rádi. 
Ale ve skutečnosti to mezi námi 
skřípe. Jenže my si to nechceme 
přiznat. Tváří-
me se, že všech-
no je v pohodě, 
protože toužíme být v pohodě. Ale 
ono se nám to stejně nepodaří. 
V nejedné rodině to právě během 
svátků pohody a radosti docela sil-
ně zaskřípe. A tečou slzy…

Jak z toho ven? Nebylo by lepší 
Vánoce zrušit? Myslím si, že ru-
šit Vánoce by byla škoda. Řešení 
spočívá spíš v tom, objevit pra-
vou podstatu Vánoc. Vánoce totiž 
neznamenají jen dárky, ani hoj-
nost jídla, ani nablýskanou výz-
dobu kostela. Hlavní poselství 
Vánoc tkví v tom, že kdysi dávno 
na svět přišel Ježíš. Ježíš, který 
miluje člověka.

Nepřišel v žádné slávě, ale jako 
chudé bezbranné dítě v úplně 
cizím městě. Aby každému z nás 
řekl: „Člověče, mám tě rád. Mám 
tě rád a chápu tě, když se cítíš 
osamělý, smutný, bezbranný. 

Mám tě rád – 
takového, jaký 
jsi. A i kdyby 

ses cítil úplně opuštěný, já budu 
vždy s tebou. A právě toto je nej-
důležitější vánoční poselství: 
Bůh nás miluje. Jen tak. Od ni-
koho na zemi nemůžeme čekat 
lásku, která je stoprocentní. Ži-
votní partner zklame, děti zkla-
mou, přátelé na nás někdy nema-
jí čas. Ale Bůh nezklame. A to je 
podstata Vánoc...

I letos slavíme tajemství Boží-
ho příchodu na svět. Nekonečný, 
dokonalý a věčný Bůh sestupuje 
na zem v podobě malého bez-
branného člověka, aby lidem 
všech národů i všech věků uká-

Přání čtenářům Oka
Krásné prožití Vánoc s jejich neopa-
kovatelnou atmosférou, láskou

a pohodou v rodině, v zaměstnání 
i mezi přáteli. Šťastné vykročení 

do nového roku, hodně osobních 
i pracovních úspěchů a zejména 

zdraví po celý rok 2016 přeje všem 
čtenářům  redakce Oka

Rozdávat lásku a nechtít nic na oplátku

zal, že má člověka rád. A ve své 
lásce jde tak daleko, že sám na 
sebe bere lidskou podobu.

Kéž toto tajemství Boží lásky, 
které můžeme pozorovat v ma-
lém dítěti v jeslích, prozáří tem-
noty našich životů a dodá nám 
naději.

Krásné Vánoce nám všem!
Roman BRZEZINA, farář, 

Slezská církev evangelická 
a. v. v Bohumíně

SVÁTEČNÍ SLOVO

Foto: Pavel Čempěl

 

 





 

 

Na Štědrý večer opět všichni spolu
Už dvaadvacet let se Bohumíňáci na Štědrý den setkávají, aby si 

popřáli pěkné Vánoce a šťastný nový rok. Povídají si s přáteli a zná-
mými, usrkávají svařené víno i teplou medovinu. Nebo jen tak přemí-
tají o významu Vánoc a zaposlouchají se do hudebního vystoupení. 
Letos je svým zpěvem přijede potěšit hvězda muzikálů Michaela 
Nosková. Setkání na náměstí začíná 24. prosince ve 21.30 hodin. Ve 
22.15 rozzáří oblohu nad Bohumínem ohňostroj.
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Více než dvacet let se pohybuje-

te v komunální politice. Když se 

ohlédnete, z čeho máte za tu 

dobu největší radost.

Těch drobných i velkých radostí 
je na celou knihu. Stačí se podívat 
na fotografie z 90. let a dnešní 
Bohumín. Rozdíl je patrný na 
první pohled. Jako tělocvikářku 
mě velmi těší sportovně relaxační 
areál za parkem, jeho postupné 
rozšiřování, zdokonalování a hlav-
ně využívání během týdne i přes 
víkendy. Areál jsme budovali 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: VĚRA PALKOVÁ
Pozitivní pohled na svět je pro Věru Palkovou (66), 
absolventku Univerzity Palackého v Olomouci, dlouhole-
tou kantorku a poté ředitelku bohumínského gymnázia, 
charakteristický. V letech 1994-2010 byla v Bohumíně 
místostarostkou, nyní je městskou radní. Od roku 2008 
zastává post náměstkyně hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro oblast školství, sportu a tělovýchovy. 

především pro Bohumíňáky, ale 
pro svou atraktivitu i cenovou 
dostupnost je vyhledávaný ná-
vštěvníky ze širokého okolí. Jsem 
také velmi pyšná (a oceňuji to 
především zpětně) na prozíravou 
bytovou politiku města a systém 
odpadového hospodaření. V těch-
to dvou oblastech se Bohumín 
zřetelně odlišuje od většiny měst 
v Česku. Mám na mysli přede-
vším uchování bytového fondu 
ve vlastnictví města, naprosto 
průhledný způsob licitací bytů 
a také správu, údržbu a moderni-
zaci. U odpadového hospodaření 
se nám osvědčilo zachování plat-
by na popelnici (nikoliv občana) 
a promyšlený systém separace. 
Působíte jako stálý optimista 

a přitom jste nadmíru vytížená 

žena. Jaké je vaše manažerské 

krédo?

Jednoduché. Obklopuji se lidmi, 
kteří umí více než já, nevyhýbají 
se problémům, mají smysl pro 
humor, zachovávají si zdravý ro-
zum, nepropadají panice a mají 
chuť do života. V dobré pracovní 
atmosféře vzájemné důvěry se 
rodí nejen spousta neotřelých 
nápadů, ale dělá vám radost 
a potěšení uvádět je do života. 
Nevyhledávám věčně ubrblané 
a na cokoli si stěžující bručouny. 
Těm se nikdy nezavděčíte, foukají 
si jen svoje bolístky, myslí hlavně 
na osobní profi t a kazí náladu.
Školství se prolíná celým vaším 

profesním životem. Jak vnímáte 

to současné?

Není to málo, co vyžadujeme 
od dnešní školy. Nejen to, že při-
praví žáky na asi 40letou pracovní 
kariéru. Jako rodiče chceme, aby 
se dítě osobnostně rozvíjelo, umě-

lo se radovat z toho, co dokázalo. 
Aby získalo pracovní návyky, bylo 
připraveno vyrovnat se s neustá-
lými změnami, umělo se postavit 
na vlastní nohy, domluvilo se 
v několika jazycích. Navíc v atmo-
sféře, kdy selhává »tradiční rodina«, 
se řada jejich funkcí přesouvá na 
školu. Očekáváme, že si učitelé 
s našimi potomky hravě poradí, 
naučí je všemu důležitému, obje-
ví v nich skrytý talent a správně 
je profesně nasměrují. Přála bych 
si, aby rodiče v kantorech viděli 
partnera, s nímž snáze zvládnou 
všechna úskalí výchovy.
Není vašim pěti vnoučkům líto, 

že si vás moc neužijí?

Titul babičky pro mě znamená 
výjimečné ocenění. Je to role, na 
kterou jsem se dlouho těšila a také 
si ji hodlám patřičně užít. Příští 
rok nás čekají krajské volby a kon-
čí moje angažmá v regionální po-
litice. Štafetu náměstka hejtmana 
pro školství ráda předám někte-
rému mladšímu kolegovi. Těším 
se na prostor, který se mi uvolní 
pro mé koníčky, přátele i pro návrat 
do dětského objevování světa se 
svými vnuky.
Děkuji za rozhovor.  (fi )

Baby taxi úspěšně slouží i sbírá ceny
Nevšední projekty a nevšední lidé za nimi. S touto myšlenkou letos vnikla celostátní 
soutěž Komunální politik roku. Jejím cílem bylo vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní 
a přínosné projekty na úrovni územní samosprávy. V jedné z osmi kategorií premiérového 
ročníku zvítězil i Bohumín a jeho starosta Petr Vícha. Ocenění získala služba baby taxi.

Soutěže se mohly zúčastnit 
obce, města a městské části všech 
velikostí. Celkem dorazilo sedm 
desítek projektů z let 2014 a 2015, 
které bojovaly v osmi kategoriích. 
Od sociální oblasti, přes kulturu, 
sport, péči o děti, odpadové hos-
podářství, veřejnou zeleň, dopra-
vu nebo ekologii. Komise pak 
hodnotila smysl projektů, jejich 
využití a společenský nebo eko-
nomický přínos.

Bohumín šel do boje se službou 
baby taxi. Ta funguje od letoš-
ního března a je určena dětem 
z Bohumína do šesti let s dopro-
vodem dospělého. Taxi zajíždí 
k ordinacím dětských lékařů 
v Nerudově a Čáslavské ulici a do 
bohumínské nemocnice. Jízda 
stojí pasažéry pouhých patnáct 

korun, zbytek dotuje město. Od 
počátku do konce října uskutečnil 
taxík 316 jízd a město to stálo 
zhruba osmnáct tisíc.

Služba baby taxi v soutěži zví-
tězila v kategorii »Děti a rodiče«. 
Ocenění převzal Petr Vícha při 
slavnostním ceremoniálu 12. lis-
topadu ve Valdštejnském paláci, 
sídle Senátu. Obdržel křišťálové 
srdce, které vyrobili skláři z No-
vého Boru, diplom a šek na 20 
tisíc. „Baby taxi slouží tři čtvrtě 
roku a osvědčilo se. Průběžně po-
suzujeme seznam míst, kam ma-
minky s dětmi, ale také starší osoby 
v rámci senior taxi vozíme, vyhod-
nocujeme a děláme drobné úpravy",  
uvedl Petr Vícha. Dodal, že fi nan-
ční odměnu ze soutěže použije 
město na spolufi nancování služ-
by baby taxi.

Soutěž Komunální politik roku 
vyhlásila redakce časopisu Moder-
ní obec a vydavatelství Profi press. 
Konala se pod záštitou ministryně 
pro místní rozvoj Karly Šlechtové 
a patronací předsedy Výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu 
a životní prostředí Senátu ČR 
Miloše Vystrčila. Spolupořadateli 
soutěže byly Svaz měst a obcí ČR 
a Sdružení místních samospráv 
České republiky.  (tch)

Oceněný bohumínský starosta Petr Vícha. Na snímku se senátory Petrem 
Gawlasem (vlevo) a Milošem Vystrčilem.  Foto: Ota Neužil/Moderní obec

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu 

v Bohumíně vyhlašuje výběrové 
řízení na pracovní místo na od-
boru rozvoje a investic, oddělení 
rozvoje a územního plánování. 
Práce zahrnuje přípravu žádostí 
o poskytnutí fi nanční podpory 
a jejich následnou administraci 
(z prostředků EU a dalších dotač-
ních zdrojů), zpracování koncep-
čních rozvojových dokumentů. 
Pracovní poměr je na dobu urči-
tou (zástup za mateřskou dovo-
lenou).Termín dodání přihlášek 
je do 4. ledna. Bližší informace 
na webových stránkách města 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Nabídka práce, 
nebo ve vývěskách.  (red)

Doklady do Vánoc
Agenda občanských průkazů 

a cestovních pasů na městském úřa-
dě bude od 24. do 31. prosince mimo 
provoz. Odstávka je celorepubliko-
vá, důvodem jsou technické úpravy 
systému, který spravuje Minister-
stvo vnitra. Podat žádost o nový 
nebo si vyzvednout hotový doklad 
bude letos naposledy možné 23. 
prosince. V době odstávky lze požá-
dat pouze o vydání občanky bez 
strojově čitelných údajů s platností 
na jeden měsíc. Vydání tohoto do-
časného dokladu bude bezplatné.

Provoz radnice
Městská pokladna na majetko-

vém odboru v radniční budově »B« 
bude 30. prosince v provozu pouze 
do 16 hodin. Na silvestra 31. prosince 
budou zavřeny obě budovy úřadu.

OCENĚNÍ
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Domy hrůzy v Lounech 
jsou minulostí. Demolice 
prvních dvou proběhla 
v roce 2013, další tři 
zmizely loni na podzim. 
Poslední z cihlových 
bývalých drážních domů 
poslala k zemi těžká techni-
ka počátkem prosince. 

Dům číslo 171 měl jít k zemi 
už loni společně se sousedními 
třemi cihláky, ale demolici oddá-
lilo problematické elektrické ve-
dení. „Konzoly byly uchyceny pří-
mo na fasádě domu a bylo třeba, 
aby ČEZ provedl přeložku vedení,“ 
vysvětlila Jana Reli z majetkové-
ho odboru radnice. Zkrátka bylo 
nutné, aby energetici vztyčili 
nový sloup a přemístili dráty na 
něj. Na zdánlivě rutinní úkon se 
ale čekalo více než rok. Teprve 
nyní se vše podařilo a dům, který 
mezitím zcela vybílili zloději 
kovů a dřeva, mohl bagr zbourat. 

Suť pak demoliční fi rma odvezla 
na úložiště mimo Bohumín. 

Původní drážní domy koupilo 
město po složitých a roky se táh-
noucích jednáních před osmi lety. 
Hrozilo totiž, že je získá soukromý 

investor a nastěhuje do nich pro-
blémové nájemníky. Město proto 
raději šest domů s dvaašedesáti 
byty čtvrté kategorie koupilo, snaži-
lo se část z nich opravit a nabídnout 
slušným nájemníkům. Ti ale o byd-

lení v těchto končinách nejevili 
zájem. A lokalita postupně osiřela, 
domy se staly terčem rabování. Teď 
se jejich osud naplnil a obyvatelé 
okolních rodinných domů si mo-
hou konečně oddechnout.  (tch)

Louny si oddechly, poslední ruina je pryč

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Telefonní budka přeskočila ulici 1. máje
Telefonní škatulata ve Skřečoni. Budka s veřejným automatem v ulici 1. máje se počátkem 
prosince stěhovala z jedné strany silnice na druhou. Přesun vyjednalo město, které tak 
vyšlo vstříc místním obyvatelům, zejména řidičům. Těm vadilo, že budka při výjezdu 
z Mládežnické ulice na hlavní bránila ve výhledu.

Požadavek na přesun telefonní 
budky padl naposledy na zářijo-
vém setkání s občany Skřečoně. 
A město hned vzápětí iniciovalo 
jednání s telekomunikační spo-
lečností. Nebylo to ale vůbec 
jednoduché. Zatímco budka 
s přístrojem patří O2, přívodní 
kabely má ve správě Cetin (Čes-
ká telekomunikační infrastruktu-
ra). A aby to bylo ještě zamota-
nější, pozemek, na kterém nová 
budka stojí, patří Rockwoolu. 
Všechna jednání se ale nakonec 
podařila a Rockwool souhlasil 
s bezplatným umístěním budky 
na dobu pěti let. Co bude pak, je 
otázkou.

S rozmachem mobilů a bezdrá-
tové komunikace začalo už před 
mnoha lety veřejných telefonních 
automatů rapidně ubývat. A trend 
pokračuje. Budky využívá stále 
méně lidí a jejich provoz je ztrá-
tový. V rámci stavby cyklostezky 
ve Skřečoni například zmizel ne-
využitý automat u pošty. Zatím 
ještě stále platí povinnost pokrý-
vat území s určitým počtem oby-
vatel adekvátním množstvím 
veřejných telefonů. Tato povin-
nost má ale v roce 2017 skončit.

 (tch)

Budka se v pravém smyslu nestěhovala. 
Ta původní už nebyla v dobrém stavu. 
Firma ji demontovala a odvezla. Místo 
ní na opačné straně instalovala budku 
novou, respektive zánovní. Už sloužila 
na jiném místě, ale je zachovalejší.

Foto: Pavel Čempěl

Rozjedeme prosperující firmu »Bohumín, s.r.o.«?
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016. V klidu, bez emocí a po důkladné 
přípravě, když defi nitivnímu schválení předcházely dvě pracovní verze. 
A kupodivu přes rozdílné přístupy k jednotlivostem naprostou většinou 
hlasů všech zastupitelů. Snad si tento vzácný dar naši občané uvědomují, 
ač čísla nudná jsou.

Někteří politici srovnávají řízení státu 
a měst s řízením fi rem. Tak se zamýšlím, jak 
bychom asi město řídili jako fi rmu. Má dáti–
dal a zisk je nade vše. Když pominu investice 
(ve městě kapitálové výdaje), hospodaření 
každé fi rmy klade velký důraz na snižování 
provozních nákladů (ve městě jsou to běžné 
výdaje). V běžných výdajích města je řada 
položek nad deset milionů. Od čeho začít?

Komunální odpady nás stojí přes patnáct 
milionů. Ale tyto výdaje pokrývají platby od 

občanů a  příspěvek za dobré třídění odpadů. 
Tady neušetříme. Co tedy občanům zvednout 
ceny za popelnice? Vždyť jsme je v roce 2014 
snížili a držíme je na stejné úrovni i pro rok 
2016!

Na opravy chodníků a cest chceme dát opět 
dvanáct milionů, aniž by byla nějaká komuni-
 kace v havarijním stavu. Rok 2016 přežijeme, 

pak se uvidí. Škrtáme a máme první miliony 
v kapse. 

Na veřejnou zeleň přes deset milionů? To je 
moc, pryč s tím. Naši občané si zvyknou na 
neposečené plochy. Starobohumíňáci sice 
chtěli také náměstí s květinovou výzdobou, 
ale to městu jako fi rmě nic nepřinese. A kri-
tiky za neposečené příkopy u cest, které 
nevlastní město, se stejně nezbavíme. 

Ještě bychom mohli propustit nějaké úřed-
níky a také zredukovat městskou policii. Pocit 
bezpečí našich občanů sice není nejlepší, ale 
kriminalita prokazatelně klesá. Ale výkon 
státní správy musíme zajistit. Tady opatrně, 
kvalifi kované lidi bychom mohli těžko hledat, 
to přece vědí v každé fi rmě.

(Pokračování na str. 5)

ZAMYŠLENÍ S NADSÁZKOU
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Připravované licitace městských bytů 
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří  A135. 
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 najdete na www.
mesto-bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 806, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v klidné lokalitě, poblíž parku, 
bazénu a dětského hřiště. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 51,85 m2, 
celková plocha bytu 57,85 m2. Pro- 
hlídka 6.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 7.1. v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 985, čís-
lo bytu 11, I. kategorie, 4. patro. 
Nízkopodlažní dům poblíž centra 
města, školy, školky a supermarke- 
tu. Byt s výklenkem a balkonem 
je po celkové rekonstrukci. K bytu 
náleží sklepní kóje. Plocha pro 
výpočet nájemného 56,54 m2, cel-
ková plocha bytu 58,96 m2. Pro-
hlídka 6.1. ve 14.45–15.00 hodin 
a 7.1. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 989, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům poblíž centra 
města, školy, školky a supermar-
ketu. Koupelna a elektřina v bytě 
je po generální opravě. K bytu 
náleží sklepní kóje. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,94 m2, cel-
ková plocha bytu 56,92 m2. Pro-
hlídka 6.1. ve 14.30–14.45 hodin 
a 7.1. v 9.15-9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Komenského 
1150, číslo bytu 10, I. kategorie, 4. 
patro. Nízkopodlažní dům s výta-
hem v centru města. Byt je po 
celkové rekonstrukci. V bytě je 
ústřední topení, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,00 m2, celková plocha bytu 
38,60 m2. Prohlídka 5.1. v 10.00–
10.15 hodin a 6.1. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace bytu se koná 11.1. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 952, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 4. patro. 

Nízkopodlažní dům v blízkosti 
parku, supermarketu a autobuso-
vé zastávky. Byt po celkové rekon-
strukci (nové elektro, koupelna, 
dveře) s balkonem a neprůchozí-
mi pokoji. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,66 m2, celková plo-
cha bytu 52,06 m2. Prohlídka 11.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 12.1. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
13.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 565, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města. V blízkosti 
domu se nachází park, nákupní 
střediska, pošta a dětský lékař. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem, zděným jádrem, no-
vým PVC a dveřmi. Plocha pro 
výpočet nájemného 60,00 m2, cel-
ková plocha bytu 63,30 m2. Pro-
hlídka 11.1. ve 14.30–14.45 hodin 
a 12.1. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,61 m2, celková plo-
cha bytu 69,93 m2. Prohlídka 4.1. 
ve 14.30–14.45 hodin a 5.1. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
13.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+5, tř. Dr. E. Beneše 766, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města, zrekonstruovaný byt 
s ústředním vytápěním a kuchyň-
skou linkou. Plocha pro výpočet 
nájemného 124,10 m2, celková 
plocha bytu 129,10 m2. Prohlídka 
12.1. v 8.15–8.30 hodin a 13.1. ve 
14.30–14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 13.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 127, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v centru 

města s ústředním vytápěním 
a plastovými okny. Plocha pro vý-
počet nájemného 52,70 m2, celková 
plocha bytu 54,70 m2. Prohlídka 
13.1. v 15.00–15.15 hodin a 14.1. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 114,30 m2, celková 
plocha bytu 119,30 m2. Prohlídka 
14.1. v 10.15–10.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 18.1. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 84, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 4. patro. Nízká 
cihlová zástavba v centru města 
s plastovými okny. Plocha pro vý-
počet nájemného 56,50 m2, celko-
vá plocha bytu 57,00 m2. Prohlíd-
ka 11.1. ve 14.15–14.30 hodin 
a 12.1. v 8.00–8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 9. května 903, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města. Byt má plastová okna a je 
nově napojen na centrální záso-
bování teplem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 77,18 m2, celková 
plocha bytu 80,55 m2. Prohlídka 
11.1. ve 14.45–15.00 hodin a 12.1. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 985, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům poblíž centra 
města, školy, školky a supermar-
ketu. Byt po celkové rekonstrukci 
s výklenkem a balkonem. K bytu 
náleží sklepní kóje. Plocha pro 

výpočet nájemného 57,18 m2, cel-
ková plocha bytu 60,33 m2. Pro-
hlídka 18.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 19.1. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 20.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 236, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v klidné 
lokalitě města. Poblíž domu se 
nachází dětské hřiště a škola. Byt 
s plastovými okny, ústředním to-
pením a koupelnou po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 52,50 m2, celková plocha 
bytu 54,80 m2. Prohlídka 18.1. 
ve 14.45–15.00 hodin a 19.1. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 20.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 25, I. kategorie, 5. patro. Pa-
nelový dům s plastovými okny 
a funkcí domovníka. V roce 2015 
proběhla celková rekonstrukce 
domu včetně zateplení. Parkoviš-
tě u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 75,83 m2, celková plo-
cha bytu 77,53 m2. Prohlídka 11.1. 
v 15.30–15.45 hodin a 12.1. v 9.15 
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
20.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 13. patro. 
Zateplený věžový dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního středis-
ka a supermarketu. Byt s balko-
nem. V bytě je koupelna se spr-
chovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 60,13 m2, 
celková plocha bytu 61,13 m2. 
Prohlídka 18.1. ve 14.30–14.45 
hodin a 19.1. v 9.45–10.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
20.1. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Zájezd do Nošovic
V rámci projektu Fara dokořán pro-

běhne 5. ledna zájezd do Nošovic. Akce 
zahrnuje exkurzi v pivovaru a automo-
bilce. Zájezd stojí 250 korun, odjíždí se 
v 9 hodin od městského úřadu, předpo-
kládaný návrat je v 15.45 hodin. Počet 
míst je omezen, objednávky do 20. pro-
since na čísle telefonu 736 627 503 nebo 
e-mailu bohumin@sceav.cz.

Den otevřených dveří
Gymnázium Bohumín pořádá v sobotu 
23. ledna od 9 do 12 hodin den otevře-
ných dveří pro žáky 5. a 9. tříd základ-
ních škol, jejich rodiče a veřejnost. Pří-

Poznání na besedách i exkurzích
Žáci Střední školy Bohumín si na podzim rozšiřovali obzory formou 

besed či seminářů. 

19. listopadu se zúčastnili přednášky Tomáše Řeháka z křesťanské organi-
zace Abatop na téma »Sex, AIDS a vztahy«. Netradiční zpracování, střídání 
humoru a nadsázky s tvrdou realitou, to vše na žáky zapůsobilo. Další před-
náška, určená třídám převážně technického zaměření, se věnovala informač-
ním hrozbám, kladům i záporům internetu. Poučila žáky, jak se na internetu 
bezpečně chovat, co je a co není legální. Na třetí přednášce 27. listopadu 
hovořila lektorka Miriam Paszová o životě v Denveru a  Chicagu, postřezích 
z Londýna a atraktivního Islandu. Výklad doplnila fotografi emi. Uvědomili 
jsme si, jak je důležité učit se cizím jazykům a jaké možnosti otevírají. 

Občas školní lavice opustíme. 18. listopadu jsme navštívili Komorní scénu 
Aréna v Ostravě a zhlédli absurdní drama »Plešatá zpěvačka«. Sladkou tečkou 
byla poznávací exkurze v podniku Marlenka na Frýdecko-Místecku. Žáci si 
měli možnost prohlédnout výrobnu medových dortů. Zhlédli dokument 
o výrobě a samotném podniku. Součástí exkurze byla i ochutnávka.

Magdaléna WOJNAROVÁ, preventistka SŠ Bohumín

KRÁTCE
stupné budou veškeré prostory školy, 
nově vybudované odborné učebny, la-
boratoře, posilovny, multimediální před-
náškový sál, tělocvična, relaxační zóny 
pro žáky. Zájemci o studium získají po-
třebné informace, zejména o příprav-
ných kurzech k přijímacím zkouškám.

Charitativní koncert 
pro Johanku

Ve starobohumínském kostele proběhl 
29. listopadu charitativní adventní kon-
cert. Návštěvníci darovali formou dob-
rovolného vstupného devět tisíc korun. 
Organizátoři částku věnovali rodičům 
dvouleté Johanky Cieslarové, která utr-
pěla při porodu poškození centra bazál-
ních ganglií. (red)
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(Dokončení ze str. 3)

Naší nemocnici poskytujme provozní příspěvek 
osmnáct milionů. Luxus, který nepotřebujeme. 
Rušíme, ať si občané jezdí pro těch 90 tisíc ošetření, 
6 000 hospitalizací a 2 000 operací do okolních 
měst. A z těch 350 zaměstnanců si sestřičky práci 
jistě najdou. Děkujeme – odejděte.

K3? Na co ji tu vlastně máme? Vždyť ani někteří 
nezávislí zastupitelé nevědí, čemu se tato agentura 
věnuje. Že to není jen biograf v centru. Že pořádá 
asi 1 500 akcí za rok, že úspěšně provozuje letní kino 
a tři pobočky knihoven v městských částech. Roz-
svěcování vánočních stromů a vypouštění balonků 
štěstí žádné zisky nepřináší. Škrtáme dvanáct mili-
onů. Kino pronajmeme soukromé fi rmě, výše vstup-
ného a návštěvnost nás nemusí zajímat.

Nač podporovat sport, kulturu a zájmovou čin-
nost. Spolky a jednoty ať hledají sponzory a my 
uspoříme dalších deset milionů.

Tak, a pustíme se do Bosporu. Zase chtějí příspě-
vek na provoz skoro deset milionů? Vždyť Orlová 
přispívá na ztrátu bazénu jen devět. To musíme 
rozebrat. Aquacentrum dotujeme necelými třemi 
miliony – ve srovnání s Orlovou je to jen třetina. 
Ale mohli bychom zdražit vstupné, hlavně do sau-
nového světa, kde je stále plno. Zimní stadion fun-

guje jen v zimě, stojí nás skoro čtyři miliony a ligu 
hokejisté stejně nehrají. Provoz Hobbyparku stojí 
přes milion? Vždyť děcka mají koutky na každém 
rohu a na Mauglího stezku stejně jezdí zdarma
i přespolní. Na provoz sportovní haly sice přispívá-
me skoro milion, ale stejnou částku dostáváme do 
příjmů za nájem haly Bosporu. A fotbalová hřiště 
potřebovat taky nebudeme, když fotbalovému klubu 
nepřispějeme na činnost.

Tak bychom mohli pokračovat, ale začněme 
už počítat. Zbavili jsme se pro fi rmu »zbytečných« 
aktivit a rázem jsme ušetřili přes 70 milionů.

A co pak s těmi ušetřenými penězi? Nechceme je 
přece zdanit, takže bychom si například v zájmu 
optimalizace hospodářského výsledku mohli 
najmout spřátelenou poradenskou fi rmu, aby nám 
za 70 milionů poradila, jak město ještě lépe řídit 
jako fi rmu. 

Promiňte mi trochu nadsázky, všichni přece víme, 
že ve všech oblastech je stále co zlepšovat a s veřej-
nými fi nancemi musíme nakládat zodpovědně. Pro-
to je každá dobře míněná a konstruktivní rada na 
místě. Ale otázky typu: „Za co vlastně ta K3 a Bospor 
tolik utrácí?“ pokládají patrně jen ti, kteří asi chtějí 
řídit naše krásné město jako fi rmu.

Lumír MACURA, místostarosta

Rozjedeme prosperující firmu »Bohumín, s.r.o.«?

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

Maják městské 
policie

 ●  Ve dvě ráno 3. pro-
since se někdo dobýval 
do vstupního objektu nemocnice 
ve Starém Bohumíně. Hlídka na 
místě zjistila, že došlo ke vloupání 
do bufetu, ale pachatelé se už na 
místě nenacházeli. Po chvíli ale za-
stavil poblíž nemocnice taxík, do 
kterého chtěl velmi rychle nastou-
pit podezřelý muž. Strážníci muže 
zajistili a předali policii. Zadržený 
se pak ke vloupání do bufetu doznal. 
Druhému kumpánovi se povedlo 
z místa utéct před příjezdem hlídky 
i s odcizenými cigaretami.

 ● Velice odvážně se zachoval bo-
humínský strážník, když ve svém 
volnu v obci na Karvinsku 5. pro-
since večer venčil psa. Zaregistroval 
volání o pomoc nezletilé dívky 
(14), kterou fyzicky napadal muž 
(25). Strážník muže upozornil, aby 
upustil od svého jednání. Dívka se 
pak muži vyškubla a chtěla utéct. 
Muž se však za dívkou opět pustil, 
chytil ji a chtěl někam odvléct. Stráž-
ník útočníka doběhl, zpacifi koval 
a přivolal policii. Při vyšetřování 
incidentu, který má znaky mrav-
nostního deliktu, vyšlo najevo, že 
zadržený je podezřelý z podobného 
sexuálně motivovaného útoku 
i v jiném městě.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Napadla bezbrannou
Bezcharakterní lupička si 27. lis-

topadu večer vyhlédla v ulici Čs. 
armády bezbrannou oběť. Důchod-
kyni (79), která se pohybuje o ber-
lích, se snažila vytrhnout kabelku. 

Stará paní se tašky pochopitelně 
nechtěla vzdát, ovšem lupička po 

STALO SE krátkém přetahování trhla takovou 
silou, že seniorka upadla na zem. 
Toho neznámá využila a dala se s lu-
pem na útěk. Poškozená utrpěla na-
štěstí jen odřeniny a přišla o věci za 
pět set korun. 

Případ má zajímavé rozuzlení. Bohu-
mínští strážníci si 28. listopadu v Rafi -
nérském lesíku všimli na lavičce pode-
zřelé ženy. Podle popisu odpovídala 
zlodějce, která předchozího dne krad-
la v supermarketu v ulici Čs. armády. 

Hlídka ženu zadržela a předvedla ke 
konfrontaci do prodejny. Na místě se 
pachatelka k činu doznala a přislíbila 
vše vrátit. Přestupkem se bude dále 
zabývat právní odbor radnice. 

To ale nebylo vše. Další vyšetřování 
ukázalo, že podezřelá má s největší 
pravděpodobností na svědomí také 
násilný útok na seniorku. Případ si 
proto převzala kriminálka. Pokud 
ženu z loupeže usvědčí, hrozí jí od 
dvou do deseti let za mřížemi.  (tch)

Farmáři, vymýšlejte název!
V Hobbyparku přibude do jara další atrakce pro nejmenší. Poblíž Mauglího 
stezky vzniká farma pro domácí zvířata. S její výstavbou začala v minulých 
dnech městská společnost Bospor. Do atrakce investuje asi 300 tisíc.

„Nápad je starý několik let, dokonce jsme 
s ním počítali v našem strategickém plánu, a teď 
jsme našli místo i fi nance. Několikrát jsme vy-
razili na zkušenou do ostravské ZOO, od níž 
máme v plánu zvířata pořídit,“ uvedl Petr La-
komý z Bosporu. Základy budoucí salaše, 
v níž budou ustájena zvířata a kde bude sklad 
krmiva, sena i podestýlky, už vznikají. Její 
součástí bude i terasa se zastřešením, kde se 
zvířata budou moci schovat před sluncem či 

deštěm. V místě budoucí 
atrakce už roste i oploce-
ní a dekorativní skalka 
s novými dřevinami.

Celá farma vznikne na 
ploše patnácti arů. Pro-
jekt počítá s tím, že část 
výběhu bude přístupná 
návštěvníkům. Ti se 
mohou těšit na ovce, 

kamerunské kozy, morčata, slepice či kačeny. 
Zvláštním přírůstkem nové farmy budou pávi, 
kteří se po dvouměsíční aklimatizaci budou 
volně pohybovat nejen Hobbyparkem, ale 
celým parkem.

Bospor už teď hledá pro farmu název, for-
mou soutěže. Zapojit se může každý, roli ne-

hraje bydliště ani věk, vítané 
jsou hlavně dětské návrhy. 
Množství nápadů není ome-
zené, jedinou podmínkou je, 
že jméno nesmí obsahovat 
slůvko ZOO. 

Návrhy je možné posílat 
až do konce ledna na e-mail 
kaminek.petr@bospor.info 
nebo SMSkou na číslo  734 
788 664. Vždy pod heslem 
Název pro farmu v Hobby-
parku. Ke zprávě je třeba při-
pojit jméno autora, věk, tele-
fon a  adresu.  Návrhy lze 
odevzdat také osobně v poklad-
ně aquacentra, zimního stadio-
nu nebo Penzionu ve věži.

Autor vítězného pojmenování 
získá permanentku za tisíc korun do kterého-
koli zařízení společnosti Bospor. Pokud to 
bude dítě do deseti let, dostane navíc zdarma 
na celý měsíc krmivo pro zvířátka.

Lucie KOLKOVÁ
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Poblíž Mauglího stezky a dětského dopravního 
hřiště v Hobbyparku vyrůstá farma pro zvířata.

 Foto: Pavel Čempěl
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V září proběhla setkání s občany 
městských částí. Odpovědím na 
vznesené otázky jsme se věnovali 
na stránkách Oka. V poslední části 
reakcím, na které se v předchozích 
dílech nedostalo.

?  Stížnosti na hluk z dálnice. Podnět 
 padl na setkání ve Starém Bohumíně 

 i v Šunychlu. 

!  V září 2014 proběhlo podél bohumínské-
 ho úseku dálnice měření hluku. Měřilo 

se v okolí domů v Dlouhé, Okrajní, Šunychel-
ské, Ovocné a Opletalově ulici. Dvě stanoviště 
zaznamenávala data nonstop, další čtyři stani-
ce jednu hodinu ve dne a jednu v noci. Během 
dne byly údaje ze všech šesti stanovišť v normě 
(hygienický limit je 60 decibelů), v noci se však 
hodnoty velmi blížily limitu (50 decibelů) a v ně-
 terých případech ho i překročily. Město proto 
oslovilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím, 
že pokud jsou už nyní některé hodnoty na hra-
ně, lze předpokládat, že s rozvojem dopravy 
hluková zátěž ještě naroste. ŘSD proto nechalo 
vypracovat studii s prognózou vývoje do roku 
2025. Podle této simulace by mohlo v budouc-
nu dojít k mírnému překročení limitů v řádech 
desetin decibelů u Opletalovy ulice mezi Šu-
nychlem a Novou Vsí. Naopak v Okrajní ulici 
»u bunkru«, jejíž obyvatelé si na hluk z dálnice 
stěžují nejčastěji, studie v příští dekádě žádný 
problém nevidí.

Zpracovatel studie doporučil co pět let kla-
sické měření hluku opakovat. Srovnání pak 
určí, zda se hluková zátěž zvyšuje, a potvrdí, 
či vyvrátí, prognózu počítačové simulace. 
ŘSD opakovaná měření přislíbilo. Město Bo-
humín je připraveno se správcem dálnice spo-
lupracovat a podílet se už nyní na budoucích 
opatřeních ke snižování hluku. Radnice je 

také stále v kontaktu s občany dotčených lo-
kalit a jejich připomínky zasílá ŘSD.

? Švédský kříž na křižovatce Ostravské 
 a Rolnické ulice v Pudlově je v dezolátním

 stavu. Hrozí, že se zřítí na plot.

!  Kříž bude v příštím roce opraven a zpří-
 stupněn veřejnosti. Okolní prostranství 

bude trvale udržováno.

? Proč je v Drátovenské ulici v Pudlově ve 
 směru od Ostravské (u restaurace U Stud-

 ny) zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny?

!  Zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5 tuny za-
 číná platit až v Jeremenkově ulici u ŽDB 

Drátovny. Dopravní značka v Drátovenské 
ulici po odbočení z Ostravské má dodatkovou 
tabulku se vzdáleností v metrech. Pouze řidi-
če informuje, že po této vzdálenosti bude ná-
sledovat zákaz vjezdu nákladním vozidlům.

? V Bezručově ulici u hlavní brány železá-
 ren v Novém Bohumíně je nedostačující

 nasvětlení přechodu pro chodce.

!  Připravuje se rekonstrukce zmíněného 
 úseku silnice. Součástí projektu budou 

také úpravy dopravního značení, parkování 
vozidel i přechodů pro chodce.

? Oprava vody po havárii v Mládežnické 
 ulici ve Skřečoni se zbytečně protahovala.

!  Opravu nahlášené havárie prováděly 
 Severomoravské vodovody a kanalizace. 

Zároveň firma uvedla do původního stavu 
i asfaltový povrch silnice. Celá oprava pro-
běhla regulérně v předem oznámených termí-
nech záboru veřejného prostranství.

? V okolí Kališova jezera a v Šunychelské
  ulice je v létě problém s parkováním.

! V úvahu by přicházelo parkování u čis-
 tičky odpadních vod, jenže to je příliš 

daleko. Ideální k parkování by byly plochy 
kolem loděnice nebo samotný areál loděnice. 
Pozemky však patří soukromým vlastníkům, 
a ti se záměrem nesouhlasí. Město proto bude 
pokračovat v jednání s dalšími majiteli po-
zemků v nejbližším okolí.

? Požadavek na výstavbu chodníku 
 v Hraniční ulici v Záblatí.

!  Prioritou není výstavba chodníku v Hra-
 niční ulici, kde je cesta dostatečně široká, 

důležité je zvýšení bezpečnosti chodců v Be-
zručově ulici. Proto je v plánu pokračování 
chodníku ze Záblatí do centra města. Vzhle-
dem k zdejší situaci (úzká silnice, sesuvné 
území, pozemky v soukromém vlastnictví) 
bude projektová příprava velmi složitá. 

? V ulici Kosmonautů ve Starém Bohumíně 
 obnovit aspoň jeden zrušený chodník.

! Podnětem se bude zabývat tým rozvoje
 města. (red)

Náměty občanů městských částí a jejich řešení (4)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí zavedla od letošního března povinný 
bezhotovostní výkup kovů. Podle policejních statistik díky tomu za tři čtvrtě 
roku klesly v Česku krádeže kovů o 57 procent a způsobené škody o 48 procent. 
Zatímco loni evidovala policie od března do října 8 030 trestných činů 
se škodou za 343 milionů, letos za stejné období jen 3 416 případů, 
tedy o 57 procent méně.  

Březnová vyhláška Ministerstva životního 
prostředí je výsledkem iniciativy Svazu měst 
a obcí ČR. Ten i díky masivní podpoře měst 
a obcí z Karvinska dosáhl projednávání novely 
zákona o odpadech. Původně byl ve hře úplný 
zákaz výkupu kovů od fyzických osob, výsled-
kem bylo nakonec dosažení kompromisu.

O takzvaných šroťácích vědí své také stráž-
níci v Bohumíně. „Zatímco loni jsme řešili více 
než padesát případů krádeží kovů, letos jich 
není ani deset,“ potvrdil ředitel městské po-
licie Karel Vach. Obavy, že si zloději kovů 
najdou jiný zdroj nelegálních příjmů, se ne-
naplnily. Policejní statistiky také na území 
Bohumína a Rychvaldu prokazují, že krimi-
nalita klesá. Nedostatky zjištěné kontrolami 
ve výkupnách dostala k dořešení Česká 
inspekce životního prostředí, kontroly ze 
strany města budou pokračovat.

Vláda dále v červenci schválila strategii pro 
boj s krádežemi kovů. „Během následujících 
tří let plánujeme ještě radikálnější zásah proti 
kriminální činnosti v oblasti výkupu kovů. 
Chceme do tohoto podnikání zavést pořádek. 

Sběrny budou muset povinně školit obsluhu, ve 
hře je omezení otvírací doby na denní hodiny. 
Do výkupen, které budou vedeny v centrálním 
registru, mají také častěji chodit kontroly. Rovněž 
chceme dát větší kompetence krajům a obcím. 
Zavedeme povinnost mít v každé sběrně kame-
rový systém a důsledně evidovat veškerý vyku-
povaný materiál. Nebude chybět ani prevence 
proti daňovým únikům a zneužívání sociálních 
dávek,“ uvedl ministr životního prostředí 
Richard Brabec.

Díky vyhlášce a chystaným opatřením od-
padl důvod apelovat na občany, aby kovový 
odpad odevzdávali zdarma výhradně do sta-
bilního či mobilního sběrného dvora. V nove- 
lizované obecně závazné vyhlášce Bohumína 
pro rok 2016, kterou v prosinci schválili 
zastupitelé, proto opět najdeme mezi místy 
pro sběr a odevzdávání kovů a papíru také 
komerční výkupny. Naopak už zde nebude 
uvedena pojízdná sběrna, která dvakrát ročně 
projížděla městem. Její provoz skončil.

Lumír MACURA, místostarosta

Změny při vydávání dokladů
Od nového roku začínají platit novely zá-

kona o občanských průkazech a o cestovních 

dokladech. Objeví se v nich několik změn.

 ● Lidem starším 70 let se budou nově vydávat 
doklady s platností na 35 let. V případě změny ně-
kterého z podstatných údajů však bude nutné 
občanský průkaz vyměnit.

 ● Žádosti o vydání občanského průkazu bude 
jako dosud přijímat kterýkoli obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. Ten bude v dokladu uve-
den jako vydávající. Na požádání si ale občan 
může hotový průkaz vyzvednout na jiném úřadu, 
ovšem za stokorunový poplatek. Tentýž systém 
budu platit i pro vydávání cestovních dokladů.

 ● Při dovršení 15 let musí každý chlapec a dívka 
s trvalým pobytem v České republice povinně 
požádat o vydání občanského průkazu nejpozdě-
ji do 30 dnů od patnáctých narozenin.

 ● Pokud někdo potřebuje urychleně vycestovat 
do zahraničí, na žádost bude možné do šesti pra-
covních dnů vyhotovit cestovní pas s biometric-
kými údaji. Bude platit deset let, u dětí do 15 let 
pět roků. Vydání pasu v této zkrácené lhůtě bude 
stát 4 000 korun, u dětí 2 000. Hotový doklad bude 
možné převzít pouze v místě podání žádosti.

Novela zákona zároveň ruší vydávání cestov-
ních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené 
patnáctidenní lhůtě s půlroční dobou platnosti. 

(por)

Bezručovu ulici čekají změny. Dojde na úpravu pře-
chodu, parkovacích míst a ve směru na Záblatí se 
připravuje i chodník. Foto: Pavel Čempěl

NOVINKYVyhláška omezila krádeže kovů
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Černobílé bitvy už svádí dvě desetiletí
Dvě prohry, jedna remíza a patnáct vítězství. Taková je bilance letošní šachové simultánky 
pro starostu Petra Víchu. Ten 30. listopadu svedl černobílý souboj se třiadvaceti gymnazi-
sty u osmnácti šachovnic. 

„Petr Vícha vzbuzuje u našich 
studentů respekt a někteří si ne-
troufali hrát sami, a tak zvolili 
možnost hrát se svým spolužá-
kem. Ovšem ani to jim nepřineslo 
úspěch. Celý turnaj probíhal ve 
velmi soustředěné atmosféře. Ni-
kdo z hráčů nechtěl podcenit žád-
ný tah a první poražení začali 

uklízet své šachovnice až po hodině 
a půl hry,“ uvedla za pořádající 
školní sportovní klub Jana Nová-
ková.

Remízu letos vybojoval Ond-
řej Šrámek (17), kterému v roce 
2014 starosta podlehl. Stejně 
jako loni ale dokázal starostu po-
razit jeho mladší bratr Vojtěch 

(14). Překvapením letošní simul-
tánky bylo i vítězství 15letého 
Marka Machyňáka.

„Hra trvala dvě hodiny a byla 
psychicky náročná. Protože každý 
rok čekám, že dostanu výprask od 
bratrů Šrámkových, kteří hrají 
extraligu, tak mě prohra a remíza 

s nimi nepřekvapila. Porazili by 
mne možná už i při vážné partii. 
S výsledkem jsem proto maximál-
ně spokojen, těch vítězných partií 
bylo nakonec přeci jen víc,“ oko-
mentoval svůj výkon Petr Vícha.

S gymnazisty si simultánku 
starosta Bohumína zahrál už 
podvacáté. Na svém kontě má 
tak po letošním ročníku celkově 
366 vítězství, devatenáct remíz 
a deset porážek.

Lucie KOLKOVÁbratr Vojtěch 

U osmnácti šachovnic panovalo 
maximální soustředění. Zabrat 

dostaly mozkové závity studentů 
i vyzyvatele. Foto: Pavel Čempěl

V civilu sympatická blondýnka, profesí 
marketingová manažerka, ale když si 
nasadí helmu... Bohumíňačka Zuzana 
Schillerová (31) je elitní motocyklovou 
závodnicí. Prohání se svou šestistovkou 
po okruzích a dává na frak i mužům.  
Především je ale jednou z účastnic ryze 
ženského evropského šampionátu 

Speedladies Cup. Letos se jí v něm výjimečně dařilo, 
v celkovém žebříčku obsadila skvělou druhou příčku.

Zuzana usedá na motorku od 
svých šestnácti let. Dostala se 
k ní prozaicky. Měla to daleko do 
školy, a tak osedlala otcova simso-
na. Jednostopým strojům zůstala 
věrná a postupně vyrážela na sil-
nice se silnějšími stroji. Jakmile 
si ale vyzkoušela jízdu na uzavře-
ném okruhu, učarovalo jí to. 
Zajímavé zatáčky, jízda na koleno 
v náklonu, na rovince rychlost až 
230 kilometrů v hodině, zkrátka 
adrenalin. Už pět let se prohání 
jen po nich, zná každou zatáčku 
slavných evropských okruhů. 
A pochopitelně na nich závodí.

Žen závodnic je v Česku jako 
šafránu, a tak musí jezdit společně 
s muži. Na mezinárodní scéně se 

ovšem krásek na silných ořích 
prohání více. A mají proto i svůj 
šampionát. „Soupeřivost mezi že-
nami je ještě větší než mezi muži. 
Když vás předjede chlap, dá se to 
překousnout, ale když žena, máte 
rudo před očima,“ svěřila se Zu-
zana, která letos ve Speedladies 
Cupu válela. V prvních dvou zá-
vodech to sice bylo »jen« třetí 
a čtvrté místo, v dalších dvou ale 
nenašla přemožitelku a v letošním 
ročníku jí patří celkové stříbro. 
Dokonce i mezi muži dojížděla 
většinou v závodech do dvacátého 
místa.

Zuzana Schillerová má mezi 
motorkáři v regionu řadu zná-
mých, chodí na bohumínské žeh-

nání silných strojů, sama už ale 
po silnicích nejezdí. „Motorky už 
mám jen závodní, jízda v dnešním 
běžném provozu je dost nebezpeč-
ná. Na okruhu je riziko minimální, 
i když i tam dojde k pádům a jezd- 
cům se nevyhnou zranění. Jsou to 
ale většinou jen zlomené prsty 
nebo vymknuté kotníky. Nic fatál-

Bohumínská závodnice jezdí 
za Triumph Olomouc. 

Tým se stará o servis, zabezpečení, 
motorky má Zuzana vlastní. 

Dva tříválce Triumph Daytona 675. 
Foto: Archiv Zuzany Schillerové

PŘEDSTAVUJEME

ního,“ vysvětluje závodnice, která 
už řadu kolizí sama zažila. „Vždy 
je po pádu důležité neřešit strach 
a znovu sednout na motorku. Říká 
se, že kdo nepadá, ten nezrychluje.“ 

Pavel ČEMPĚL

Po pádu je třeba znovu vyskočit do sedla
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Kouzlo vídeňského adventu
Jako každoročně se studenti vyššího bohumínského gymnázia vydali za poznáním do vánoční 
Vídně. Na cestu jsme se vypravili v šest ráno. Mnozí byli ještě unavení po víkendové párty 
nebo z brzkého vstávání, ale i tak jsme byli rádi, že jedeme na výlet a nemusíme do školy.

Po 4,5 hodinách nás přivítala mlhou zahalená Vídeň. 
Přes mraky ale pronikaly sluneční paprsky, a tak jsme 
mohli nechat rukavice a šály v taškách. Nejprve jsme 
se vydali na pěší okruh historickým centrem, ulicí 
Rotenturmstrasse na Stephansplatz, kde jsme si pro-
hlédli dominantu města, katedrálu Stephansdom. 
Poté jsme prošli luxusními obchodními ulicemi Graben 
a Kohlmarkt, v nichž jsme mohli obdivovat nádher-
nou vánoční výzdobu. Dostali jsme se až k Hofb urgu, 
který byl až do roku 1918 sídlem rakouského císaře. 
Také zde sídlí španělská dvorní jízdárna, do které 
jsme mohli aspoň přes okna nahlédnout. Naší po-
slední organizovanou zastávkou byl vánoční trh 
Christkindlmarkt na Rathausplatz. Ještě pár selfie 

u vánočních dekorací na instagram, společná fotka 
pro pana ředitele, závěrečná slova o vzorném chování 
z úst našich pedagogů a hurá do víru velkoměsta.

Osobní volno mnozí využili k návštěvě umělecko-
-historického nebo přírodovědného muzea. Také si 
dali typický vánoční punč, samozřejmě bez alkoholu, 
a zašli na pravou vídeňskou kávu a sacher do vyhlá-
šené kavárny Demel. Nešlo samozřejmě vynechat 
návštěvu obchodů, čehož většina využila k nákupu 
vánočních dárků.

Za všechny studenty, kteří se výletu zúčastnili, dě-
kuji našim profesorům, Aleně Linnertové a Vladimíru 
Jeřábkovi, kteří nás na výletě doprovázeli.

Ondřej ADAMČÍK, 4. A

Foto: Radim KovářFoto: Radim Kovář

POZVÁNKY

Změna začátku 
Adventního koncertu

Pozor, změna času Adventního koncer-
tu v římskokatolickém kostele v Novém 
Bohumíně. Vystoupení žáků a učitelů Zá-
kladní umělecké školy Bohumín začíná 
17. prosince už v 17 hodin.

Vánoce v psím útulku 
v Šunychlu

V neděli 20. prosince se budou od 14 
do 16 hodin konat v útulku v Šunychlu 
»Vánoce pro pejsky«. Milovníci zvířat 
mohou pejskům přinést dárky. Hodí se 
například dlouhá pevná vodítka, obojky, 
granule Josera Regular případně jiné kva-
litní krmivo, konzervy a pamlsky. Je mož-
né přijít za pejsky jen na návštěvu a na 
chvíli je potěšit svou přítomností.

Vánoční muzicírování 
ve Starém Bohumíně

V pondělí 28. prosince v 16 hodin se ve 
farním kostele ve Starém Bohumíně koná 
»Vánoční muzicírování«. V podání soubo-
ru Campagnuollo Barok Ancamble zazní 
skladby Jakuba Jana Ryby, od jehož sko-
nu letos uplynulo 200 let. Koncert pořádá 
sdružení Přátel bohumínské historie ve 
spolupráci s římskokatolickou farností 
Starý Bohumín. Vstupné je dobrovolné.

Novoroční 
šunychelský ponor

Akce nejen pro otužilce! Ve čtvrtek 
1. ledna ve 14 hodin se koná 3. ročník 
»Novoročního šunychelského ponoru«. 
Sraz je u Kališova jezera u bunkru 
(pěchotní srub MO-S3 U Mlýna). Přijďte 
přivítat nový rok netradičně. Všechny na 
novoroční setkání zve komise pro měst-
skou část Šunychl.

(red)

Pošta splněných přání v Benešově škole
Blíží se nej-

krásnější čas 
v roce – čas 
vánoční. Brzy 
se všude roz-
svítí sváteční 
výzdoba, z by-
tů zavoní cuk-
roví .  A když 
zacinkají zvo-
nečky, sejde-
me se s nej-
bližšími u stro-
m e č k u .  J e 
tedy nejvyšší 
č a s  n a p s a t 
Ježíškovi naše 
přání a toužení, abychom pod stromečkem napjatě očekávali jejich splnění.

Benešova škola se rozhodla, že si tuto oblíbenou činnost letos děti užijí spo-
lečně. Sváteční odpoledne začalo ve velké tělocvičně krátkým vánočním vystou-
pením žáků základní školy i dětí z obou mateřinek. Po představení se děti spo-
lečně s rodiči pustili do psaní dopisů s přáníčky, které nakonec vhodili do velké 
schránky Ježíškovy pošty. U klavíru si pak zazpívali vánoční koledy. Na památku 
si návštěvníci mohli zakoupit dětmi vyrobené vánoční pozornosti, například 
svícny, andílky, ozdoby na stromeček. Nechyběl ani vánoční punč a občerstvení. 
Společné odpoledne ukončila operetka Budulínek v podání žáků. 

Přejeme všem, kteří do naší Ježíškovy pošty vhodili dopis se svým přáním, 
aby se mu pod stromečkem vyplnilo. A všem ostatním krásné Vánoce! 

Text a foto: Renáta ŠOSTÁ,Benešova škola

Vánoční jarmark ve skřečoňské škole
Každoroční tradicí základních škol jsou v předsvátečním čase vánoč-

ní jarmarky. Ten skřečoňský proběhl ve čtvrtek 10. prosince.

Návštěvníci, kteří zavítali do skřečoňské základní školy, měli možnost 
zhlédnout nejen práce žáků. Letos se totiž školáci rozhodli potěšit své nej-
bližší také vánočním vystoupením, kterým vánoční jarmark zahájili. Děti si 
připravily písničky, básně, tance. Součástí představení byla i hra na fl étničky, 
kytary a klavír. Po vystoupení zamířili příchozí ke stánkům, kde si mohli 
nakoupit mnoho dárečků, dekorativních ozdob a cukroví. Nechyběl ani 
vánoční punč, bez kterého se vánoční doba neobejde. Zuzana HOLÍČKOVÁ

Foto: ZŠ SkřečoňFoto: ZŠ Skřečoň
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Silový čtyřboj už popatnácté
Tělocvična bohumínského 
gymnázia hostila 9. prosince 
jubilejní 15. ročník soutěže 
základních škol v silovém 
čtyřboji. Ve specifi ckých 
disciplínách změřilo síly 
sedmačtyřicet závodníků, 
jednadvacet mladších žáků 
a šestadvacet starších. Letos 
se v mladší kategorii před-
stavily také dvě dívky.

Školou ještě povinné závodníky 
čekalo zvedání činky vleže neboli 
benchpress, shyby na hrazdě, skla-
povačky a trojskok snožný. Z mlad-
ších žáků si nejlépe vedl, nejvíce 
bodů nasbíral a zvítězil Jakub Gryc 
(gymnázium), druhé místo vybo-
joval Jakub Liberda (Masarykova 
ZŠ) a třetí Sebastian Stuchlík (Ma-
sarykova ZŠ). V klání družstev, 
v němž se počítají výkony jen tří 
nejlepších z dané školy, zvítězila 
Masarykova škola před ZŠ Beneše 
a gymnáziem.

Mezi staršími žáky získal pr-
venství Dominik Hajek, (ZŠ ČSA), 
další příčky obsadil Tomáš Mirga 
(Masarykova ZŠ) a Adam Smíšek 
(ZŠ ČSA). Nejlepší týmový výkon 
podali starší žáci ZŠ ČSA, pak Ma-
sarykovy školy a gymnázia.

„Na organizaci se podílelo osm 
studentů gymnázia v roli rozhodčích 
a pět pomáhalo se zapisováním 
a vyhodnocováním výsledků,“ 
uvedla Jana Nováková, předsed-
kyně pořádajícího Školního spor-

tovního klubu při Gymnáziu 
Františka Živného. Na soutěži 
nemohl chybět ani její předchůdce 
Kazimír Palka (na snímku), který stál 
u zrodu této městské soutěže. Ten-
tokrát ve funkci rozhodčího.  (tch)

Činka, žíněnka, hrazda. V tělocvičně gymnázia prokazovalo 9. prosince svou sílu 
a obratnost sedmačtyřicet závodníků.  Foto: Pavel Čempěl

Školáci adoptovali 
pandu 

Spousta z nás má nějakého do-

mácího mazlíčka. Od října ho má 

i Benešova škola, jejíž žáci se stali 

adoptivními rodiči pandy červené 

z ostravské zoologické zahrady.

V prosinci 2008 začala škola spolu-
pracovat s organizací Nadace meziná-
rodní potřeby. Jejím prostřednictvím 
podporovala vzdělávání srílanského 
chlapce Andrewa. Žáci a učitelé v prů-
běhu necelých sedmi let vybrali jedna-
padesát tisíc korun, aby mohl Andrew 
navštěvovat školu a vzdělávat se. Díky 
nám tak dostal šanci na lepší život. 

Organizace International Needs, 
partner české nadace, však v letos 
v dubnu fi nanční pomoc dětem ze Srí 
Lanky pozastavila. My jsme ale chtěli 
pomáhat dál. Zapojili jsme se proto 
do projektu ostravské ZOO »Adopce 
zvířat«. Žáci si v anketě vybrali pandu 
červenou.

V říjnu jsme na účet ZOO poslali 
šestitisícový příspěvek a stali jsme se 
adoptivními rodiči tříčlenné pandí 
rodiny. Jako poděkování jsme obra-
tem dostali děkovný list, fotografii 
malé pandy, časopis a volné vstupen-
ky, které využijeme k jarní návštěvě 
zoologické zahrady, zejména »našich« 
pand. Benešova škola je také uvedena 
mezi sponzory na webu ZOO Ostrava.

Jana SITKOVÁ, učitelka

Hala obstála v další taneční zkoušce

První prosincový víkend probíhal ve sportovní hale Bosporu 
ve znamení korunovace nových mistrů České republiky 
v tanečních stylech hip hop a disco. Halou během dvou 
dnů prošla víc než tisícovka tanečníků, kteří bojovali 
o tituly šampionů.

„Reakce jsou až neuvěřitelně 
pozitivní. Už jsem na chválu zá-
stupcům vedení Czech Dance 
Organization (CDO) odpovídal, že 
bychom spíše uvítali podněty ke 
zlepšení,“ prohlásil Jiří Pavlík ze 
společnosti Dance–Sport–Marke-
ting, která s městskou agenturou 
K3 a spolkem Tanec, sport a po-
hyb pořádala třetí akci republiko-
vého významu v Bohumíně 
během jediného roku.

„Vše je to mož- 
né díky ohrom-
nému pochopení 
města, Bosporu a také 
proto, že nám třeba i házenkářky 
nebo fl orbalisté vyšli vstříc a uvol-
nili hodiny v hale. Klobouk dolů 
také před všemi dobrovolníky, kteří 
akci pomáhají zajišťovat. Přes dva-
cet lidí totiž do haly přišlo někdy 
v pátek odpoledne a opouštělo ji až 
v pondělí,“ doplnil Pavlík a pozna-

menal, že jedním z hlavních 
partnerů šampionátu byla ten-

tokrát Všeobecná zdravot-
ní pojišťovna.

Každá podobná 
akce ukazuje,  že 

sportovní hala splňu-
je ty nejvyšší nároky 

organizátorů. „Na prv-
ním hřišti stavíme stage 

a tribuny, na druhé ploše 
s umělým trávníkem vzni-

ká provizorní šatna, tenisový 
kurt je zase vyhrazen stravo-
vání, o které se nám perfektně 
stará kuchyně základní školy 
Čs. armády. Oddělený sál 
pak slouží jako zázemí pro 

porotu a hosty. Je to ideální uspořá-
dání, které vyhovuje klubům z celé 
republiky, a to jsme tu měli znovu 
početné výpravy z Prahy, Plzně, 
Chomutova, Liberec nebo Brna,“ 
doplnila Barbora Guzdková z bo-
humínského spolku Tanec, sport 
a pohyb.

Jediné, co organizátory trápí, je 
cena vstupného. „Musíme respek-
tovat doporučení CDO, ale je nám 
jasné, že dvě stovky jsou pro běžné 
diváky příliš. Do 7. května, kdy 
v hale pořádáme moravský šampi-
onát s účastí souboru Radost & 
Impuls, zkusíme vymyslet, jak 
bychom cenu lístků přiblížili Bohu-
míňákům,“ dodal Jiří Pavlík.  (bir)

Foto: Petr KrupičkaFoto: Petr Krupička
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UOhlédnutí se za rokem 2015
Vážení občané, rádi bychom se prostřednictvím tohoto článku krátce ohlédli 
za končícím rokem 2015 a vykročili do nového roku alespoň tak pozitivně, jako 
tomu bylo v roce současném.

Na začátku tohoto roku jsme byli společně 
svědky zásadního zásahu do fungování uby-
toven, legislativním procesem totiž úspěšně 
prošla novela zákona o hmotné nouzi. Novela 
dává do rukou měst a obcí rozhodovací pra-
vomoce o udělení či neudělení doplatku na 
bydlení v případě sociálních ubytoven.

Mezi březnem a květnem jsme měli mož-
nost zúčastnit se dotazníkového šetření týka-
jícího se otázek bezpečnosti města. Interak-
tivní anonymní dotazník zaměřený na pocit 
bezpečí v bohumínských ulicích, který inici-
ovala bezpečnostní komise při radě města, 
měl nakonec úctyhodných 949 respondentů 
a výsledky, které pomohou zlepšit strategii 
města v oblasti bezpečnosti.

V srpnu proběhla návštěva statutárního 
města Ostravy ohledně získání zkušeností 

s projektem asistentů prevence kriminality, 
který byl u nás posléze úspěšně spuštěn začát-
kem listopadu. Asistenti působí již ve městech 
jako je Karviná či právě Ostrava a pomáhají 
městským strážníkům s problematikou ve vy-
loučených lokalitách. Pro Bohumín je to 
vlastně dalších 6 lidí, kteří pomáhají udržovat 
pořádek ve městě s minimálními nároky na 
městský rozpočet. Projekt Asistentů byl navíc 
spojen s plánovaným projektem Školní dohle-
dové služby, asistenti tak dohlíží i na bezpeč-
nost dětí u škol. V roce 2016 nás čeká spuště-
ní projektu webového portálu Bezpečný 
Bohumín, který má zajistit lepší informova-
nost a komunikaci veškerých otázek týkající 
se bezpečnosti našeho města.

Ke konci listopadu jsme otevřeli, za účasti 
kandidáta na hejtmana Moravskoslezského 

kraje Ivo Vondráka, poslaneckou kancelář 
Jana Sedláčka a zároveň kancelář místní orga-
nizace ANO. Hnutí ANO má nejenom v Bo-
humíně v plánu oslovovat občany pozitivními 
příklady ze života a pořádat tak mimo jiné 
přednášky osobností, které mohou být příkla-
dem pro ostatní a inspirovat je. Otevírací ho-
diny kanceláře jsou každé pondělí od 14.00 
do 17.00 hodin na adrese: Třída Dr. E. Beneše 
1124 (vchod z ulice Poděbradova).

Vážení občané, dovolte nám nakonec, aby-
chom Vám touto cestou také popřáli krásné 
prožití vánočních svátků a vše nejlepší v no-
vém roce 2016. Děkujeme Vám za přízeň 
a budeme se těšit v další roce na další setkání 
a spolupráci s Vámi.

Aktuální informace naleznete na anobo-
humin.cz MO ANO Bohumín

Vážení čtenáři městských novin OKO a vůbec 
všichni Bohumíňáci, dovolte nám popřát Vám 
co možná nejklidnější prožití vánočních svátků 

a také mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a hojnosti v roce 2016.
Už řadu let přijímáme odpovědnost za směřování města 

a spolu s Vámi řešíme uvolněné dlaždičky v chodnících, nepose-
kanou trávu, bezdomovce posedávající na místech, kde bychom 

si je nepřáli vidět, a další obdobné záležitosti. Vzhledem k tomu, 
co se děje teď na různých místech světa - a často už i velice blízko 
našich hranic, přejeme nám všem, aby tyto „problémy“ byly sku-
tečně tím nejzávažnějším, co nás bude i v dalších letech trápit.

V minulosti to možná znělo jako fráze, ale teď bychom si 
dovolili popřát nám všem klid, pohodu a mír.

Vaše MO ČSSD Bohumín

PŘEJEME KLID, POHODU A MÍR NÁM VŠEM

pf 2016
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Férová hra a nasazení
V Čelákovicích ve středních Če-

chách se 28. a 29. listopadu konalo 
halové mistrovství ČR juniorů v ulti-
mate frisbee. Šampionátu se účastni-
lo třináct týmů a nechyběl mezi nimi 
ani bohumínský Rainbow Banana.

V sobotu se bohumínský tým vezl 
na vlně výher. Čtyři soupeře porazil 
a odnesl si pouze jednu porážku. 
V neděli bohužel Rainbow Banana 
souboj o semifi nále nezvládl, a spadl 
tak do bojů o 5. místo.

Všechny následující zápasy už 
bohumínští vyhráli, a vybojovali tak 
hezkou pátou příčku. Navíc jim fair play 
hra a znalost pravidel zaručila třetí mís-
to v hodnocení Spirit of the Game.

Veronika GALUSKOVÁ

Silvestrovský běh o ceny i pro radost
Ve středu 30. prosince se běžci opět po roce 
vydají bojovat s nástrahami Silvestrovského 
běhu. Letos se koná už jeho 17. ročník. 
Závod po stezkách v potemnělém parku je 
určen aktivním sportovcům i amatérským 
vyznavačům zdravého pohybu. 

Vedení závodu a start se nacházejí u pódia vedle 
dopravního hřiště v Hobbyparku. Prezentace tady 
začne v 15.15 hodin (nejpozději 15 minut před star-
tem každé kategorie) a v 16 hodin vyrazí na trať 
nejmladší závodníci. V krátkých časových rozestu-
pech je budou následovat další atleti v devíti kate-
goriích. Pro běžce, kteří se umístí na stupních vítězů, 
jsou připraveny originální ceny. Na závěr se všichni 
mohou těšit na ohňostroj. 

Závod pořádá AK Bohumín, Bospor, Sokol Skře-
čoň, SK Šafrata a DDM Bohumín pod záštitou rady 

města Bohumína. Další informace na  737 962 
499, 603 448 235, zves.kronika@centrum.cz nebo 
www.ak-bohumin.cz.  (red)

AKTUÁLNĚ

Start  Kategorie  Ročník  Trať (v metrech)

16.00  Předškoláci  (2011 a mladší)  80
16.05  Předškoláci  (2009–2010) 160
16.10  Předškoláci  (2007–2008)  300
16.15  Předškoláci  (2004–2006)  300
16.20  Mladší žáci  (2002–2003)  300 / 600
16.30  Starší žáci  (2000–2001)  600 / 900
16.40  Dorostenky,  (1998–1999)  900 / 1 200
 dorostenci
16.50  Ženy/muži (1980–1997)  900 / 1 200
 do 35 let
17.00  Ženy nad 35 let  (1979 a starší)  300
17.00  Muži 35-50 let,  (1979 a starší)  900
 nad 50 let

Během druhého adventního 
víkendu se konalo žákovské 
Mistrovství České republiky 
v plavání. Na šampionátu 
třináctiletých v Jihlavě 
bojovali v barvách Plavecké-
ho klubu Bohumín juniorská 
reprezentantka Anežka 
Malcharová a historicky 
nejúspěšnější bohumínský 
plavec Jakub Gryc. 

Anežka se představila na svých 
parádních tratích 100 a 200 metrů 
prsa. Dále na stejných tratích polo-
hového závodu, v němž se pomalu 
dotahuje na nejužší českou špičku 
své věkové kategorie. 

V krátkém bazénu byla letos 
mezi dívkami konkurence neu-
věřitelně vyrovnaná. Druhou až 
devátou přihlášenou závodnici 
dělila na prsařské stovce před 
startem necelá jedna vteřina. Na 
prsařské dvoustovce se dokonce 
druhá až pátá závodnice vměstna-
ly do rozmezí pouhých tří desetin.

Na stovce bohužel Anežka i přes 
vylepšený osobní rekord (1:16,98) 
zůstala bez medaile a musela se 
spokojit s 6. místem. Od bronzu 
ji přitom dělila pouhá půlka 
sekundy. Následovaly oba polo-
hové závody. Na nich lze naopak 
9. místo na stovce a především 6. 
místo na dvojnásobné distanci 
považovat za úspěch. Ve svém 
posledním vystoupení v jihlav-
ském bazénu Anežka ukázala 
srdce bojovnice. Časem 2:45,62 
získala svou pátou medaili ze žá-
kovských mistrovství. Byla bronzo-
vá a tentokrát skutečně vydřená.

Kubu Gryce čekalo v Jihlavě do-
konce pět startů. Diváci jej mohli 
spatřit na polohové stovce a dále 
na stovkách a dvoustovkách 
kraulu a znaku. Bohužel ani 
Kuba neměl ideální formu. Nej-
lepšího výsledku dosáhl na trati 
200 metrů znak, kde dohmátl ve 
výrazně vylepšeném osobním 
rekordu (2:28,04) na devátém 
místě. I přesto zůstává Kuba na-
dále nejlepším mužským členem 
týmu a vzorem pro mladší plavce. 
Všichni Kubovi fandíme, aby-
chom ho už brzy viděli zpět na 
vyšších příčkách, kam patří!

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Zleva dole Vojtíšek, Galusková, Schmid-
tová a Maryška; nahoře Šablatura, 
Navrátil, Zágora, Zdvomka, Pavčo a tre-
nér Staniek.  Foto: Rainbow Banana

Mikuláš ocenil malé sportovce
Možná přijde i Mikuláš. Tak se jmenoval překážkový běh, který pro děti od pěti let 
uspořádal 2. prosince Atletický klub Bohumín v tělocvičně ZŠ Čs. armády. A on skutečně 
s andělem i čertem přišel a předával dětem dárky. 

Všichni účastníci obdrželi čokolády s předvánoč-
ními motivy, čokoládové fi gurky, běžci na stupních 
vítězů navíc adventní kalendář a ti nejlepší i dětské 
šampaňské. V jednotlivých kategoriích zvítězili 
Antonie Kolebačová, Štěpán Bijok, Zoe Charlota 
Srničková, Šimon Vítek, Karolína Fulnečková, 

Mirek Kolář, Monika Majerčíková a Jan Sloboda. 
Celkem překážkovou dráhu úspěšně zdolalo čtyřia-
čtyřicet děvčat a chlapců. Akce byla vzorně připra-
vená, o což se postaralo patnáct trenérů a příznivců 
AK Bohumín.

Zdeněk VESELÝ, předseda AK Bohumín

Foto: AK BohumínFoto: AK Bohumín

Umělecký podvečer
Komunitní centrum Pro bohatší 

život uspořádalo 12. prosince ve sbo-
rovém domě Křesťanského sboru 
Bohumín vystoupení kroužku Mra-
veneček. Scénky a písničky pojedná-
valy o tom, jak se děti těší na sníh 
a Vánoce, jak by se měly chovat k hrač- 
kám pod stromečkem. Podvečer 
obohatilo vystoupení pěveckého 
souboru Březinka pod vedením 
učitelky Hanky Indruchové.  (jak)

Plavci v akci



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A12 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

VZPOMÍNKY

Tak, jako ti z očí zářila láska, radost a dobrota, 

tak nám budeš scházet do konce života.

17. prosince vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
naší milované manželky, maminky a babičky

paní Růženy RUDNÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Vladislav, 

syn Petr, Ladislav a vnoučata.

Bylo to jako blesk z čistého nebe. Pro nás jsi ale neodešla, 

zůstala jsi s námi. Umřel jen čas, který ti byl vyměřen.

24. prosince vzpomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí naší drahé dcery, maminky, sestry, 

babičky a švagrové, 

paní Heleny WIRTHOVÉ, 
roz. Hrčkové.

Nikdy nezapomeneme, máme tě rádi.
S láskou a úctou vzpomíná maminka Helena, 

dcera Patricie a zarmoucená rodina.

Říká se, že všechno časem přebolí, nás to ale bolí dál.

18. prosince uběhne už 25 let, kdy nám krutý 
osud vzal našeho syna, bratra a strýce 

Romana LUPTÁKA.


S láskou a úctou vzpomínají rodiče Josef a Eva, 

sestra Marcelka a neteř Eliška.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Navždy jsi odešel, ztichl tvůj hlas,

 jen živé vzpomínky zůstaly v nás.

21. prosince by se dožil 65 let 

pan Kazimierz KRASKOWSKI.


S láskou vzpomínáme a nezapomeneme.

Manželka Dagmar, 
synové Tomáš a Martin.

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

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

24. prosince vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Břetislava HOŘÍNKA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Milada, 

synové Ivoš a Milan s rodinami, 
vnuci Péťa s přítelkyní, Pavel s rodinou, 

Mareček, pravnučka Terezka.

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

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

15. prosince jsme vzpomněli 
3. smutné výročí úmrtí 

paní Anny WANKEOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana, 

vnučka Lenka a pravnoučci Vítek a Klárka.
Odešli jste tiše, jako když hvězda padá, 

vzpomínka však neuvadá.

21. prosince uplyne 35 let od úmrtí 

pana Bohumíra LAPČÍKA.


A 23. června by se dožila 100 let jeho manželka, 

paní Božena LAPČÍKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Mirka.

21. prosince si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí mého manžela, 

táty, dědy a bratra, 

pana Jana KOCURA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, 

syn Marek s rodinou, dcera Kamila s rodinou, 
sestra Ida s rodinou a příbuzní.

Jak smutný byl ten den, 

kdy před pěti lety jsi od nás odešel. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 

ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

21. prosince vzpomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí mého manžela 

Zdeňka ŠEVČÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, 
dcery Zdeňka, Květa a Pavla s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci tě navždy budeme mít.

24. prosince si připomeneme 5. smutné výročí úmrtí 

pana Oldřicha MARŠÁLKA.


Odešla, jediná na světě, jež nikdy nezradí, 

na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,ta bytost nejdražší to byla maminka.

29. prosince si připomeneme 11. smutné výročí úmrtí 

paní Drahoslavy MARŠÁLKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

dcera Dáša s celou svou rodinou.
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají...

1. ledna si připomeneme 
5. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, 

tatínka a dědečka,

pana Bohumila HLAVÁČE.


S bolestí v srdci vzpomíná rodina.

INZERCE

VZPOMÍNKY

29. prosince to bude 15 let, 
kdy s námi není 

paní Anna GALUŠČÁKOVÁ.


Díky za každý den.

Ivan, Kamil, Eva a Soňa s rodinami.

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

Láska však smrtí nekončí, v srdcích tě dál budeme mít.

29. prosince si připomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Josef MARGALA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, 

dcera Renáta a Marcela s rodinami.

20. prosince oslaví životní jubileum 85 let

paní Marie JURASOVÁ
z Bohumína.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí, 
rodinné pohody a životního elánu přejí 
dcery Zdeňka, Irenka s manželem Jiřím, 

vnuk Zdeněk s manželkou Alenkou, 
vnučka Andrejka, pravnuci Alenka, Míša, 
Kuba, Ondra, prapravnučka Magdalénka 

a sestra Inge s rodinou.

21. prosince oslaví 80. narozeniny 

paní Věra BALARINOVÁ.


Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životního 
elánu do dalších let přejí manžel Erich, 

syn Jaroslav s manželkou, 
dcera Jana s přítelem, 

vnučky Helena a Míša s manželem 
a pravnuci Daneček a Lukášek.

17. prosince oslavil své 80. narozeniny 

pan Milan KUBICA.


Ke krásným narozeninám mu přejí 

hodně štěstí a ještě mnoho ujetých kilometrů 
na kole syn Roman s Janou, 

vnuk Roman s Romanou 
a vnučka Zuzana s rodinou.

14. prosince oslavila krásné životní jubileum 
85 let naše milá maminka, 

tchyně, babička a prababička, 

paní Božena HABRAMOVÁ. 

Hodně zdraví, štěstí, pohody a životního 
elánu do dalších let přejí syn Mirek s rodinou 

a dcera Hanka s rodinou.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

25. prosince vzpomeneme 3. smutné výročí 
úmrtí 

paní Zdeňky SCHUBERTOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jindřich, 

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

BLAHOPŘÁNÍ

Naposledy jsme se rozloučili
Bębenek Elżbieta * 1928 ze 

Skřečoně  Gilík Oldřich * 1934 
z Nového Bohumína  Górak 
Tomáš * 1953 ze Skřečoně  Chle-
bovec Slavomír * 1957 ze Záblatí 
 Chobot Zdeněk * 1957 z Nové-
ho Bohumína  Janas Josef * 1928 
z Nového Bohumína  Janírek 
Jan * 1921 z Nového Bohumína 
 Jeník Václav * 1946 z Nového 
Bohumína  Kališová Helena * 
1925 ze Šunychlu  Kłosiński 
Zbigniew Tadeusz * 1952 z Nové-
ho Bohumína  Krásný Josef * 
1943 z Nového Bohumína  

Kuznicius Eduard * 
1918 z Nového Bohu-
mína  Petriková Mária * 1934 
z Nového Bohumína  Sládečková 
Alice * 1933 z Nového Bohumína 
 Sosnovcová Anežka * 1924 ze 
Starého Bohumína  Stařičný 
Libor * 1968 ze Skřečoně  Szew- 
czyková Alžběta * 1935 ze Šunych-
lu  Tvrdý Josef * 1931 z Nového 
Bohumína  Vronková Hana * 
1931 ze Skřečoně  Wagnerová 
Marta * 1924 z Nového Bohumína 
 Winkler Rudolf * 1941 z Nové-
ho Bohumína.  (mat)

Své »ano« si řekly tyto páry
Tomáš Vnenk z Rychvaldu a Gabriela Dornaiová z Bohumína
Rostislav Doležal a Jana Mirgová, oba z Bohumína
Martin Kolek a Lucie Balcarová, oba z Bohumína
Radek Waniek a Lucie Miková, oba z Bohumína
Jakub Wagner z Bohumína a Lucie Špačková z Ostravy (mat)

REALITY

 ● Prodám byt v os. vlast. 86 m2 v 
centru Bohumína.  602 505 717.

 ● Pronajmu byt 2+1 v centru 
Bohumína.  606 581 801.

 ● Prodám dr. byt 2+1, nízká 
cihlová zástavba v klidném pro-
středí.  739 349 998.

 ● Prodáme 2pokojový byt v pa-
nelovém domě v 1. patře v Novém 
Bohumíně v Mírové ulici, rozloha 
55 m2. Cena 390 000 Kč.  736 
644 973.

RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-
lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
sedacích souprav, rohových lavic, 
židlí, interiéru aut technikou Kär-
cher.  724 088 643. www.cis-
tyautointerier.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla OKA jsou řádkové inzeráty současně zveřejněny 
na webu města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line formuláře na 
internetových stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.
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Šestnáct let s Tříkrálovou sbírkou
V lednu proběhne v rámci celorepublikové 
charitativní akce tradiční Tříkrálová sbírka. 
Už šestnáct let pomáhá lidem, kteří si sami 
poradit nedovedou. V případě Charity 
Bohumín jde především o seniory, osoby 
bez domova, sociálně slabší rodiny, osoby 
v krizových situacích. 

Charita Bohumín vždy 65 procent z vykoledova-
ných prostředků věnuje na projekty ve své působnosti. 
Tentokrát je použije na rekonstrukci výtahu v Cha-
ritním domě pokojného stáří sv. Františka. Zbývají-
cích 35 procent jde na podporu celorepublikových 
aktivit Charity České republiky a na mezinárodní 
pomoc. V rámci humanitární činnosti Diecézní 
charity ostravsko-opavské podporuje sociálně-
společenský rozvoj na Ukrajině a v Moldávii.

Není třeba se obávat, že by dobré vůle dárců mohl 
zneužít falešný koledník. Ty pravé lze jednoduše po-
znat. Součástí »tří darů«, které rozdávají, je cukr 
s logem sbírky, rokem konání a dalšími informacemi. 

Cukry se vyrábějí speciálně na zakázku, může je od 
koledníčků získat pouze dárce příspěvku do Tříkrá-
lové sbírky 2016. Vedoucí koledující skupinky pak 
má průkaz podepsaný biskupem Františkem Lob-
kowiczem a pokladnička je zapečetěná a podepsaná 
pracovníkem městského úřadu.

Tříkrálová sbírka 2016 proběhne pod působností 
Charity Bohumín tradičně v Bohumíně, Rychvaldě, 
Dolní Lutyni, Orlové, Dětmarovicích a Doubravě, 
a to od 1. do 14. ledna. Děkujeme občanům, za to, 
že nejsou lhostejní k potřebám dalších lidí, soucítí 
s komplikovanými lidskými osudy a zůstanou sbír-
ce i v roce 2016 nakloněni.    

Zdeňka KNIEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ, 
ředitelka Charity Bohumín

MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín, 

Nepodceňujte P R E V E N C I !

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

Hledáme koledníčky
Charita Bohumín hledá dobrovolníky - koledníky 

Tříkrálové sbírky. Zájemci se mohou hlásit na telefon-
ních číslech 596 013 606, 736 766 021 nebo e-mailu 
info@bohumin.charita.cz.

www.dia-bohumin.websnadno.cz  731 874 467731 874 467

MUDr. Miroslava Koliby je přestěhovaná 
na Komenského 454 - 1. patro, Bohumín. 

ORDINAČNÍ DOBA VE STŘEDY 
dle objednání. Ordinaci provozuje lékař 
s atestací diabetologie, podiatr (odborník 

na léčbu nemocí nohou u diabe  ků).

DIABETOLOGICKÁ A PODIATRICKÁ AMBULANCE

VČASNÉ STANOVENÍ DIAGNÓZY zjednoduší léčbu a sníží riziko 
hrozících komplikací cukrovky, zejména amputací nohou.

K VYŠETŘENÍ SE PŘEDEM 
TELEFONICKY OBJEDNEJTE

*Ceny pojištění na RČ, dle věku, bydliště a bonusu klienta a objemu, výkonu, stáří a značky vozidla,
   platné ke dni tisku.

Po, St 8.00-12.00, 12.30-17.00, Út, Čt, Pá 8.00-12.00, 12.30-16.00
více informací na: www.levna-pojistka.cz

 Vybíráme z 10 pojišťoven pro Vás to nejvýhodnější.

  Stávající smlouvu Vám pomůžeme vypovědět!

  Bonusy kopírujeme na havarijní pojištění.

náměstí T. G. Masaryka 944, 735 81 Bohumín
tel. 595 172 434, bohumin@levna-pojistka.cz

Bohumín:

U nás ušetříte:

ŘIDIČI POZOR!
AKCE NA POVINNÉ RUČENÍ 2015/2016

do 50 ccm

51 - 350 ccm

od 351 ccm

do 1 000 ccm

1 001 - 1 200 ccm

1 201 - 1 450 ccm

1 451 - 1 650 ccm

1 651 - 1 850 ccm

od 1 851 ccm

3 501 - 12 000 kg

nad 12 000 kg

103 Kč

289 Kč

659 Kč

1 114 Kč

1 370 Kč

1 599 Kč

1 842 Kč

2 111 Kč

2 539 Kč

5 590 Kč

9 316 Kč

*ROČNÍ POJISTNÉ
   s max. bonusem od

Řešení křížovky 
z minulého OKA: 

PROSINCOVÁ PRANOSTIKA: 
Co v prosinci neuděláš, 
... v lednu nedoženeš

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
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„JAK JÁ SE LETOS TĚŠÍM NA VÁNOCE...” ŘÍKÁ PEPA. „ČEKÁŠ HODNĚ DÁRKŮ?” „ANI NE, ALE ŽENĚ OBVYKLE ZASKOČÍ KOST Z KAPRA... TAJENKA.” POMŮCKA: ABU, ARIT, DEJ.

AKVARIJNÍ
RYBA NEJEZDIT OSADITI

TURECKÝ
MÍSTO-

DRŽÍCÍ V
ALŽÍRSKU

DRUH
NEROSTU

SEDĚT
NA TRŮNĚ

JEZDIT NA
LYŽÍCH

SPZ
PRAHY MOJE OSTRÝ

PŘÍZVUK LASKAVEC ÚDOLÍ
(ZAST.) ARABÁK VOJENSKÁ

JEDNOTKA

KLADNÁ
ELEKT-
RODA

MORDA DRUH
PÁSOVCE

RYBÁŘSKÁ
SÍŤKA

VODNÍ
PTÁK

TŘÁSŇOVÝ
SMETÁK

ITALSKÝ
POLITIK
TROUBA

ZAČÁTEK
TAJENKY

ZTRÁCET
NA VÝZNAMU

SPZ
SOKOLOVA

POVLAK
NA

ŽELEZE

SLOV. DOM.
MUŽ. JM.
PRVEK
CHŮZE

STÁŘÍ
PROSE-
KÁVAT

DOMÁCKY
ATANAS

PIVEČKO
DRUH

LÉKAŘE

SEDLINA
NA DNĚ
ČÁST
SVÍCE

OSIDLA MUŽSKÉ
JMÉNO

VYTYČENÝ
SMĚR

CITOSL.
TROUBENÍ

POLESÍ

LOTYŠSKÝ
ŠACHISTA
CIZÍ PLOŠ-
NÁ MÍRA

ČIN (BÁS.)
PATŘÍCÍ

IVĚ

ZKRATKA
TELEVIZE
ZTRÁCET

SE

SKUPINA
TŘÍ NOT

ČAJOVÝ
ALKAOID
KRÁTKÉ
KABÁTY

KYT
ÚSPĚCH

SOLMI-
ZAČNÍ

SLABIKA

TOPIVO
ELEKT-
RÁRNA

TEMELÍN

SVÁŽENÍ
VŽDYŤ
(OBEC.)

DIETLOVA
HRDINKA

TAMTA

KLEKÁNÍ
KONEC

TAJENKY
SABINOVY
INICIÁLY

MALÁ
ŘEŠETA

BRATRO-
VRAH

JMÉNO
ZPĚVAČKY

LANGE-
ROVÉ

VĚZENÍ
(ZAST.) SPISY

NÁBYT-
KOVÉ

DŘEVO

�

� � �

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 24.12. ve 21.30 hodin NA 

ŠTĚDRÝ VEČER VŠICHNI SPOLU. 
Vystoupení Michaely Noskové, 
svařené víno i teplá medovina, 
ve 22.15 ohňostroj.

HUDBA A TANEC

 ● 17.12. v 17 hodin ADVENTNÍ 
KONCERT. Koncert žáků, peda-
gogů a hostů ZUŠ Bohumín, 
katolický kostel Nový Bohumín.

 ● 18.12. v 19 hodin ZPÍVÁNÍ 
S MAŇÁKEM. Předvánoční vy-
stoupení hudebníka Oty Maňá-
ka. Sál kina, 50 Kč.

 ● 19.12. v 19 hodin TANEČNÍ 
GALAVEČER. Vystoupení profe-
sionálů, ukončení tanečního 
kurzu. Rezervace do 11.12., Pod 
Zeleným dubem, 350 Kč vč. rautu.

 ● 19.12. ve 20 hodin Rocková 
pařba. Tancovačka s kapelou 
Grog, restaurace U Studny v 
Pudlově.

 ● 20.12. v 19 hodin JAZZOVÉ 
VÁNOCE. Koncert polské kapely 
Plessound. Koledy a vánoční 
písně v jazzovém provedení. 
Pod Zeleným dubem, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 17.12. a 18.12. ve 13–17 

hodin SVÍCEN PRO SENIORY. 
Výtvarná dílna, dětské oddělení 
Nový Bohumín.

 ● 17.12. a 18.12. ve 13–17 
hodin TĚŽÍTKA A SNĚŽÍTKA. Vý-
tvarná dílna, knihovna Skřečoň.

 ● 18.12. v 15 hodin DOBBLE. 
Turnaj ve společenské hře Dob- 
ble, dětské oddělení.

 ● VÁNOČNÍ ČTENÍ PŘI ČAJI. 
Čítárna s čajem a horkou čoko-
ládou. 18.12. a 22.12. v 15 hodin 
knihovna Starý Bohumín, 18.12. 
v 16 hodin v dětské oddělení.

 ● 21.12. a 22.12. ve 13–17 
hodin VÁNOČNÍ TVOŘENÍ. Vý-
tvarná dílna, dětské oddělení.

 ● 21.12. a 22.12. ve 13–17 
hodin ZIMNÍ MANDALY. Výtvar-
ná dílna, 21.12. knihovna Zábla-
tí, 22.12. Starý Bohumín.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 17.12. v 19 hodin, 18.12. v 16 
hodin, 20.12. a 23.12. v 19 hodin 
STAR WARS VII: SÍLA SE PRO-
BOUZÍ. Film USA (Pokračování 
kultovní sci-fi ), 2015, titulky, pří-
stupný, 136 minut. 17.12., 20.12. 
a 23.12. ve 2D za 140 Kč, děti 
110 Kč a 18.12. ve 3D za 175 Kč, 
děti 145 Kč.

 ● 20.12. v 10 hodin HODNÝ DI-
NOSAURUS. Animovaný fi lm USA 

(Rodinná komedie), 2015, dabing, 
přístupný, 100 minut, 120 Kč.

 ● 23.12. v 10 hodin LEDOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ. Animovaný fi lm USA 
(Dobrodružný / Rodinný), 2013, 
dabing, přístupný, 102 min., 40 Kč.

 ● 23.12. ve 13 hodin NOC 
V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY. 
Film USA (Komedie), 2014, da-
bing, přístupný, 89 minut, 40 Kč.

 ● 23.12. v 16 hodin ZLOBA – 
KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE. Film 
USA (Fantasy), 2014, dabing, 
přístupný, 135 minut, 40 Kč.

 ● 26.12., 27.12. a 28.12. v 19 
hodin PADESÁTKA. Film Česko 
(Komedie), 2015, přístupný, 97 
minut, 110 Kč.

 ● 27.12. v 10 hodin a 30.12. 
v 16 hodin ŽABÁK RIBIT. Animo-
vaný film USA, Malajsie (Pro 
děti), 2014, dabing, přístupný, 
88 minut, 115 Kč, děti 90 Kč.

 ● 28.12. v 16 hodin SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA 2. Animovaný film 
Rusko (Rodinný), dabing, pří-
stupný, 108 minut, 100 Kč.

 ● 29.12. v 16 hodin MALÝ PRINC. 
Animovaný film USA, Francie 
(Pro děti i dospělé) 2015, dabing, 
přístupný, 108 minut, 120 Kč

 ● 29.12. v 19 hodin KRÁLOVÉ HOR. 
Film Rakousko (Drama), 2015, 
dabing, přístupný, 97 min., 120 Kč.

 ● 30.12. v 19 hodin GANGSTER 
KA: AFRIČAN. Film Česko (Gang-
sterka), 2015, titulky, přístupný 
od 12 let, 100 minut, 110 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 22.12. v 15.30 hodin TRADIČ-
NÍ TEXTILNÍ TECHNIKY NETRA-
DIČNĚ. Výroba originálních do-
plňků. Vhodné pro zájemce od 
10 let, Salon Maryška.

 ● 17.12. v 17.30 hodin POVÍDÁ-
NÍ. S Renátkou Bittovou v solné 
jeskyni Alma mater.

SLEZSKÁ CÍRKEV 

EVANGELICKÁ A.V.

Modrá budova v Masarykově ul. 
(vedle parku Chopina), 736 
627 503, bohumin@sceav.cz, 
 ● 17.12. v 16.30 hodin VÁNOČ-

NÍ KLUBOVÁ ČAJKA. Fara.
 ● 19.12. v 17 hodin CANTICUM. 

Vánoční koncert pěveckého sbo-
ru z Orlové, evangelický kostel.

 ● 20.12. v 16.30 hodin ADVENT-
NÍ GOSPELOVÉ DÍKŮVZDÁNÍ. 
Evangelický kostel.

 ● 24.12. ve 21.30 hodin PŮL-
NOČNÍ. Štědrovečerní boho-
služba, evangelický kostel.

 ● 25.12. v 8.30 hodin BOŽÍ HOD 
VÁNOČNÍ. Evangelický kostel.

 ● 5.1. v 9 hodin ZÁJEZD DO 
NOŠOVIC. Exkurze v pivovaru 
a automobilce, sraz u radnice 
v Bohumíně, 250 Kč.

SPORT

 ● 20.12. v 10 hodin ABYZADNI-
CENEZMĚKLA. Seriál zimních 
cykloturistyckých výletů. Start 
z nám. T. G. Masaryka.

 ● 1.1. v 11 hodin NOVOROČNÍ 
MÍLE. Tradiční recesní cykloturi-
stický výlet. Start z nám. T. G. M.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 19.12. VÁNOČNÍ TURNAJ. Fot-
balový turnaj pro veřejnost.

 ● 19.12. TURNAJ VE FRISBEE.
 ● 20.12. BADMINTONOVÁ LIGA.
 ● 26.12. FUTSALOVÝ TURNAJ.
 ● 27.12. BADMINTONOVÝ VÁ-

NOČNÍ TURNAJ. 

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

www.bospor.info
pondělí až čtvrtek:  6–7.45 
 a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky  8–21 hodin

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA

23.12.  12.00–21.00
24.12.  ZAVŘENO
25. až 27.12.   8.00–21.00
28. a 29.12.  6.00–21.00
30.12.  10.00–21.00
31.12.  6.00–17.00
1.1.  14.00–21.00
2. a 3.1.  8.00–21.00

ZIMNÍ STADION 

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

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

- VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA

23., 24., 26.12.  10.30–12.00 
25. až 29.12. a 1.1. 15.00–16.30
30.12., 2.1. a 3.1. 10.30–12.00 
  a 15.00–16.30
Diskotéka na ledě

26.12. a 27.12.  17.15.–18.45 

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 17.12. do 14.1.
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Ze základní školy rovnou na vysokou
Téměř padesát žáků osmých a devátých tříd Masarykovy školy se 12. listopadu vypravilo 
na celouniverzitní den otevřených dveří Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava. Z bohatého programu, který VŠB-TU připravila, bylo třeba pečlivě vybírat, 
neboť nabídka převyšovala časové možnosti. 

Hlavní část programu se ode-
hrávala v aule. Zde děti zhlédly 
představení úžasného divadla 

fyziky ÚDIF na téma »Světlo sly-
šet, zvuk vidět«. Měly možnost 
poznat techniku kouzel během 

kouzelnické minishow.  Žáci Ma-
sarykovy školy viděli měření tep-
loty pomocí termokamery, prošli 
laserovým bludištěm, navštívili 
laboratoř fyziky, obdivovali robo-
ty, multikoptéry, kvadrokoptéry, 
elektromobily, vzducholoď měří-
cí kvalitu ovzduší, 3D tiskárny. 
Vyzkoušeli si test koncentrace, 
pokoušeli se rozjet vlak pouhou 
myšlenkou, stali se na chvíli kon-
struktéry.

Školáci měli možnost poznat 
řadu nejnovějších objevů. A co 
víc, mnozí si udělali jasno v tom, 
co chtějí dál dělat. Řada žáků by 
nejraději přeskočila střední školu 
a vrhla se rovnou na vysokoškol-
ská studia.

A že vysoká škola umí připra-
vit i jiná překvapení, o tom se 
přesvědčila děvčata, která na vy-
sokoškolské půdě potkala idol 
letošní Superstar. 

Marcela SUCHÁNKOVÁ, 
Lenka BARTALOVÁFoto: Masarykova školaFoto: Masarykova škola

Hledá se zubař. 
Značka: Spěchá

Bohumín dál hledá dalšího 

zubního lékaře. Moravskoslez-

ský kraj vypsal už druhé veřejné 

výběrové řízení. Přihlášky s na-

bídkou lze podat do 4. ledna na 

krajském úřadu.

Počátkem roku se skupina sto-
matologů obrátila na radnici se 
žádostí o pomoc při řešení nedo-
statku zubařů ve městě. V Bohumí-
ně jich působí sedm, tři z nich jsou 
ale v důchodovém věku a jeden ze 
zdravotních důvodů praxi přerušil.

Na základě návrhu Všeobecné 
zdravotní pojišťovny proto kraj vy-
hlásil na zubaře do Bohumína vý-
běrové řízení. Poptávali se dva zá-
jemci, do konkurzu se ale ani jeden 
nepřihlásil. Proto se nyní opakuje.

Město nemůže zřízení ambulan-
ce nijak ovlivnit, přesto se snaží 
případným zájemcům nabídnout 
pomocnou ruku. Hledáním vhod-
ného prostoru pro ordinaci nebo 
zajištěním bydlení. 

Pacientům by v hledání dostup-
ného stomatologa měly pomoci 
zdravotní pojišťovny. Na webu Čes-
ké stomatologické komory www.
dent.cz je seznam lékařů, kteří přijí-
mají (registrují) nové pacienty. (luk)

Světelné řetězy, ohňostroj a Leona

Ani sychravé počasí neodradilo Bohumíňáky od každoročního rituálu 
– rozsvěcení vánočních stromů. Zaplněné náměstí sledovalo v neděli 
29. listopadu, jak se ofi ciálně rozzáří dva stříbrné smrky. Kulisu k tomu 
vytvořila zpěvačka Leona Machálková se svým vánočním recitálem.

Lidé na rynku poslouchali vystoupení, 
popíjeli medovinu, grog nebo punč. 
A na závěr se mohli pokochat bengál-
skými ohni.

Smrčky na náměstí T. G. Masaryka 
se letos ve městě rozsvítily jako první. 
O dva dny později je rovněž slavnostně 
a za přihlížení místních následoval vá-
noční strom ve Starém Bohumíně. A po 
něm další a další v městských částech. 

Do vánočního se letos obléklo v růz-
ných koutech Bohumína celkem čtrnáct 
živých stromků.

Město každoročně do obnovy a náku-
pu nových ozdob investuje nemalé částky. 
Letos přijde vánoční výzdoba městskou 
kasu na 250 tisíc, z toho 120 tisíc stojí 
montáž a po svátcích demontáž dekora-
cí. Ostatní fi nance putovaly na pořízení 
nových ozdob.  (tch) Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


