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Trofeje v podobě ledových ker
Jen pro silné nátury, recesisty nebo odvážlivce, kteří si chtějí dokázat, že na to 
mají. U Kališova jezera a zejména přímo v něm se na Nový rok konal třetí ročník 
Šunychelského ponoru. Do ledové vody se letos ponořilo osmnáct otužilců.

Teplota vzduchu stupeň pod nulou, vody 
stupeň nad nulou. To opravdu není nic pro 
sváteční plavce. Ti proto zůstali na břehu a do 
vody se vydali jen ti zocelení. Silnou vůli 

a odhodlání prokázali otužilci všech generací. 
Nejmladší plavkyni bylo jen jedenáct, pro su-
venýr v podobě ledové kry se do jezera vrhli 
i dva trénovaní sedmdesátníci. Všichni přímí 

aktéři pak obdrželi certifi kát o účasti, drobné 
upomínky, ženy a děti navíc medovník.

Nejen divácky atraktivní akci pořádá komi-
se pro městskou část Šunychl ve spolupráci 
s místními hasiči. Ti zaparkovali na břehu 
svou vétřiesku a vytvořili pro účastníky zázemí. 
Korba auta sloužila některým jako převlékárna, 
u výklopné rampy se z kotle podával teplý čaj, 
pro dospěláky s rumem. Hasiči navíc instalo-
vali polní ohniště, u kterého se mohli prokřehlí 
plavci i diváci ohřát.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Vážení spoluobčané, nejprve mi dovolte, abych popřál vám všem 
hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví v roce 2016. Ač nás 
média zásobují především negativními informacemi z domova 

i zahraničí a mezinárodní situace opravdu není optimistická, měli bychom alespoň 
v Bohumíně udělat vše pro to, abychom si život zpříjemnili. Za městské zastupitelstvo 
mohu slíbit, že se o to budeme v rámci našich možností snažit.

Na tomto místě vždy nejprve re-
kapituluji uplynulý rok, abyste 
mohli porovnat naše loňské sliby 
s tím, co se opravdu v roce 2015 
stalo. Očekával jsem, že dokončíme 
náročnou rekonstrukci Národního 
domu (Pod Zeleným dubem) ve 
Starém Bohumíně a přidáme 
i opravu náměstí. Věřím, že s vý-
sledkem můžeme být my a zejména 
Starobohumíňáci spokojeni. Letos 
ještě oživíme náměstí květinovou 
výzdobou a doufám, že v domě 
Pod Zeleným dubem to bude žít.

Pokračovala regenerace panelo-
vých sídlišť v ulici Čs. armády, 
Okružní a Jateční, v další etapě bu-
deme pokračovat letos. Sliboval 
jsem postupné budování kanalizace 
ve Skřečoni, Starém Bohumíně 

a v Šunychlu. Vše je buď hotovo 
nebo nasmlouváno a letos bude do-
končeno. Přidáme další etapu 
v Úvozní ulici a připravujeme další. 

Dokončili jsme zateplování věžo-
vých domů a teď jsou na řadě nižší 
panelové domy. Zastupitelstvo už 
schválilo jejich projekty a fi nancová-
ní oprav, budeme ještě usilovat o do-
tace či zvýhodněné úvěry. Napoje-
ním dalších domů na centrální záso-
bování teplem jsme dokončili tuto 
etapu, pro příští rok připravujeme 
ještě lokalitu v Mládežnické ulici.

Předloni zprovozněná sportovní 
hala a Mauglího stezka si našly své 
uplatnění, letos ještě dále zatraktiv-
níme Hobbypark zvířecí farmou. 
Věřím, že to ocení zejména rodiny 
s dětmi.

Kraj dokončil rekonstrukci nad-
jezdu v Drátovenské ulici, a tím se 
ulevilo centru města od nákladní 
dopravy. Ve spolupráci s okolními 
obcemi se podařilo zabránit ukon-
čení příprav obchvatu Skřečoně, na 
projektu Ředitelství silnic a dálnic 
dále pracuje.

Zkvalitnili jsme techniku hasičů 
a pořídili jim dvě nová vozidla, dal-
ší nové vozidlo máme v plánu letos. 
Zbrojnice profesionálních hasičů 
dostala od kraje nové garáže.

Sportovci se dočkali nového hřiš- 
tě u základní školy Čs. armády, 
v Záblatí a Šunychlu vznikly nové 
chodníky, v Pudlově dětský koutek. 
Senioři využívají senior taxi už od 
65 let a podobnou službu s názvem 
baby taxi jsme zavedli i pro ma-

minky s dětmi. Město obdrželo 
dokonce několik ocenění, napří-
klad právě za projekt baby taxi od 
Moderní obce v kategorii Rodina 
a dítě, za druhé místo v separaci 
odpadů mezi obcemi našeho kraje 
a také od Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje za dlou-
hodobý přínos pro kraj.

Možná právě zde bylo oceněno 
také naše celostátní úsilí v boji pro-
ti hernám, krádežím kovů a ubyto-
vacímu byznysu, který v Bohumíně 
přináší potíže i v samotném centru 
města. A tento boj nekončí, došlo 
sice k výraznému úbytku krádeží 
kovů, ale už jsme objevili černou 
hernu s nepovolenými přístroji 
a stále čekáme na úpravu zákonů, 
které by obcím přinesly další pra-
vomoci v omezení ubytoven. Když 
jsme loni tuto pravomoc krátce 
měli, tak došlo k poklesu počtu 
ubytovaných o téměř 70 osob 
a nikdo nezůstal na ulici!

Zmíním ještě naši nemocnici, 
její hospodaření je s příspěvkem 

Buďme k sobě přátelštější, hledejme 
kompromisy a omezujme napětí

(Dokončení na str. 2)
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Měl jste před zvolením 

do Parlamentu ČR nějaké 

politické zkušenosti? Co vás 

vedlo k tomu ucházet se 

o poslanecký mandát?

S politikou jsem začal v roce 
2012, kdy z hnutí Akce nespoko-
jených občanů 2011 vznikalo 
ANO 2011. V lednu 2013 jsem 
byl zvolen místopředsedou hnutí 
v Moravskoslezském kraji a za 
půl roku předsedou. Poté mě 
oslovil pan Babiš, zda bych ne-
chtěl kandidovat do Poslanecké 
sněmovny. Jeho výzvu jsem přijal.

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: JAN SEDLÁČEK
Jan Sedláček (36) se vyučil automechanikem a opravování 
nákladních automobilů se pak věnoval ve fi rmě svého otce. 
Pracoval také jako řidič či obchodní ředitel. V současné 
době fi guruje ve statutárních orgánech několika společ-
ností, v nichž zaměstnává zhruba dvacet lidí. Od poloviny 
roku 2013 byl předsedou krajské organizace hnutí ANO 
2011 a ve stejném roce byl zvolen poslancem Parlamentu 
ČR. O rok později se stal členem zastupitelstva města 
Bohumína, kde vede bezpečnostní komisi rady města. 
Nakolik je svět komunální 

a vrcholné politiky provázán 

a jaké jsou naopak mezi nimi 

největší rozdíly? 

Principy jsou velmi podobné. 
Zastupitelstvo i sněmovna mají 
svůj jednací řád a zastupitelé 
i poslanci vyjadřují hlasováním 
svůj postoj. Jednání se liší přede-
vším v efektivitě. Zastupitelstvo, 
obzvlášť v Bohumíně, opravdu 
funguje. Sněmovna by potřebo-
vala zásadní aktualizaci jednacího 
řádu s nastavením pravidel pro 
vystoupení, především u vystu-
pujících s přednostním právem, 
a pro technické poznámky. Tyto 
možnosti dokáží blokovat jednání 
hodiny i dny. Na druhou stranu se 
otázky v Poslanecké sněmovně 
týkají většinou všech lidí v Česku 
a některé procesy nelze urychlit. 

Které oblasti se v Poslanecké 

sněmovně věnujete?

Nejbližší jsou mi například 
otázky protikorupčních zákonů, 
transparentního hospodaření či 
nevládních organizací. Snažím se 
svojí prací přispět k tomu, aby to 
v naší zemi lépe fungovalo. Aby 
se stát řídil podle principů a ni-
koli podle krátkodobých zájmů 
jednotlivých skupin. Obrovským 
úspěchem, který se nám povedl, je 
schválení zákona o registru smluv. 
Díky němu budou smlouvy za 
více než 320 miliard veřejné na 
internetu. 
Co považujete za svůj největší 

úspěch v roli člena zastupitel-

stva města? Vnímáte jako 

výhodu, že jste současně 

poslancem a máte například 

více kontaktů ve vrcholné 

politice?

Začnu odzadu. Určitě je to ku 
prospěchu věci. Ani ne kvůli 
konkrétním kontaktům, ale je 
dobré, když je k návrhům zákonů 
přímá zpětná vazba z obcí. Jako 
svůj největší úspěch v Bohumíně, 
jestli se dá kolektivní práce vůbec 
takto označit, považuji projekt 
asistentů prevence kriminality. 
Další zajímavý projekt, na kte-
rém aktuálně pracujeme, je por-
tál bezpecnybohumin.cz.
Jak jste strávil vánoční svátky 

a dáváte si předsevzetí do 

nového roku? 

Práce v Poslanecké sněmovně 
je hodně hektická a přes rok není 
na nic moc času. Přes dvanáct let 
se věnuji kiteboardingu (jízda na 
prkně po vodě s využitím tažné-
ho draka, pozn. red.). Letos jsem 
se rozhodl, že strávím svátky 
v zahraničí, abych načerpal sílu 
a energii do dalšího roku. Před-
sevzetí si nedávám. Když něco 
chcete udělat nebo změnit, tak to 
uděláte. Čekat s tím na nový rok 
moc nefunguje. Každý s tím má 
určitě svou zkušenost.
Děkuji za rozhovor.  (fi )

Masaryčka zve
Masarykova škola pořádá 22. ledna 
od 9 do 16 hodin den otevřených 
dveří pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče. Zájemci si mohou prohléd-
nout třídy, odborné učebny cizích 
jazyků, informatiky, chemie, fyziky, 
přírodopisu, logopedie, sborovny, 
jídelnu a družinu. Vstup je možný 
každou celou hodinu.   (red)

Zápisy do 1. tříd 
základních škol pro 
školní rok 2016/17

ZŠ Bezručova 
3. února od 12 do 17 hodin
ZŠ Záblatí 
3. února od 13 do 16.30 hodin 
ZŠ Beneše 
3. a 4. února od 13 do 16.30 hodin
Masarykova ZŠ 
3. a 4. února od 12 do 17 hodin 
ZŠ Starý Bohumín
3. února od 12 do 17 hodin 
ZŠ Čs. armády 
3. a 4. února od 13 do 17 hodin
ZŠ Skřečoň 
4. února od 8 do 17 hodin 
ZŠ Pudlov 
4. února od 12 do 16 hodin 
(do přípravné třídy od 8 
do 12 hodin)

(Dokončení ze str. 1)

města stabilizované, má nový digi-
tální rentgen, příští rok dojde i díky 
státní dotaci k rekonstrukci pavilo-
nu C. V prostorách nemocnice byla 
zprovozněna soukromá dialýza 
a zateplili jsme budovu prádelny. 
Na tomto místě bych rád poděkoval 
dlouhodobému řediteli Vojtěchu 
Balcárkovi za dobrou práci, ode-
vzdává nemocnici v dobrém stavu.

Nemohu zmínit všechny obory 
činnosti města. Nerad bych zapo-
mněl na školy a školky, které máme 
ve výborném stavu. Na knihovnu, 
kino a kulturu obecně, na činnost 
mnoha občanských sdružení. Na 
sociální práci, Domov jistoty, který 
přebíráme od kraje, na klub seniorů 
a rodinná centra. Také na informo-
vanost občanů prostřednictvím TIKu 
a Oka, které je k dostání zdarma. 
Máme mnoho povinností, starat se 
o zeleň, veřejné osvětlení, vydávání 
dokladů, činnost matriky, stavební-
ho úřadu... Věřím, že se naši pra-
covníci snaží lidem vyjít vstříc.

A co tedy, kromě toho, aby fun-
govalo město a jeho organizace, 
považujeme v roce 2016 za priority? 
Usilujeme-li o jistoty, pak přede-
vším zopakuji slib, že až do roku 
2018 nebude docházet ke zvyšování 
nájmu u těch bytů, kde v minulosti 
platil regulovaný nájem. Rovněž 
ceny za svoz odpadů zůstanou 

v letošním roce stejné a totéž platí 
o zálohách na teplo v bytech. Dalším 
zateplováním objektů naopak usilu-
jeme o snížení nákladů na vytápění.

Další prioritou je bezpečnost. 
Loni došlo k radikálnímu snížení 
počtu trestných činů. Přesto jsme 
posílili městskou policii v Rychvaldě 
o čtyři strážníky a u nás o asistenty 
prevence kriminality. Rozšířili jsme 
kamerový systém a další kamery 
přijdou na řadu v letošním roce. 

Jistotou pro občany je také to, aby 
měli práci. V tom jsou možnosti 
města omezené. Městský holding 
sice sám zaměstnává přes tisíc lidí 
a k tomu 230 veřejně prospěšných 
pracovníků, ale hlavně se musíme 
snažit spolupracovat s místními 
podniky. Jako příklad mohu uvést 
investice a rozšiřování výroby 
v Rockwoolu, přípravy investic 
v Bonatransu a ŽDB Drátovně. 
Jsme rádi, když se bohumínským 
fi rmám a podnikatelům daří.

Rozpočet města pro rok 2016 je 
silně proinvestiční, šetříme běžné 
náklady a o to více investujeme. 
Letos to kromě zateplování budou 
další etapy kanalizace, nové chod-
níky a silnice. Po dohodě s MS Uti-
lities & Services získá nové parko-
viště sídliště v Bezručově ulici. 
Podporujeme fi nančně také výkupy 
pozemků pro výstavbu protipovod-
ňových hrází v Pudlově. Vybuduje-

me sítě a umožníme další výstavbu 
rodinných domů v Záblatí. A ještě 
si necháváme rezervu 20 milionů 
na řešení ubytoven. 

Co říci na závěr? Snad jednu 
prosbu a jedno přání. Ta prosba se 
týká některých našich spoluobča-
nů, kteří nám přidělávají práci 
a marní prostředky nás všech. 
Uvedu příklad. Po Vánocích jsme 
v ulicích našli několik převráce-
ných kontejnerů s odpadem, jak 
komunálním, tak i na papír. Je 
snadné přeprat kontejner, který se 
nebrání. Je pak naopak nákladné 
uklidit ten nepořádek, který vítr 
rozfouká. Prosím, nepřidělávejme si 
problémy, šetřeme své síly a fi nance 
na jiné úkoly, které nás čekají. 

S tím souvisí mé závěrečné přání. 
Buďme k sobě v roce 2016 přátel-
štější, vycházejme si vstříc, hle-
dejme kompromisy a omezujme 
napětí. Snažme se o lepší vztahy, 
místo elektronicky se scházejme 
osobně, mějme se zkrátka více rádi. 

I když můžeme mít různé názo-
ry, nemusíme si ukazovat svaly, ale 
můžeme ukázat i velkorysost. Ve 
světě médií, která hledají spíše kon-
fl ikty, je to asi přání nereálné, ale za 
pokus to stojí, ne? Alespoň v Bohu-
míně. Ve městě, kde by naším spo-
lečným cílem mělo být přání, aby 
zde stálo za to žít.

Petr VÍCHA,starosta

Buďme k sobě přátelštější, hledejme 
kompromisy a omezujme napětí
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Do zvelebování města půjdou další miliony
Bohumín bude letos hospodařit s rozpo-
čtem 627 milionů korun. Kromě běžného 
chodu města poputují peníze do investic 
a 172 milionů do bydlení. Rozpočet počítá 
také s rezervou jedenácti milionů pro 
spoluúčast města u úspěšných dotačních 
akcí a s dvaceti miliony na případný odkup 
soukromých ubytoven.

„Z velkých investičních akcí plánujeme hromadné 
zateplování nižších městských panelových domů. 
S opravami za deset milionů počítáme také v městské 
nemocnici. Dotknou se ošetřova-
telského oddělení, které dostane 
nové výtahy a proměny se dočkají 
také některé pokoje pro pacienty,“ uvedl starosta Petr 
Vícha s tím, že většinu nákladů (osm milionů 
korun) pomůže uhradit dotace z Ministerstva zdra-
votnictví.

Investovat bude město i do budování nových 
chodníků a komunikací. Například v Záblatí v So-
kolské ulici je v plánu výstavba chodníku, rozšíření 
ulice Na Pískách a také vybudování sítí pro výstav-
bu nových rodinných domů v Anenské ulici. Záro-
veň proběhnou další dvě etapy obnovy sídliště 
Jateční, Okružní a Čs. armády, kde vznikne nové 
parkoviště pro téměř 80 automobilů. Ve Skřečoni 
bude pokračovat etapa výstavby kanalizace za pět 
milionů. Kanalizace se bude budovat také ve Vrbici, 
Starém Bohumíně i v Šunychlu. Na opravy komu-
nikací po výstavbách kanalizací padne pět milionů.

„Rozpočet je silně proinvestiční. I když pokryjeme 

všechny nutné výdaje na chod města, zůstává dost na 
investice. Žádný majetek nemáme ve špatném stavu, 
nikde nehrozí havárie, a tak můžeme postupně 
Bohumín zvelebovat a přispívat i na množství volno-
časových aktivit,“ doplnil Vícha.

Z běžných výdajů půjde například patnáct milio-
nů na komunální odpad, dvanáct milionů do oprav 
chodníků a cest, do péče o veřejnou zeleň deset a do 
údržby veřejného osvětlení pět milionů. Činnost 
strážníků přijde na téměř 28 milionů. Zároveň se 
počítá s rozšířením kamerového systému. 

Na provoz základních i mateřských škol dá město 
23 milionů. Nemocnice dostane provozní příspěvek 

osmnáct milionů. Na provoz kul-
turní agentury K3 půjde dvanáct 
milionů, Bospor obdrží deset, 

Centrum sociálních služeb pět. Téměř milion vloží 
město do provozu senior taxi a do činnosti klubu 
důchodců. Na veřejně prospěšné pracovníky půjde 
3,5 milionu, na chod DDM přes tři miliony.

Na podporu sportovních, kulturních i zájmových 
spolků i jimi pořádaných akcí má město letos vyčle-
něno téměř deset milionů. 

Prázdniny využije město ke každoročním opra-
vám ve školách za téměř osm milionů. Počítá napří-
klad s modernizací školního dvora v Záblatí. Ve 
školách budou pokračovat další etapy výměny oken, 
v jídelnách obnova vybavení. Do volnočasových ak-
tivit půjde téměř milion – v Hobbyparku se budou 
měnit atrakce, v areálu Bosporu se pro návštěvníky 
rozšíří kolárna a turistická základna v Jablunkově-
-Návsí se dočká částečné rekonstrukce interiéru.

Lucie KOLKOVÁ

Účast zastupitelů 
na jednáních

V roce 2015 se uskutečnilo šest 
zasedání bohumínského městské-
ho zastupitelstva. Jak jsou na tom 
volení zástupci s účastí na jedná-
ních? Docházku jednotlivých za-
stupitelů znázorňuje tabulka. 
 Účast tj. %

Babišová Andrea 4 67 
Balcárek Vojtěch 5 83  
Bannert Vilém 6 100 
Bruzl Igor 6 100 
Dendisová Eliška 4 67 
Drobek Aleš 6 100 
Honysz Roman 5 83 
Knot Jiří 5 83 
Kuder Adrian 6 100 
Kuldánek Jiří 6 100 
Macura Lumír 6 100 
Maryška David 4 67
Neudertová Marie 6 100 
Palková Věra 6 100 
Placzková Yvona 6 100 
Plášil Josef 6 100 
Sedláček Jan 4 67 
Schubert Martin 6 100 
Smigová Kamila 6 100 
Valentová  Vilma 6 100 
Veselý Zdeněk 6 100 
Vícha Petr 6 100 
Walterová Antonie 6 100

Dvě zbrusu nová dopravní 
auta za 2,5 milionu dostali 
od města pod stromeček 
bohumínští dobrovolní 
hasiči. Multifunkční vozy 
se sirénami a vestavěným 
úložným prostorem pro 
vybavení přepraví k zásahu 
až devět lidí. Speciální 
hasičská vozidla obdržely 
výjezdové jednotky 
z Vrbice a ze Záblatí.

„Naše stará avie už dosloužila, 
nové auto ji nahradí. Kromě vy-
bavení pro klasický zásah dispo-
nuje i zvukovým zařízením, takže 
v případě nebezpečí, jako jsou 
povodně, budeme moci obyvatele 
pomocí něj i varovat,“ sdělil veli-
tel výjezdové jednotky ze Záblatí 
Stanislav Tyrala. 

Moderního mobilního pomoc-
níka ocení také hasiči ve Vrbici. 
„Vůz využijeme nejen pro přepra-
vu k požárům, ale také k zásahům 
proti bodavému hmyzu, pro za-
bezpečení různých akcí nebo 
k dopravě dětí i dospělých na ha-
sičské soutěže,“ prohlásil velitel 
vrbických hasičů Eduard Rajski.

Předloni město investovalo do 
dvou cisteren 3,5 milionu, na 
sklonku loňského roku pořídilo za 
2,5 milionu dvě dopravní vozidla. 
Letos se podobného vozu dočkají 
starobohumínští hasiči. „Máme 

Užitečný »vánoční dárek«. Stanislav Tyrala přebírá od místostarosty Lumíra Macury klíčky k novému vozu, který bude 
sloužit v Záblatí.  Foto: Lucie Kolková

Nové přírůstky do vozového parku hasičů 

dlouhodobou koncepci obnovy vo-
zidel. Ještě před osmi lety naši hasi-
či používali zastaralá auta z osm-
desátých let. Proto jsme se rozhodli 
postupně hasičskou techniku obno-
vit a každý rok na to v rozpočtu 

pamatujeme a vyčleňujeme až tři 
miliony," uvedl starosta Petr Vícha 
s tím, že další 1,5 milionu stojí 
město provoz jednotek. 

Bohumín má pět výjezdových 
jednotek s necelou stovkou čle-

nů. Kromě toho působí ve městě 
ještě šest sborů dobrovolných 
hasičů, které dostávají od města 
dotaci na činnost nebo na pořá-
dání akcí.

Lucie KOLKOVÁ

K VĚCI
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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+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. 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.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města, poblíž vlakového 
nádraží. Byt s balkonem, plasto-
vými okny a ústředním topením 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 80,43 
m2, celková plocha bytu 82,18 m2. 
Prohlídka 20.1. v 15.00–15.15 ho-
din a 21.1. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 25.1. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 27, I. kategorie, 6. pat-
ro. Věžový zateplený dům v blíz-
kosti centra města, školy, školky 
a dětských koutků. Dům s funkcí 
domovníka. Možnost parkování 
u domu. V bytě je zrekonstruova-
ná koupelna a WC, nové bytové 
dveře, nové PVC. Byt s kuchyň-
skou linkou. Plocha pro výpočet 
nájemného 37,27 m2, celková plo-
cha bytu 38,61 m2. Prohlídka 20.1. 
ve 14.45–15.00 hodin a 21.1. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 25.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 2. 

patro. Nově zrekonstruovaný, za-
teplený, věžový dům u autobuso-
vého nádraží. V domě je zajištěna 
domovnická činnost s úklidem. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 66,98 m2, celková 
plocha bytu 68,65 m2. Prohlídka 
20.1. ve 14.30–14.45 hodin a 21.1. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 25.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 48, I. kategorie, 10. patro. 
Panelový věžový dům s funkcí 
domovníka a plastovými okny. 
V letošním roce proběhla celková 
rekonstrukce domu včetně zatep-
lení. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
33,05 m2, celková plocha bytu 
33,05 m2. Prohlídka 25.1. ve 14.00 
–14.15 hodin. Opakovaná licita-
ce bytu se koná 25.1. v 16.45 ho-
din.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 903, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města, byt je nově napojen na 
centrální zásobování teplem, 
plastová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 61,85 m2, celková 
plocha bytu 65,90 m2. Prohlídka 
25.1. ve 14.45–15.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 27.1. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 442, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba s plastový-
mi okny, nachází se v centru měs-
ta, poblíž nádraží. Dům je nově 
napojen na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 53,40 m2, celková plocha 
bytu 53,40 m2. Prohlídka 18.1. 
v 15.15–15.30 hodin a 19.1. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
27.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 465, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká cihlová zástavba s plastový-
mi okny, nachází se v centru měs-
ta, poblíž nádraží. Dům je nově 
napojen na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,68 m2, celková plocha 
bytu 66,68 m2. Prohlídka 25.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 26.1. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
27.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 355, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká cihlová zástavba s plastový-
mi okny, nachází se v centru měs-
ta, poblíž nádraží. Dům je nově 
napojen na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 43,81 m2, celková plocha 
bytu 45,71 m2. Prohlídka 25.1. 
v 15.30–15.45 hodin a 26.1. 

v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 27.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1025, číslo bytu 5, I. kategorie, 2. 
patro. Nízká zástavba, v blízkosti 
škola, školka, zdravotní středisko 
a supermarket. Dům po revitali-
zaci. Možnost parkování u domu. 
Byt s balkonem a neprůchozími 
pokoji.  V bytě nové bytové 
a vstupní dveře a PVC. Plocha pro 
výpočet nájemného 57,18 m2, cel-
ková plocha bytu 59,14 m2. Pro-
hlídka 27.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 28.1. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 1.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Palackého 761, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v klidné lokalitě města. V blízkos-
ti bazén, park, sportoviště, dětské 
hřiště. Byt po celkové rekonstruk-
ci. V bytě ústřední topení, plasto-
vá okna. K domu náleží uzavřená 
zahrada. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,03 m2, celková plocha 
bytu 63,53 m2. Prohlídka 26.1. 
v 10.00–10.15 hodin a 27.1. 
v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 1.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 556, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká cihlová zástavba ve Skřečo-
ni s plastovými okny, zateplenými 
štítovými stěnami a etážovým vy-
tápěním na plyn. Plocha pro vý-
počet nájemného 60,00 m2, celková 
plocha bytu 60,40 m2. Prohlídka 
27.1. ve 14.15–14.30 hodin a 28.1. 

v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 1.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 908, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba s plastový-
mi okny, nachází se v klidném 
prostředí, poblíž parku. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,65 m2, 
celková plocha bytu 53,09 m2. 
Prohlídka 26.1. v 9.15–9.30 hodin 
a 27.1. ve 14.45–15.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 1.2. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 52, I. kategorie, 13. patro. 
Zateplený věžový dům se nachází 
poblíž školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. Byt s bal-
konem a koupelnou se sprcho-
vým koutem. V bytě je nové PVC, 
v části bytu plovoucí podlahy. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,13 m2, celková plocha bytu 
56,13 m2. Prohlídka 1.2. v 15.00–
15.15 hodin a 2.2. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 3.2. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 53, I. kategorie, 14. patro. 
Zateplený věžový dům se nachází 
poblíž školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. Slunný byt 
s balkonem, zděnou koupelnou se 
sprchovým koutem. V bytě je 
nové PVC, pokoji plovoucí pod-
laha. Plocha pro výpočet nájem-
ného 46,48 m2, celková plocha 
bytu 48,47 m2. Prohlídka 1.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 2.2. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
3.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 20, I. kategorie, 4. pat-
ro. Věžový dům s funkcí domov-
níka, dům je po celkové rekon-
strukci včetně zateplení. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,88 m2, 
celková plocha bytu 31,20 m2. 
Prohlídka 26.1. v 10.15–10.30 ho-
din a 27.1. v 15.30–15.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 3.2. v 16.30 
hodin.

Zájemci o licitaci mohou mít 
sjednanou nájemní smlouvu 
k městskému bytu a po vylicito-
vání stávající byt odevzdají městu 
Bohumínu. Bližší informace lze 
získat telefonicky na čísle  596 
092 199 nebo osobně na MěÚ Bo-
humín, majetkovém odboru, kan-
celář B207, 1. patro vedlejší budovy 
radnice, e-mail: vachtarcikova.
lenka@mubo.cz.  

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V tomto zatepleném věžovém 
domě v Mírové ulici 1015 se 
3. února licitují dva byty. V 16 
hodin jde o byt 1+3 o celkové 
ploše 56,13 m2 ve 13. patře. 
V 16.30 se licituje byt 1+2 o cel-
kové ploše 48,47m2 ve 14. patře. 
Oba byty si mohou zájemci pro-
hlédnout 1.2. v 15.00–15.15 
hodin a 2.2. v 9.00–9.15 hodin.
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S kapitálem na kotlíky pomůže město
Bohumín chce motivovat své domkaře k výměně starých kotlů za nízkoemisní. Zastupite-
lé schválili desetiprocentní příspěvek pro místní žadatele o kotlíkovou dotaci. Zároveň 
navýšili i bezúročné půjčky na pořízení kotlů ze 30 na 60 tisíc. Město na dotace i půjčky 
vyčlenilo půl milionu. Bohumínští tak budou moci získat od státu, kraje i města na 
pořízení nového ekologického kotle podle jeho typu 90 až 100 procent nákladů. 

„Ovzduší je společným trápením našeho kraje, 
a tak jsme se chtěli solidárně připojit ke společnému 
řešení. I další města postupují podobně, ovzduší 
zkrátka nezná hranic. Proto je škoda, že stejný důraz 
na kvalitu vytápění nepraktikují v 
sousedním Polsku a že se kotlíko-
vá dotace nevztahuje na výměnu 
starých plynových kotlů,“ uvedl starosta Petr Vícha. 

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu neeko-
logických kotlů na pevná paliva s ručním přikládá-
ním za ekologické kotle na pevná paliva, biomasu 
nebo kombinaci obou, tepelná čerpadla a plynové 
kondenzační kotle. Podrobné informace i formulář 
žádosti o poskytnutí dotace lze najít na webu www.
lokalni-topeniste.cz. Žádosti bude možné podávat 
od 1. února do 29. dubna na krajském úřadě, osob-
ně na podatelně nebo poštou.

Zájemci se mohou s dotazy obracet také na kraj-
skou »kotlíkovou« linku 595 622 355 nebo na 
e-mailovou adresu kotliky@msk.cz. Město navíc ve 
spolupráci s krajem zajistilo pro Bohumíňáky kon-
zultační den. Uskuteční se 26. ledna od 13 hodin do 
17 hodin v zasedačce číslo 135 v přízemí radnice. 
Krajští úředníci lidem zodpoví dotazy k dotacím, 
ale také pomohou vyplnit či zkontrolovat připravené 
žádosti.

Lidé mohou kontaktovat také odbor životního 
prostředí a služeb bohumínské radnice. Kontaktní 

osobou je Ivana Balgová (e-mail: balgova.ivana@
mubo.cz,  596 092 187, kancelář A 215). Zde zís-
kají informace nejen o kotlíkových dotacích, ale 
také o městské půjčce.

Městská kotlíková půjčka měla 
dosud přímou vazbu na dotace. 
Týkala se vlastníků domů i bytů 

v Bohumíně, v nichž se topí kotli na tuhá paliva. 
Podmínkou byla bezdlužnost vůči městu. K žádos-
ti o půjčku bylo třeba předložit potvrzení o poskyt-
nutí státní dotace a rozpočet nákladů na výměnu 
kotle. Od února 2014, kdy město půjčky poskytuje, 
je ale využili jen dva lidé. S novou vlnou kotlíko-
vých dotací bude město pro bezúročné půjčky mě-
nit podmínky. Ty se lidé včas dozvědí z webových 
stránek. 

Bolavým místem státních dotací je ale to, že pe-
níze žadatelé obdrží až po nákupu kotle. „Z našich 
průzkumů vyplývá, že dost lidí by si starý kotel s po-
mocí státní dotace vyměnilo, ale bohužel nemají zá-
kladní kapitál. Pořizovací náklady jsou až 150 tisíc. 
Proto jsme se rozhodli naši bezúročnou půjčku navý-
šit z 30 na 60 tisíc, aby lidé mohli s hotovostí počítat 
už při pořizování kotle a pomohla jim překlenout 
období, než z kraje dotaci dostanou,“ doplnil místo-
starosta Lumír Macura s tím, že dlužnou částku by 
lidé po získání dotace městu do třiceti dnů vrátili.

Lucie KOLKOVÁ

AKTUÁLNĚ

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

Maják městské 
policie

 ● Večer 10. prosince 
strážníci zahlédli ve Studentské 
ulici hledaného muže. Ten se při 
spatření hlídky dal okamžitě na 
útěk. Po krátké honičce ho však 
strážníci v Husově ulici dopadli 
a následně předvedli na oddělení 
policie ČR.

 ● Strážník ve svém volnu zadržel 
ve věžovém domě v Mírové ulici 
zloděje. Recidivista ukradl 20. 
prosince z chodby před bytem 
dva páry sportovních bot. Případ 
si převzala policie a bude jej řešit 
jako trestný čin, protože pachatel 
už má na svědomí velkou řadu 
majetkových deliktů.

 ● Den před Silvestrem oznámil 
muž, že jeho dvanáctiletého syna 
napadl nějaký mladík a odcizil 
mu drobnou fi nanční částku. Ve 
spolupráci s otcem a napadeným 
chlapcem hlídka pachatele vypát-
rala v Nádražní ulici. Zlodějíčkovi 
bylo pouze čtrnáct let.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

Nízké IQ, vysoké promile alkoholu. Jinak si lze stěží vysvětlit řádění, 
které má na svědomí parta neznámých vandalů. Během vánočních 

svátků se pofl akovali centrem města a z neznámých důvodů si vylévali 
zlost na odpadkových nádobách. Nebo to měla být v jejich podání recese?

„Občas se najde výtržník, který převrátí 
domovní popelnici nebo odpadkový koš. 
Vždy ale jde o jednotlivé případy. Sérii 
vandalství v takovém rozsahu ale nepama-
tujeme,“ kroutil hlavou Karel Vach, ředi-
tel městské policie, která běsnění barbarů 
mapovala. Našla celou řadu ukopnutých 
odpadkových košů. Jeden dokonce van-
dalové vhodili na stříšku telefonní budky 
poblíž evangelického kostela. Asi jim to 
přišlo vtipné. Pachatelů muselo být pro-
kazatelně několik, protože dokázali »pře-

prat« i velké nádoby na odpad. V Čáslav-
ské ulici převrátili plastový kontejner, ve 
Vrchlického povalili nádobu na vytříděný 
papír. Ten se pak rozevřeným dnem vy-
sypal a rozlétl po ulici.

Přestože barbaři napáchali během svát-
ků nemalé škody a zaměstnali řadu lidí 
úklidem a opravami poničených košů, 
trestu zatím unikají. Řádili v místech, 
která nemá v merku kamerový systém, 
a policii se je nepodařilo vypátrat.  (tch)

Foto: MP Bohumín

Barbaři se prali s odpadkovými koši
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Knihovna ocenila nejlepší Lovce perel 
ve stejnojmenné celoroční čtenářské 
soutěži pro mládež. Vybrané dětské 
knížky se ve hře stávají perlorodkami 
a jejich přečtení přináší čtenářům 
zisk v podobě perel. Každý »lovec« 
má v knihovně svou lasturu se 
šňůrou, na kterou se navlékají.

Ke každé soutěžní knize se vztahuje několik 
povinných i nepovinných otázek. Díky nim 
knihovnice zjistí, jak pozorně děti knihu čet-
ly. Za správné odpovědi získávají symbolické 
knihovnické penízky - dinery, které mohou 
vyměnit za hračky, ozdoby, psací a kreslicí 
potřeby či sladkosti.

Loni se do hry zapojilo pětasedmdesát dětí 
v hlavní knihovně a pětadvacet ve Skřečoni, 
což je o 25 dětí více než v premiérovém roč-
níku v roce 2014. „První cenou je tablet, a ten je 
pro děti velkou motivací. Tři nejlepší kluci mezi 
sebou soupeřili do poslední chvíle. Snažili se 
jeden druhého »předčíst«,“ glosovala klání 
knihovnice dětského oddělení Jana Gicková.

Nejlepším lovcem perel roku 2015 se stal 
Tomáš Wolek ze ZŠ ČSA (109 knih), který 
vyhrál vytoužený tablet a zároveň se umístil 
v celorepublikovém hodnocení na pátém místě. 
Druhý skončil Vojtěch Jurok z Masarykovy 
školy  (99 knih) a třetí Jakub Papák, ze skře-
čoňské školy (84 knih). Oba získali deskové 
hry a dárkové balíčky.

Pilní čtenáři vyhrávají tablet a deskové hry
Slavnostní ocenění nejlepších lovců perel 

za rok 2015 se konalo 14. prosince za přítom-
nosti spolužáků oceněných dětí. Hostem byl 
Martin Urbančík, mistr republiky a Evropy 
v mushingu. Jeho psí doprovod udělal dětem 
velkou radost.

Letošní ročník soutěže už je v plném prou-
du. Děti mohou znovu číst, sbírat perlorodky 
a soutěžit o ceny. Novinkou je rozdělení do 
dvou kategorií na první a druhý stupeň ZŠ.

Magdaléna FEDOROWICZOVÁ, 
vedoucí knihovny

Za malými lovci perel 
dorazil musher 

Martin Urbančík.
Foto: Magdaléna 

Fedorowiczová

Mráz zalézal za nehty, ale 
vodáci z obou stran hranice 
nasedali do lodí. Na Olši 
a Odře se 2. ledna konal 
už 9. ročník novoročního 
sjezdu. Akci organizuje 
spolek Posejdon a vodáci 
zdolávají řeky z Věřňovic 
do polského Zabełkówa.

Akce začala společenským se-
tkáním ve věřňovickém domě 
PZKO. Na programu bylo promí-
tání fotek a videí z akcí, guláš, vo-
dácká výstava či tombola. Sešlo se 
zde na sto třicet vodáků a přízniv-
ců. Drtivá většina z nich se pozdě-
ji vydala také na vodu. A čekal je 
nevšední zážitek. Sice se na rozdíl 
od léta nemohli kochat okolní ze-
lení, ale i jízda po částečně zamr-
zlé řece, kdy kry šustí o loď, má 
něco do sebe. Zimní plavby zkrát-
ka mají své kouzlo, ale také úskalí. 
A ta někteří podcenili. Na sjezd se 
například chtěli vydat i prvoplav-
ci, ovšem zvolit si pro svou první 
zkušenost jízdu za extrémního 
mrazivého počasí je nerozvážné. 
Přesvědčily se o tom i dvě nezku-
šené dívky. Ujely pouhých deset 
metrů a už se koupaly. Vlastně 
měly štěstí, že se »udělaly« hned 
na startu, měly to blízko k autu 
a do tepla. Vracet se v péřovkách 
a džínách nacucaných ledovou 
vodou z půlky trasy by bylo horší.

 Sjezd mezi plujícími krami má své kouzlo, ale také úskalí.  



 Někteří 
účastníci se do vody vydali i bez lodi.  Foto: Pavel Čempěl

Desítky »ledoborců« oslavily Nový rok

O tom, že se hezká plavba může 
změnit v nehezkou procházku se 
přesvědčil i jeden polský účastník. 
„Asi v polovině plavby mu praskl 
kajak. Dojel ke břehu, vylil z něj asi 
patnáct litrů vody a vydal se pěšky 
zpátky,“ komentoval kuriózní si-
tuaci účastník sjezdu, profesionál-
ní hasič Radek Štolfa. Polskému 
kajakáři připravila krušné chvíle 
vada materiálu, ovšem další 
účastník si je přivodil sám. Roz-
hodl se sedmikilometrový úsek 

absolvovat přímo ve vodě, 
v potápěčském obleku. Při-
chycen na zádi jedné z lodí 
kmital ploutvemi a dělal jí 
»motor«. Neopren jej sice 
chránil před mrazem, ale 
potápěč podcenil velmi níz-
kou hladinu vody. „Počítám, 
že si nejednou škrtl břichem 
a otloukl si kolena o dno,“ 
pousmál se nad vodním 
kaskadérem Štolfa. 

Pavel ČEMPĚL
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KRÁTCE

Báječné odpoledne se psy
Poradna rané péče Salome Slezské diakonie pořádá 
pravidelná setkání pro děti se zdravotním postižením 
a jejich rodiny. Během těchto setkání mají rodiče možnost 
popovídat si, zúčastnit se zajímavých přednášek nebo 
zážitkových programů. Hlavní je však společné sdílení 
zážitků a prožití pohodových chvil. I proto mají setkání 
příznačný název »Kafíčko«. 

Na posledním setkání čekala 
děti individuální canisterapie. Ta 
využívá schopnosti speciálně vy-
cvičených psů a účinně pomáhá 
nejen hendikepovaným dětem, 
ale také seniorům nebo osobám 
s psychiatrickou diagnózou. 

V rámci Kafíčka se rodiče 
s dětmi seznámili také s fi nskou 
hrou Mölkky. Jde o obdobu kuže-
lek, ale místo koule házejí hráči 
dřevěným kolíkem. Díky své ne-
náročnosti se mohly hry zúčast-
nit i postižené děti. Užily si tak 
zábavné a aktivní odpoledne.

Báječnou akci nám pomohla 
uspořádat společnost Albi, která 
poskytla nejen herní sady, ale 
také ceny pro vítěze. 

Za celý tým poradny rané péče 
Salome děkujeme výbornému ca-
nisterapeutickému týmu –Johan-
ce Biluseacové, Monice Žabkové 
a psím slečnám Šišce a Cassi. Dě-
kujeme také všem zaměstnancům 
denního stacionáře Salome, kteří 
pomáhali s organizací.

Adéla NOGOVÁ, Slezská diakonie

SETKÁNÍ

Děti hrály pohádky vrstevníkům
Masarykova škola uspěla v projetu »Pohádkový kolotoč«. Získala 

fi nanční prostředky z rozvojového programu Podpora logopedické 

prevence v předškolním vzdělávání na rok 2015, který vyhlásilo Mini-

sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt byl zaměřený na předškolní děti, proto získané prostředky využila 
mateřská škola ve Starém Bohumíně a novobohumínská mateřinka ve Sme-
tanově ulici, které pod Masarykovu školu spadají. Nakoupily nové kostýmy, 
elektroniku, vybavení a pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, podporu správ-
né výslovnosti, zvyšování slovní zásoby i společné komunikace s vrstevníky. 
Děti díky dotaci také navštívily s rodiči loutkové divadlo, knihovny ve Starém 
i Novém Bohumíně. Proběhla beseda rodičů i učitelek s klinickým logope-
dem, preventivní logopedická vyšetření dětí, divadelní představení externích 
divadélek. Perličkou byly dramatizace pohádek v podání dětí. Předškoláci 
z jedné mateřinky zavítali se svým představením na tu druhou a naopak. 

Text a foto: Eva BUČKOVÁ

 Londýnem pěšky, lodí i double deckerem
Vánoční atmosféru anglického velkoměsta i okolí si v prosinci vychutnávali 

žáci studijních oborů bohumínské střední školy. V rámci projektu vycestovali na 
týden vstříc lingvistickým cvičením s rodilým mluvčím. Kultura a jazyk, to byly 
hlavní body studijní cesty, přesto se stihli seznámit i s krásami Anglie. Projeli se 
lodí po Temži, minuli Shakespearovo divadlo The Globe, prohlédli si Canterbury 
s katedrálou i muzeem a nadšenci si nenechali ujít stadion Chelsea a přírodově- 
decké muzeum. Nezapomenutelný zážitek si chtějí za rok opět zopakovat. (pab)

Nad výkony rychločtenářů se sluší smeknout
Bohumínská knihovna od roku 2010 pravidelně oceňuje své nejlepší čtenáře. 
V půlce prosince se zde sešli ti »nej« roku 2015. Aktuální držitelkou titulu je 
Stanislava Hloušková. Čtenářská rekordmanka si za loňský rok vypůjčila 
a přečetla 1 368 publikací. 

„Výkon paní Hlouškové je opravdu úctyhod-
ný. Je poctivou čtenářkou a pravidelnou ná-
vštěvnicí knihovny,“ uvedla vedoucí knihovny 
Magdaléna Fedorowiczová. Dodala, že mezi 
půjčenými téměř čtrnácti sty tituly jsou sice i 
menší brožury, ale minimálně polovinu tvoří 
klasické knihy. Stanislava Hloušková má pře-
hled o tom, které knihy už četla a které ještě 
ne. Mnohé unikátní kousky pro ni knihovni-
ce dokonce vyhledávají ve skladu. 

„Ačkoli se mnozí podivují nad takovým 
množstvím knih a domnívají se, že je nereálně 
je přečíst, skutečně mezi námi takoví rekord-
mani jsou. Ovládají techniku rychločtení. Běž-
ný člověk zvládne přečíst 150 až 200 slov za 
minutu, zatímco průměrný rychločtenář 400 až 
500 slov. Někteří se ale dostanou až k hranici 

700 slov za minutu,“ vysvětlila Fedorowiczová 
a doplnila, že i u dětských čtenářů není výjim-
kou, že si odpoledne půjčí tlustou knihu 
a druhý den ji vracejí a vypráví z ní detaily.

I druhé místo mezi nejpilnějšími čtenáři 
dospělého oddělení zůstalo v rodině. Získal 
ho syn rekordmanky, Pavel Dostál, s 432 
výpůjčkami. Vítěz předešlých let, Walter 
Jaworski, má na kontě přes 300 knih a jeho 
manželka stejný počet.

V dětském oddělení se umístili na předních 
příčkách Kateřina Juroková, její bratr Vojtěch 
a Tomáš Wolek. Královnou studovny se díky 
výpůjčkám denního tisku a časopisů stala 
Olina Dudášová.   (maf)

OCENĚNÍ

Knižní hledání 
sama sebe
Bohumínská rodačka Dari Puspa 

Kabardina (občanským jménem Dari-
na Rüllová) vydává pokračování své 
dva roky staré autobiografi cké knihy 
Realita snů. Pokračování se jmenuje 
Sen se stává realitou. Autorka v něm 
opět představuje vlastní příběh dlou-
hého hledání.

Křest knihy proběhne 5. února od 
17 hodin v Salonu Maryška na náměstí 
T. G. Masaryka. Autorského čtení se 
zhostí moderátorka Českého rozhlasu 
Ostrava Kateřina Huberová, hudební-
ho doprovodu komorních písní Lenka 
Lo Hrůzová, vítězka Hlasu Česko–Slo-
vensko 2014. Knihu je možné objed-
nat i prostřednictvím e-mailu objed-
nat@studio-illios.cz, případně ve 
Studiu Illios v Alešově ulici.  (erh)Foto: SŠ BohumínFoto: SŠ Bohumín
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LEDEN

 ● Dvě významné události zazname-
nalo začátkem ledna aquacentrum. 
Přivítalo dvoumiliontého návštěvní-
ka a současně tento plavecký a rela-
xační areál oslavil deset let od svého 
otevření. Nejvíce osob tradičně pro-
chází turnikety v létě, kdy je příznivé 
počasí a výhodné prázdninové 
vstupné tři hodiny za cenu jedné. 
Velmi vyhledávaný je i saunový svět.

 ● V Bohumíně i blízkých obcích ko-
ledovalo osmdesát skupinek Tříkrálo-
vé sbírky. Celkem získaly od občanů 
do svých kasiček přes 320 tisíc ko-
run, což je v patnáctileté historii 
Charity Bohumín, která sbírku 
pořádá, nejvyšší dosažený výsledek. 
V samotném Bohumíně přispěli dár-
ci koledníčkům více než 147 tisíci.

 ● Sportovní hala zažila velkou ta-
neční premiéru – extraligu v hip 
hopu a disco dance, které se zúčast-
nilo sedm stovek účinkujících. 
I když se bohumínské taneční sou-
bory věnují jiným druhům tanců 
a aktivně se soutěží neúčastnily, od-
vedly během dvoudenní akce velký 
kus práce v zákulisí. 

ÚNOR

 ● Plavecký klub Bohumín zabodoval 
v rakouském Linci. Mezi mládež-
nickými reprezentanty evropských 
zemí se našich sedm plavců neztratilo, 
dva z nich si sáhli i na cenné medaile. 
Jakub Gryc v Linci už dříve získal 
čtyři medaile, teď sbírku doplnil na 
stometrové polohové trati o zlatý 
kov. Naděje naplnila i Anežka Mal-
charová dosažením stříbrné medaile 
na stometrové prsařské trati. 

 ● K zápisům do prvních tříd přišlo 
217 předškoláků, u devětadvaceti 
z nich žádali rodiče o odklad školní 

docházky. Zájem byl i o malotřídky 
ve Starém Bohumíně a v Záblatí, 
které poskytují budoucím prvňáč-
kům téměř rodinné prostředí. 

 ● Město pokračuje v likvidaci ne-
vzhledných a nevyužívaných objektů, 
jejichž oprava by nebyla rentabilní. 
Zahájena byla demolice domu v Bez- 
ručově ulici v Záblatí, k jehož devas-
taci přispěli i nájemníci. Prostranství 
naproti zdejší škole tak prohlédlo 
a částečné náklady na demolici se 
podařilo pokrýt z dotace.

BŘEZEN

 ● Fungovat začala služba »baby 
taxi«. V pracovní dny vozí za doto-
vanou cenu patnácti korun rodiče 
s nemocnými dětmi do nemocnice, 
na polikliniku či k pediatrům v Ne-

Jakými událostmi žil Bohumín v roce 2015
rudově ulici. Dva roky už v Bohumí-
ně funguje senior taxi, od roku 2015 
byla věková hranice pro uživatele 
snížena ze 70 na 65 let. Doplatek 
nákladů za obě služby hradí město.

 ● Už poosmnácté patřila velká za-
sedací síň radnice bezpříspěvkovým 
dárcům krve. Město jich ocenilo 
sedmačtyřicet. Potlesk všech pří-
tomných a mimořádné uznání si 
zasloužil Roman Porwolik, který má 
na svém kontě více než 250 evido-
vaných odběrů a získal nejvyšší 
ocenění červeného kříže Plaketu 
ČČK Dar krve – dar života.

 ● Od začátku března mohli zájemci 
využívat nové, na podzim předchá-
zejícího roku dokončené, hřiště 
v Nerudově ulici. Jeho výstavba byla 

součástí obnovy sídliště a celá pro-
měna si vyžádala deset milionů, 
z čehož 85 procent uhradila evropská 
dotace z Integrovaného operačního 
programu. Hřiště nabízí zázemí pro 
tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, 
fl orbal či malou kopanou. 

 ● Zatěžkávací zkouškou prošly bo-
humínské mosty nad dálnicí, když 
je obsadily tisíce nadšenců a zvědav-
ců, vyhlížejících konvoj americké 
armády. Ta se přesouvala ze cvičení 
v Pobaltí do Německa a část armády 
v Bohumíně překračovala státní 
hranici. Dálničním úsekem v našem 
městě projelo sedmatřicet vozidel se 
165 vojáky US Army.

 ● V předvečer Dne učitelů získalo 
dvanáct pedagogů titul »Ámos«. 
Anketa vznikla z popudu komise 
pro výchovu a vzdělávání v roce 2000. 
Akcí Bohumínský Ámos město kaž-
doročně děkuje všem kantorům 
i nepedagogickým pracovníkům za 
jejich obětavou práci. 

DUBEN

 ● Novou sezonu zahájil prvorepub-
likový pěchotní bunkr MO-S5 Na 
Trati u Starého Bohumína. Novin-
kou je zde jednačtyřicet replik dobo-
vých beden, ve kterých se do bunkru 
v minulosti dopravovala dělostřelecká 
munice. Navíc je zde i fi gurína vojáka, 
pohyblivá replika kulometné lafety, 

nabíječka na akumulátory či repliky 
telefonů, vyrobené podle původních 
nákresů.

 ● Díky iniciativě Přátel bohumínské 
historie se po 73 letech vrátily do 
Starého Bohumína dva téměř čtyř-
setleté zvony Adam (1,2 tuny) a Jo-
sef (650 kilo). Za druhé světové 
války je odvezli nacisté. Německo je 
nyní české straně po řadě jednání 
vrátilo na své náklady. Zvony byly 
čtvrt roku k vidění ve starobohu-
mínském  kostele a pak se přesunu-
ly do opraveného secesního domu 
Pod Zeleným dubem. 

 ● Skřečoňský Gliňoč ožil už podru-
hé canicrossem, během se psem. 
Běžec má kolem pasu sedák a se 
psem, který má speciální postroj, je 

spojený pružným vodítkem. Na trať 
vyběhlo 105 závodníků, polovinu 
startovního pole tvořili dospělí, 
druhou děti a mládež. Tentokrát 
měli možnost jet také závodníci na 
koloběžce.

 ● Pudlovské děti mají nový dětský 
koutek. Nachází se za kapličkou 
v Ostravské ulici a je zde šest dět-
ských atrakcí. Město za tento herní 
koutek vydalo 220 tisíc. Celkem už 
má Bohumín dvanáct míst s dětský-
mi atrakcemi, do kterých město 
investovalo více než šest milionů.

KVĚTEN

 ● Celá Evropa si připomněla 70. 
výročí ukončení II. světové války. 
I v Bohumíně, který na sklonku války 
zažil líté bitvy, proběhly pietní akty. 
Největší se konal u památníku ru-
doarmějců na skřečoňském hřbitově, 
který prošel obnovou. O hrdinství 
nejen místních občanů za 2. světové 
války svědčí i řada dalších pomníků 
a pamětních desek. První sovětský 
voják vstoupil na území města kolem 
třetí hodiny ranní 1. května 1945.

 ● Jarní sluníčko přálo sportovcům. 
19. ročníku Běhu ulicemi města se na 
náměstí T. G. Masaryka zúčastnilo 
430 běžců. Velkým lákadlem byla 
i Čokoládová tretra, dětský závod 
na atletickém oválu u základní ško-
ly ČSA. Absolvovalo jej 276 malých 
závodníků. Všechny bohumínské 

školy a navíc škola z Dolní Lutyně 
se zúčastnily Dopravní soutěže mla-
dých cyklistů. Ideální podmínky 
s kvalitním zázemím pro ni nabízí 
dopravní hřiště v Hobbyparku.

 ● Partneři z polských Krzyżanowic 
na mostě ve Starém Bohumíně při-
pomněli historickou akcí propojení 
obou břehů Odry. Nechyběl zde ani 
císař František Josef, kterému dělala 
společnost generální konzulka 
Polské republiky v Ostravě Anna 
Olszewska. Na polské straně mostu 
byla odhalena pamětní deska s jeho 
původním názvem – Jubilejní most 
císaře Františka Josefa I. Tento ná-
zev mu ofi ciálně vrátili i bohumínští 
zastupitelé, kteří v září most přejme-
novali (od roku 1923 se totiž jmeno-
val most Františka Palackého).

ČERVEN

 ● Další etapou pokračovala výstavba 
splaškové kanalizace ve Skřečoni. 
Do stavby téměř kilometrového úse-
ku v Úvozní ulici, na který se může 
napojit až pětatřicet domů, město 
investuje téměř osm milionů a sou-
částí je jak řešení odvodnění, tak 
nový povrch silnice.

 ● Terénními úpravami byla dokon-
čena čtvrtá etapa výsadby izolační 
zeleně. Tentokrát v blízkosti areálu 
Rockwoolu ve Skřečoni, v místě bý-
valé zástavby rodinných domů, které 
fi rma vykoupila a zbourala. Město 
se dohodlo s Rockwoolem na ozele-
nění na jejích pozemcích. Vysazeno 
zde bylo 226 stromů a 791 keřů za 
1,1 milionu, které z převážné části 
pokryje dotace. 

 ● Ukončena byla rok trvající pře-
stavba podjezdu v Pudlově, obecně 
zvaného »myší díra«. Nový úrovňový 
přejezd, který si vyžádal pětasedm-
desát milionů, fi nancoval s pomocí 
evropské dotace Moravskoslezský 
kraj. Před stavbou projely podjezdem 
jen vozy s omezenou výškou a ne-
pozorní řidiči pod ním mnohdy 
uvízli a zablokovali cestu ostatním. 
Novou úrovňovou variantu tak oce-
ní nejen šoféři kamionů.

 ● S velkou parádou opět začala vo-
dácká sezona na Odře, a to křtem 
vodou dosud nepolíbených nováčků. 
Ceremoniál proběhl u nástupního 
místa ve Starém Bohumíně a poté 
už vodáky čekala sedmikilometrová 
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radnici smlouvu o zavedení přes- 
hraničního železničního spojení. 
Mezi Českem a Polskem tak začaly 
znovu jezdit regionální vlaky, z Ka-
towic do Bohumína. Vlakový pro-
voz přes Chałupki se díky tomu 
obnovil po čtyřech letech.

 ● Bohumín navštívila trojice ná-
městkyň z různých ministerstev. 
Náměstkyně se zajímaly o proble-
matiku ubytoven a ghett. S vedením 
města diskutovaly i o připravova-
ných změnách zákonů a osobně se 
podívaly také do terénu. Vedení 
města hosty seznámilo s tím, jak se 
podařilo některé problémové loka-
lity proměnit a kde kvůli vzniku 
soukromých ubytoven přibyly nové.

 ● Bohumínští dobrovolní hasiči 
uspořádali pro své malé následovní-
ky z celého okresu halovou soutěž. 
Zúčastnilo se jí šestnáct družstev, 
pět týmů vyslaly do bojů bohumín-

ské dobrovolné sbory ze Skřečoně, 
Vrbice a Kopytova. Šest týmů mlad-
ších a deset družstev starších žáků 
bojovalo ve sportovní hale za par-
kem s nástrahami tří disciplín.

PROSINEC

 ● Povodí Odry začalo s výkupy po-
zemků pro stavbu protipovodňové 
hráze v Pudlově. Projektovaný val 
bude sypaný, v průměru dva a půl, 
v některých místech ale až čtyři metry 
vysoký. Ochranu kolem stružky mezi 
Ostravskou a Vrbickou ulicí bude 
stejně jako na opačné straně zajišťo-
vat betonová zeď. Podobně jako ve 
Vrbici povede v některých úsecích 
po vrcholu valu stezka pro cyklisty.

 ● V pudlovských Lounech skončila 
demolice bývalých drážních domků. 
K zemi šel poslední ze šesti vybyd-
lených cihláků. Město domy v roce 
2007 koupilo kvůli důvodné obavě, 
že zde soukromý investor nastěhuje 
nepřizpůsobivé. Spořádaní nájem-
níci naopak o byty v lokalitě neměli 
zájem a domy se staly terčem nájez-
dů zlodějů, vandalů a žhářů.

 ● V Hobbyparku začala městská spo-
lečnost Bospor stavět další atrakci 
pro nejmenší. Poblíž Mauglího stezky 
vzniká farma pro domácí zvířata. Po 
dokončení se zde zabydlí ovce, ka-
merunské kozy, morčata, slepice či 
kačeny. Celá farma vyroste na ploše 
patnácti arů a její dominantou bude 
salaš pro ustájení zvířat a sklad 
krmiva, sena i podestýlky.  (fi , tch)

plavba přírodní památkou Hraniční 
meandry Odry. Po celou vodáckou 
sezonu funguje městská půjčovna 
s téměř dvacítkou lodí. 

ČERVENEC

 ● První turnus dětí vyrazil na vy-
hledávanou turistickou základnu 
bohumínského domu dětí v Návsí 
u Jablunkova. Základna prošla od 
dubna do června rekonstrukcí za 1,6 
milionu. Stavební úpravy se týkaly 
hlavně střechy a podkroví. Původní 
plochou střechu nahradila klasická 
sedlová, čímž vznikl v podkroví 
komfortní prostor. 

 ● V Záblatí skončila stavba chodní-
ku, která probíhala od podzimu 
2014. Bezpečná komunikace pro 
pěší si vyžádala 7,5 milionu, 85 pro-
cent pomohla uhradit evropská do-
tace. Chodník se line od křižovatky 
Hraniční, Bohumínské a Rychvald-
ské ulice a končí v Sokolské ulici. 
Komunikaci vybudovalo město, 
ovšem na krajských pozemcích. 

 ● Prázdniny začaly rekordními tep-
lotami. Tropické počasí ovšem vy-
střídaly bouřky, přívalové deště, 
poryvy větru. Ty napáchaly největší 
škody. Padající větve či celé stromy 
trhaly dráty elektrického vedení 
a bez proudu se tak ocitl Šunychl, 
Starý Bohumín nebo Skřečoň. Živel 
napáchal škody za desítky tisíc. Na-
štěstí se vše obešlo bez zranění nebo 
ztrát na životech. 

SRPEN

 ● V Bohumíně začala fungovat dia-
lýza s dvanácti lůžky a nefrologická 
ambulance. V nevyužité administ-
rativní budově v areálu Bohumínské 
městské nemocnice je vybudovala 
a provozuje soukromá společnost. 
Dialýza přiblížila odbornou péči 
pacientům s onemocněním ledvin, 
kteří dosud museli dojíždět do Kar-
viné nebo Ostravy.

 ● U stanice profesionálních hasičů 
na rohu ulice Jateční a Čs. armády 
vyrostly nové garáže. Poskytují zá-
zemí pro tři velké výjezdové vozy 
a dva osobní velitelské. V garážích 
je nově i myčka a hydraulický zve-
dák, interiér disponuje veškerými 
novými technologiemi, včetně od-
sávaní zplodin. Užitečnou novinkou 
garáží jsou vrata ve formě elektricky 
ovládaných rolet. 

 ● Úctyhodných pětašedesát hasič-
ských družstev dorazilo do Vrbice 
na 13. ročník prestižního závodu 
v požárním útoku O pohár Rady 
města Bohumína. Akce je zároveň 

součástí seriálu Moravskoslezské 
ligy v požárním útoku. Vrbické klá-
ní se řadí těm největším na severu 
Moravy a účast byla rekordní. 

 ● Na bohumínské Pivní slavnosti 
s osmiletou tradicí zavítalo do 
Hobbyparku 4 200 milovníků zlata-
vého moku. Své výčepy zde otevřelo 
třiadvacet pivovarů, které nabídly 
návštěvníkům šestaosmdesát druhů 
piva. O hudební kulisu se postaralo 
pět kapel. Pauzy mezi koncerty vypl-
nily divácky atraktivní pivní soutěže. 

ZÁŘÍ

 ● Do lavic bohumínských základ-
ních škol zasedly 1. září dvě stovky 
prvňáčků. Nejvíce jich zamířilo do 
»nové školy«, ZŠ ČSA, která v roce 
2015 slavila 45. narozeniny. A jako 
jediná ve městě otevřela hned tři 
první třídy. Dvě třídy prvňáků má 
Masarykova škola, po jedné Bene-
šova, Bezručova a škola ve Skřečoni.

 ● Po komplexní rekonstrukci byl 
uveden do provozu starobohumín-
ský hotel Pod Zeleným dubem. Tato 
secesní budova je od roku 2006 pa-
mátkově chráněna. Zchátralý objekt 
odkoupilo město od soukromého 
majitele v roce 2008 za 6,5 milionu. 
Generální obnova za 52 milionů za-
čala v říjnu 2013. Dům teď má pů-
vodní šedou fasádu a zelená okna. 
Opět je zde restaurace a hotel se 
sálem, v přízemí vyrostlo infocent-
rum, v suterénu bude muzeum.

 ● Proběhl pátý ročník Vinobraní na 
náměstí T. G. Masaryka. Návštěvníci 
ochutnali produkci z několika skle-
pů i různé dobroty a poslechli si 
folkové a cimbálové kapely. Náměstí 
bylo také dějištěm dalšího zápisu do 
České knihy rekordů – nejvíce lidí, 
pojídajících hroznové víno na jed-
nom místě. 425 lidí jej vytvořilo za 
pětačtyřicet minut. Účastníci snědli 
téměř padesát kilo hroznů.

 ● Aquacentrum opět modernizovalo 
a rozšířilo svou nabídku. Tentokrát 
v rámci ochlazovny saunového světa. 
V místě původních standardních sprch 
vyrostly půlkulaté »zážitkové«. Mezi 
nimi vzniklo místo na výrobu ledu 
a vedle sprch Kneippův chodník. 
Ten tvoří šest bazénků s oblázky na 
dně a vodou rozdílných teplot.

 ● Sdružení Maryška oslavilo pat-
náct let existence. Sdružení organi-
zuje nekonvenční kulturní aktivity. 
Senioři tady cvičí jógu, děti mají 
interaktivní měsíčník, mladí ochot-
níci divadelní kroužek. Salon nabízí 
zázemí mladým umělcům. Jednou 
z nejvýraznějších aktivit Maryšky je 
multižánrový festival Léto-kruhy, 
v roce 2015 se konal už jeho dva-
náctý ročník. Sdružení zároveň 
coby reprezentant města spolupra-
cuje s partnery v Polsku.

ŘÍJEN

 ● Opravené náměstí Svobody ve 
Starém Bohumíně bylo slavnostně 
otevřeno. Přestavba skloubila stale-
tou historii místa se současností. Na 
minulost odkazují použité materiály, 
zejména žula, i grafi cké prvky – ka-
menný kruh symbolizuje středově-

kou studnu, jeden z chodníků přesně 
kopíruje oblouk, po němž kdysi jez-
dily tramvaje. Moderní design mají 
lavičky či sloupy veřejného osvětlení.

 ● Ani nevlídné počasí neodradilo 
milovníky vláčků od návštěvy Dne 
železnice. Mohli zavítat i do míst, 
kam se veřejnost běžně nedostane. 
Přístupné bylo depo kolejových vozi-
del a ústřední stavědlo. Mezi Bohu-
mínem a Ostravou pendlovaly histo-
rické vlaky. Parní lokomotivou tažená 
souprava jezdila také z Bohumína do 
Petrovic u Karviné. Tato trať totiž sla-
vila 160 let existence.

 ● Památník obětem obou světových 
válek ve Skřečoni se dočkal obnovy. 
Zahrnovala chemické čistění, repasi 
žulových prvků, zlacení nápisů, výro-
bu kopie reliéfu z umělého pískovce. 
V útrobách památníku se při rekon-
strukci našla časová kapsle. Kovová 
schránka obsahovala velmi zachova-

lé listiny z října 1935, kdy skřečoňští 
občané památník slavnostně odhalili.

 ● Město vložilo 2,8 milionu do mo-
dernizace vnitřní části atletického 
oválu u školy ČSA. Víceúčelová plo-
cha o rozloze jednoho tisíce metrů 
čtverečných dostala moderní umělý 
povrch, stejný jako měly už dříve 
běžecké dráhy. Na ploše jsou vyzna-
čena hřiště na košíkovou a vybíje-
nou, rozběhové dráhy pro hod míč-
kem a oštěpem. 

 ● Ani ve 24. ročníku Plavecké sou-
těže měst nenašel Bohumín pře-
možitele a vybojoval další prvenství 
v počtu účastníků i získaných bodů. 
Podruhé v řadě se navíc podařilo pře- 
konat tisícovou hranici plavců. V sou-
těži město bojuje v kategorii do 50 
tisíc obyvatel. Počtem 1 131 plavců 
ale Bohumín zastínil všechna zú-
častněná města napříč kategoriemi.

LISTOPAD

 ● Skončily první dvě z plánovaných 
čtyř etap regenerace sídliště mezi 
ulicemi Čs. armády, Jateční a Okruž-
ní. Zahrnovaly opravy stávajících 
a budování nových chodníků, úpravy 
parkovišť, modernizaci veřejného 
osvětlení či výstavbu dětských a spor-
tovních hřišť. První dvě etapy obnovy 
sídliště přišly na třiadvacet milionů, 
deset milionů pokryla dotace.

 ● Zástupci Moravskoslezského kra-
je, Slezského vojvodství, Českých 
drah a polské společnosti Koleje 
śląskie podepsali na bohumínské 

Foto na dvoustraně: Pavel ČempělFoto na dvoustraně: Pavel Čempěl
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 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, 
tělocvična malé ZŠ Beneše u bývalého 
PZKO. Na tel. objednávku  604 999 
147. slunerc.webnode.cz

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

 ● BŘIŠNÍ TANEC. Každé pondělí v 18 ho-
din. Pod Zeleným dubem. Info jana@
tancimzivotem.cz,  776 627 442.

 ● JÓGA. Každé úterý v 18 hodin, Pod 
Zeleným dubem. Info poradce@
wellness-guru.cz,  732 903 553.

 ● KUNG-FU, TAI-ČI, TANEC A MEDITACE 
V POHYBU. Od pondělí do pátku. Cent-
rum Probuzení.  608 974 110. www.
centrumprobuzeni.cz.

 ● POHODOVÁ JÓGA PRO DOSPĚLÉ. 
Každou středu v 18 hodin, CMR Bobeš, 
 604 388 853, www.bobescentrum.cz 

CVIČENÍ

Silvestr na 
Slovanu Záblatí

Loňské silvestrovské dopoledne 
mělo na hřišti Slovanu Záblatí tra-
dičně sportovní charakter. Sešli se 
tu hráči převážně mužstva Starých 
pánů, aby spolu sportovně oslavili 
poslední den roku 2015. Poměrně 
nízké teploty ani promrzlé hřiště 
nebyly pro čtrnáct nejodolnějších 
fotbalistů překážkou a hodinový 
fotbálek si na hřišti opravdu užili. 
Trocha pohybu mezi svátky přišla 
všem vhod. Výsledek nebyl důleži-
tý, vyhrál každý, kdo se zúčastnil.

Vedení FK Slovan Záblatí přeje 
všem svým příznivcům úspěšný 
rok 2016.

Ivo SEBERA, FK Slovan Záblatí

Odešel chlap s velkým CH. Bude chybět
Na fotbalové brankáře vždycky spoléhá celý tým. 
Jsou poslední instancí, napravují selhání. Bývalý 
reprezentant, bohumínský rodák a patriot Pavel Srniček 
dělal tuhle práci náramně dobře, i proto se vlastní pílí 
ze starobohumínské Viktorky dostal přes Baník Ostrava 
až k angažmá v Anglii, Itálii či Portugalsku, získal stříbro 
na EURO 1996 a teď vychovával své nástupce v pražské 
Spartě.

Ale nejen to. Byl to charisma-
tický chlap s opravdu velkým 
CH. Podání jeho ruky zname-
nalo, že se člověk na uzavřenou 
dohodu mohl stoprocentně spo-
lehnout, nikdy nehledal výmlu-
vy a rodina byla pro něj absolut-
ně vším. Pavel měl ale ještě 
i něco navíc. Něco, co dnes všude 
okolo nás moc schází. On totiž 
prakticky pořád kolem sebe šířil 
fajn náladu a uměl lidi doslova 
»nakazit dobrem«.

Měl jsem ohromnou čest, že 
jsem Pavla poznal během své 
novinářské kariéry a později 
jsme pak spolu pracovali i v Ba-
níku, kde jsme se vídali skoro 
denně. A všichni v klubu jsme si 
jej zamilovali. Třeba proto, že se 
nikdy nemračil. Třeba proto, že 
si oblíbené československé hity 
prozpěvoval na chodbě, v kan-
celáři i při tréninku také ve chví- 
lích, kdy nám nebylo lehko. Třeba 
proto, že 8. března přijel na Ba-
zaly s kyticí růží v náručí a ob-
daroval každou ženu od prádel-
ny po marketingové oddělení. 
I proto jsme si jej všichni tak 
trochu přivlastňovali a byl to 
vlastně i NÁŠ Pavlík, NÁŠ 
Srňa…

Lidská paměť většinou odsu-
ne do pozadí negativní vjemy 
a člověku tak zůstávají téměř 
výhradně jenom ty příjemné 
vzpomínky. Neznám ovšem 
nikoho, kdo by si v souvislosti 
s Pavlem Srničkem dokázal vy-

bavit něco špatného. Ostatně to, 
jak si jej zamilovali nejen bývalí 
spoluhráči, ale i obyčejní lidé 
v anglickém Newcastlu, kde 
prožil valnou část kariéry, 
dokládá, že takový býval vždy 
a všude.

Pavel Srniček byl se svým ty-
pickým širokým úsměvem na 
rtech prostě zvyklý tahat lidi 
z bryndy, jak to ostatně gólmani 
mívají v popisu práce, a nejen 
na hřišti, ale i v soukromém ži-
votě. Bohužel v neděli 20. pro-
since loňského roku potřeboval 
pomoci právě Pavel, když mu 
jeho srdce při úplně triviálním 
proběhnutí ve Starém Bohumí-
ně na chvíli vypovědělo službu. 
I když jeho trénované tělo spor-
tovce bylo chvíli po zásahu léka-
řů připraveno dál normálně žít, 
mozek po devíti dnech svůj sou-
boj s časem defi nitivně prohrál.

Je strašně nespravedlivé, že 
ten, který po většinu života po-
máhal jiným, v tu chvíli svou 
poslední instanci, jež by mu vše 
oplatila, neměl nikde nablízku. 
Přitom se domů do Bohumína, 
k rodině, blízkým a spoustě ka-
marádů tak rád vracel. Bylo mu 
pouhých sedmačtyřicet. Pavel 
Srniček a jeho nakažlivý úsměv 
bude všem strašně moc scházet…

Igor BRUZL
  

Když byl Pavel Srniček zvolen 
do zastupitelstva města, hned se 
aktivně zapojil do práce spor-

tovní komise. Neznali jsme se 
dříve, a tak jsem byl pln osty-
chu, když jsem se jej ptal, jestli 
by si nešel zahrát fotbal za tým 
města na vánoční turnaj. Hrál, 
hrál dobře, vyhráli jsme díky 
němu a poznal jsem jej jako ne-
smírně skromného a slušného 
člověka. Byla to právě jeho sluš-
nost a poctivost, která jej po zís-
kání angažmá v pražské Spartě 
vedla k tomu, že na funkci 
v zastupitelstvu rezignoval, pro-
tože mu připadalo nefér, že by 
se musel z jednání zastupitelstva 
omlouvat. I letos jsem mu 12. 
prosince psal, jestli si opět ne-
chce mezi svátky zahrát. Stále 
mám v mobilu jeho odpověď: 
„Ahoj Peťo, ještě nevím, jestli 
budu doma na Nový rok, ale jestli 
budu, určitě přijdu. Děkuji.“ 

Pavel už přijít nemohl. Bude 
nám moc chybět.

Petr VÍCHA, starosta

29. PROSINCE ZEMŘEL PAVEL SRNIČEK. BYLO MU 47 LET

PAVEL SRNIČEK
* 10. března 1968 
29. prosince 2015

Turnaj mládeže 
ve vzpírání 

V pátek 18. prosince se bohumínští 
vzpěrači rozloučili s rokem 2015 vá-
nočním turnajem mládeže. Startovali 
na něm žáci, junioři, děvčata a malí 
benjamínci. Ti se chtěli pochlubit 
před svými rodiči, a tak podávali 
heroické výkony. 

Kluky a děvčata je třeba pochválit 
za perfektní profesionální přístup 
k turnaji. Rodičům a příznivcům vzpí-
rání poděkovat za podporu, která 
bude, doufáme, i letos pokračovat. 
Předseda oddílu vzpírání Bonatrans 
Bohumín Petr Tepliček a trenéři Jan 
Gospoš, Petr Sedláček a Oldřich Tchurz 
přejí v roce 2016 všem pevné zdraví, 
hodně sil a trochu toho štěstí.

Dětský hokej
Na zimní stadionu se 28. prosince 

uskutečnil dětský hokejový turnaj. 
Na ledovou plochu nastoupili žáci 
druhých tříd, ročník narození 2008 
a mladší. Pro některé děti to byl jejich 
vůbec první turnaj. Klání vyhrálo 
družstvo HC Orlová, druhé bylo GKS 
Jastrzębie, třetí domácí HC Bospor 
Bohumín.  (red)

SPORT

Foto:  Josef ŠtěpáníkFoto:  Josef Štěpáník
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VÝSLEDKY

Nejmladší plavci 
ve skvělé formě

O víkendu 12. a 13. prosince 

proběhly poháry České repub-

liky mladších žáků v plavání. 

V rámci moravské sekce se 

v Brně představili jedenáctile-

tí plavci, nedaleko v Třebíči 

desetiletí. Plavecký klub Bohu-

mín dokázal poprvé ve své 

historii poskládat na vrchol-

nou akci sezony štafetu slože-

nou z plavců jednoho ročníku. 

Největší očekávání v Třebíči 
klub vkládal do Marcela Grünera, 
který nakonec přetavil šest indi-
viduálních startů v pět umístění 
v elitní desítce. Postupně získal 
páté místo na padesátce prsa, 
deváté na padesát kraul, desáté 
na stovce polohově a šesté místo 
na nejkratším znaku. Nejlepší 
výkon si schoval do posledního 
individuálního startu. Na pade-
sátce motýlem vybojoval v čase 
0:41,5 bronzovou medaili.

Skvělou zprávou je, že Marcel 
nezůstal v nejlepší desítce plav-
ců osamocen. Na prsařských tra-
tích jej do ní doprovodil Jakub 
Křístek, který se na padesátce 
umístil desátý a na dvojnásobné 
trati dokončil závod dokonce 
o stupínek výš. Spolu s Pepíkem 
Hanuliakem a Štěpánem Jaro-
šem pak ve štafetách obsadili 
šesté, respektive sedmé místo.

V Brně, kde se představily 
jedenáctileté naděje, reprezen-
toval bohumínský klub stále se 
lepšící Karel Babicz. Karel se na 
start postavil pětkrát, přičemž 
třikrát dokázal proniknout do 
elitní desítky. Devátým místem 
na 400 volný způsob, osmým na 
200 znak a především pátým 
místem na 100 motýl. Ve strhují-
cím závodě Karel zaostal za 
bronzovou medailí o pouhých 
šest desetin, přičemž svůj vlastní 
osobní rekord překonal o těžko 
uvěřitelných více než pět vteřin 
na aktuální čas 1:23,6.

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Po Vánocích s mičudou ve sportovní hale
Šest týmů se sešlo 30. prosince ve sportovní hale, aby na 
umělém trávníku odehrálo vánoční turnaj v malé kopané. 
Pořádá ho každoročně už přes dvě dekády městská 
policie. Poslední dva ročníky v nové hale.

I když je smyslem turnaje vy-
běhat sváteční přejídání, relaxo-
vat, pobavit se, letošní ročník 
začal bohužel smutně. Hráči 
uctili minutou ticha památku 
Pavla Srnička. Sám se pěti turna-
jů v minulosti účastnil a ještě tři 
týdny před kláním přislíbil, že 
opět dorazí. Měl nastoupit v bar-

vách města. Splnění slibu ale zha-
til tragický osud.

„Turnaj začínal před lety jako 
»interní« klání. U mičudy se po 
Vánocích scházela družstva stráž-
níků z jednotlivých směn a soupis-
ku doplňoval tým vedení městské 
policie. Postupně přibyly týmy 
města, republikové policie a další,“ 

zavzpomínal ředitel městské po-
licie a hlavní rozhodčí turnaje 
Karel Vach.

V tomto ročníku turnaje se 
před Silvestrem v nejlepší formě 
představilo družstvo profesionál-
ních hasičů. Druhé místo vybo-
joval Bospor a třetí skočila Poli-
cie ČR. Další příčky obsadil ve 
vánočním turmaji BM servis, 
městská policie a město Bohu-
mín. Nejlepším střelcem byl se 
sedmi zásahy vyhlášen Dušan 
Socha z Bosporu.  (erh)

 Účastníci vánočního fotbalového 
turnaje, pořádaného 30. prosince 
městskou policií. Foto: Lada Klimšová

Mrazivý (před)silvestrovský běh
Na dopravním hřišti v Hobbyparku a jeho nejbližším okolí se 30. prosince uskutečnil 
17. ročník Silvestrovského běhu. Za mrazivého počasí se jej zúčastnilo 157 běžců.

Na účastníky čekaly podle 
věku trati od osmdesáti do dva-
nácti set metrů. Menší děti závo-
dily na hřišti, starší běžci bojova-
li na vyznačené dráze v parku. 
Nejmladším členem startovního 
pole byl Vojtěch Salajka, kterému 
je rok a půl, nejstarším 79letý 
Miloslav Šuster. 

Na ty nejlepší v cíli čekaly zají-
mavé ceny, například tradiční 
»štangle« salámu, na děti třeba 
rychlé špunty, na dospělé poctivé 

šampaňské. Všichni se pak na zá-
věr mohli pokochat ohňostrojem.

„Děkuji všem za účast, dospělým 
za doprovod dětí a svým spoluor-
ganizátorům za rychlý a bezpro-
blémový průběh,“ uvedl hlavní 
organizátor závodu Zdeněk Ve-
selý, předseda AK Bohumín. 
Kromě atletického klubu se na 
organizaci podíleli Bospor, Sokol 
Skřečoň, SK Šafrata a DDM Bo-
humín. Záštitu nad závodem 
měla Rada města Bohumína. (red)

Vítězové jednotlivých 
kategorií
 Rodiče s dětmi: Sofi e Thérová 
(Fit školka), František Mlynkec 
(SDH Kopytov)
 2009–2010: Eliška Giecková 
(AK Bohumín), Arnan Marášek 
(Praha-Únětice)
 2007–2008: Barbora Solichová 
(Orlová), Jaroslav Hertl (ZŠ ČSA),
 2004–2006: Natálie Ernstová 
(Jablunkov), Vojtěch Tomáš 
(Masarykova ZŠ) 
 2002–2003: Martina Bednářová 
(Masarykova ZŠ), Szymon 
Lipinski (PL)
 2000–2001: Kristýna Šotková 
(SSK Vítkovice), Denis Antonczyk 
(PL) 
 1998–1999: Martyna Polit 
a Piotr Slonka (oba PL) 
 Do 35 let : Oliwia Mutwilo 
a Lukas Mika (oba PL)
 Nad 35 let: Lenka Koplová 
(Orlová), Petr Jeziorski (Píšť) 
 Muži nad 60 let: Bogdan Bojko 
(PL) 

Kompletní výsledková listina 
na www.ak-bohumin.czFoto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Pozvánka na novoroční koncert
Škola Slezské diakonie pořádá 14. ledna v 16.30 hodin v evangelickém kostele novoroční koncert »Dál přece nejdete 

sami«. Vystoupí sólová zpěvačka Alena Skotnicová, varhanice Marta Bukáčková, soubor Ostravských zvonků pod vedením 
Ewy Jelinek a žáci a zaměstnanci školy Slezské diakonie.  (red)
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Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

 ●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 formulá-
ře na internetových stránkách www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

VZPOMÍNKY

Scházíš nám, maminko, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš. 

3. ledna jsme vzpomněli 13. bolestné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše nenahraditelná 

manželka, maminka, babička, sestra, švagrová a teta, 
paní Irena OLŠÁKOVÁ 

z Pudlova.
Zároveň si 24. února připomeneme její 

nedožité 76. narozeniny.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Rudolf, 

dcera Jana s manželem Zdeňkem, bratr Bedřich s rodinou, sestra 
Anička s rodinou a vnuci Martin a David.

Láska smrti nezná.

16. ledna vzpomeneme 

9. smutné výročí, kdy nás opustil můj manžel,

pan Libor KRUPA.


S láskou vzpomíná manželka Slávka s rodinou.

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

 jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. 

Loučit ses nestihla, tolik jsi chtěla žít, nás milovat a mnoho ještě říct.

9. ledna uplynuly 4 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

paní Anna JANOSZOWSKÁ.
Zároveň jsme si 16. prosince připomněli 

její nedožité 52. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel, dcery, 

rodiče, sourozenci a vnoučata.

Už nevzbudí tě slunce jarní, ani krásný den, 

na tichém hřbitově sníš svůj věčný sen.

16. ledna vzpomeneme 
7. smutné výročí úmrtí 

pana Ervína KUCHARCZYKA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Olga 

s rodinou.

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

Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo potěšit, pohladit.

10. ledna jsme si připomněli 
dva měsíce od úmrtí 

našeho milovaného manžela a tatínka, 
pana Zdeňka CHOBOTA,

který by se 18. ledna dožil 59 let.


Vzpomíná manželka Pavla a dcera Terezka.

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

1. ledna jsme vzpomněli 5. smutné výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, 

tatínka a dědečka, 

pana Eduarda ŠEBESTY.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcera a syn s rodinami.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

13. ledna uplynulo 15 let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, 

paní Emilie SZUSTIKOVÁ.
Kdo jste ji měli rádi, 

věnujte jí tichou vzpomínku.

Dcera Simona s rodinou, syn Zdeněk, manžel 
a sestry Liduše, Marie a Jana s rodinami.

Cokoliv jsme na tobě milovali a obdivovali, 

trvá a potrvá v srdcích všech a ve věčnosti časů.

12. ledna by se dožila 90 let naše maminka,

paní Emílie VILÁMOVÁ.


S láskou vzpomínáme.

Dcery Jiřinka a Dáša s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky na tebe v našich srdcích stále zůstanou.

14. ledna jsme vzpomněli nedožitých 77 let 
mého manžela, našeho tatínka, 
tchána, dědečka a pradědečka, 

pana Jana KLEPACZE.


1. února uplyne smutných 9 let, kdy nás opustil.

S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Naposledy jsme se rozloučili
Číž Jaroslav * 1938 ze Šunychlu 

 Dudová Libuše * 1932 z Nové-
ho Bohumína  Durčák Jiří * 
1944 ze Záblatí  Engelman Zde-
něk * 1959 z Nového Bohumína 
 Figur Miroslav * 1953 ze Skře-
čoně  Křistková Otilie * 1920 z 
Vrbice  Littner Jiří * 1958 z 
Pudlova  Matyášová Žofie * 

1927 ze Starého Bo-
humína  Musialková 
Jarmila * 1932 z Nového Bohu-
mína  Sokol Petr * 1948 z Nové-
ho Bohumína  Solichová Anilis 
* 1936 ze Skřečoně  Šatera Zde-
něk * 1930 z Nového Bohumína 
 Voznicová Otilie * 1933 ze 
Skřečoně  (mat)

Noví občánci našeho města
Josef Giecek  Izabela Biela  Tereza Mitková  Vilém 

Kotlár   Jonáš Gabčo   Jonáš Novák   Klára Pečinková   Lukáš 
Zatloukal  Adéla Běhálková  Matěj Hróz  Daniel Dendis  Nikol 
Pilchová  Šárka Stančíková  Nela Čechová  Filip Olšák. (mat)

Novoroční koncert 
ve vrbickém kostele

V kostele Svaté Kateřiny Alexan-
drijské a sv. Jakuba St. ve Vrbici se 21. 
ledna v 18 hodin uskuteční novoroč-
ní koncert. Vystoupí Janáčkův fi lhar-
monický sbor mladých z Janáčkovy 
fi lharmonie Ostrava a cimbálová mu-
zika Březinka z ZUŠ Rychvald. Vstup-
né je dobrovolné, výtěžek bude vě-
nován na opravu varhan ve vrbickém 
kostele. Pořadatelé srdečně zvou 
širokou veřejnost. (red)

POZVÁNKA
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INZERCE

REALITY

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

 ● 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.

 ● Prodám byt 2+1 v Bohumíně 
v nízké zástavbě.  737 929 089.

 ● Prodám garáž, cena 80 000 Kč. 
 605 141 720.

 ● Pronajmu byt 1+1, Boh.  
736 228 883.

RŮZNÉ

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

 ● Prodám kukuřici, 5 Kč/kg.  
724 850 064.

AUTO MOTO

 ● Prodám Avia 30 sklápěč, mo-
tor po GO.  605 141 720.

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.

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

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

www.pilatesruzena.cz
 731 134 525

ZŠ Čs. armády
PILATES

K  
 

 19.00 
.

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

Řešení křížovky z OKA 23/2015: 
„Jak já se letos těším na Vánoce...” 
říká Pepa. „Čekáš hodně dárků?”
„Ani ne, ale ženě obvykle zaskočí 

kost z kapra ... a já jí můžu 
praštit do zad.”

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
735 81 Bohumín, Jana Palacha 794, tel.: 596 013 431, www.gym-bohumin.cz

Pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče a širokou veřejnost

Sobota 23. ledna 2016 od 9.00 do 12.00 hodin
Zpřístupněny budou veškeré prostory školy, nově vybudované odborné učebny, laboratoře, multimediální přednáškový sál, 
posilovny, tělocvična a zázemí, relaxační zóny pro žáky apod. Zájemcům o studium budou zodpovězeny případné dotazy, 
zejména ohledně přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.

 Kód a název Délka studia

79-41-K/41 Gymnázium  4 roky

79-41-K/81 Gymnázium  8 roků

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci gymnázia.

Nabízené studijní obory
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Harmonogram odvozu odpadových nádob od rodinných domů ze všech městských částí

PONDĚLÍ  Nový Bohumín: centrum města, Čs. armády, Janáčkova,
 Koperníkova, Na Chalupách, Na Výsluní, Školní, Vilová,
 městské části Pudlov (mimo lokalitu Drátovny) a Vrbice

ÚTERÝ Nový Bohumín: Šunychelská, lokalita za parkem, 
 Bezručova, městské části Starý Bohumín, Šunychl 
 včetně Kopytova 

STŘEDA městská část Záblatí 

ČTVRTEK Nový Bohumín: Čs. legií, ulice 5. května, J. Koczura, 
 Kosmonautů, městská část Pudlov (Drátovny), Skřečoň,
 Starý Bohumín (u bunkru), Okrajní, Petra Cingra, 
 Slezská (část)

PÁTEK městská část Skřečoň (Úvozní) včetně Nové Vsi 

LEDEN 4., (11.) a 18. ÚNOR 1., 15. a 29.  BŘEZEN 14. a 28.  DUBEN 11. a 25. 

KVĚTEN 9. a 23.  ČERVEN 6. a 20.  ČERVENEC 4. a 18.  SRPEN 1., 15. a 29. 

ZÁŘÍ 12. a 26.  ŘÍJEN 10. a 24.  LISTOPAD 7. a 21.  PROSINEC 5. a 19.

LEDEN 5., (12.) a 19.   ÚNOR 2. a 16.  BŘEZEN 1., 15. a 29.  DUBEN 12. a 26. 

KVĚTEN 10. a 24.  ČERVEN 7. a 21.  ČERVENEC 5. a 19.  SRPEN 2., 16. a 30. 

ZÁŘÍ 13. a 27.  ŘÍJEN 11. a 25.  LISTOPAD 8. a 22.  PROSINEC 6. a 20.

LEDEN 6., (13.) a 20.  ÚNOR 3. a 17.  BŘEZEN 2., 16. a 30.  DUBEN 13. a 27. 

KVĚTEN 11. a 25.  ČERVEN 8. a 22.  ČERVENEC 6. a 20.  SRPEN 3., 17. a 31. 

ZÁŘÍ 14. a 28.  ŘÍJEN 12. a 26.  LISTOPAD 9. a 23.  PROSINEC 7. a 21.

LEDEN 7., (14.) a 21.  ÚNOR 4. a 18.  BŘEZEN 3., 17. a 31.  DUBEN 14. a 28. 

KVĚTEN 12. a 26.  ČERVEN 9. a 23.  ČERVENEC 7. a 21.  SRPEN 4. a 18. 

ZÁŘÍ 1., 15. a 29.  ŘÍJEN 13. a 27.  LISTOPAD 10. a 24.  PROSINEC 8. a 22.

LEDEN 1., 8., (15.) a 22.    ÚNOR 5. a 19.  BŘEZEN 4. a 18.  DUBEN 1., 15. a 29. 

KVĚTEN 13. a 27.  ČERVEN 10. a 24.  ČERVENEC 8. a 22.  SRPEN 5. a 19. 

ZÁŘÍ 2., 16. a 30.  ŘÍJEN 14. a 28.  LISTOPAD 11. a 25.  PROSINEC 9. a 23.

Odpadové nádoby se od rodinných domů odvážejí VŽDY 

V LICHÉM TÝDNU počínaje 1. a konče 51. týdnem roku 2016. 

Výjimkou je jeden mimořádný lednový svoz ve 2. týdnu (viz 

níže v závorce).  Opravte si prosím v ekologickém kalen-

dáři na rok 2016 termíny svozu, označené odpovídajícím 

barevným symbolem popelnice s číslem, a to takto:

Chyba v ekologickém kalendáři
Poprvé za sedmnáct let, kdy město vydává a zdarma distri-
buuje ekologický kalendář, úřadoval při jeho tvorbě šotek.

V grafi ckém zobrazení u odvozu popelnic od rodinných domků jsou 
chybně znázorněny termíny odvozů v sudých týdnech. Vývoz popelnic 
ovšem bude probíhat stejně jako v předchozích letech v lichých týd-
nech. Za chybu se vydavatel kalendáře omlouvá. Do 24. ledna proto 
bude probíhat vývoz popelnic mimořádně v každém týdnu. Pak už se 
budou vyvážet vždy jen v lichých týdnech ve standardním čtrnáctiden-
ním intervalu - viz níže harmonogram odvozu.

Harmonogram i opravená podoba ekologického kalendáře je ke sta-
žení na webu www.mesto-bohumin.cz v Ekologickém okénku. (red)

Chystají se zimní tábory v Beskydech
Sdružení Tábory v Beskydech ve spolupráci s DDM Fontána opět pořádá 

tématické zimní tábory v Horní Bečvě. Děti sem mohou zavítat ve dvou tur-
nusech, buď 21. až 27. února, nebo 27. února až 4. března. Tábor »Sněženky 
a machři« je určen dětem od 7 do 18 let, »S tebou mě baví svět« rodičům 
s dětmi od 0 do 14 let. Zájemci se mohou těšit na zimní radovánky na lyžích 
a bobech, na talentové soutěže, diskotéky, karaoke, karneval, stezku odvahy. 
Rodiče mají možnost sledovat děti prostřednictvím fotek a videí na internetu. 
Více informací na čísle  724 014 649 nebo www.taboryvbeskydech.cz.  (ize)

Foto: Ivana ZelinováFoto: Ivana Zelinová

Novoročenky v duchu recyklace
Základní umělecká škola Bohumín loni vyhlásila už 
8. ročník celoměstské výtvarné soutěže pro děti o nejhezčí 
novoročenku. Tématem byla tentokrát »recyklace«, a s tím 
souvisely i použité materiály. Do soutěže nakonec dorazilo 
111 prací a žáci byli při tvorbě PF opravdu kreativní.

Soutěžilo se ve čtyřech věko-
vých kategoriích, o výsledcích 
rozhodovala osmičlenná porota. 
V kategorii mateřinek zvítězila 
Alexandra Kopkášová, druhé mís-
to patří Maximu Kwaśnému (oba 
MŠ Skřečoň), třetí Anetě Hanus-
kové (MŠ Nerudova). Zvláštní 
ocenění dostala kolektivní práce 
třídy Broučků z Nerudovy školky.

Mezi žáky prvního stupně se 
nejvíce líbila novoročenka Viktorie 
Bernatíkové, pak Davida Holeše 
a Anny Opartyové (všichni ze ZŠ 

Skřečoň). Mimořádné ocenění 
ředitelky ZUŠ patřilo Haně 
Čepelákové (ZUŠ Bohumín). 

Z druhého stupně základních 
škol uspěly Marie Ryšánková a Mi-
chaela Siudová (obě Masarykova 
ZŠ) a Anna Marie Urbánková 
(gymnázium). Zvláštní ocenění 
získala Kristýna Majkrzáková 
(ZUŠ Bohumín). 

V kategorii středoškoláků se sešly 
jen tři práce. Proto porota udělila 
pouze čestné uznání, a to Karolíně 
Pyšnové (ZUŠ Bohumín).  (tva)

Den otevřených dveří střední školy 
Pro děti, které končí základní školu a rozhodují se, kam dál, pořádá Střední 

škola Bohumín 27. ledna od 8.30 do 16 hodin den otevřených dveří. Zpří-
stupněna bude hlavní školní budova v Husově ulici, Kavárna na náměstí 
i učňovské dílny. Součástí akce je tombola pro žáky 9. tříd.  (red)

Škola v předvánočním čase
Základní škola ČSA zažila 17. prosince adventní odpoledne. Konal se zde 

tradiční jarmark vánočních dekorací, přání a dárečků, které žáci vyrobili pro 
své blízké. Příchozí mohli také ochutnat vánoční punč. 

Po jarmarku následovaly dva adventní koncerty s názvem »Vánoční čas 
je tady zas«. Děti vystoupily s pásmem básní, písní a tanců. Vrcholem obou 
koncertů byl společenský tanec žáků 9. tříd. Děkujeme všem zúčastněným 
žákům, rodičům a přátelům školy za příjemně strávené odpoledne.

Michaela ŠEBESTOVÁ

Foto: Ingrid WeissmannFoto: Ingrid Weissmann
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 17.1. v 10 hodin KÁŤA A ŠKU-
BÁNEK. Poeticky laděná diva-
delní pohádka, hraje divadlo 
Věž Brno, 70 Kč.

 ● 21.1. v 9.30 POŠŤÁK MAT. Pro-
mítání pro maminky s dětmi, 20 Kč.

 ● 24.1. v 10 hodin PAVEL NO-
VÁK DĚTEM. Hudební show pro 
děti; veselé písničky, soutěže 
a hry, 80 Kč.

 ● 24.1. a 30.1. v 16 hodin LEDO-
VÁ SEZÓNA. Animovaný film, 
110 Kč.

 ● 29.1. v 16 hodin a 31.1.  v 10 
hodin ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
ČIPERNÁ JÍZDA. Animovaný 
fi lm, 125 Kč, děti 100 Kč.

DIVADLO

 ● 20.1. v 19 hodin HMYZ A JINÁ 
HAVĚŤ. Politická komedie, hraje 
Ochotnický spolek malenovic-
ký. Sál kina, 80 Kč.

 ● 27.1. v 19 hodin HECOVINY.  
Zábavný pořad divadelního 
souboru Nahodile pod vedením 
Zdeňka Kačora. Sál kina, 80 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 14.1. a 15.1. v 19 hodin REVE-
NANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. Film 

USA (Dobrodružný / Drama), 
2015, titulky, přístupný od 15 
let,151 minut, 120 Kč.

 ● 16.1. v 19 hodin LES SEBE-
VRAHŮ. Film USA (Horor), 2016, 
titulky, přístupný od 15 let, 87 
minut, 130 Kč.

 ● 18.1. v 19 hodin MUZIKÁL 
ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ. Film 
Česko (Muzikál), 2016, přístup-
ný od 12 let, 85 minut, 130 Kč.

 ● 20.1. v 9 hodin SEDMERO 
KRKAVCŮ. Film Česko, Sloven-
sko (Pohádka), 2015, přístupný, 
97 minut, 50 Kč.

 ● 21.1. v 19 hodin TAJEMSTVÍ 
JEJICH OČÍ. Film USA (Mysteriózní 
/ Thriller), 2015, titulky, přístupný 
od 15 let, 111 minut, 110 Kč.

 ● 23.1. a 24.1. v 19 hodin LÍDA 
BAAROVÁ. Film Česko (Životo-
pisný), 2016, přístupný od 12 
let, 110 minut, 120 Kč.

 ● 28.1. a 29.1. v 19 hodin POL-
DŮV ŠVAGR (JÍZDA ŠVÁRŮ 2). 
Film USA (Akční komedie), 
2016, titulky, přístupný od 12 
let, 101 minut, 110 Kč.

 ● 30.1. v 19 hodin DRUHÁ ŠAN-
CE. Film Dánsko (Drama / Thri-
ller), 2014, titulky, přístupný od 
15 let, 102 minut, 90 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 14.1. a 5.1. ve 13–17 hodin 
SNĚŽNÝ MUŽ. Výtvarná dílna, 
dětské odd. Nový Bohumín.

 ● 18.1. až 22.1. (mimo středu) 
ve 13-17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ. Výtvarná dílna pro před-
školáky a děti z rodinných cen-
ter, dětské odd. Nový Bohumín.

 ● 29.1. v 9-17 hodin HRACÍ 
A SOUTĚŽNÍ DEN. Hry a výtvar-
ná dílna, dětské odd. Nový Bo-
humín.

 ● 29.1. ve 13–17 hodin HRACÍ 
DEN S ČAJOVÝM DÝCHÁNKEM. 
Deskové hry, knihovny Skřečoň 
a Starý Bohumín.

PŘEDNÁŠKA

 ● 21.1. v 17 hodin NEUVĚŘITEL-
NÉ SKUTEČNOSTI. Přednáška 
záhadologa, cestovatele a spiso-
vatele Arnošta Vašíčka. Přednáš-
ková místnost knihovny, 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 20.1. v 18 hodin OZDRAVNÁ 
MEDITACE. S Janou Van Coppe-
nolle Fedorčák v solné jeskyni 
Alma mater. Na akce v solné 
jeskyni je nutná rezervace.
 608 608 955.

HUDBA

 ● 14.1. v 16.30 hodin DÁL PŘE-
CE NEJDETE SAMI. Novoroční 
koncert pořádaný Slezskou dia-
konií, evangelický kostel.

 ● 21.1. v 18 hodin NOVOROČNÍ 
KONCERT. Účinkuje Janáčkův 
filharmonický sbor mladých, 
Cimbálová muzika Březinka. 
Kostel ve Vrbici, vstupné dobro-
volné.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz,  
info@maryska.cz,
 776 577 722

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně
-etnografi cký klub.

 ● 19.1. v 15.30 hodin TRADIČNÍ 
TEXTILNÍ TECHNIKY NETRADIČ-
NĚ. Výroba originálních doplň-
ků. Vhodné pro dospělé a děti 
od 10 let.

 ● 18.1. v 17 hodin JAK NA POD-
VĚDOMÉ PROGRAMY. Přednáš-
ka Jany van Coppenolle Fedor-
čák o metodě RUŠ. Na konci pro 
zájemce společná meditace. 

 ● 5.2. v 17 hodin SEN SE STÁVÁ 
REALITOU. Křest knihy Dari 
Puspy Kabardiny.

SPORT

 ● 17.1 v 8 hodin ABYZADNI-
CENEZMĚKLA. Seriál zimních 
cykloturistyckých výletů. Start 
z náměstí T. G. Masaryka.

CVIČENÍ

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - 
SPINÁLNÍ JÓGA. Každé pondělí 
a úterý od 19 do 20 hodin, 

vhodné i pro začátečníky. 
 731 905 040.

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 
hodin, STEP AEROBIK každou 
středu v 18 hodin (začátečníci) 
a v 19 hodin (pokročilí), KRUHO-
VÝ TRÉNING  každé pondělí od 
19, ve středu a v pátek od 18 
hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace  724 556 557. 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 16.1. v 9 hodin RC MODELY. 
Moravskoslezský pohár rádiem 
řízených modelů aut.

 ● 16.1. v 9-12 hodin BOSPOR 
CUP. Fotbalový turnaj mladších 
přípravek, dětí ročníků 2008 
a 2009.

 ● 17.1. FLORBAL. Zápasy junio-
rů začínají v 8 a 10.30 hodin, 
mužů ve 14.45 a 17.5 hodin.   

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

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

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
sobota a neděle: 
 15–16.30 hodin. 
V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 14. do 30.1.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz

O silvestru v hotelové recepci: „Je mi líto, pane a paní, ale nemáme jediný volný pokoj. Ovšem kdybyste si trochu pospíšili v našem baru, tak ... ještě něco volného najdete na záchytce.”
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Tři poděkování 
do nemocnice

Děkuji primáři centra násled-
né péče bohumínské nemocnice 
Václavu  Sosnovi, všem lékařům, 
sestrám a zdravotnímu personá-
lu za péči, kterou věnují mému 
strýci Leonu Čmielovi. Za své 
návštěvy jsem ocenil pořádek, 
vstřícnost sester i ostatního per-
sonálu. A hlavně to, jak se poda-
řilo zlepšit strýcův zdravotní 
stav. Velice všem děkuji.

Jiří ČMIEL

Děkuji lékařům, sestřičkám 
a celému personálu gynekolo-
gického oddělení nemocnice ve 
Starém Bohumíně za profesio-
nální péči a přístup.

Ludmila ROHÁČOVÁ

Jsem pacientkou gynekolo-
gického oddělení pod vedením 
primáře Pavla Holuba. Loni jsem 
zde byla dvakrát na zákroku, v pro-
sinci s pětidenní hospitalizací 
a vždy jsem se setkala s profesio-
nálním přístupem. Nikdy jsem 
neměla pocit, že by byl někdo z per-
sonálu otrávený, pracoval s ne-
chutí a byl arogantní. Na oddělení 
se sešli lidé, kteří svou práci milují. 
Jejich práce je pak odrazem spo-
kojenosti mnoha pacientek.

Šárka KOTASOVÁ

Bigbítové loučení s rokem 
2015. Restaurace U Studny 
v Pudlově uspořádala 19. 
prosince Rockovou pařbu 
se skupinou Grog. V čase 
společenských plesů 
příjemné zpestření pro 
milovníky hudby, kteří si 
chtěli zatrsat bez smokingů 
a honosných rób.

Akce byla svým způsobem vý-
jimečná i pro samotnou skupinu 
Grog. Bohumínská kapela totiž 
vystupuje převážně v létě na ote-
vřených scénách, »pod střechou« 
nehrála zhruba sedm let. Náleži-
tě si to ale užila a posluchačům 
naservírovala světoznámé rockové 
hity i autorské songy z připravo-
vaného alba.

Na bigbítovou předvánoční 
akci v kulturním sále restaurace 
U Studny dorazilo několik desí-
tek milovníků řízné muziky. 
Mohli se zaposlouchat, zatančit  
si a jako na správné tancovačce 
svlažit hrdlo několika druhy piva 
a zakousnout něco z místní ku-
chyně. 

Rockové tancovačky mají 
v Bohumíně dlouholetou tradici. 
Konkrétně sál pudlovské restau-

Předvánoční porce bigbítu se skupinou Grog

Světelná show a hutná muzika. Taková byla Rocková pařba se skupinou 
Grog.  Foto: Pavel Kolomazník

race jimi proslul a počátkem 90. 
let tady začínala například pře-
hlídka místních rockových kapel 
Jeepers Creepers. V dalších le-
tech sice parketům postupně 
vládly jiné hudební žánry, ale 

skalní příznivci na bigbít stá-
le nedají dopustit. Rockovou 
pařbu s Grogem si velmi 
pochvalovali a organizátoři 
proto přislíbili další pokra-
čování.  (erh)

Tradice, která trvá už dvacet let. Na náměstí za kinem se na Štědrý den pravidelně setkávají 
Bohumíňáci i přespolní, aby se viděli se svými blízkými a navzájem si popřáli pěkné Vánoce 

a šťastný nový rok. Aby nepostávali jen s holýma rukama a netřásli se zimou, od toho jsou 
tady stánky se svařeným vínem i teplou medovinou. A jako dárek vždy kulturní agentura 

K3 do Bohumína pozve nějakou pěveckou osobnost. Tentokrát to byla muzikálová zpě-
vačka a fi nalistka pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar Michaela Nosková. Ta se sice 
nestydí před objektivem fotoaparátu odhalit, tentokrát ale dala v mrazivém večeru 
přednost teplému kožíšku. K závěru setkání patří neodmyslitelně ohňostroj, a tak se 
čtvrthodinu po dvaadvacáté nebe nad městem rozzářilo pestrobarevnými gejzíry. (erh)

Štědrý a muzikálový večer

Foto: Jiří RozsypalFoto: Jiří Rozsypal


