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Co dát k Vánocům? Darujte sebe, to je nejkrásnější dárek
Známe to všichni. Vánoce za dveřmi, hroutíme se, protože 
je potřeba toto a tamto ještě stihnout, objednat, upéct, 
zařídit... Každý rok je to stejné, chceme mít vyrovnané 
účty, uklizeno v sobě, na pracovním stole i v bytě. Jako 
bychom čekali velkou návštěvu, převzácného hosta.

V tichu myšlenek mne napadá 
otázka: Je důležité mít napečeno 
a uklizeno, když jsem ale zapo-
mněla zavolat svému tátovi, jest-
li mu bez mámy není o prvních 

Vánocích samotnému smutno? Je 
důležité mít koupené skvělé dárky 
pro dceru, když jsem nervózní 
a křičím? Komu má být k užitku 
náš vánoční shon, úsilí, námaha? 

Vzpomeňme si v tento čas na 
své blízké, na lidi opuštěné, ne-
mocné a chudé, pro které jsou 
právě Vánoce těžkým obdobím, 
zvláště pokud v něm zůstávají 
sami. Máte ve svém okolí někoho 
takového? Pak jej navštivte, na-
pište mu nebo zavolejte. Já věřím, 
že srdce vám poradí, jak projevit 
dar milosrdenství, potěšit, po-
vzbudit. Třeba jen úsměvem 

nebo větičkou: »Myslím na tebe.« 
„Cokoli jste učinili jednomu z těch-
to mých nepatrných bratří, pro mne 
jste učinili,“ říká Ježíš, ten vzácný 
vánoční host, Bůh, který je v kaž-
dém člověku. Darujeme-li dru-
hým sebe a chvíli své pozornosti, 
je to ten nejkrásnější dárek. 

Dovolte, abych vám z celého 
srdce popřála požehnané vánoční 
svátky a jen vše dobré v novém 
roce 2018. Nakonec bych se s vá- 
mi chtěla podělit o jeden krásný 
vánoční příběh: 

„Babičko, usměj se do krabičky.“ 
Vnuk přede mnou stojí s prázd-

nou krabičkou. „Cože?“ Dívám se 
do krabičky. Nechápu. 

„Prosím tě, usměj se do krabič-
ky. Kráááásně. Ty to umíš...“

„Proč?“ 
„Chtěl bych dát mamince k Vá-

nocům nějaký moc hezký dárek. 
Už jsem byl za dědečkem a za 
tatínkem a všichni se usmáli do 
krabičky.“ Už chápu. Konečně, 
není to špatný nápad. Jsou druhy 
dárků bez vánočního papíru, bez 
ozdobných mašliček, na které ni-
kdy nezapomeneme.

„Babi, babičko, prosím.“ A tak 
se nakloním a usměju se do kra-
bičky. 

 „Fajn,“ přikývne vnuk spoko-
jeně a odchází s krabičkou. Byl to 
vlastně krásný nápad...

Zdeňka KNIEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ, 
ředitelka Charity Bohumín

PF 2018

Přání čtenářům
Krásné prožití vánočních svátků 

a bohatou nadílku. Pohodu u svátečního 
stolu a také v rodině, zaměstnání a mezi 

přáteli. Pozitivní vykročení do nového 
roku, hodně osobních i pracovních 

úspěchů a zejména zdraví v novém roce 
2018 přeje všem čtenářům redakce Oka.

Krásné prožití vánočních svátků
a bohatou nadílku Pohodu u svátečního

Charitativní koncert ve starobohumínském kostele
V kostele ve Starém Bohumíně se v sobotu 16. prosince od 16.30 hodin koná 

adventní charitativní koncert. Vystoupí zde písničkářka Eva Henychová. Koncert 
pořádá spolek Přátel bohumínské historie a vstupné je dobrovolné. Celý výtěžek 
pomůže malé Natálce, kterou po narození postihla dětská mozková obrna. Natálka, 
která se zotavuje po operaci, byla letos s otcem Petrem Ožogem v lázních, kde si 
půjčil přívěsný vozík pro dítě za kolo. Od té doby se snaží našetřit na zakoupení 
obdobného vozítka, aby mohl s dcerou provozovat cykloturistiku.  (red)
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Tříkrálová sbírka letos už poosmnácté
Nový evakuační výtah v domově důchodců a vylepšení denního centra pro lidi 
bez přístřeší. Tady Charita Bohumín investovala část výtěžku letošní Tříkrálové 
sbírky. A nyní už připravuje sbírku další, která se uskuteční už poosmnácté. 
Koledníčci vyrazí do Bohumína, ale také do Rychvaldu, Dolní Lutyně, Orlové, 
Dětmarovic a Doubravy od 1. do 14. ledna.

Výtěžek letošní sbírky činil v celém území 
působnosti Charity Bohumín 315 tisíc. Z toho 
jen v Bohumíně přispěli dárci do kasiček 149 
tisíci. „Velice si vážíme podpory Tříkrálové sbír-
ky. Děkujeme, že lidé při minulé sbírce vřele 
přijali koledníky a štědře je obdarovali,“ uvedla 
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka Cha-
rity Bohumín, která letos oslavila dvacet let 
existence. „Díky výtěžku jsme dokončili výměnu 
osobního výtahu v charitním Domově pokoj-
ného stáří sv. Františka za evakuační výtah 

a podpořili provoz denního centra pro osoby 
bez přístřeší,“ dodala.

Hned v prvních dnech nového roku se ko-
ledníci opět vydají do ulic. Menší část výnosu 
jde vždy na charitní projekty na diecézní 

úrovni, pětašedesát procent vybraných peněz 
využije organizace přímo v Bohumíně nebo 
jejím okolí. V příštím roce by Charita Bo-
humín chtěla zakoupit pro nově rozšířenou 
odlehčovací službu nábytek pro klienty i pro 
personál a začít střádat peníze na obnovu ter-
moizolace v charitním Domově pokojného 
stáří sv. Františka ve Starém Bohumíně.

Dobrovolníci, kteří se chtějí v rolích koled-
níků Tříkrálové sbírky 2018 zúčastnit, se už 
nyní mohou hlásit telefonicky na čísle 736 
766 021 nebo e-mailu info@bohumin.charita.cz. 
Další informace na www.bohumin.charita.cz.

 (red)

Dvakrát ročně se vedení radni-

ce schází s domovníky a správci 

městských bytů. Město je v Bohu-

míně největším vlastníkem byto-

vého fondu, spravuje 4,3 tisíce 

bytů, proto je komunikace se 

styčnými důstojníky v jednotli-

vých domech nesmírně důležitá. 

Poslední schůzka se uskutečnila 

27. listopadu.

Účelem setkání je oboustranná 
informovanost. Radnice představuje 
plány v oblasti bytového fondu, 
domovníci a správci pak přinášejí 
zpětnou vazbu. A také konkrétní 
podněty z jednotlivých lokalit. Třeba 
kde chybí stojany na kola, kde lavič-

ky, ve které oblasti je třeba zlepšit 
zimní údržbu nebo vyřešit problémy 
s bezdomovci.

Zástupci jednotlivých domů plní 
funkce spojek mezi nájemníky a ma-
jitelem, tedy městem. Správci doru-
čují poštu, odhalují nepořádek či 
drobné závady, které pak hlásí byto-
vým technikům. Domovníci se krom 
toho starají také o úklid společných 
prostor. Těmto činnostem se věnují 
především důchodci, průměrný věk 
účastníků poslední schůzky byl přes 
šedesát let. Město trvale hledá nové 
zájemce o tyto funkce, případní 
zájemci se mohou hlásit na majet-
kovém odboru radnice.  (erh)

Domovníci – důležité spojky nájemníků s radnicí

Deset let v »Schengenu«, deset let volného pohybu
Do Polska za nákupy či za turistikou. Jen tak, pěšky, na 
kole, autem projíždíme opuštěným bývalým hraničním 
přechodem. Bez zastavení, bez kontrol. Jsme totiž 
v schengenském prostoru a právě v těchto dnech 
si připomínáme desáté výročí, kdy jsme se stali jeho 
součástí. Symbolické i skutečné závory se zvedly 
o půlnoci z 20. na 21. prosince 2007.

»Schengen« tvoří šestadvacet 
evropských zemí, v nichž lze 
kdekoli bez kontrol překračovat 
hranice. Pro Bohumíňáky je po-
chopitelně nejpodstatnější volný 
pohyb k našim přímým souse-
dům. „Mnozí z nás ještě pamatují 
dobu, kdy jsme do Polska takřka 
vůbec nemohli. Pak pamatujeme 
lepší časy, kdy jsme na hranici pro- 
cházeli kontrolou. A jsem pyšný 
na to, že jsem mohl být přítomen 
chvíli, kdy jsme společně s kolegy, 
starosty polských obcí, zvedli závo-
ru a moc doufám, že se už nikdy 
nespustí,“ svěřil se starosta Bohu-
mína Petr Vícha.

Otevření hranic před deseti 
lety bylo pro obyvatele z obou 
stran řeky historickým milní-
kem. Na přechodu Bohumín-
Chałupki se sešlo několik set lidí, 
vyhrávala tu kapela a panovalo 
všeobecné veselí. Jako vzpomínku 

na tuto chvíli si někteří nechávali 
do cestovních dokladů otisknout 
poslední razítko pasové kontroly. 
Pak se k nebi vznesla závora i ra-
chejtle ohňostroje. „Dnes 
považujeme všichni za na-
prostou samozřejmost, že 
jezdíme do Polska naku-
povat, jezdíme tam na 
kole na výlety, děláme 
s polskými partnery společ-
né projekty například na 
řece či v meandrech. Pře-
kračujeme hranice a ani 
si to neuvědomujeme. 
Řeka, která nás kdysi dě-
lila, nás nyní spojuje. 
Chtěl bych být jen pozi-
tivní, ale musím i zmínit, 
že mezinárodní situace 
není dobrá. Dlouholetý 
mír není samozřejmostí. Doufám, 
že to ještě dlouho nebude zname-
nat žádnou změnu v našich vzta-

zích s polskými přáteli,“ dodal 
Petr Vícha.

Myšlenka bezcelního prostoru 
se zhmotnila v roce 1985, kdy prv-
ní pětice států podepsala dohodu 
v lucemburské vesnici Schengen 
na hranici s Německem a Francií. 
Česko a dalších osm zemí se stalo 
součástí schengenského prostoru 
21. prosince 2007. (tch)

Před deseti lety, v noci z 20. na 21. pro-
since 2007, to na přechodu Bohumín-
Chałupki žilo. Představitelé měst 
a obcí z obou stran hranice a stovky 
obyvatel přišli oslavit vstup do schen-
genského prostoru. Foto: František 
Krejzek a Lucie Balcarová
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Foto: Pavel Čempěl
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Nové zateplené fasády, střechy, balkony 
i vstupy. Město letos naplánovalo 
rekonstrukce za celkem 73 milionů 
hned u deseti domů. U pěti z nich se 
však práce zpozdily natolik, že stavební 
fi rmy budou muset za nedodržení termínů 
zaplatit více než milionové penále. Situaci 
městu komplikuje i administrativa, na opravy 
totiž čerpá dotace z evropských fondů, které 
pomohou uhradit přes třicet procent nákladů.

„S tímto druhem oprav už máme 
zkušenosti a víme, že stavební fi r-
my mívají problém s dodržením 
termínů. Pamatujeme na to už ve 
smlouvách a za každý den navíc 
naskakuje poměrně vysoká pokuta.  
Peníze ze sankcí sice plně investuje- 
me do dalších oprav v postižených 
domech, ale to nic nezmění na tom, 
že prodloužené stavební práce 
jejich obyvatelům znepříjemňují 
život,“ uvedl Petr Vícha.

Podle rozsahu prací a velikosti 
domů se termíny dokončení re-
konstrukcí pohybovaly od srpna 
do listopadu. „Dva domy v Míro-
vé ulici už jsou dokončeny, ale až 
po termínu. Sankce tady přesáhla 
300 tisíc,“ sdělila vedoucí bohu-
mínského odboru rozvoje a in-
vestic Jitka Ptošková. U dalších 

tří paneláků stavbaři ještě mon-
tují zábradlí a zasklení lodžií. 
Vzhledem k počasí je však velmi 

pravděpodob-
né, že některé 

stavební práce 
bude možné provést 

až na jaře. Penále fir-
mám tak stále běží a u všech pře-
sáhlo 200 tisíc. „U malometrážek 
a také hokejky v Okružní ulici 
schází mozaiková omítka u soklu 

a okapový chodníček. Vzhledem 
k tomu, že jde o mokré procesy 
náchylné na chlad a vlhko, budou 
s nimi muset fi rmy počkat zřejmě 
až do jara. To se týká i terénních 
úprav a zatravnění kolem domů,“ 
doplnila Ptošková. 

V největším skluzu jsou práce 
v Čáslavské ulici. „Na balkonech 
není dlažba a zábradlí. Z uliční 
části schází třetina fasády a oka-
pový chodník. Nedodělané jsou 
také vstupy do domu. Už teď je 
jisté, že se vše do konce roku nedá 
stihnout. Bude proto záležet na poča-
sí, jak dlouho tady stavební práce 
potrvají, “ sdělila Hana Kaspřáková 
z odboru rozvoje a investic.

Vedení města už proto s byto-
vými techniky řeší, co se bude za 
vybrané penále v domech dodě-
lávat. V úvahu přichází výměny 
dveří ve sklepech, opravy elektřiny 
či výmalba ve společných prosto-
rách nebo výměny rozvodů vody 
v suterénu.

Lucie BALCAROVÁ

Domy v Okružní ulici – malometrážky i hokejka – už 
měly být dávno hotovy. Na obou se však stále pracuje. 
Největší zpoždění ale nabrala rekonstrukce paneláku 
v Čáslavské ulici. Práce se tam bohužel protáhnou 
až do jara.  Foto: Pavel Čempěl

Bohumínská nemocnice boduje ambulantní péčí
Druhou nejlepší nemocnicí v péči o ambulantní pacienty v celém Moravsko-
slezském kraji je podle výzkumu HealthCare Institutu Bohumínská městská 
nemocnice. Vyplývá to z výsledků celostátního průzkumu, do kterého se 
zapojilo 155 zdravotnických zařízení. Hodnocení je o to cennější, že o žebříčku 
rozhodují sami pacienti.

Bohumínská nemocnice bo-
dovala v kategorii Ambulantní 
pacienti. Lepšího hodnocení do-
sáhla v kraji jen třinecká Nemoc- 
nice Podlesí. „Podle průzkumu si 
zhruba polovina lidí vybírá am-
bulantní péči na základě vlastní 
zkušenosti nebo doporučení zná-
mých. Nemocnice proto musí mít 
nejen kvalitní odborníky, ale také 
dobrou pověst. Ta je založena na 
osobním přístupu personálu, pro-

středí, ve kterém lidé na ošetření 
čekají, a dalších faktorech. Jsme pro-
to rádi, že naše nemocnice uspěla 
i v celostátním měřítku, a to v pod-
kategorii kvality čekáren, kde ob-
sadila třetí místo v celé republice,“ 
uvedl místostarosta Bohumína 
Igor Bruzl.

Nezisková společnost Health 
Care Institute srovnávala nemocni-
ce ve čtyřech různých kategoriích 
a vycházela při tom z dotazníků, 

které během roku vyplňovali v am-
bulancích i na lůžkových odděle-
ních sami pacienti. Absolutním 
vítězem projektu se stala Nemoc-
nice Písek, pomyslnou stříbrnou 
příčku obsadila Vojenská fakultní 
nemocnice Praha a třetí místo pa-
tří Vojenské nemocnici Olomouc.

V projektu nejde pouze o to, 
která nemocnice bude hodnocena 
nejlépe. Podrobné výsledky do-
stane vedení všech zapojených 

nemocnic, aby s nimi mohlo dále 
pracovat. „To je hlavní motivací. 
Díky dotazníkům se dozvíme, co 
si lidé přejí a které věci se dají 
zlepšit. Loni jsme v hodnocení 
ambulantní péče skončili v kraji 
třetí a letos jsme díky odstranění 
drobných nedostatků zase o stupí-
nek výše. Rád bych poděkoval 
všem, kteří se na tomto úspěchu 
podíleli. Uvědomujeme si, kde 
máme ještě rezervy. Nejpodstat-
nější je, aby se u nás pacienti cítili 
spokojení a svou pozitivní zkuše-
nost předávali dál. Proto se chce-
me do budoucna zaměřit i na 
lůžkovou péči,“ uzavřel Bruzl.

Jana KONČÍTKOVÁ

Za skluz zaplatí stavební firmy tučné penále
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Licitace stavební parcely
Město Bohumín nabízí k prodeji formou licitace pozemek pro 
stavbu rodinného domu. 

Jde o poslední volnou parcelu 
v nové lokalitě ve Slunečné ulici 
v Záblatí. Pozemek, který je nejblíže 
Anenské ulici, má parcelní číslo 
1282/2 a výměru 1 037 m2. Stavební 
parcela má možnost napojení na 
inženýrské sítě (rozvod plynu, elek-
třiny, vodovodu a kanalizace) v hra-
nici pozemku. Na něm lze postavit 
pouze jeden rodinný dům.

Licitace se uskuteční v středu 20. 
prosince v 15 hodin v budově »B« 
městského úřadu, kancelář B101. 
Vyvolávací cena je 595 Kč/m2. Ještě 
před licitací musí zájemci uhradit 
licitační jistinu ve výši 60 tisíc. Úspěš- 
ný dražitel následně uhradí náklady 
spojené s prodejem, a to poplatek 

za sepsání kupní smlouvy (maximál-
ně 20 tisíc) a tisícikorunový kolek za 

návrh vkladu do katastru nemovi-
tostí.

Bližší informace podá Jana Holes-
zová z majetkového odboru měst-
ského úřadu, kancelář B103 v budově 
»B«, telefon 596 092 228, e-mail: 
holeszova.jana@mubo.cz.  (red)

Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt s kuchyňskou linkou, 
velkou lodžií a prostornou koupel- 
nu s vanou. U domu je zrenovo-
vaný park, školka, nákupní centra 
Kaufl and a Albert. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,01 m2, celková 
plocha bytu 47,58 m2. Prohlídka 
3.1. ve 14.30–14.45 hodin a 4.1. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 8.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 40, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem je po celkové re-
konstrukci (nová koupelna, pod-
lahové krytiny, bytové i vstupní 
dveře). Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,13 m2, celková plocha 
bytu 56,13 m2. Prohlídka 3.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 4.1. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
8.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 387, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům s ústředním topením. V blíz-
kosti domu se nachází park, škola, 
školka. Dům s funkcí domovníka. 
Byt s balkonem, kuchyňskou lin-
kou a možností využití sklepu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
58,49 m2, celková plocha bytu 
62,44 m2. Prohlídka 3.1. ve 14.45–
15.00 hodin a 4.1. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 8.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 678, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzem- 
ní podlaží. Prostorný byt větších 
rozměrů je po celkové rekonstrukci 
(generální oprava elektroinstalace, 

nové podlahy), má vytápěnou 
komoru s oknem mezi kuchyní 
a koupelnou. Vstup na balkon je 
z předsíně. Nachází se v třípod-
lažním rohovém cihlovém domě. 
V blízkosti domu jsou školy, park 
a autobusová zastávka. Plocha pro 
výpočet nájemného 107,20 m2, 
celková plocha bytu 108,70 m2. 
Prohlídka 8.1. v 14.45–15.00 
hodin a 9.1. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 10.1. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 917, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města za městským úřa-
dem, klidné rodinné prostředí, 
GO elektro, parkoviště u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
50,65 m2, celková plocha bytu 
53,09 m2. Prohlídka 8.1. ve 14.30
–14.45 hodin a 9.1. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 10.1. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům za nákupním střediskem 
v centru města, byt po rekon-
strukci, ve vchodě zajištěn úklid 
společných prostor, možnost par-
kování před i za domem ve dvoře. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,00 m2, celková plocha bytu 
57,70 m2. Prohlídka 9.1. v 8.45–
9.00 hodin a 10.1. v 14.30–14.45 
hodin. Licitace bytu se koná 10.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 321, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v Pudlově s 
centrálním vytápěním v klidné 
části města. Možnost parkování 
u domu, zděné bytové jádro. Plocha 

pro výpočet nájemného 53,80 m2, 
celková plocha bytu 56,30 m2. 
Prohlídka 8.1. ve 14.15–14.30 
hodin a 9.1. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 10.1. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům. V bytě je plynové 
etážové topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72,00 m2, celková 
plocha bytu 77,00 m2. Prohlídka 
8.1. v 15.00–15.15 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 15.1. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný dům 
s uzavřenou zahradou ve Vrbici. 
Možnost parkování u domu. Bez-
bariérový byt s kuchyňskou lin-
kou a balkonem. Koupelna je 
společná s WC. Plocha pro výpo-
čet nájemného 54,88 m2, celková 
plocha bytu 58,41 m2. Prohlídka 
8.1. ve 14.00–14.15 hodin a 9.1. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 15.1. v 16.15 hodin. Podá-
ní přihlášky do 10.1. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze osoby 
s omezenou schopností pohybu či 
orientace (tj. zejména osoby po-
stižené pohybově, zrakově, slu-
chově, mentálně či osoby pokro-
čilého věku).

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci, 
plastová okna, balkon, parkoviště 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,43 m2, celková plocha 
bytu 49,75 m2. Prohlídka 15.1. 
ve 14.30–14.45 hodin a 16.1. 

v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny je po cel-
kové rekonstrukci. Možnost par-
kování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 46,68 m2, celková 
plocha bytu 48,25 m2. Prohlídka 
15.1. ve 14.45–15.00 hodin a 16.1. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. nad- 
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny je po cel-
kové rekonstrukci. Možnost par-
kování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,88 m2, celková 
plocha bytu 31,20 m2. Prohlídka 
15.1. v 14.15–14.30 hodin a 16.1. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.1. 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

KRÁTCE

Devatenáct let 
v ruském gulagu

Žáci Střední školy Bohumín se 30. 
listopadu zúčastnili besedy s Věrou 
Sosnarovou (86), poslední žijící Češ-
kou, která přežila ruský gulag. V pra-
covním táboře na Sibiři se ocitla se 
svou matkou a mladší sestrou, když jí 
bylo čtrnáct let. V krutých podmín-
kách pak přežila devatenáct roků.

V gulazích končily politické či jinak 
nespolehlivé či nežádoucí osoby, kte-
ré v nelidských poměrech pracovaly, 
živořily a především po tisících umíraly.

Vyprávění Věry Sosnarové bylo velmi 
emotivní. Přes svůj věk má dobrou 
paměť a talent předat poselství života 
dnešní mladé generaci. Žáci s velkým 
zájmem vyslechli tématiku gulagu, 
která byla po dlouhá léta tabuizována.

 (woj)
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Každá kniha si najde svého čtenáře

Podomní prodejce ani pokuty neodrazují 
Chcete levnější plyn nebo elektřinu? Vždy se najde někdo, kdo vám je nabídne. 
A dokonce, i když o to nemáte zájem. Přestože zastupitelé v našem městě před 
lety zakázali podomní prodej, mladých lidí v saku a se složkami, kteří obtěžují 
Bohumíňáky s nabídkou nižších cen, neubývá.

Letošek byl v tomto směru rekordní. „Po-
kutovali jsme devatenáct podomních prodejců, 
dalších 45 případů jsme postoupili právnímu
a živnostenskému odboru,“ sdělil zástupce ře-
ditele městské policie Roman Honysz. 

Loni lidé volali strážníky na 39 prodejců 
a o rok dříve se muselo zpovídat ze svého pro-
tiprávního jednání 37 podnikavců. „Někteří 
tvrdí, že o zákazu nevěděli, jiní říkají, že mají 
schůzku domluvenou předem, což ve většině 
případů není pravda, nebo se vymlouvají na to, 
že jen kontrolují smlouvy nebo dělají dotazníky 
spokojenosti,“ dodal Honysz. 

Část přistižených dokonce přiznává, že je 
fi rma posílá do Bohumína s tím, že je pár tisíc 
za pokuty nezabije, pokud se podaří získat nové 
klienty. To potvrzují i referenti z úseku pře-
stupků na městském úřadě. Není výjimkou, 

že někteří poruší zákaz opakovaně. „Eviduje-
me třeba případ, kdy strážníci dopoledne po-
kutovali tři prodejce v Záblatí a odpoledne je 
zastihli znovu v centru,“ popsal Roman Zuziak 
z právního a živnostenského odboru. Mladým 
lidem, kteří se takto živí, často nechybí sebe-
vědomí a odhodlanost. Stejně tak působí i na 
přestupkovém oddělení. „Často říkají, že jim 
to nevadí, že to za ně zaplatí firma, někteří 
dokonce tvrdí, že se jim to vyplatí, a že je ani 
několikatisícová pokuta neodradí od jejich pod-
nikání,“ dodal Zuziak.

Jak se s nešvarem vypořádat? Volat okamži-
tě městskou policii, která prodejce ztotožní, 
zadokumentuje a případ následně oznámí na 
právní odbor. „Za takové jednání můžeme ulo-
žit pokutu do sta tisíc korun,“ doplnil úředník.

David GORGOL, právní a živnostenský odbor

Soud potrestal zpronevěru
Na šest let do věznice s ostrahou poslal 30. 

listopadu ostravský krajský soud Anastázii 

Stoklasovou (59) z Bohumína. Bývalá účetní 

ZŠ ČSA, mateřinky v Nerudově ulici a centra 

sociálních služeb patnáct let zpronevěřovala 

městské peníze. 

Stoklasová zneužívala důvěry nadřízených 
a prováděla machinace v elektronickém účetnic-
tví organizací. Na rozsáhlou trestnou činnost se 
přišlo před dvěma roky při nařízené hloubkové 
kontrole. Město pak přijalo opatření, aby se po-
dobné případy nemohly opakovat.

Podle zjištění soudu Stoklasová zdefraudovala 
8,5 milionu. Krajský soudní senát jí za to nyní 
vyměřil trest vězení a po jeho odpykání také 
šestiletý zákaz činnosti. Soud současně vyhověl 
poškozenému, městu Bohumínu, a zajistil maje-
tek obžalované – rodinný dům s pozemkem 
a peníze na účtech. Rozsudek je zatím nepravo-
mocný, žalobce i advokátka žalované si pone-
chali lhůtu pro případné odvolání.  (tch)

AKTUÁLNĚ

Ve svém království knížek z druhé ruky. Začínal s dvaceti knihami, dnes jich má desetitisíce.  Foto: Pavel Čempěl

Šestnáctý ročník ceny Spokojený zákazník Moravskoslezské-
ho kraje, kterou vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů, 
zná letošní vítěze. Mezi čtrnácti oceněnými je i antikvář 
Václav Šamal (62) z Bohumína. Porota vybírala z dvaatřiceti 
fi rem a živnostníků, které navrhli spokojení zákazníci.

Expolicista v důchodu Václav 
Šamal zprvu považoval pozvánku 
na předávání cen za žert a netuší, 
kdo jej nominoval. Zřejmě ně-
který ze spokojených zákazníků, 
ke kterým antikvář  přistupuje 
férově. Na rozdíl od konkurence 
nevede komisní prodej, ale platí 
rovnou na ruku, nebo neuznává 
šálení baťovskými cenami. Vše 
zaokrouhluje na desetikoruny. 
„Neživí mě to, mám svou penzi, 
takže se snažím oslovit vstřícnými 
cenami. Při prodeji i výkupu. A když 
třeba přinese knížky nějaká vetchá 

babička, klidně jí dám i víc. On mi 
zase někdo knížky věnuje zdarma, 
takže se to vykompenzuje,“ svěřil 
se Šamal. Když před devíti lety 
svůj krámek v domě služeb v Čá-
slavské ulici otevíral, měl v prázd-
ných regálech dvacet knížek. 
Dnes jich má přímo v obchodě 
dvacet tisíc a dalších třicet tisíc 
ve skladu. „Stále vykupuju, i když 
jsem úplně přecpaný. Mrzelo by 
mě, kdyby lidé knížky vyhazovali. 
V regionu jsem široko daleko jediný 
antikvář, další jsou pouze v Ostra-
vě, ale většinou už neberou,“ uvedl 

živnostník, kterému denně tři 
čtyři lidé knížky přinesou, sám 
pak jezdí na výkupy třeba z pozů-
stalostí. Z těch dává část do pro-
dejních regálů, méně atraktivní 
tituly pak zdarma do košíčku před 
obchodem. „Jednu dobu jsem jej 
doplňoval třikrát za den a knihy 
stále mizely. Vše si bral jeden pán 
a já myslel, že to vozí do sběru. 
Ale ne, zaskočil mě fotografi í svého 
bytu. Knížky stavěl od podlahy ke 
stropu a »zateploval« si tak zdi,“ 
přidal Šamal kuriózní historku. 
V jeho obchůdku je možné najít 
všechny možné žánry, ale před-
nost přece jen dává publikacím 
odborným. Ty podle něj tak ne-
stárnou. Navíc v minulosti vydané 
knížky byly po stránce odbor-
nosti mnohem kvalitnější než ty 
současné.

Bohumínský antikvář nerozdě-
luje literaturu na brakovou a umě- 
leckou. „U některých knih se člověk 
vzdělává, u jiných si zkrátka chce 
jen odpočinout. Není důvod odsu-
zovat třeba červenou knihovnu 
a harlekýnky. Každá kniha si najde 
svého čtenáře,“ uzavřel oceněný 
antikvář.

Pavel ČEMPĚL

Václav Šamal (62) je čerstvým 
držitelem ceny Spokojený zákaz-
ník Moravskoslezského kraje.
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Talentované 
bohumínské mládí
Bohumínské mládí letos opět 
slavilo úspěchy díky svým 
znalostem, uměleckému a spor-
tovnímu nadání  nebo šikovným 
rukou. Ti nejtalentovanější se 
4. prosince dočkali ocenění v sále 
Pod Zeleným dubem.

Město prostřednictvím akce »Talent 
roku« myslí už šestnáct let na šikovné 
žáky, učně, studenty i jejich učitele. 
Zástupci radnice pravidelně oceňuji ško-
láky, kteří vybojovali minimálně 3. místa 
v okresních a 4. místa v krajských kolech 
olympiád a soutěží. Středoškoláci museli 
dosáhnout nejméně na 3. místo v kraj-
ských a celostátních kláních. Ocenění se 
týká vysloveně bohumínského školství 
a ceremoniálu se proto účastní pouze ti, 
kteří reprezentovali svou školu, nikoli 
oddíly či spolky.  (tch)

Ocenění v kategoriích
UMĚLECKÉ (JEDNOTLIVCI)

Zpěv: Lukáš Orlík (Masarykova ZŠ), Anna 
Giecková (ZŠ Skřečoň), Amálie Kováčiková 
(ZŠ Skřečoň), Veronika Kachlová (gymnázi-
um), Alexandra Kubiková (gymnázium).
Recitace: Sára Sukačová (ZŠ ČSA),  Lukáš 
Hertvík (ZŠ Skřečoň), Anna Opartyová (ZŠ 
Skřečoň), Eliška Semančíková (ZŠ Skřečoň), 
Jirka Semančík (ZŠ Skřečoň), Tereza Navráti-
lová (gymnázium).
Hra na smyčcové nástroje: Veronika 
Kachlová (gymnázium).

VĚDOMOSTNÍ (JEDNOTLIVCI)

Zeměpisné, biologické, matematické 

soutěže: Magdaléna Stachová, Stanislav Wąs, 
Eliška Táborská, Jakub Gryc, Adéla Czolková, 
Robert Ščepko (všichni gymnázium).
Řemeslné soutěže: Adéla Parčiová, Ondřej 
Šiket, Nikola Liberdová (všichni SŠ).

VĚDOMOSTNÍ (DRUŽSTVA)

Jazykové soutěže: Alexandra Míčová 
a Radovan Gřešek (ZŠ ČSA), Marek Štrbačka 
a Denis Sdukos (ZŠ ČSA).

Dějepisná soutěž: Adam Filák, Jan Kuchyňa, 
Petr Štemon  (gymnázium).    

Soutěž o zdravém životním stylu: 

Annamarie Urbánková, Jakub Nadažy, Ondřej 
Kiška (gymnázium).    

SPORT (JEDNOTLIVCI)

Plavání: Jakub Gryc, Tomáš Jamárik, Jakub 
Křístek, Tomáš Kiša, Vojtěch Balcárek, Martin 
Frycz (všichni gymnázium).

Silový čtyřboj: David Král (gymnázium).

Odznak všestrannosti: Daniel Agel (ZŠ 
Beneše).         

SPORT (DRUŽSTVA)

Plavání: Tereza Plutová, Karolína Kaszperová, 
Markéta Krčmářová, Klára Olszowská, 
Martina Bednářová, Petra Bednářová, Nikol 
Šelongová (Masarykova ZŠ).

Silový čtyřboj: Bára Lukšová, Eliška 
Bolcarovičová, Petra Kadlecová (gymnázium).

Mikuláš vyrazil za potřebnými

Mikuláš nemusí mít červený kabát 
a bílé vousy, stačí dobrý úmysl. 
Zástupci města se s nadílkou vypravili 
5. prosince a jako každoročně 
obdarovávali obyvatele domovů, 
jejichž klienti jsou v péči sociálních 
pracovníků. 

Balíčky s ovocem a sladkostmi dostali oby-
vatelé domovů důchodců i chráněnci se sní-
ženou soběstačností. Mikulášská výprava 
navštívila Domov Cesmína a Domov pokoj-
ného stáří sv. Františka ve Starém Bohumíně. 
Další zastávkou byla interna městské nemoc-
nice, kde nyní přebývají senioři z Domova 
Jistoty. Jejich domovské zázemí v bývalých 
kasárnách v Šunychelské ulici totiž prochází 
rekonstrukcí. A nakonec Mikuláš navštívil 
i duševně nemocné v domově se zvláštním 
režimem v Koperníkově ulici.  (erh) 

Tajemnice městského úřadu Dagmar Fialová a členky komise pro občanské záležitosti nadělovaly také 
v Domově pokojného stáří sv. Františka, který vede Charita Bohumín.  Foto: Pavel Čempěl

Judisté sbírali před 
Vánoci medaile

Pěknou sbírku medailí přivezli domů 
v závěru letošního roku bohumínští judisté. 

Na Velké ceně Karviné, pořádané 26. 
listopadu TJ Baníkem Karviná, nenašel kon-
kurenci dorostenec Jan Zuščák a bral zlatou 
medaili. Nejcennější kov vybojovala i starší 
žákyně Jana Vrábelová. Bronzové medaile 
přidali mladší žáci Vojtěch Böhm a Patricie 
Hanusková. 

Začátek adventu zpestřil závodníkům 
Judo Bohumín menší, ale sympaticky zor-
ganizovaný Vánoční turnaj Judo clubu při 
Městské policii Ostrava, který se konal 
3. prosince v Ostravě-Porubě. V barvách 
bohumínského klubu se představilo třináct 
judistů. Prostor na tatami dostali i benja-
mínci, kteří jsou teprve na začátku své 
sportovní kariéry a sbírají první turnajové 
zkušenosti. Medaile opět cinkaly, o ty zlaté 
se postarali dorostenec Jan Zuščák, starší 
žáci Jana Vrábelová a Jan Vojnar, v kategorii 
mladších žáků Kryštof Končítek a v nej-
mladší kategorii mláďat Veronika Břesková. 

(yak)

Malí čertíci navštívili 
Domov Jistoty
Děti z mateřské školy v Čáslavské ulici tradičně 
v době adventu navštěvují bohumínské senio-
ry. Děti se na setkání s babičkami a dědečky 
každoročně velmi těší, a proto je nemohlo od-
radit ani to, že je  Domov Jistoty dočasně pře-
stěhován do Starého Bohumína. Návštěva vyšla 
5. prosince na Mikuláše, a tak si děti připravily 
čertí taneček, veselé básničky i písničky. Jako 
malý dáreček přidaly vyrobená vánoční přáníč-
ka. Odměnou za delší procházku byly úsměvy, 
které čertíci vykouzlili seniorům na tváři.

Text: Marta KUBIKOVÁ, foto: Jana TMĚJOVÁ
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Senzační úspěchy desetiletých plavců
Sedm závodníků, pětatřicet startů, čtrnáct medailí, z toho čtyři zlaté. 
A bezkonkurenčně nejhlasitější fanouškovská podpora. Viditelnější 
a úspěšnější tým než Plavecký klub Bohumín byste 2. prosince na poháru 
České republiky desetiletého žactva v Karviné nenašli. 

V konkurenci závodníků z jednačtyřiceti 
klubů z Moravy, Slezska a východních Čech 
získali Samuel Hübscher a Andrea Czerná 
tituly na tratích 100 metrů znakem, respektive 
50 metrů volným způsobem. Sam potvrdil 
roli favorita. Jeho čas 1:17,35 byl nejlepším 
výkonem sezony mezi desetiletými plavci 
v celém Česku. Naopak nejmenší dívenka na 
startu Andrejka šokovala sebe, trenéry, rodiče 
i všechny soupeřky časem 32,64. Žádná ze 
čtyřiceti kraulařek na něj totiž nenašla odpověď. 
Sam navíc přidal ve zbývajících pěti startech 
pět stříbrných medailí na padesátce i stovce 

kraulem, polohové stovce i dvoustovce 
a znakařské padesátce. Andrejka závěrem 
vyválčila ještě bronz na trati 400 metrů 
volným způsobem. 

Dvěma medailemi do bohaté sbírky přispěli 
rovněž Anna Kohanová i Petr Trucla. Anička 
nejprve po dvou čtvrtých místech prolomila 
smůlu bronzem na prsařské stovce, aby poslé-
ze zbavená tlaku skvělým osobním rekordem 
vyválčila stříbro v polohovém závodě na 200 

metrů. Péťa potvrdil své dovednosti motýl-
káře. Nejprve mohutným fi nišem dosáhl na 
bronz na delší stovce, posléze zopakoval 
umístění na poloviční trati. Celá čtveřice pak 
společnými silami ovládla suverénním 
způsobem obě smíšené štafety na 4 x 50 
metrů. Zvítězila v polohovém závodě i vol-
ným způsobem. 

Vedle zmíněných medailistů se na vrchol-
ných závodech zimní sezony skvěle prezento-
vali i zbývající členové výpravy. Ríša Drobík 
dokázal proniknout mezi deset nejlepších na 
obou prsařských tratích. Michal Matoušek 
ukořistil skvělé desáté místo na padesátce 
motýlem. Míša Pecl se v konkurenci čtyřiceti 
soupeřů neztratil 23. místem na prsařské 
padesátce. 

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

BLAHOPŘEJEME

Bohumínští tanečníci ověnčeni zlatem
V konkurenci tří tisíc 
závodníků z třiatřiceti zemí 
světa zářili bohumínští 
tanečníci. V německé 
Riese, kde probíhalo 20. až 
25. listopadu mistrovství 
světa v show dance, 
vybojoval soubor 
Radost & Impusl titul 
mistra a vicemistra světa 
a přidal i několik fi nálových 
umístění. 

Českou republiku na šampio-
nátu reprezentovali tanečníci 
z klubů Radost & Impuls Bohu-
mín, Akcent Ostrava, R.A.K. Be-
roun a Mirákl. Nejlepších výsled-
ků dosáhli právě Bohumíňáci, 
jejichž padesátka tanečníků si 
připravila patnáct choreografi í. 
„Nákladní auto jsme měli až po 
střechu zaplněné kulisami. Něko-
likatýdenní intenzivní trénink se 

vyplatil a naši svěřenci podali ne-
uvěřitelné výkony. Největší úspěch 
sklidili malí tanečníci od osmi do 
jedenácti let,“ informovala hlavní 
trenérka Lenka Krčová.

Desetiletý Václav Zembinský 
se svým sólem vybojoval titul 
mistra světa a společně s jedenác- 
tiletou Pavlínou Suchánkovou 
obsadili druhé místo s duem. Daři-
lo se i dětské formaci »Agatha 
Christie napsala«, která se jako 
jediná z českých uskupení dostala 
až do fi nále a v silné konkurenci 
skončila na čtvrtém místě. „Úžas-
ným výsledkem je také deváté 
místo juniorské sólistky Elen Šno-
blové a šesté místo juniorského 
dua Elen Šnoblové a Natálie Be-
zecné. Mezi šest nejlepších forma-
cí světa se probojovala i juniorská 
»Sláva po životě«, která obsadila 
čtvrté místo,“ doplnila Krčová. 

Mistrovství světa je pro taneč-
níky nejvyšší metou. „Trénovali 
jsme na něj dvakrát až třikrát týd-
ně a tři týdny před odjezdem jsme 
pilovali všechny choreografi e také 
o víkendech,“ svěřila se šéft renérka. 
Odměnou byla dětem nejen skvělá 
umístění, ale i doprovodný pro-
gram. Během něj se třeba podí-
valy na zámek Moritzburg poblíž 
Drážďan, kde se natáčela jedna 
z nejoblíbenějších vánočních po-
hádek Tři oříšky pro Popelku.

Radost & Impuls děkuje orga-
nizačnímu týmu, všem fanouš-
kům a městu Bohumínu, které 
přispělo na dopravu. Nyní už 
soubor pilně trénuje na blížící se 
mistrovství světa v jazz a modern 
dance v Polsku, kde by rád skvělé 
výsledky z Německa zopakoval.

Lenka HATLAPATKOVÁ

Žák Benešovy školy Václav Zembinský (10) vybojoval pro soubor dvě medaile. 
Zlatou jako sólista, stříbrnou díky duu. Foto: Radost & Impuls
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Večer 8. prosince se na náměstí 
Svobody ve Starém Bohumíně 
rozzářil svátečně nazdobený vánoční 
strom. Přítomným zazpívala starobo-
humínská schola i děti z místní školy. 
Aby mohla tato sláva proběhnout, bylo 
nejprve třeba na rynek dopravit živý strom. 
A letos to byl trochu oříšek.

Zatímco v centru Bohumína i v městských částech vánočně září živé 
stromy, předloni zrekonstruované náměstí Svobody svůj jehličnan nemá. 
Zato má speciální otvor, který plní funkci stojanu. Na jaře třeba pro 
májku, v zimě pro jolku. Tou je letos sedmimetrová borovice, kterou 
Starobohumíňákům věnoval starosta města Petr Vícha. Zareagoval tak 
na situaci, kdy předem domluvený dárce stromu vycouval a rychle bylo 
nutné najít náhradu. „Borovice nám rostla u plotu a měli jsme ji v plánu 

v budoucnu pokácet. Ze Starého Bohumína 
pocházím a prožil jsem tady první roky života, 

proto mě těší, že jsem mohl darovat strom právě pro 
zdejší náměstí. Doufám, že Starobohumíňákům uděla-

la borovice radost,“ prohlásil Petr Vícha.
Dárce dodal, že každý dobrý skutek bývá po zásluze »potrestán«, 

a tak čeká, kdy mu nějaký stěžovatel vytkne, že si nechal strom pokácet 
hasiči. Bez nich by to ani nešlo. Borovice rostla přímo u plotu v obklíčení 
elektrických a telefonních drátů. I zkušený jeřábník si musel dávat velký 
pozor, když se šestisetkilovým stromem ve vzduchu manévroval. Ovšem 
byl to profík, jak se na krajské hasiče sluší. Pomocnou ruku podali rovněž 
ti dobrovolní z jednotek v Šunychlu a Starém Bohumíně. Tam také nako-
nec borovice zdárně doputovala a vytvořila stylovou vánoční kulisu. (tch)

Hasiči museli při kácení zvládnout složitou mani-
pulaci mezi dráty. Vánoční borovice měřila sedm 
metrů a vážila šest metráků. Foto: Pavel Čempěl

ylo
strom.

v
poc

proto 
zdejší nám

la borovice rado

Borovice letěla vzduchem, přistála na rynku

Osmadvacet dětí z mateřských škol se pustilo do zdobení 
svátečních perníčků a učilo se koledu. Podvečer 5. prosince 
ovšem děti netrávily ve své mateřince, ale přišly se seznámit 
se svým možným budoucím působištěm. Spořádaně 
se usadily do lavic školy ČSA, která pro ně připravila 
osvědčenou akci »Budu školákem«.

Aby nebyli malí caparti v novém 
prostředí nervózní, učitelky je za-
bavily a vzhledem k datu konání 
akce se na děti přišel podívat také 
Mikuláš s čertem. „První setkání 
jsme koncipovali jako seznámení se 
školou. Účastnili se jej také rodiče, 
kteří si prohlédli učebny nebo záze-
mí družiny a dozvěděli se základní 

informace o škole. Co například 
děláme jinak než ostatní,“ prozra-
dil ředitel ZŠ ČSA Adrian Kuder. 
Dodal, že druhé setkání, které 
proběhne 20. února od 16 hodin, 
už se bude přímo věnovat meto-
dám výuky. Především Hejného 
matematice nebo genetické meto-
dě čtení.

Obdobný projekt, během něhož 
si mohou předškoláci omrknout 
a osahat školní prostředí, organizu-
je spoustu let také Benešova škola. 
V rámci »Školy nanečisto« dosta-
nou děti základy nutné pro zvlád-
nutí první třídy. Hodinová setkání 
probíhají v malé škole Benešovky 
v Čáslavské ulici (bývalá polská 
škola). První se koná 22. ledna, další 
12. února, 26. února a 12. března 
vždy v 15 hodin. Pouze poslední za- 
číná 26. března už ve 14 hodin.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Teď mají v rukou perník, za rok to bude slabikář

Osmadvacet předškoláků rozdělených do tří skupin si přišlo prohlédnout školu 
ČSA. Děti zdobily perník, učily se koledu a čekalo je setkání s Mikulášem. 



9ČÍSLO 23 / 2017   R E P O R TÁ Ž E  ·  A K T UA L I T Y

V závěru roku ohňostroj opět rozzáří oblohu
Sympatická, vtipná a se zlatem v hrdle. Zpěvačka a herečka Monika Absolonová 
byla 26. listopadu hvězdou letošního rozsvěcování vánočních stromů. Její vystou-
pení a výzdobu dvou smrků u kina sledovalo k prasknutí zaplněné náměstí. 
Přilákal je sem také ohňostroj, který byl v pětileté historii akce nejatraktivnější.

„Měli jsme řadu ohlasů, že byl desetiminutový 
ohňostroj tentokrát mimořádně hezký a bohatý. 
Pyrotechnici byli zkrátka šikovní, dali si záležet, 
přestože na ohňostroj máme vždy vyčleněno maxi-
málně pětadvacet tisíc. I tentokrát jsme se do této 

částky vešli,“ uvedl ředitel pořádající městské 
agentury K3 Karel Balcar. Dodal, že s ohledem 
na cenu a také na předpisy se vždy objednává 
nejvýše deset kilo pyrotechniky.

Bengálské ohně táhnou a návštěvnost to jasně 
dokládá. Rozsvěcování stromů s rachejtlemi se 
zúčastnilo tři a půl tisíce návštěvníků. O týden 
později na adventní neděli s koncertem v sou-
časnosti velmi oblíbené skupiny Poetika, ale bez 
petard, dorazila »jen« pětistovka lidí. Populari-
tu ohňostroje potvrdil i průzkum, který na toto 
téma letos na jaře K3 Bohumín zorganizovala. 
Přes 270 respondentů odpovídalo, jak vnímají 
ohňostroj v rámci akce Na Štědrý večer všichni 
spolu, která se koná už čtyřiadvacet let. Více než 
83 procent dotazovaných ho vítá. A BohumíňáciFoto: Jan Fedorowicz

Děti z Benešovky slavily Malým princem
Pilota v aeroplánu, krále, 

obyvatele jiných planetek 

a především nezměrnost dět-

ské fantazie. To vše vměstnal 

do svého nejslavnějšího pří-

běhu Antoine de Saint-Exu-

péry. A v jeho stopách nyní 

šla Benešova škola. Malým 

princem oslavila své 105. vý-

ročí. Obohatila jej o nový 

rozměr, o rockovou hudbu.

Nápad na originální školní aka-
demii k půlkulatému výročí 
»Malý princ v rockovém stylu« 
se zrodil na jaře. Po fázi příprav 
do toho děti i učitelé po prázd-
ninách pořádně šlápli. Zapojilo 
se více než dvě stě žáků z Bene-
šovky a také malí caparti z Fit 
školky a Rafinérského lesíku. 
Každá třída nazkoušela své ta-
neční číslo na nějaký světozná-
mý hit. Zapojili se téměř všich-
ni. Někteří v rolích účinkujících, 
další coby organizátoři, uva-
děčky či kulisáci. Vše podtrhly 
nápadité kostýmy, choreogra-
fi e a nadšení dětí, které odehrá-
ly 28. a 29. listopadu tři krásná 
představení v našlapaném kině.
Historie školy se začala psát 
8. listopadu 1912, kdy usedli 
první žáci do lavic v nově vy-
budované školní budově. Ta se 
v roce 1927 rozrostla o levé 
křídlo, ve kterém je nyní tělo-
cvična, jídelna a odborné učeb- 
ny. Škola se zprvu jmenovala 
Bergerova, podle stejnojmen-
né ulice. Následovalo pojme-
nování Gottwaldova a od roku 
1990 Benešova. Krom názvu se 
měnilo i zaměření – veřejná 
obecná škola chlapecká, ně-
mecká škola, národní škola 
a nakrátko zde byla i pomocná 
škola. Dnes je Benešovka zá-
kladní školou, která disponuje 
deseti odbornými učebnami, 
elokovaným pracovištěm a za-
střešuje dvě mateřské školy.

se jej proto dočkají i tentokrát. V neděli 24. pro-
since ve 21.30 hodin si mohou lidé odskočit od 
svátečního stolu na náměstí T. G. Masaryka, 
popřát si s blízkými a přáteli, zahřát se horkým 
punčem či medovinou. K poslechu jim bude 
zpívat Pavel Novák a na závěr rozzáří noční 
oblohu slíbené bengálské ohně.  (tch)

Text a foto: Pavel Čempěl
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Náměstek hejtmana Jaroslav Kania: Stovky milionů 
investuje kraj do oprav a rekonstrukcí cest
Stovky milionů korun investuje Moravskoslezský kraj do oprav a rekonstrukcí 
silnic v regionu. Jen v letošním roce tu bude opraveno zhruba 77 kilometrů 
silnic za 254 milionů korun. Přes 52 milionů hradí Moravskoslezský kraj ze 
svého rozpočtu, zbytek stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infra-
struktury. A v tomto trendu hodlá pokračovat. Krajský rozpočet i na příští rok 
počítá s vysokou částkou pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, která 
zabezpečuje opravy a údržbu silnic II. a III. tříd, aby i po těchto cestách mohli 
jezdit řidiči bezpečně a komfortně. 

„A neopravujeme jen hlavní tahy, ale inves-
tujeme i do ‚méně‘ významných komunikací, 
které ovšem mají velký význam pro místní oby-
vatele,“ uvedl náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje pro financování, majetek 
a investice Jaroslav Kania (ANO). Obyvatelé 
a návštěvníci Bohumína se tak příští rok do-
čkají nového kruhového objezdu na místě 
současné průsečné křižovatky ulic Bezručovy, 
Revoluční a Máchovy (silnice III/4711). 

„Okružní křižovatka bude sloužit pro bez-
pečný tranzit tímto územím a také jako vý-
znamný faktor vedoucí ke snížení rychlosti 
projíždějících vozidel. Navazuje na trasu do 

místních průmyslových podniků, která vede po 
přivaděči silnice I/67 od dálnice přes Lidickou 
(III/46817) a Bezručovu ulici (III/4711). Kru-
hový objezd je navržen jako úrovňová křižo-
vatka s určením přednosti v jízdě s vnějším 
průměrem 27 metrů a třemi vjezdy – z Bez-
ručovy ulice od centra a od Záblatí a z ulice 
Revoluční. Pro stavbu bude nutné využít po-
zemky, které jsou v majetku města Bohumína. 
Bude nutné také přeložit vodovodní řády, 
veřejné osvětlení a vykácet dřeviny,“ upřesnil 
náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že 
stavět se bude 8 měsíců, postupně s částeč-
ným omezením dopravy.

„Jde o společnou akci s městem Bohumínem, 
které na své náklady nechalo zpracovat projek-
tovou dokumentaci do stupně projektové doku-
mentace pro zadání stavby a zajistilo příslušná 
povolení ke stavbě. Je také připraveno fi nancovat 
standardně objekty v budoucí správě města, 
například chodníky, místní komunikace, veřejné 
osvětlení apod. Bohumín bude taktéž admini-
strátorem veřejné zakázky,“ dodal náměstek 
hejtmana Jaroslav Kania.  

Kruhový objezd se bude stavět příští rok. 
Celkové náklady dosáhnou téměř 12 milionů 
korun, Moravskoslezský kraj se na stavbě 
bude podílet 6,675 miliony korun. Tyto fi-
nanční prostředky je pro potřeby zahájení 
veřejné zakázky a jejího fi nančního krytí ne-
zbytné alokovat již nyní.  

Příroda Bohumínska –  brouci (208)

Zlatohlávek
(Protaetia metallica)

Tento druh zlatohlávka patří 
mezi naše hojnější druhy a může-
me se s ním setkat i v Beskydech. 
Na Bohumínsku žije také zlato-
hlávek mramorovaný (Protaetia 
marmorata), zlatohlávek tmavý 
(Oxythyrea funesta) a zlatohlávek 
zlatý (Cetonia aurata). 

Zlatohlávek Protaetia metallica je 
shora zelený s bílými skvrnami, ve-
spod fi alový, tělo má 14 až 23 milime-
try dlouhé. Dospělí brouci létají od 
května do září a navštěvují květy, 
mízu dřevin a přezrálé ovoce. Vývoj je 
dvouletý, samice kladou vajíčka do 
odumřelého dřeva nebo do hnízd 
mravenců. Larvy živí se ztrouchnivě-
lým dřevem, dřevním odpadem nebo 
organickými zbytky mravenišť. Po 
dosažení délky okolo 50 milimetrů se 
larvy kuklí v oválném kokonu, který 
budují z okolního substrátu a zpev-
ňují svým sekretem.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Masarykova socha patří na náměstí
V loňském roce jsme v Oku uveřejnili myšlenku, že by bylo 
vhodné, aby se na náměstí T. G. Masaryka vrátila, ke stému 
výročí založení Československa, socha T. G. Masaryka, 
která na něm stála až do padesátých let. 

Jsme rádi, že představitelé na-
šeho města tuto myšlenku přijali 
a památka na zakladatele našeho 
státu přece jen na náměstí bude. 
V současné době je podoba i mís-
to v řešení, ale určitě každé místo 
bude důstojnější než vestibul u 
výtahu v současnosti. Najde se 
kompromis a i za něj děkujeme.

Poděkování voličům
Chceme poděkovat voličům 

ODS, že k volbám v říjnu přišli 
a že dali našim kandidátům hla-
sy. Zvolení poslanci ODS jejich 
důvěru určitě nezklamou a bu-
dou prosazovat naše programové 
cíle.

Přání všem občanům 
Bohumína

Všem občanům Bohumína 
přejeme krásné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví, štěstí a spo- 
kojenosti v novém roce.

Místní sdružení ODS Bohumín

Vítězná šňůra po rozpačitém úvodu sezony
Hokejová sezona HC Bospor Bohumín vstoupila do druhé 
čtvrtiny. Radost našim hokejistům dělají výsledky mladších 
žáků, kteří vedou tabulku základní části krajské ligy před 
Frýdkem-Místkem a Třincem.

V krajské lize mužů letos star-
tují týmy Bohumína, Orlové, 
Českého Těšína, Studénky, Dol-
ního Benešova, Krnova, Rožnova 
a rezervní týmy Poruby, Nového 
Jičína a Frýdku-Místku. Bohu-
mínské družstvo mužů po rozpa-
čitém vstupu do sezony zlepšuje 
své výkony a pokračuje ve vítěz-
né šňůře, která přinesla posun na 
druhé místo tabulky. Po domá-
cím vítězném derby s Orlovou 
(6:5) tým porazil další soupeře 
z čela soutěže – Frýdek-Místek 
(6:1), Porubu (4:1) a zvládl také 
zápas v Rožnově (4:3). 

Vzhledem ke zrušení junior-
ských soutěží a rozšíření soutěže 
o rezervy Poruby a Frýdku-Místku 
odešli z týmu někteří hokejisté, 
kteří hájili barvy Bosporu v loň-
ské sezoně – Pútec, Báca, Sysala, 
Gola, Gelnar, Buček, Černín, 

Křibík. Na jejich místa přišli do 
kádru Bosporu noví hráči, kteří 
doplnili kostru loňského týmu. 
Novými hráči HC Bospor jsou 
Ovčaří, Putniorz (hostování HC 
Oceláři Třinec), Šmíd, Fejko 
(hostování AZ Havířov), Vlček 
(hostování Karviná), Kovalski, 
Besta (přestup Sareza), Zátopek 
a Holý (HC Vítkovice Ridera). 
Na začátku sezony se nově slože-
ný tým sehrával. Navíc jej celý 
podzim provázela zranění, která 
se mu v loňském roce vyhýbala. 
Marodka je bohužel rozsáhlá, 
mnozí hráči mají také pracovní 
povinnosti, a tak je klub nucen 
kádr průběžně doplňovat. Aktu-
álně doplnili soupisku Tobola 
(Vsetín), Čintala (Kopřivnice), 
příležitost dostává sedmnáctiletý 
obránce Benda (střídavé starty 
z Karviné). Také se podařilo zís-

kat zkušeného gólmana Jana 
Unzeitiga (hostování Kopřivni-
ce), který doplní v brankovišti 
dosud výborně chytajícího Ri-
charda Šrámka. Věříme, že posíle-
ný tým bude ve velmi vyrovnané 
soutěži atakovat znovu nejvyšší 
příčky. 

Letošní rok zakončí bohumínští 
hokejisté 16. prosince domácím 
soubojem se Studénkou, zápas 
začíná na zimním stadionu 
v 18.30 hodin. Klub věří v hoj-
nou návštěvu a podporu.

Roman KLEPEK, 
předseda HC Bospor Bohumín

Koncert v kině 
Ota Maňák a jeho hosté zvou na 
předvánoční koncert ZPÍVÁNÍ 
S MAŇÁKEM. Uskuteční se v so-
botu 16. prosince v 19 hodin 
v sále kina K3. Vstupné je 80 Kč.
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VE STUDIU KLÁRA
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VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...

21. prosince vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
a zároveň 19. prosince nedožité 36. narozeniny 

našeho drahého syna, 

pana Jiřího HANZLA.


S láskou vzpomínají rodiče, babička, 

sourozenci Vlaďka, Martin, Jakub a Tomáš 
s rodinami, rodina Babinska a kamarádi.

11. prosince jsme vzpomněli 
nedožité 75. narozeniny 

naší maminky, babičky a prababičky, 

paní Anny GABRYŠOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Táňa a syn Petr s rodinami.

Nic víc než kytičku květů na hrob ti nemůžeme dát, 

tiše plakat a stále vzpomínat.

13. prosince jsme vzpomněli 37. výročí úmrtí 
naší milované babičky, 

paní Amalie BRAKOVÉ
z Bohumína.

S velikou láskou a vděčností vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

vnučka Marcela a vnuk Břéťa.

Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi krásné. 

Jsou v srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné.

21. prosince vzpomeneme 7. smutné výročí 
úmrtí mého manžela, 

pana Zdeňka ŠEVČÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, 

dcery Zdeňka, Květa a Pavla s rodinami.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

13. prosince jsme vzpomněli 
nedožité 80. narozeniny 
našeho drahého tatínka, 

pana Ferdinanda KOZUBKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Liána a Eva s rodinami. 

Léta plynou, ale nikdo nezacelí tu ránu bolestivou...

28. prosince vzpomeneme 15. výročí úmrtí

pana Adama BREZDENA.


S láskou vzpomínají manželka Libuše, 

dcery Pavlína a Kamila s manželi, 
vnuci Petra, Adam a Adéla s rodinami.

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

áska však smrti nekončí, v srdci tě máme a budeme navždy mít.

14. prosince si připomeneme 6. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka

Rostislava SERAFINA.


S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami

Kdo v srdci žije, neumírá.

29. prosince si připomeneme 
nedožité 65. narozeniny 

pana Zdeňka TATARUCHA.


S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Ludmila, 
dcery Iveta, Lenka a syn Petr s rodinami.

13. prosince jsme si připomněli 
20. výročí úmrtí 

paní Isoldy PASMIONKOVÉ,
roz. NEUMAYER.


Vzpomínají dcera Alena Babišová, 

syn Josef Pasmioka.

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

láska však smrtí nekončí, v srdcích tě máme a navždy budeme mít.

28. prosince uplyne rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, syn a zeť, 

Ing. Petr JUROK, MBA.
27. února by se dožil 46 let.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Petra s dětmi a rodinou.

Své místo navždy v našich srdcích máš. 

Ten, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene...

16. prosince to bude rok, kdy nás náhle opustila 
naše milovaná maminka, babička, prababička, 

sestra, teta a skvělá kamarádka, 

paní Helena HŘEBAČKOVÁ.


Děkujeme všem, kteří uctí její památku.

Dcera Jana a syn Jiří s rodinami.

Vážení příbuzní, přátelé, sousedé, známí i bývalí kolegové z práce, 
chtěla bych vám jménem svým poděkovat, že jste spolu se mnou, 

v tomto již uspěchaném předvánočním čase, uctili 1. prosince 
památku mého zesnulého manžela 

pana Zdeňka NOSKA. 
Letos jsme spolu oslavili krásných 40 let společného života. 

Osud tomu ale chtěl, abychom toto jubileum už příště spolu oslavit 
nemohli. Vám všem děkuji za projevenou soustrast a Ivetě Balarinové 

za důstojný obřad. Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků. 
Mgr. Jarmila Nosková 
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Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)

2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografi e, případně delší text)
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč

Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

CENY INZERCE

Kdo tě znal, si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nezapomene.

30. prosince vzpomeneme 20. výročí úmrtí

pana Bohuslava URBANČÍKA, 
který zemřel ve svých 60 letech.


Vzpomínají manželka Margita

a synové Lumír a Martin s rodinami.

Měl jsi nás tolik rád - jak proto uvěřit tomu,

že již nikdy se nevrátíš mezi své nejbližší domů.

30. prosince vzpomeneme 2. výročí 
náhlého úmrtí našeho milovaného manžela, 
tatínka, dědečka, pradědečka, bratra a strýce,

pana Oty MYSLIVCE
z Bohumína-Záblatí.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
celá rodina, přátelé a známí.

BLAHOPŘÁNÍ

23. prosince oslaví 80. narozeniny 
naše maminka a babička, 

paní Božena KALÍKOVÁ
z Bohumína.


Hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let 
přejí syn Stanislav s manželkou Romanou 

a vnučky Michaela a Adéla.

MĚŘENÍ 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.

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

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

REALITY

 ● Pronájem/prodej garáže, ul. 
Vilová.  602 663 895.
SLUŽBY

 ● Darujte svým blízkým pod 
stromeček dárkový poukaz na 
masáž v aquacentru. Více na 
www.masaze-bohumin.cz,   
603 802 030 – masáže Hrbáč.
RŮZNÉ

 ● Koupím starý počítač Timex 
2068 (klon ZX Spectrum z USA). 
 777 082 245, e-mail: mdu@
o2active.cz. 

INZERCE
 ● Prodej krmiva pro zvířata, 

osiv, hnojiv a postřiků, medu 
z Jeseníků, včelařských a rybář-
ských potřeb v obchůdku U Luďky 
v Nové Vsi.  776 684 719.

 ● Koupím různé starožitné 
předměty, mohou být i poškoze-
né.  602 796 422.

 ● Kvalitní drogerie ze zahraničí. 
Otevřeno od 22. 11. 2017. Kvalita 
za příznivé ceny. Nerudova 1157 
vedle OC Kotelna. Jsme na FCB 
- Prodávárna Bohumín. E-mail: 
prodavarna@seznam.cz.

 ● Daruji do dobrých rukou 6le-
tého rotvajlera. Zn. Rodinné dů-
vody.  603 361 206.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formulá-
ře nainternetových stránkách www.
bohumin.cz v sekci Inzerce.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně zve-
řejněny na webu města v sekci inzerce.

Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

VZPOMÍNKY

Start  Kategorie  Ročník Trať (v metrech)

16.00 Děti (2013 a mladší) 80

16.05 Děti (2011–2012) 160

16.10 Děti (2009–2010) 350

16.15 Děti (2006–2008) 350

16.30 Mladší žáci (2004–2005) 350 / 700

16.35 Starší žáci (2002–2003) 700 / 1 050

16.40 Ženy/muži do 35 let (1982–2001) 1 400 / 2 100

16.50  Ženy nad 35 let (1981 a starší) 1 050

17.00 Muži 35–50 let, nad 50 let (1981 a starší) 1 400

Silvestrovský běh v parku
Bezmála dvě dekády se sváteční 
běžci i harcovníci sportovních klubů 
z různých koutů Česka scházejí na 
sklonku roku v Bohumíně. Zprvu 
přímo na Silvestra, v posledních 

letech o den dříve. Láká je Silvestrovský běh s podtitulem 
»O tyčku salámu«.

V sobotu 30. prosince se usku-
teční už 19. ročník Silvestrovského 
běhu. Štáb závodu a start se na-
cházejí u pódia vedle dopravního 
hřiště v Hobbyparku. Prezentace 
tady začne v 15.15 hodin (nej-
později 15 minut před startem 
každé kategorie) a v 16 hodin 
vyrazí na trať nejmladší závodníci. 
Ti si zaběhají v okolí pódia, zá-
vodníci na delších tratích vyrazí 
po stylově osvětlených stezkách 

i do parku. Kvůli obecně malému 
zájmu dorostenců o sport letos 
organizátoři jejich kategorii zruši- 
li. To ale neznamená, že by si pří-
padní teenageři nemohli zaběhat. 
Naopak si to mohou rozdat v ka-
tegorii s dospěláky.

Pro běžce, kteří skončí na 
»bedně«, jsou připraveny origi-
nální ceny. Na závěr v 17 hodin 
se všichni mohou těšit na ohňo- 
stroj.  (red)
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Prestižní soutěž studentů gymnázií
Česko-slovenská federace už čtvrtstoletí neexistuje, ovšem studenti obou zemí se stále 
rok co rok setkávají. Spojuje je dějepisná soutěž studentů gymnázií České a Slovenské 
republiky, kterou každoročně pořádá Gymnázium Cheb. Pravidelnými účastníky jsou 
také bohumínští gymnazisté.

Kvůli velkému zájmu probíhají 
od roku 2014 ve všech dvaadva-
ceti krajích Česka i Slovenska 

krajská kola. Tím úspěšně prošlo 
a postup do fi nále si zajistilo také 
družstvo Gymnázia Františka 

Živného ve složení Adam Filák, 
Jan Kuchyňa a Petr Štemon. 
V Chebu se pak trio 23. listopadu 
v písemných testech poměřilo 
s dalšími třiasedmdesáti týmy. 
Soutěžní otázky se letos týkaly 
období let 1949–1977 a byly ob-
zvláště vypečené. Ve velmi ná-
ročné soutěži se bohumínští stu-
denti neztratili, oproti loňskému 
ročníku si dokonce výrazně po-
lepšili. Kromě zážitků a mnoha 
knih získali i společnou fotografi i 
s prezidentským kandidátem 
Jiřím Drahošem, který jim i za-
notoval písničku o našem městě.

 (red)

Celoměstský turnaj škol ve hře »Finanční svoboda« 
Výuka fi nanční gramotnosti není na školách žádnou novinkou, ale v posledních letech 
ji usnadňuje a zpestřuje desková hra »Finanční svoboda«. Celoměstský turnaj v této hře 
uspořádala 30. listopadu Masarykova škola. Zástupci základních škol a gymnázia ukázali, 
jak si umí v nakládání s penězi poradit. 

Masarykova škola založila loň-
ským turnajem tradici a nyní v ní 
pokračuje. Letos se turnaje zúčast-
nilo třináct dvoučlenných týmů, 
v rolích bankéřů se zapojili také 
doprovázející pedagogové. Žáci 
pak prožili různé životní peripetie 
s imaginárním hrdinou příběhu 
Karlem Korunkou od jeho 20 do 
60 let. S touto postavou prošli od 
studií přes pestrý rodinný život 
až do důchodu. 

Karel Korunka dlouho studo-
val, nalézal i ztrácel zaměstnání, 
oženil se, živil několik dětí. Čelil 
ranám osudu (povodně, požár, 
nemoc, trvalé následky úrazu), 
ale prožíval i šťastné chvíle. Zaři-
zoval si byt, byl na luxusní dovo-
lené, pořádal rodinné oslavy. To 
vše museli soutěžící pomoci Kar-
lu Korunkovi vyřešit – uspořit, 

nakupovat, prodávat, pojišťovat, 
investovat do podílových fondů 

a ještě myslet na zadní kolečka. 
A šlo jim to skvěle. Nejlépe si 

vedly žákyně deváté třídy Masa-
rykovy školy Petra Bednářová 
a Tereza Sedláčková, kterým pat-
řilo první místo. Dívky splnily 
stanovené cíle a porota navíc oce-
nila promyšlenou a zodpověd-
nou strategii bez spekulací a ris-
kování. Velice šikovní byli také 
chlapci z Benešovy školy Šimon 
Grabovský a Pavel Orihel, kte-
rým patřila stříbrná příčka. Třetí 
místo obsadila děvčata ze ZŠ 
ČSA Eliška Rotterová a Veronika 
Gazdová. 

Poděkování patří všem vyuču-
jícím, kteří připravovali žáky na 
jednotlivých školách.

Turnaj finančně podpořili 
město Bohumín, Marek Palka 
z bohumínské pobočky UniCredit 
Bank Expres. Drobnými cenami 
dále přispěli Česká spořitelna 
Havířov, Wüstenrot a fi rma Giga-
tech a sdružení rodičů Masary-
kovy školy. Všem děkujeme za 
jejich vstřícnost a podporu.  

Antonie WALTEROVÁ, 
Petra VYSOGLADOVÁ

CVIČENÍ

  SPORTCENTRUM BOHUMÍN 

www.sportcentrum-bohumin.cz 

 ● BĚŽECKÁ SKUPINA. Každé pondělí 
v 18 hodin; 

 ● STEP AEROBIK ve středu v 18 hodin;
 ● KRUHOVÝ TRÉNING v úterý od 19 hodin; 
 ● INDOOR CYCLING od pondělí do 

čtvrtku v 18 hodin; 
 ● FORMOVÁNÍ POSTAVY v úterý a ve 

čtvrtek v 19.15 hodin; 
 ● BE FIT v pondělí v 17 hodin a ve středu 

v 18 hodin. 

  TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE 
(u Bastien Café) 
 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 

JÓGA. V pondělí a středu v 19 hodin,  
731 905 040, e-mail: m.lalice@seznam.cz.

 ● PILATES. Každé úterý v 18 hodin. Na 
tel. objednávku  604 999 147. slunerc.
webnode.cz

CO – KDY – KDE

Foto: Antonie Walterová

Vídeň a Vánoce
Tematika Vánoc spojená s ná-
vštěvou památek přilákala letos 
studenty bohumínské střední 
školy, kteří první prosincový 
den navštívili Vídeň. Zastávkou 
se stala vídeňská státní Opera, 
císařský palác Hofburg, Sva-
toštěpánský dóm, historické 
a přírodopisné muzeum, vídeň-
ský Parlament a Radnice. 
Vánoční atmosféra na studenty 
zapůsobila nejvíce na tradič-
ních vánočních trzích. A co stálo 
za ochutnání? Proslulé grilované 
klobásy a vánoční punč.

Text: Petr SOBOTA,
foto: Blanka BOCHALOVÁ

Foto: Vladimír Jeřábek
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CVIČEBNÍ
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VÁNOČNÍ PRANOSTIKA: Jasné vánoce – ...mnoho vína i ovoce

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 17.12. ZLATÁ ADVENTNÍ NE-

DĚLE. Nám. T. G. Masaryka, 
vstup zdarma.
14.45 houslista Jiří Erlebach
17.00 pražská popová skupina 
Hodiny

 ● 20.12. v 9-16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. V 
15.30 hodin losování tomboly. 
Nám. T. G. Masaryka.

 ● 24.12. ve 21.30 hodin NA 
ŠTĚDRÝ VEČER VŠICHNI SPOLU. 
Tradiční sváteční setkání na ná-
městí. Koncert Pavla Nováka, na 
závěr ohňostroj.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 14.12., 15.12. a 20.12. v 19 
hodin STAR WARS: POSLEDNÍ 
Z JEDIŮ. Film USA (8. díl sci-fi 
ságy), přístupný, 150 minut. 
14.12. ve 3D s titulky za 140 Kč, 
15.12. a 20.12. ve 2D s dabin-
gem za 120 Kč.

 ● 17.12. v 19 hodin MANŽELKA 
A MANŽEL. Film Itálie (Roman-
tická komedie), 2017, titulky, od 
12 let, 100 minut, 110 Kč.

 ● 18.12. v 19 hodin a 23.12. ve 
13 hodin EARTH: DEN NA ZÁ-
ZRAČNÉ PLANETĚ. Dokumen-
tární fi lm V. Británie (Přírodopis-
ný), 2017, dabing, přístupný, 95 
minut, 80 Kč.

 ● 21.12., 22.12., 23.12., 27.12. a 
28.12. v 19  hodin ŠPINDL. Film 
Česko (Komedie), 2017, přístup-
ný, 98 minut, 120 Kč.

 ● 22.12. a 23.12. v 16 hodin JU-
MANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI. Film 
USA (Dobrodružný), 2017, dabing, 
přístupný, 111 minut, 120 Kč.

 ● 29.12. a 30.12. v 19 hodin 
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN. Film USA 
(Cirkusový / Historický), 2017, ti-
tulky, přístupný, 97 minut, 130 Kč.

PRO DĚTI

 ● 17.12. v 10 hodin MAXINOŽ-
KA. Animovaný film Belgie, 
2017, dabing, 91 minut, 110 Kč.

 ● 20.12. v 16 hodin TOM A JER-
RY: WILLY WONKA A TOVÁRNA 
NA ČOKOLÁDU. Animovaný film 
USA, 2017, dabing, 79 minut, 30 Kč.

 ● 21.12. v 16 hodin FERDINAND. 
Animovaný fi lm USA, 2017, da-
bing, 99 minut, 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 23.12. v 10 hodin PŘÍHODY 
MAXIPSA FÍKA. Kreslené večer-
níčky Československo, 1975, 63 
minut, 30 Kč.
HUDBA

 ● 15.12. v 18 hodin ODERBERG 
QUARTETT. Vánoční koncert os-
travských fi lharmoniků. Sál Pod 
Zeleným dubem, 200 Kč.

 ● 16.12. v 19 hodin ZPÍVÁNÍ 
S MAŇÁKEM. Předvánoční kon-
cert Oty Maňáka a jeho hostů. 
Sál kina, 80 Kč.

 ● 10.1. v 19 hodin NOVOROČNÍ 

KONCERT. Vystoupí Ostravský 
smíšený sbor. Sál kina, 60 Kč..

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262,  596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● Ve 13–17 hodin VÁNOČNÍ 
TVOŘENÍ. Výtvarná dílna - ozdo-
by, krabičky, sněhové vločky aj. 
14.12., 15.12., 18.12. až 22.12. 
dětské odd. N. Bohumín a 
knihovna Skřečoň; 14.12., 
15.12., 19.12. a  22.12. knihovna 
Starý Bohumín; 18.12. knihovna 
Záblatí.

 ● 18.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ S KOLEDOU. Setkání 
čtenářů knihovny a ocenění 
těch nejlepších za uplynulý rok. 
Dětské oddělení.

 ● 22.12. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a  Starý 
Bohumín.

PŘEDNÁŠKA
 ● 14.12. v 17 hodin ORCUS –

EXPEDICE MURCIA 2017. Film 
o prozkoumávání jeskyní ve 
Španělsku s vyprávěním Josefa 
Wagnera. 50 Kč. Přednášková 
místnost knihovny.

VÝSTAVY
 ● Do 22.12. V ODLESKU ŽELE-

ZA, SVĚTEL A ŽIVOTA. Výstava 
fotografi í Pavla Kopce. Knihov-
na - galerie na schodech.

MARYŠKA 

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

maryska.cz, 776 577 722
 ● PROVOZNÍ DOBA: Do 21.12. 

a od 2.1. každé úterý a čtvrtek 
od 15 do 18 hodin; Od 27.12. do 
29.12. od 14 do 16 hodin.

 ● BETLÉM S KROJOVANKAMI. 
Originální betlém s bohumín-
skými osobnostmi.

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografický klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského kroje. 

SPORT

HOKEJ

Krajská liga mužů.
 ● 16.12. v 17.30  hodin HC 

BOSPOR - HC STUDÉNKA. 
 ● 22.12. v 18 hodin HC BOSPOR 

- HK NOVÝ JIČÍN.
 ● 6 . 1 .  v  1 7 . 3 0  h o d i n  H C 

BOSPOR - HC FRÝDEK-MÍSTEK. 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

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

SVÁTEČNÍ PROVOZNÍ 

DOBA

22.12. 10.00–21.00 hodin
23.12. 8.00–21.00 hodin

24.12. ZAVŘENO
25. a 26.12. 8.00–21.00 hodin
27. a 28.12 6.00–21.00 hodin
28.12. 6.00–21.00 hodin
29.12. 10.00–21.00 hodin
30.12. 8.00–21.00 hodin
31.12. 8.00–17.00 hodin
1.1. 14.00–21.00 hodin
2.1. 6.00–21.00 hodin 

FITKO

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin 
pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin 

ZIMNÍ STADION 

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

Veřejné bruslení

Soboty a neděle 
 15–16.30 hodin

SVÁTEČNÍ VEŘEJNÉ 

BRUSLENÍ

24.12. 10.30–12.00 hodin
25.12. 15.00–16.30 hodin
26.12. 15.00–16.30 
 a 17.00–18.30 hodin 
7.12.  14.00–15.30 
 a 18.00–19.30 hodin
28.12.  16.30–18.00 hodin
29.12.  15.00–16.30 
 a 17.00–18.30 hodin 
30.12.  15.00–16.30 
 a 18.45–20.15 hodin
31.12.  12.30–14.00 hodin
1.1.  15.00–16.30 hodin 
Za 50 Kč lze zapůjčit brusle.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 14.12. do 6.1.

Programy také na
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

Pomůcka: BARI, KIR, OBI.
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Poznávací výlet do Brna
Bezručova škola byla vybrána jako jedna ze sedmi škol Moravsko-
slezského kraje, potažmo 72 škol z celé republiky, aby pro děti 
uspořádala poznávací exkurze. Na základě projektu »Vzdělávací 
programy paměťových institucí do škol« žáci absolvovali výlet 
do Brna s podtitulem »Po stopách mamuta«. 

Děti si nejdříve prohlédly Pavilon 
Anthropos v Pisárkách, který patří 
k nejnavštěvovanějším budovám 
Moravského zemského muzea. Tra-
dice současného pavilonu má své 
kořeny už v období první republiky 
a za svůj vznik vděčí mimořádnému 
úsilí předního českého badatele 
Karla Absolona. Žáci s velkým zauje-
tím poslouchali vzdělávací program 
»Zápas ichtyosaurů aneb pravěk 
štětcem Zdeňka Buriana«.

Výlet pokračoval v Biskupském 
dvoře, který je nejstarší součástí mu-
zea a těsně sousedí s Dietrichstein-
ským palácem. Děti si prohlédly 
jeho stálé expozice – Faunu Moravy 
a Akvárium sladkovodních ryb.

Skvělá průvodkyně Ilona Protivín-
ská žáky provedla centrem Brna 
a ukázala jim mnoho fascinujících 
pamětihodností. Svým poutavým 
výkladem jim přiblížila Zelný trh, 

kašnu Parnas, divadlo Reduta, 
Starou radnici, Novou radnici, Dům 

pánů z Lipé, náměstí Svobody 
a brněnský orloj. 

Na závěr si děti mohly nakoupit 
suvenýry jak pro sebe, tak pro své 
rodiče a sourozence. V budoucnu 
nás čekají další krásné výlety do 
Znojma, Prahy, Tábora a Ostravice.

Kateřina TYLEČKOVÁ

PÍŠETE NÁM

Chystá se saunová 
noc v aquacetru
Drink na uvítanou, občerstvení, roman-
tická atmosféra. Kdo by čekal, že něco 
podobného zažijí návštěvníci bohumín-
ského bazénu. A přece, aquacentrum 
pořádá 12. ledna vůbec poprvé »sauno-
vou noc«. Probíhat bude od 21.15 do 
2 hodin a zájemci budou moci využívat 
téměř všechny prostory aquacentra. To 
hlavní se ale bude odehrávat v sauno-
vém světě - peelingové procedury, rela-
xace, koupání ve venkovním whirlpoolu. 
V novém velkém srubu budou navíc 
probíhat ceremoniály, kterých se zhostí 
domácí i pozvaní pražští sauneři. Vstu-
penky na saunovou noc už jsou nyní 
v prodeji v pokladně bazénu. Nevšední 
noční zážitek si mohou zájemci dopřát 
za 490 korun.  (red)

Evangelický kostel 
v Novém Bohumíně 

 ● 16. prosince v 16 hodin Vánoční 
koncert smíšeného pěveckého sboru 
Cantabo při ZUŠ Orlová.

 ● 24. prosince ve 21.30 hodin Štěd-
rovečerní bohoslužba. 

 ● 25. prosince v 8.30 hodin Boží hod 
vánoční – bohoslužba.

Krojovanky i starosta v betlémě
Alena, Anička, Jana a další. Postavičky v betlému v Salonu Maryška mají jména. 
Jejich předobrazem jsou totiž skuteční Bohumíňáci. Vyrobily je tvůrčí ženy ze 
skupiny krojovanek. Nápaditý počin je v salonu k vidění až do půlky ledna. 

Marta Bočková, Marta Kilnarová, manželé 
Uhrovi, Marie Knapková a mnozí další si s vý-
robou nevšedního betlému dali velkou práci. 
Členky etnografi ckého klubu spolku Maryška 
se inspirovaly ve Velkých Heralticích. „Měli 
tam něco podobného v menším měřítku a nám 
se to líbilo. Jenže krojů už máme několik desítek 
a fotek lidí v nich také, takže nám to trochu 

nabylo,“ přiznala Ludmila 
Uhrová. Fotky vybrala 

a vytiskla Marta Bočková. Pak přišly na řadu 
šikovné ruce, nůžky, špejle, lepidlo. Početný 
tým se přípravě věnoval mnoho hodin. Klasický 
valašský betlém doplnilo několik desítek fi gu-
rek. Skupině vévodí samy krojovanky, které se 
v Bohumíně šestým rokem věnují obnově tra-
dice místního kroje. „Ke krojované skupině jsme 
přizvali hosty. Figurku zde má například starosta 
Petr Vícha, starobohumínský farář Kalikst Jan 
Mryka, historik Jan František Teister i televiz-

ní reportér Lukáš 
Kania,“ uvedla 
Marta Bočková.
Nevšední bet-
lém lze v Salo-
nu Maryška na 
náměstí T. G. M. 
vidět vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 
18 hodin, v mimořád-
ných termínech také 
27. až 29. prosince 
od 14 do 16 ho-
din. (luk)

Vlastní postavičku má v betlémě také předsedkyně spolku Maryška Kamila Smigová. Figurku zde 
má i starosta Petr Vícha, všechny krojovanky a další lidé.  Foto: Pavel Čempěl
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