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U Kališoku bylo na Nový rok narváno jako v létě

Bohumín a Brno. Co mají kromě počátečního písmene 
společného? Novoroční koupání otužilců. V jihomoravské 
metropoli, druhém nejlidnatějším městě republiky, 
jich 1. ledna hupslo do Svratky necelých padesát. 
Pche, to je toho. Bohumínský Šunychelský ponor opět 
trhal rekordy. Do chladné vody Kališova jezera se na Nový 
rok vypravilo osmaosmdesát odvážlivců.

Před rokem museli organizátoři 
kvůli tuhým mrazům vysekat pro 
otužilce do ledu výběh. Letos 
bylo nebývale teplo, voda měla 
4,5 a vzduch 6,5 stupně. Naštěstí, 
protože do vysekaného »chlíveč-
ku« v ledu by se všichni účastníci 
nevměstnali. „Taková účast nás 
zaskočila. Když jsme před pěti lety 
s akcí začínali, šlo do vody prvních 

dvanáct odváž-
livců. V dalších 
ročnících se počty zvyšovaly, a le-
tos jsme proto byli připraveni na 
sedmdesátku. I ta ale s přehledem 
padla,“ konstatovala předsedkyně 
komise pro Šunychl a Kopytov 
Eva Rozsypalová. Na některé 
plavce tak nezbyla trička s logem 
ponoru, pamětní listy a plavenky 

do aquacentra. Organizátoři jim 
je předají dodatečně. 

Rekordní účast pozitivně ovliv-
nilo i počasí. Mnoho lidí se s ohle-
dem na příznivé teploty hlásilo 
na poslední chvíli. A bohumínské 
otužilce navíc přijela podpořit 
třicetičlenná skupina polských 

» m or s ów « , 
neboli otužil-
ců. Ti s sebou 

přivezli také nejvzdálenějšího 
účastníka akce, Roque de Oliveiru 
z Angoly. Afričana čekal teplotní 
šok, když na svátky přijel za přá-
teli do Polska, v němž pět let stu-
doval, ze své domoviny, kde bylo 
právě čtyřicet nad nulou. Kromě 
nejvzdálenějšího účastníka vyhla- 

šovali pořadatelé také nejstaršího 
a nejmladšího otužilce, kterými 
byli Dědek beskydský (72) a Klára 
Nováková (12).

Šunychelský ponor postupně 
narůstá nejen počtem účastníků, 
diváků, ale také organizátorů, kte-
ří musí takový zájem zvládnout. 
Kromě komise pro městskou část 
se na přípravě podílejí dobrovol-
ní i profesionální hasiči, Český 
červený kříž a parta šunychel-
ských nadšenců. Součástí letošní 
akce bylo také vypouštění balon-
ků s přáníčky, kterých se k obloze 
vzneslo na čtyři sta. A společnost 
zhruba pětistovce přihlížejících 
na břehu dělal maskot ponoru, 
šunychelský »lochnessák«.  (tch)

REKORD

Se spolupracovníky, jako jsou Bohumíňáci, je práce snazší

Vážení spoluobčané!

Ač je v tuto chvíli nezaměstnanost nejnižší nejen v historii republiky, ale také okresu a našeho 
města, ač je také za mnoho posledních let nejnižší kriminalita a v Bohumíně stále klesá počet 
trestných činů, ač průměrná mzda roste, a to i v našem kraji, ač naprostá většina lidí má kde 
bydlet a trávit volný čas, přesto vnímáme, že je situace ve světě a v Evropě napjatá, což možná 
způsobuje i určitou nervozitu mezi námi. A napomáhají tomu i moderní informační prostředky, 
které zejména špatné zprávy dokáží šířit velmi rychle a často. Začal jsem sice pesimisticky, ale 
právě proto, abych na příkladu Bohumína ukázal, že nemusí být vše jen špatné a že se někde 
společně můžeme propracovat i k pozitivním věcem.

A právě to bych chtěl všem Bohumíňákům popřát 
do roku 2018. Pozitivní přístup, spoustu vzájemné 
tolerance, dobrou spolupráci v zastupitelstvu, která 
může naše město posunout zase o kus dál ve splnění 
naší vize, aby Bohumín byl městem, kde stojí za to žít, 
kde se daří všem generacím, zkrátka aby byl měs-
tem s budoucností. Pro někoho možná fráze, pro nás 
závazek, který se snažíme dlouhodobě naplňovat, 

a věřím, že kdo chce, tak to ve městě vidí. 
Obvykle na tomto místě rekapituluji, co se ve 

městě za poslední rok stalo. Dnes to zkrátím, proto-
že prostřednictvím městských novin Oko, Televizní-
ho informačního kanálu Bohumína a dalších médií 
máme tolik informací, že by bylo zbytečné je všechny 
opakovat. Co tedy považuji v uplynulém roce za 
nejdůležitější? 

Město si fi nančně vede velmi dobře. Podařilo se 
uskutečnit mnoho nových investic, zejména v ob-
lasti bydlení, kanalizací, chodníků a silnic,  a napojit 
další domy ve Skřečoni na centrální vytápění. V Mlá-
dežnické, Jateční a Alešově ulici jsme zregenerovali

(Dokončení na str. 2)

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY

Foto: Lukáš Kania

Foto: Pavel Čempěl
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Se spolupracovníky, jako jsou Bohumíňáci, je práce snazší
(Dokončení ze str. 1)

veřejná prostranství. Vznikla nová parkovací místa, 
dětské prvky, místa pro kontejnery a zeleň. Novou 
techniku mají hasiči, opravovaly se školy a jejich okolí.

Nejvíce si cením množství pořádaných akcí pro 
naše občany a zapojení občanských sdružení do 
jejich pořádání. V každé městské části fungují komi-
se, hasiči, tělovýchovné jednoty, sokolové. Je radost 
vidět třeba v létě v Hobbyparku stovky maminek 
s dětmi, dračí lodě ve Starém Bohumíně, plné náměs-
tí při jarmarcích či rozsvěcování vánočních stromků, 
tisíce návštěvníků z celé republiky na Dnech železnice, 
stovky diváků při novoročním ponoru či gulášfestu 
v Šunychlu nebo soutěže hasičů ve Vrbici, Záblatí 
a Skřečoni nebo na Kališově jezeře. Omlouvám se, 
že nemohu vyjmenovat akce všech organizátorů, ale 
sluší se jim všem poděkovat. Bohumín díky nim žije! 
A umí se semknout. Umí vytvořit nový rekord, umí 
opakovaně vítězit v Plavecké soutěži měst a scházet se 
ve velkém počtu už 24 let na náměstí při tradičním 
štědrovečerním setkání. Bohumíňáci jsou zkrátka 
skvělí. A s takovými spolupracovníky je pak práce 
snazší. Děkuji vám za to.

Ale ne vše se daří, a ač chci být pozitivní, tak to 
zde sportovně musím zmínit, protože jde o výzvy 
do dalších let. Pro nás, pro stát, a něco pro všechny 
spoluobčany.

Začnu tím, co dokážeme ovlivnit. Trápí nás nepo-
řádek, odpady, vandalství, které ničí náš společný 
majetek. Co může vést děti k tomu, že nám poškodí 
Mauglího stezku v Hobbyparku? Proč mají veřejně 
prospěšní pracovníci každý den co sbírat v ulicích? 
Trápí nás také drogy a jejich následky. Nemůžeme 
to vymýtit, ale zkusme s tím společně bojovat.

Už méně ovlivníme zápach ve Vrbici z ostravské 
kompostárny. Ještě méně přípravu silničního ob-
chvatu Skřečoně. Tady narážíme na nepochopení 
Ministerstva dopravy. Musíme tedy sami učinit nějaká 

místní opatření ke zlepšení dopravy na ulici 1. máje.
Zatím se nedaří v boji s ubytovacím byznysem. 

Opět neschopnost státu a Ministerstva práce a so-
ciálních věcí. Ve vybraných lokalitách právě začalo 
platit dílčí opatření - bezdoplatkové zóny. Jsme první 
v kraji, kteří to zavedli, ale nejde o systémové řešení.

Bedlivě sledujeme a fi nančně podporujeme výku-
py pozemků pod protipovodňové hráze v Pudlově. 
Bohužel i tuto přípravu Povodí Odry velmi protahuje.

Nakonec zmíním naši nemocnici. V husté síti ne-
mocnic v  okrese to nemá jednoduché. Stejně jako 
ostatní podobná zařízení se potýká s nedostatkem 
lékařů a sester. Potřebovali bychom i více pacientů. 

Potřebovali bychom také, aby se z ní nestával per-
manentní prostředek politiky, což práci personálu 
nepomáhá. To je konkurenční nevýhoda toho, že jde 
o městskou nemocnici. Jiní zřizovatelé, zejména 
soukromá zařízení, se s tím potýkat nemusí. Z ankety 
mezi občany vyplývá, že o naši nemocnici mají zá-
jem. Uděláme tedy vše pro to, abychom její služby 
zachovali v co největším rozsahu.

A co nás čeká v roce 2018? Rozpočet jsme schvá-
lili asi první v republice, jsme úspěšní v získávání 
dotací, a tak se můžeme těšit, že zase trochu »rozko-
peme« město. V plánu je vznik kruhového objezdu 
na křižovatce Bezručovy a Revoluční ulice u Špice, 
rekonstrukce smuteční síně ve Starém Bohumíně, 
oprava mnoha silnic a chodníků, ale i výstavba zcela 
nových, z nichž nejdelší bude ten od restaurace Par-
tyzán až k základní škole v Záblatí. Rozšíříme parko-
viště u nádraží, na řadu přijdou i další úseky nové 
kanalizace. Budeme pořizovat nová hasičská auta, 
opravovat školy, včetně dalších výměníků vzduchu, 
vysadíme izolační zeleň v okolí dálnice, vyměníme 

rozsáhlé úseky starého veřejného osvětlení za 
úsporné a svítivější, doplníme další cyklostezky. 
DDM se dočká nové fasády, Šunycheláci nové per-
goly v zahradě hasičů. Také atletický ovál při ZŠ ČSA 
bude mít nový povrch. Nejsložitější na koordinaci 
bude společně s SmVaKem a ČEZem výměna sítí 
v České osadě mezi Mírovou a Okrajní ulicí. To bude 
trvat dva roky, ale výsledkem bude kromě nových 
sítí i nový povrch silnic a chodníků a také místa pro 
parkování. Finančně největší akcí bude rekonstrukce 
budovy bývalého učiliště v Masarykově ulici na nové 
centrum sociálních služeb.

A celkově nejvíce financí půjde opět do oprav 
bytových domů, zejména na nové výtahy, zateplo-
vání a fasády, ale i na další opravy. To vše při nezvý-
šeném nájemném. 

Čím více toho děláme, tím větší jsou problémy 
firem s nedostatkem pracovníků, ale musíme to 
přesto zkusit. A máme do dalších let i mnoho vel-
kých plánů a moc děkuji občanům, kteří se zapojili 
do rozsáhlé ankety o budoucích velkých investicích 
ve městě. Máme připraveny další projekty a budeme 
je uskutečňovat podle vašich přání. Slibuji.

Co říci závěrem? V roce 2018 budou také komu-
nální volby. Zvolíte si na další čtyři roky nové vedení 
města. A přestože se asi dozvíme, co vše nyní dělá-
me ve městě špatně, a to i u věcí, na kterých jsme se 
v zastupitelstvu předtím všichni shodli, chtěl bych 
zastupitelům většiny stran poděkovat. Vím totiž, jak 
to chodí v jiných městech, a diskuze v Parlamentu 
vidíme na obrazovkách všichni. A tam se všude hádají 
mnohem více, a to nejen před volbami. Proto si vážím 
toho, jak se snažíme spolupracovat u nás v Bohumíně. 

Věřím, že tomu tak bude i v dalších letech. Bohu-
mín si to zaslouží. 

Přeji nám všem tedy hlavně zdraví a optimismus 
a toleranci v roce 2018.

Petr VÍCHA, starosta

NOVOROČNÍ SLOVO

Naučili řidiče koukat po značkách
Domluvy nezabíraly, osvědčilo se až nové dopravní značení a přítomnost uniforem. 
V prosinci se zásadně změnil systém parkování na zrekonstruované ploše v Revoluční 
ulici. Nově zde mohou stát pouze zdejší obyvatelé. Aby si přespolní na novinku zvykli, 
zpočátku jim dávali lekce ze sledování dopravních značek strážníci.

Parkoviště, které koupilo a opra-
vilo město pro potřeby obyvatel 
tří přilehlých věžáků, dlouhodobě 
zabírali přespolní. Konkrétně pra- 
covníci železáren, protože se par-
king nachází přímo u jedné z vrát-
nic. Ti sice mohli využívat nové 
fi remní parkoviště jen o pár kro-
ků dál, ale nečinili tak.

Město zprvu 
apelovalo na 
železárenské fi rmy, aby svým za-
městnancům domluvily. Ale když 
se situace nelepšila, radnice při-
stoupila k jinému řešení. Parko-
viště oficiálně vyhradila pouze 
zdejším obyvatelům. A protože 
šoféři často jezdí po paměti a no-

vých značek si 
nevšímají, služ-

bu na parkovišti drželi strážníci, 
aby je na novinku upozornili.

Hlídka na parkovišti v prvních 
dnech působila vždy na začátku 
a konci ranní, odpolední i noční 
směny. Řidiče, kteří zde nebydlí 
a přijeli jen do zaměstnání, upo-

zornila na nový systém parkování 
a odkázala je na sousední podni-
kový parking. Po několika dnech 
se jej pracovníci naučili využívat 
a přítomnost strážníků už nebyla 
nutná. „Opravdu to bylo vše jen 
o zvyku. Řidiči se omlouvali, že si 
nových dodatkových tabulek na 
značce nevšimli. Vše probíhalo 
v klidu, žádné negativní reakce 
jsme nezaznamenali,“ potvrdil 
zástupce ředitele městské policie 
Roman Honysz.

Na městské ploše se stovkou par-
kovacích fl eků zůstalo pouze osm 
míst veřejných. Ta mohou využí-
vat přespolní, třeba návštěvy.  (tch)

DOPRAVA

Pokutové bloky zůstaly v kapse, strážníci působili na parkoviště jen osvětově. Zpočátku dohlíželi na to, aby si motoristé na nový režim zvykli. Foto: Pavel Čempěl
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Jste sami? Přesto nemusíte sedět doma
Internetových seznamek je nepočítaně, ne každému ale mohou vyhovovat. Městská 
agentura K3 Bohumín proto přichází s netradiční novinkou v podobě zážitkové seznamky. 
Už v lednu budou mít zájemci z celého regionu možnost najít si svou spřízněnou duši 
během speciální zábavné akce plné divadla, recese a prohlídky pivních lázní. 

„Pro některé nezadané lidi je lepší potkat se přirozeně, 
třeba na nějaké akci, než se seznamovat přes anonym-
ní síť. Zážitkové seznamky jsou stále populárnější, 
proto jsme se rozhodli nabídnout něco podobného 
i Bohumíňákům a všem zájemcům z okolí,“ vysvětlili 
ředitel pořádající K3 Karel Balcar. Podle něj nechce 
městská agentura suplovat seznamovací služby, pouze 
dá jeden večer šanci těm, kteří hledají partnera pro 
život nebo třeba jen na trávení volného času, aby se 
potkali na jednom místě při kultuře. 

Pořad pro single nazvaný »Neseďte doma« se 
uskuteční ve čtvrtek 25. ledna od 19 hodin Pod Ze-
leným dubem, vstupné stojí rovnou stovku. Na pro-
gramu budou divadelní frašky amatérského souboru 
Boban, hudební show či projekce recesistických 

ukázek. Třešničkou na dortu pak bude exkurze 
místními pivními lázněmi. 

„Uvědomujeme si, že Bohumín není velké anonymní 
město, přesto věříme, že lidé ztratí ostych a přijdou. 
Čekáme, že přijedou i lidé z okolních měst. Na akci 
bude kniha s e-maily všech hostů podle jejich čísel. 
Své číslo bude mít každý na placce, kterou dostane 
u vstupu. Neplánujeme někoho párovat, necháme tomu 
volný průběh. Pokud bude někdo někomu sympatický, 
může si podle čísla zjistit jeho e-mail a napsat mu,“ 
vysvětlil princip seznamovacího večera Karel Balcar. 
Podle něj nejde čistě o akci, na níž by si lidé měli 
najít dokonalý protějšek. Může pomoci i těm, kteří 
hledají sparing partnera na sport, výlety nebo kulturu.

Lucie BALCAROVÁ

Jak na chytrý 
telefon?
Řada lidí objevila pod stromečkem 
dotykový telefon. Pro některé, 
zvláště ty dříve narozené, může jít 
o danajský dar. Pokud člověk drží 
chytrý přístroj v ruce poprvé a byl 
dosud zvyklý na tlačítkový telefon, 
nemusí jít o lásku na první dotyk. 
Uživatelé, kteří by se chtěli se smart-
phonem naučit správně pracovat, 
pořádá bohumínská knihovna spe-
ciální kurz.
První z kurzů proběhl už na podzim, 
další právě s ohledem na Vánoce od-
startují 24. a 31. ledna a 7. a 14. úno-
ra pro dopolední skupinu od 9 do 12 
hodin, pro odpolední od 14 do 17 
hodin. Jejich výhodou je individuální 
přístup. „Dvě tříhodinová sezení jsou 
určena maximálně čtyřem osobám. 
Pracovník se může každému věnovat 
osobně, ukáže mu práci s dotykovým 
displejem. Na konci kurzu by měli mít 
lidé pocit, že chytrý telefon je přítel, 
který jim zjednoduší a zpříjemní běžné 
činnosti, pomůže s organizováním 
času, zpestří sociální vazby a může jim 
nabídnout i zábavu,“ uvedl ředitel 
městské agentury K3 Karel Balcar.
Knihovna chce uspořádat čtyři kurzy. 
Zvládne tak proškolit až šestnáct zá-
jemců. Nabídka se nevztahuje pouze 
na seniory, zúčastnit se může každý 
nezkušený uživatel telefonu bez 
ohledu na věk. Účastníci by si na kurz 
měli přinést vlastní přístroj, aby si jej 
mohli správně nastavit a využít jeho 
potenciál. Kurzovné stojí 300 korun.

(balu)

Bohumín vymezil lokality, v nichž nově příchozí sociálně slabí nebudou moci pobírat 
doplatek na bydlení. Radnice tak chce zabránit přílivu převážně problémových nájemníků 
do míst se soukromými ubytovnami. Bohumín se stal prvním městem v kraji, kde »bez-
doplatkové zóny« vznikly. Opatření obecné povahy začalo platit 22. prosince.

Novinka se týká domů v ulicích Čs. armády, Ná-
dražní, 9. května, Jeremenkově, Příční a také na pěší 
zóně, kde z bývalého hotelu Grand vznikla soukromá 
ubytovna. V praxi to znamená, že úřady práce už 
nepřiznají nově příchozím nájemníkům do označe-
ných oblastí doplatky na bydlení. „Lokality jsme 
pečlivě vybírali a stanovili jsme je na základě průzkumu. 
V místech, která jsou nyní bezdoplatkovými zónami, 
jsme zaznamenali zvýšený počet přestupků, trestných 
činů i koncentraci lidí pobírajících sociální dávky. 
Opatření se nedotkne nikoho, kdo v lokalitě momen-
tálně bydlí. Nikdo o sociální dávky nepřijde. Jediný m 
cílem novinky je, aby tam další lidé na sociálních 
dávkách nepřibývali,“ uvedl starosta Petr Vícha. 

Opatření se podle zákona bude týkat pouze no-
vých nájemníků ve vymezených zónách, kterým 
nevznikne nárok na doplatek na bydlení. Na ty sou-
časné se vztáhnout nedá. Na pozoru by se ovšem 
měli mít i ti, kteří se do těchto lokalit chtějí stěhovat 
a dávky zatím nepobírají. Pokud se jejich sociální 
situace v budoucnu změní, doplatek nedostanou.

„Boj s ubytovacím byznysem zatím prohráváme. 
Vítáme proto jakoukoliv možnost, jak může město 
regulovat přidělování doplatku na bydlení. Jedno-
značně je chyba na straně státu, který už několik let 
mrhá penězi nás všech, protože toleruje nehorázně 
vysoké částky za bydlení v soukromých ubytovnách 
a vědomě je podporuje vyplácením sociální dávky – 
doplatku na bydlení,“ zlobil se starosta.

Zatímco obvyklé měsíční náklady na bydlení 
v městském bytě jsou pro čtyřčlennou rodinu v Bo-
humíně zhruba 7,5 tisíce korun, v soukromých uby-
tovnách je to téměř dvojnásobek. Samotné nájemníky 
to netrápí, protože jim činži uhradí stát ve formě 
doplatků, které pak shrábnou soukromí provozovate-
lé ubytoven. „Řešit sociální problematiku je nutné 
uceleně. Stát by se měl zaměřit na to, aby nedocházelo 
ke zneužívání dávek a aby se vyplácely doplatky na 
bydlení jen v obvyklé výši u všech bytů stejně. Jedině tak 
zatočíme s podnikateli s chudobou. Za obvyklé nájem-
né se jim už jejich byznys nebude vyplácet,“ uzavřel 
Petr Vícha.  Lucie BALCAROVÁ

Lokality bez doplatků na bydlení

Jedna z bezdoplatkových zón se nachází mezi ulicemi Nádražní a 9. května.  Foto: Pavel Čempěl

Záblatská kaplička
Světlo, které se v době vánoční i no- 

voroční linulo ze záblatské kapličky 
sv. Jana Nepomuckého, přilákalo řadu 
návštěvníků. V kapličce u točny se 
také na Štěpána 26. prosince konala 
mše. Premiéru měl nový mobiliář, kte-
rý farnost zakoupila díky darům, vy-
braným při květnové mši věnované 
sv. Janu Nepomuckému. Velké podě-
kování patří předsedkyni komise pro 
městskou část Záblatí Veronice Socho-
vé za přípravu betléma a zejména 
Barboře Vžentkové, která je hlavní ko-
ordinátorkou všech duchovních akcí 
v kapličce. Celoročně se stará o tuto 
sakrální památku a zajistila pravidelné 
nasvětlení interiéru, a to nejen během 
svátečních dnů.  (skok)

Vánoční muzicírování 
Členové a příznivci spolku Přátel bo-

humínské historie už tradičně na konci 

roku pořádají ve starobohumínském 

kostele Vánoční muzicírování. Konalo se 

29. prosince a v úvodu zaznělo krátké 

slovo k zamyšlení i patřičnému poučení. 

Pozvání pořádajícího spolku opětovně 

přijali členové Campagnuollo Barok 

Ancamble z Oder, kteří vystoupili pod 

taktovkou regenschoriho a varhaníka 

Martina Jakubíka. Kromě vánočních 

skladeb známých českých skladatelů 

zazněla také Missa Pastoralis in C Boe-

mica, tedy vánoční pastýřská mše s ryze 

moravskou melodikou.  (tei)

KRÁTCE
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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 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 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 15, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, v blíz-
kosti školy, školky a supermarke-
tu. Možnost parkování u domu. 
Byt se zděným bytovým jádrem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,68 m2, celková plocha bytu 
29,65 m2. Prohlídka 15.1. v 15.15–
15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 15.1. v 16.30 hodin.

 ● 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 
výpočet nájemného 46,68 m2, cel-
ková plocha bytu 48,25 m2. Pro-
hlídka 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 výpo-
čet nájemného 28,88 m2, celková 
plocha bytu 31,20 m2. Prohlídka 
15.1. ve 14.15–14.30 hodin a 16.1. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 47, I. kategorie, 10. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 37,23 m2, celková plo-
cha bytu 38,57 m2. Prohlídka 15.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 16.1. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 111, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům se nachází v blízkosti centra 
města a nákupních možností. Byt 
s ústředním topením a sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,80 m2, celková plo-
cha bytu 58,80 m2. Prohlídka 17.1. 
ve 14.30–14.45 hodin a 18.1. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 22.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Spojovací 924, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti centra města a nákupních 
možností. Byt s ústředním tope-
ním. Plocha pro výpočet nájem-
ného 50,55 m2, celková plocha 
bytu 53,70 m2. Prohlídka 17.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 18.1. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 22.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 3, I. kategorie, 2. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, vla- 
kové nádraží a kino. Byt s ústřed-
ním topením. V bytě byla prove-
dena generální oprava elektroin-
stalace, rekonstrukce koupelny 
a dodány nové bytové dveře. Plo-
cha pro výpočet nájemného 48,06 
m2, celková plocha bytu 48,06 m2. 
Prohlídka 22.1. v 15.00–15.15 

hodin a 23.1. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 24.1. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateplený 
dům s plastovými okny se nachází 
v blízkosti školy a marketu. Mož-
nost parkování u domu. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 67,15 m2, celková plocha 
bytu 69,02 m2. Prohlídka 22.1. ve 
14 .45–15 .00  ho din  a  23 .1 . 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 24.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 50, I. kategorie, 11. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,37 m2, celková plo-
cha bytu 60,71 m2. Prohlídka 22.1. 
ve 14.30–14.45 hodin a 23.1. 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 24.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 36, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu, zděné bytové jádro, 
sprchový kout. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,68 m2, celková 
plocha bytu 29,65 m2. Prohlídka 
22.1. ve 14.15–14.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 24.1. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 678, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Byt se nachází 
v rohovém cihlovém domě se 7 
byty a malým dvorem. V blízkosti 
domu je park, škola a autobusová 
zastávka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 106,70 m2, celková plo-

cha bytu 107,70 m2. Prohlídka 
24.1. ve 14.30–14.45 hodin a 25.1. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 29.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný dům 
s výtahem a uzavřenou zahradou 
ve Vrbici. Možnost parkování 
u domu. Byt s kuchyňskou linkou 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 40,60 m2, celková plo-
cha bytu 44,35 m2. Prohlídka 22.1. 
v 15.15–15.30 hodin a 23.1. 
v 10.45–11.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.1. v 16.15 hodin. 
Licitace se mohou zúčastnit pou-
ze osoby s omezenou schopností 
pohybu či orientace (tj. zejména 
osoby postižené pohybově, zrako-
vě, sluchově, mentálně či osoby 
pokročilého věku). Podání při-
hlášky do 24.1.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt, který je po celkové 
rekonstrukci, se nachází v třípod-
lažním cihlovém domě s 6 byty 
a dvorem, v blízkosti je park, škola 
a autobusová zastávka. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,30 m2, cel-
ková plocha bytu 63,30 m2. Pro-
hlídka 26.1. v 9.00–9.15 hodin 
a 29.1. ve 14.30–14.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 29.1. v 16.30 
hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Město Bohumín nabízí 
k pronájmu

Dva samostatné prostory o rozloze 98 a 118 m2. Vznikly 
rozdělením bývalé prodejny potravin Trio v Nádražní ulici 
číslo 464. Jde o lukrativní prostory v centru města s bezbari-

érovým přístupem. 

Prostory prošly rekonstrukcí včetně výměny výkladních skříní 
a vstupních dveří. Nachází se naproti tržnici u vlakového nádraží 
s vysokým pohybem obyvatel a mají výbornou dopravní dostup-
nost. Možnost parkování přímo u prodejny, zásobování ze dvora. 
Cenová zóna 1.200 Kč/m2/rok. 

Licitace se koná 24. ledna v kanceláři B101 v budově »B« měst-
ského úřadu. Licitace prodejny o rozloze 98 m2 ve 14 hodin, pro-
dejny o rozloze 118 m2 ve 14.15 hodin. Bližší informace v budově 
»B« městského úřadu, kancelář B107 v přízemí,  596 092 212.
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Maják městské policie
 ● V parku Petra Bezruče řádili dva 

opilí vandalové. Za bílého dne roz- 
hazovali odpadkové koše. Hlídka 
oba výtečníky zajistila a ti pak 
museli způsobený nepořádek 
uklidit. Navíc se ukázalo, že hříš-
níci před řáděním v parku rozbili 
prosklené vstupní dveře bývalého 
učiliště v Masarykově ulici. Za své 
výtržnosti se budou zodpovídat na 
právním odboru městského úřadu.

 ● Večer 14. prosince si strážník 
mimo službu všiml odsouzeného 
muže, po kterém bylo vyhlášeno 
pátrání, a začal ho sledovat. Dal 
echo svým kolegům ve službě 
a hlídka pak hledaného, který se 
vyhýbal nástupu do vězení, zadr-
žela v restauraci v Kostelní ulici.

 ● Pro cigarety si chtěla 15. pro-
since autem zajet řidička v Nové 
Vsi. Měla ovšem už hodně upito 
a jízdu nezvládla. V Opletalově 
ulici vjela peugeotem do příkopu 
a urazila dopravní značku. V opi-

losti se pak rozhodla 
pro svérázné řešení – 
utéct z místa nehody. Po svých se 
jí ale nechtělo, a tak si přivolala 
taxi. K její smůle ale strážníci, kteří 
dorazili k místu nehody, projíždě-
jící taxík zastavili kvůli svědectví. 
K jejich překvapení v něm našli 
i viníka karambolu. Ženu podro-
bili dechové zkoušce a hned bylo 
jasné, proč se rozhodla zmizet. 
Nafoukala přes dvě promile. Pří-
pad si převzala dopravní policie.

 ● V Rybničné ulici v Rychvaldě si 
hlídka 27. prosince odpoledne 
všimla starší paní, která vystoupila 
z auta, zkolabovala a ztratila vě-
domí. Jeden strážník poskytl ženě 
první pomoc a druhý přivolal 
rychlou záchrannou službu. Ještě 
před příjezdem záchranky paní 
nabyla vědomí a začala komuni-
kovat. Sanitka ji pak převezla do 
nemocnice.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín  

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

Z nedobytné krabice 
do dobrých rukou
I otrlými strážci zákona otřásl případ neznámé zrůdy, která 
před Štědrým dnem vyhodila v Rychvaldu poblíž Potoční 
ulice do lesa devět malých štěňat. V zavázané krabici, 
ze které nebylo úniku. Jen díky šťastné náhodě si krabice 
a kňučení všimla rekreační běžkyně a přivolala bohumínské 
strážníky. Malí chlupáčci putovali nejprve do městského 
útulku a následně si je vzali do péče ochránci zvířat.

Štěňata pocházela ze dvou 
vrhů. Dvě byla asi čtyřměsíční, 
zbylých sedm stěží šestitýden-
ních. Byla velmi zanedbaná, až 
na hranici týrání. Nyní už jsou 
naštěstí v dobrých rukou. Ujala 
se jich organizace Neposedné 
tlapky, která nejprve zajistila vete-
rinární vyšetření a pak následnou 
péči. „Štěňata jsou nyní v dočas-
ných domovech u našich dobro-
volníků. Umístili jsme je vždy 
minimálně po dvou, aby nezůstala 
úplně sama,“ potvrdila Michaela 
Řehánková z Neposedných tla-
pek. Dodala, že štěňata jsou stále 
v karanténě, takže si na budoucí 
páníčky ještě musí počkat. „Nyní 
máme ale největší obavy o matky 
pejsků. Proto chceme vypátrat člo-
věka, který se štěňat tak nelid-
ským způsobem zbavil,“ uvedla 
Řehánková. Lidé, kteří by mohli 

v pátrání pomoci, mohou orga-
nizaci kontaktovat na stránkách 
www.neposednetlapky.cz. 

Na týrání zvířat myslí trestní 
zákoník. Tomu, kdo se barbarsky 
zachovák většímu počtu zvířat, 
hrozí až pětiletý trest.  (tch)

Jeden ze zachráněných šestitý-
denních chlupáčků v dočasné 
péči. Foto: Michaela Řehánková

Saunová noc, kterou po-
řádá aquacentrum v noci 

z 12. na 13. ledna se setkala s obrovským zájmem. Po vstupenkách se jen zaprášilo. 
Aquacentrum se omlouvá dalším případným zájemcům, ale lístky už jsou vyprodané 
a kapacita saunového světa je zaplněna. Vzhledem k enormní poptávce pořadatelé 
zvažují, že podobnou akci v budoucnu zopakují.  (red)

Saunová noc vyprodaná

Hafani mohli zbaštit »kolekci« ze stromku

Týden před svátky bylo v psím útulku v Šunychlu živo. Milovníkům zvířat 
nejsou hafani bez domova lhostejní a 17. prosince jim uspořádali »Vánoce 
v útulku« s rozdáváním dárků. V pětileté historii akce byla účast štědrých 
»Ježíšků« největší, dorazila více než stovka dobrých lidí.

„Taková účast mne velmi mile překvapila. 
A neméně dárky, které lidé přinesli. Spoustu 
granulí, dek, konzerv a pamlsků,“ uvedla Rad-
ka Matonogová, organizátorka setkání. A pro-
tože bylo vánoční, nemohl chybět nazdobený 
stromek. Kromě baněk i jedlými kostičkami. 
A stejně jako si děti pochutnávají na kolekcích, 
i chlupáči mohli nakonec výzdobu zbaštit. Nej-
větší radost jim ale udělali návštěvníci tím, 
že je vzali na procházku. „Počasí bylo ideální 
a všichni pejsci se mohli proběhnout po louce. 
Někteří i opakovaně,“ dodala Matonogová.

Šunychelský útulek přijímá materiální po-
moc veřejnosti celoročně. A lidé z Bohumína 
naštěstí nejsou lhostejní. Před několika týdny 
se jedna mladá žena rozhodla, že si nechá 
ostříhat dlouhé vlasy a za peníze, které z jejich 
prodeje utržila, nakoupila psí krmivo a také 
dezinfekční přípravky. Tímto originálním 
způsobem věnovala němým tvářím pomoc 
v hodnotě pěti tisíc.

Loni prošlo bohumínským útulkem 146 psů, 
z toho se jich dosud podařilo 142 vrátit původ-
ním majitelům nebo předat novým rodinám. 

„83 psů bylo 
přímo z Bohu-
mína, dalších 
54 putovalo do 
útulku z Rych- 
valdu a devět 
z Dolní Lutyně,“ sdělil Tomáš Průšek z rad-
ničního odboru životního prostředí a služeb.

Zájemci o čtyřnohého kamaráda si ho mohou 
osvojit za symbolický stokorunový poplatek. 
Pokud si zvíře z útulku vezme Bohumíňák, 
další dva roky nemusí hradit místní poplatek 
ze psů. 

Zařízení má kapacitu šestadvaceti psů a je 
téměř nepřetržitě plné. Provozuje jej město 
a za jeho provoz platí zhruba 600 tisíc ročně.

(tch, balu)

Foto: Radka Matonogová
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Dívky se předvedly v trikotech, kluci s činkami
V předvánočním čase pořádá Školní 
sportovní klub při Gymnáziu Františka 
Živného soutěže pro bohumínské 
školáky. Prvním z nich byl 4. prosince 
Vánoční aerobik. Soutěže se zúčastnilo 
šestadvacet mladších a stejný počet 
starších žaček ze tří základních škol 
a gymnázia. 

Dívky musely dát do úvodních sestav v tě-
locvičně gymnázia vše, co se v nich skrývalo, 
protože jen osm nejlepších v obou kategoriích 

si mohlo zacvičit ve fi nále. V něm se rozhod-
čím nejvíce líbil výkon Kateřiny Nogové 
(Benešova škola), která vyhrála kategorii 
mladších dívek. Ve starší kategorii uspěly 
Adéla Kalousová (Masarykova škola) a Mar-
kéta Sikorová (gymnázium), které se podělily 
o první místo. Zvláštní poděkování patří or-
ganizátorkám soutěže – Pavle Valuštíkové, 
Gabriele Neidermeier Jelínkové a Simoně 
Zdvomkové, která celou soutěž se žákyněmi 
odcvičila.

Druhou sportovní akcí byl 14. prosince 
17. ročník převážně chlapeckého Vánočního 
silového čtyřboje. Přestože dvě základní ško-
ly své zástupce do bojů nevyslaly, soutěž měla 
slušnou účast šestnácti mladších a dvaadva-

ceti starších žáků.  Celkovým vítězem se stal 
Daniel Agel z Benešovy školy. Vyhrál kate-
gorii mladších žáků a současně se stal abso-
lutním vítězem, když počtem získaných bodů 
ve čtyřech disciplínách převálcoval i starší 
závodníky. Kategorii starších žáků pak vyhrál 
gymnazista Jakub Gryc. V klání týmů se ra-
dovala v mladší kategorii Benešova škola, ve 
starší Masarykova.

Soutěže se v rolích rozhodčích nebo vedou-
cích družstev zúčastnili také bývalí mistři 
republiky v silovém čtyřboji David Král a Ja-
kub Staniek. Nechyběl ani zakladatel soutěže, 
tentokrát hlavní rozhodčí, Kazimír Palka.

Jana NOVÁKOVÁ, 
předsedkyně ŠSK 

Foto: Jana Nováková

»Vánoční kalorie« nechali na dráze
Sportovci z Karvinska, Ostravska, Prahy a manželský pár 
dokonce z australského Melbourne dorazili na sklonku roku 
do parku. Po svátečním debužírování nebylo od věcí spálit 
pár kalorií a tradiční Silvestrovský běh k tomu byl ideální 
příležitostí. 30. prosince proběhl jeho devatenáctý ročník.

Zaběhat si do potemnělého 
parku přišlo 145 závodníků. Nej-
prve se na start postavili ti nej-
menší a postupně se věk běžců 
zvyšoval. 

V dětských kategoriích zvítězili 
Linda Končítková a Lukáš Gurný, 
Nela Juřicová a Mikuláš Dočkal, 
Anna Balážová a Arnan Marášek, 
Oliwia Kaplon a Vojtěch Kulich, 
Klaudie Kulichová a Drazik Kas-
per, Barbora Suchánková a Szy-
mon Lipiński.

V hlavní dospělácké kategorii 
do 35 let slavili vítězství Hana 
Legerská a Oliwier Mutwil, v ka-
tegorii nad 35 let Petra Pastorová 
a Lukáš Mika. Do závodu nad 50 
let se přihlásili jen muži a nej-
rychlejším byl Roman Baláž.

„Počasí bylo ideální a organiza-
ce bezchybná. Rodiče se s dětmi 
nejčastěji fotili u více než dvoume-
trového svítícího sněhuláka, který 
střežil stupně vítězů,“ prohlásil 
organizátor běhu Zdeněk Veselý 

z Atletického klubu Bohumín. 
Nejlepší běžci na stupních vítězů 
obdrželi ryze silvestrovské ceny 
a akci završil ohňostroj.  (red)

Foto: Ondřej Veselý

Žáci střední školy 
zpříjemnili advent

Na konci roku se žáci Střední školy 

Bohumín oboru sociální činnost vypra-

vili na návštěvy. Přivítaly je instituce po-

skytující sociální služby. Jejich klientům 

zpříjemnili maturanti krátkým vystoupe-

ním adventní čas. 

Na programu byly jak známé a tradiční 

koledy, tak i písně novějšího data, které 

žáci nacvičili v hodinách hudební výcho-

vy. Na závěr přidali i malý dárek – kera-

mické zvonečky, které sami vyrobili 

v hodinách výtvarné výchovy.

Nešlo jen o zpívání, ale stejně důležitý 

je i lidský kontakt a zájem o bližního, ke 

kterému by měli být žáci tohoto oboru 

vedeni. Navštívili speciální mateřskou 

školu Slezské Diakonie v Bohumíně i její 

odloučené pracoviště ve Starém Bohumí-

ně. Zde potěšili také obyvatele senior-

ského Domova Cesmína, který provozuje 

Centrum sociálních služeb Bohumín.

Robert HEJDUK

Poděkování za péči
Děkuji zdravotnickému perso-

nálu Bohumínské městské nemoc-
nice, zdejším lékařům, zdravotním 
sestrám a bratrům za starostlivou 
péči. Oceňuji obětavost a lidský 
přístup po dobu mé hospitalizace 
na interně a tříměsíční péči na oddě-
lení LDN1. Přeji celému kolektivu 
oddělení mnoho úspěchů.

Margita DRŽIÁKOVÁ
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Příroda Bohumínska – houby (209)

Hnojník obecný 
(Coprinus comatus)

Hnojník obecný je největším dru-
hem hnojníků, jichž jen v Evropě 
roste asi 150 druhů. Jeho klobouk 
je v dospělosti 2 až 10 centimetrů 
široký, třeň mívá 10 až 30 centimet-
rů dlouhý a 1 až 3 centimetry tlustý. 
Je jedlý a velmi chutný, výborný je 
například ve smetanové omáčce.

Roste od dubna do začátku prosin-
ce v trávnicích, zahradách, parcích, 
světlých lesích a na ruderálních mís-
tech. Plodnice nejsou příliš trvanlivé 
– klobouk se po otevření začne od 
okraje roztékat na černou hmotu. 
Hnojník obecný obsahuje množství 
vitamínů, minerálních látek, důleži-
tých aminokyselin a stopových prvků. 
Díky obsahu vanadu a comatinu se 
využívá při léčbě diabetu. Zvyšuje 
produkci inzulínu, dokáže zbrzdit 
zvýšení hladiny glukózy a také potla-
čit její výkyvy. Navíc zabraňuje tvorbě 
a hromadění cholesterolu v krevním 
oběhu.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příchozí mohli 14. prosince načerpat vánoční atmosféru 
na nádvoří ZŠ ČSA. Tradičně se zde konal vánoční jarmark, 

na kterém byly k zakoupení vánoční dekorace a dárečky. Vyrobili je a dobroty sami upekli žáci školy. Po jarmarku 
následoval adventní koncert s názvem Pohádkové Vánoce. Žáci diváky zaujali svým pojetím písní, tanců a scének. 
Novinkou bylo vystoupení Jak se slaví Vánoce v cizích zemích, které přiblížilo svátky například v Itálii, Africe a dalších 
místech. Vyvrcholením pak bylo taneční představení žáků devátých tříd a vystoupení školního sboru s kapelou. 
Děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za příjemně strávené odpoledne a těšíme se zase za rok.

Michaela ŠEBESTOVÁ

Jarmark a vánoční vystoupení

Adventní charitativní koncert v kostele
V sobotu 16. prosince se ve farním kostele Naro-

zení Panny Marie ve Starém Bohumíně čtvrtým 
rokem uskutečnil adventní charitativní koncert. 
Příspěvky z dobrovolného vstupného organizátoři 
věnovali malé Natálce, kterou po narození postihla 
mozková obrna. 

„Pozvání k vystoupení přijala Eva Henychová, která 
svými písněmi s kytarou oslovuje lidi všeho věku, 
ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající. 

K velkému překvapení přijel zahrát i písničkář Jan 
Kryl, mladší bratr zesnulého Karla Kryla,“ uvedl Jan 
F. Teister, předseda pořádajícího spolku Přátel 
bohumínské historie.

Štědří návštěvníci koncertu věnovali formou dobro- 
volných příspěvků částku 7.600 korun. Ta pomůže 
při nákupu speciálního přívěsného vozíku za kolo, 
aby mohl otec s Natálkou provozovat cykloturistiku.

 (red)

Foto: Ingrid Weissmann

Bohumínská knihovna ocenila 18. prosince nejpilnější 
čtenáře uplynulého roku. Slavnostní setkání se konalo 
přímo v bibliotéce. Prvenství v kategorii dospělých 
obhájila rychločtenářka Stanislava Hloušková, která 
si za rok vypůjčila úctyhodných 637 knih. 

Po Stanislavě Hlouškové navště- 
vovali nejčastěji dospělé oddělení 
knihovny Jaroslava Bučková (434 
výpůjček) a Walter Jaworski (308). 
První příčky v dětské kategorii 

ovládla výhradně děvčata. V no-
vobohumínské knihovně byla 
jako doma Laura Malinovská, 
která si půjčila 153 knih. Pouze 
o jednu méně měla na kontě Ja-
roslava Švábenská ve Starém Bo-
humíně. Ve Skřečoni byla nejpil-
nější Hedvika Gebauerová (137) 
a v Záblatí Marta Lučanová (91).

„Diplom a dorty za nejvíce vý-
půjček v rámci rodiny získali Bal-
carovi a Mrázkovi. Kryštofa Bal-
cara a Karla Kolebače jsme navíc 
pasovali na krále pohádkové říše. 
Každý získal ručně vyrobenou koru-
nu a žezlo,“ uvedla vedoucí knihov- 
ny Magdaléna Fedorowiczová.

Bibliotéka na setkání ocenila 
také vítěze dětské soutěže Lovci 
perel, v níž školáci čtou předem 
dané knihy. Nestačí si je pouze 
půjčit, v textu se totiž ukrývají 
odpovědi na otázky, které musí 
soutěžící následně zodpovědět 

Knihovna ocenila nejlepší čtenáře a »lovce«

a splnit úkoly. Roční snažení vy-
neslo na první místo a zisk table-
tu pro vítěze Lauru Malinovskou. 
Další příčky obsadily Maruška 
Gallíková a Adélka Mrázková. Ve 
Skřečoni byla nejlepší »lovkyní« 
Zuzana Šimková. „Vítězům gratu-
lujeme a přejeme hodně zdaru 

v dalším čtení. Děkujeme fi rmám 
Gigatech a Café Bastien, které spon-
zorovaly část cen,“ dodala Fedoro-
wiczová s tím, že na závěr setkání 
si mohli všichni vychutnat kulturní 
vsuvku v podání bohumínských 
hudebníků Oty Maňáka a Davida 
Van Coppenolle.  (red) 

V tělocvičně Benešovy školy se 27. ledna od 9 hodin uskuteční Yoga dopoledne. Předcvi-
čovat budou Míša Lalíková a Jolanda Burová. Na závěr proběhne tombola. Vstupné je 130 

korun pro členy klubu, 200 pro nečleny, 250 na místě. Akci pořádá Aerobic club Bohumín, www.aerobikbohumin.net.

Dopoledne s jógou

Foto: Magdaléna Fedorowiczová
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LEDEN

Město zasáhly arktické mrazy. V byto-
vém domě ve Slezské ulici zamrzla kotelna, 
v rodinném domku v Poděbradově ulici 
potrubí a došlo k výbuchu kotle. Vše se 
obešlo bez následků na zdraví či životech. 
Za velmi mrazivého počasí probíhala i tří- 
králová sbírka a hlavní koledovací den 7. 
ledna bylo devatenáct stupňů pod nulou.

Děti šesti základních škol vyrazily v rám- 
ci projektu Usměvavé lyžování do hor. 
Každému dítěti přispělo město na lyžo-
vání částkou 500 korun. Na měsíční kúru 
na hory mohli vyjet i astmatici a alergici, 
neboť pro ně radnice rezervovala léčeb-
ny v Metylovicích a Zlatých horách.

Úspěch slavil první česko-polský sva-
tební veletrh, který se konal Pod Zele-
ným dubem. Na šest set návštěvníků 
obdivovalo zejména dekorace, šperky či 
šaty. Součástí »Svatby na hranici« byla 
módní přehlídka, ukázky líčení i kadeř-
nických služeb a budoucí novomanželé 
si mohli vybrat snubní prstýnek a okoš-
tovat svatební menu.

ÚNOR

Na náměstí T. G. Masaryka proběhl 
první farmářský trh. Celkem se »Slez-
ských rynků« v průběhu roku konalo 
deset. Veřejnost uvítala zejména mož-
nost nákupu pochutin bez konzervantů 
a potravin vyrobených podle původních 
receptur. 

Žákyně Masarykovy školy a členka sou- 
boru Radost & Impuls Klára Olszowská 
(13) zvítězila v klání Dívka roku. Šlo o zá-
kladní kolo celostátní postupové soutěže, 
kterou pořádal dům dětí a mládeže. 

Městský kronikář Zdeněk Veselý do-
končil kroniku za předcházející rok. Píše 
ji ručně od roku 2001 a kromě městských 
událostí zde zachycuje dění v Česku 
i záležitosti celosvětového charakteru. 
Součástí každé jeho kroniky je vtipný 
veršovaný epilog, shrnující hlavní aktivi-
ty, jež se udály během roku. 

BŘEZEN

Taneční soubor Radost & Impuls slavil 
vystoupením v kině pod názvem Namaluj 
motýla své 35. narozeniny. Za dobu svého 
působení se může chlubit tituly mistra 
republiky, Evropy a vicemistra světa v dis-
ciplínách show, modern a jazz dance. 

Osmatřicet nadaných malých pěvců 
se zúčastnilo přehlídky lidových písní 
pro děti od šesti do patnácti let Zpěvá-
ček. Zázemí městskému kolu poskytl 
Salon Maryška. Do regionálního kola 

soutěže do Karviné z něj postoupilo šest 
sólistů a jedno duo. 

Halové soutěže mladých hasičů v Pe-
trovicích u Karviné se zúčastnila omladi-
na ze Skřečoně. Jejich tým v minulých 
ročnících dvakrát zvítězil a v bitvě šest-
nácti družstev obhájil v kategorii mlad-
ších žáků své prvenství. A protože po 
hattricku vítěz získává pohár natrvalo, 
zdobí už tato trofej jejich klubovnu. 

DUBEN

Bohumínská městská nemocnice ote-
vřela centrum léčby bolesti, které zde 
zatím fungovalo ve zkušebním provozu. 
Služby jsou určeny zejména pacientům, 
kteří se potýkají s dlouhodobou chronic-
kou bolestí, ať nádorového či nezhoub-
ného původu. 

Do modernizace chladicí technologie 
se pustili na zimním stadionu. Stávající 
systém po čtyřicetiletém provozu doslu-
hoval, což bylo znát na kvalitě ledu. 
Nová technologie je úspornější, neboť 
při stejné spotřebě energie se výkon 
zvýší o dvacet procent. Současně je 
i bezpečnější, protože se při chlazení 
sníží množství čpavku. 

KVĚTEN

 1. května 1847 přijel po Severní dráze 
císaře Ferdinanda do Bohumína první 
vlak. 170. výročí významné události při-
pomněl příjezd historického parovlaku. 
V něm cestoval představitel císaře s rodi-
nou a pasažéři v dobových kostýmech. 
Na nádraží je přivítali členové spolku Ma- 
ryška v replikách bohumínských krojů. 

Okrskovým kolem v požárním sportu 
začala hasičská soutěžní sezona. Šest 
týmů dobrovolných hasičů se utkalo na 

stadionu u školy ČSA v běhu s překážka-
mi a hasičském útoku. Z vítězství se ra-
dovali hasiči z Vrbice, druhý byl Starý 
Bohumín, třetí Šunychl. Soutěž ozdobily 
dva ženské týmy z Kopytova a Záblatí.

V místě původního fotbalového sta-
dionu na Faji vznikl nový adrenalinový 
areál. Slavnostní otevření skateparku, 
který se nachází na ploše po bývalé na-
fukovací hale, si nenechalo ujít přes šest 
stovek diváků. Ti se zatajeným dechem 
sledovali špičkové kousky jezdců. 

Začalo přepojování sedmi městských 
domů v Mládežnické a Dělnické ulici ve 
Skřečoni na teplovod z dětmarovické 
elektrárny. Stavební zásahy probíhaly 
také v bytech, budovaly se nové rozvo-
dy a ve většině bytů došlo k proměně 
koupelen. V lokalitě pak následovala 
obnova veřejných ploch.

Jednadvacátý ročník Běhu ulicemi 
města doznal změn. Organizátoři změřili 
moderní technikou celý okruh a posu-
nuli místo startu. Zavedli zcela novou 
délku trati pro dospělé, která činí jednu 
míli, tedy 1 609 metrů. U některých 
z 333 běžců se zkušebně testovaly elek-
tronické čipy, které zaznamenávají 
proběhnutí cílem. 

ČERVEN

Saunový svět aquacentra se rozrostl 
o nový srub, který pojme až dvacet lidí. 
Tato finská sauna ze sibiřského cedru 
má rozlohu pětatřicet metrů čtverečních 
a o správnou teplotu se zde starají nejen 
vnitřní kamna, která se při saunových 
rituálech polévají vodou, ale také krb. 
Saunový svět navštíví ročně kolem třice-
ti tisíc lidí.

Prestižní sportovní událost hostil skře-
čoňský areál v Gliňoči. Už od roku 1978 
se zde pravidelně scházejí týmy žáků 
šestých až devátých tříd a soutěží 
v dlouhých štafetových bězích. Z vítěz-
ství se tentokrát radovala Masarykova 
škola, druhou příčku obsadila ČSA a třetí 
skřečoňská škola. 

945 žáků místních základních škol, 
gymnázia a základní školy z Rychvaldu 
se postaralo o další zápis do České knihy 
rekordů. Školáci zaplnili náměstí T. G. 
Masaryka a současně prováděli rytmic-
kou hru na tělo Bim bam bidi.

Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC) se pustila do rekonstrukce vý-
pravní budovy nádraží. Opravovala stře-
chu a poškozenou fasádu. Nezávisle 
probíhala také obnova bočních schodů 

ocelové lávky pro pěší. Restaurovaly se 
zachovalé prvky, ty vysloužilé nahradily 
repliky. 

ČERVENEC

Proběhla očista zadního traktu pa-
mátkově chráněné budovy radnice. Spe-
cialisté zbavili cihly nečistot, pak je che-
micky ošetřili. Nahradili také stovky 
poškozených cihel a vytmelili spáry. 
Součástí byla také výměna oken, ta pů-
vodní nahradilo 77 věrných replik.

V rámci česko-polského projektu Bo-
humína, Krzyżanowic a Šilheřovic vy-
rostla třináct metrů dlouhá lávka nad 
Orlovskou stružkou u Vrbického jezera. 
Na druhém konci jezera vznikla další 
osmimetrová lávka, která spojila pane-
lové parkoviště s cyklostezkou na proti-
povodňové hrázi.

Konal se osmý ročník Prázdninového 
kolotoče. Měsíční projekt pro děti při-
pravila městská agentura K3 s místními 
spolky. Aktivity se konaly každý den na 
jiném místě pod záštitou jiné organiza-
ce. Slavnostního zahájení kolotoče se 
zúčastnilo čtyři sta dětí, na jednotlivé 
akce docházela asi padesátka školáků. 

SRPEN

Desítky malých i velkých pivovarů 
představily v Hobbyparku svou produk-
ci během Pivních slavností. K ochutná-
vání pěnivého moku hrály kapely FiHa, 
Kapriola a Kreyson Memorial, hvězdami 
večera byli Xindl X a Těžkej Pokondr. 
Součástí programu byla i ekologická 
akce pro děti.

Po dohodě s krajským úřadem a ma-
jitelkou přešla soukromá mateřská škola 
v Tovární ulici pod křídla města. Školka, 
která si říká »Pastelka«, působila dvacet 
let v městském objektu, byla ale soukro-
má. Po převodu se stala součástí Bez-
ručovy školy.

Interna Bohumínské městské nemoc-
nice se po měsíční odstávce opět ote-
vřela veřejnosti. Důvodem uzavření byla 
obměna personálu, především lékařů. 
Oddělení se podařilo personálně stabi-
lizovat. Zmodernizovaná interna dispo-
nuje ambulancí pro dospělé a lůžkovou 
částí s jednotkou intenzivní péče. 

Města, fi rmy či party kamarádů vytvo-
řily týmy, které se utkaly na Odře. Ve 
Starém Bohumíně se konal šestý ročník 
závodů dračích lodí. Ze čtrnácti posádek 
vybojovala vítězství Loděnice Karviná, 
druhý byl dolnolutyňský Nerad a třetí tým 
Našrot, vítěz předchozích dvou ročníků.

V průběhu deseti let se městu podaři-
lo zrekonstruovat všechny školní dvory. 

JAKÝMI UDÁLOSTMI ŽIL BOHUMÍN
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Posledním byl zahradní areál bývalé pol-
ské školy v Masarykově ulici, nyní malé 
Benešovy školy. Zahrada dostala lezec-
kou stěnu, sportovní plochu s umělým 
trávníkem, basketbalové koše, zastřeše-
nou terasu a ohniště s posezením. 

ZÁŘÍ

Na jevišti kina se rozdávalo Deset růží 
pro Boban. Bohumínské ochotnické di-
vadlo totiž slavilo 10. narozeniny a divá-
kům nabídlo průřez svou tvorbou. Parta 
nadšenců začínala pohádkami, pak se 
vrhla na komedie a po rozšíření souboru 
o hudební sekci začaly vznikat humorně 
laděné muzikály. 

Zabíjačkový, mexický, maďarský i klo-
kaní. Třináct kuchařských družstev se 
v hasičské zahradě v Šunychlu pustilo 
do vaření poctivého kotlíkového guláše. 
Konal se tady druhý ročník Gulášfestu. 
Dobroty, které uvařili amatéři i profe-
sionálové, přilákaly na akci zástupy 
strávníků.  

Charita Bohumín si připomněla dva-
cet let své existence a při této příležitos-
ti připravila program pro veřejnost. Cír-
kevní organizace uspořádala besedu, 
koncert a den otevřených dveří svých 
zařízení - denního centra a noclehárny 
pro bezdomovce, občanské poradny 
a domova důchodců.

Kvůli živočichům, kteří na jaře vyvá-
dějí mladé, se na září přesunulo konání 
čtvrtého ročníku Bohumínského ca-
nicrossu neboli běhu se psem. Ve skře-
čoňském Gliňoči soutěžilo jednapadesát 
závodníků se svými čtyřnohými parťáky. 
Nejrychlejší běžci zdolali trať dlouhou 
2 800 metrů za osm minut.

Bohumín byl centrem republikového 
Národního dne železnice, protože zdejší 
trať a stanice slavily 170. výročí. K vidění 

bylo více než třicet historických lokomo-
tiv, které vynikly zejména při večerní 
světelné show. Součástí byly také parní 
jízdy, kinematovlak či pojízdné železni-
čářské muzeum. Jedinou vadou na kráse 
oslav byl chlad a déšť.

V podzemí domu Pod Zeleným du-
bem zahájily provoz pivní a hudební 
lázně. Tvoří je infrasauna a dvě místnos-
ti s vanami. V nich se používá receptura 
ze sladiny a sladových produktů. Pivo, ve 
kterém se návštěvníci nekoupou, ale jen 
ho popíjejí, dodává minipivovar Skře-
čoňský žabák.

Aquacentrum mělo třítýdenní výluku. 
Kromě pravidelné očisty a servisu probí-
hala také rekonstrukce vestibulu. Ten po 
bezmála třinácti letech intenzivního 
provozu zásah potřeboval. Nová je dlaž-
ba, podoba vodního baru a především 
pokladny. V hale vznikly také dvě odpo-
činkové zóny. 

ŘÍJEN

Na stadionu u ZŠ ČSA, domovské scé-
ně pořádajícího AK Bohumín, se konala 
Velká cena Bohumína v běhu na 60 
metrů a ve skoku o tyči. V této disciplíně 
padl rekord stadionu, Michal Stuchlík 
zdolal laťku ve výšce 450 centimetrů. 
Atletický mítink si nenechalo ujít jedna-
devadesát sportovců.

V Hobbyparku si dala dostaveníčko 
strašidelná cháska. Děti i jejich rodiče 
v maskách přišli oslavit Halloween. Če-
kal je zábavný program se soutěžemi 
a lampionový průvod. Účastníci také 
vytvořili patnáctý bohumínský rekord 
– nejvíce lidí na jednom místě s refl exní 
páskou na ruce. Bylo jich 735.

Pěší a cyklistický výlet završil projekt 
»Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům 
pohraničí«, jehož smyslem bylo zpří-
stupnění atraktivních míst. Dvanáct set 
účastníků absolvovalo trasy dlouhé 12, 
13 a 21 kilometrů. Turisté plnili soutěžní 
úkoly a navštívili nové stavby včetně roz-
hledny na polské straně meandrů Odry.

Bohumín si připsal další dvojité 
prvenství v celorepublikové Plavecké 
soutěži měst. Zvítězil v počtu účastníků 
– 1 095 plavců – i celkovém zisku bodů, 
které na stometrové trati vybojovali. 
Celostátního klání, které má pětadva-
cetiletou tradici, se Bohumín zúčastnil 
pojedenácté a připsal si na konto už 
osmé vítězství.

Krajská rada seniorů uspořádala pro 
zástupce organizací, které sdružují dříve 
narozené, návštěvu kulturních památek. 
Vyvrcholením byl společenský večer 
s udílením cen. Jednu obdržel i Senior 

klub Bohumín. Byl nejaktivnějším spol-
kem v kraji za uplynulý rok.

Bohumínští vzpěrači mají další cen-
nou oddílovou trofej, obsadili druhé 
místo v I. lize. Tým SKV Bonatrans Bohu-
mín navázal na úspěchy z uplynulých 
let. V roce 2014 a 2015 vybojoval v nej-
vyšší lize mužských družstev dva mis-
trovské tituly, v letech 2016 a 2017 získal 
titul vicemistra.

LISTOPAD

Hala Bosporu poskytla zázemí pro 
konání sportovních her mateřských škol. 
Zapojilo se jedenáct mateřinek z Bohumí-
na, Rychvaldu, Dolní Lutyně a polského 
Zabełkówa. Patronkami her byly atletky 
Taťána Kocembová s dcerou Janou Sla-
ninovou.

V kraji proběhlo mezinárodní cvičení 
profesionálních hasičů Czech Modex. 
Účastnily se jej týmy z Polska, Rumun-
ska, Itálie, Holandska, Litvy a Lotyšska. 
Jedním z dějišť cvičení bylo Vrbické je-
zero, kde ekipa polských hasičů trénova-
la vysokokapacitní čerpání. 

Mladí dobrovolní hasiči z celého Kar-
vinska se zúčastnili třetího ročníku po-
hárové soutěže v požárním sportu Hala 
Bohumín. Tři štafetové disciplíny plnilo 
čtyřiadvacet týmů. V kategorii mladších 
žáků vybojovalo vítězství Těrlicko-Hradi-
ště, mezi staršími Havířov-Město.

O titul Bohumínská superstar se na 
pódiu kina ucházelo čtyřiadvacet mla-
dých zpěváků. Vyzpívala si ho osmnác-
tiletá studentka gymnázia Bára Lukšová. 
Do sedmého ročníku pěvecké soutěže se 
přihlásilo čtyřiapadesát zpěváků, z nichž 
porota v předkole vybrala fi nalisty.

Bohumínští zastupitelé jako jedni 
z prvních v republice schválili rozpočet 
pro příští rok. Město bude hospodařit se 
750 miliony, přičemž téměř 160 milionů 
půjde do investic. Nejvíce prostředků 

vyčlenil Bohumín na bydlení a na soci-
ální oblast. 

Dům dětí a mládeže, který zastřešuje 
na šedesát kroužků, si připomněl 45. 
výročí založení. Původně jako dům pio-
nýrů vznikl v budově ve Vrchlického ulici. 
Poté se stěhoval do Starého Bohumína, 
kde fungoval dvacet let. Od roku 1994 
má zázemí v Janáčkově ulici za parkem 
a je příspěvkovou organizací města.

 K zemi šly dva vybydlené domy v Je-
remenkově ulici. Cihláky v neatraktivní 
lokalitě byly zdevastované a přes rok prázd- 
né. Šlo o takzvané mistrovské domy z kon-
ce 19. století u pudlovských drátoven. 

Tři tisíce závodníků z třiatřiceti zemí 
tančily na mistrovství světa v show dance 
v německé Riese. Bohumín zde zastupo-
val soubor Radost & Impusl. Jeho sólista 
Václav Zembinský (10) vybojoval titul 
mistra světa a spolu s Pavlínou Suchán-
kovou (11) obsadili druhé místo s duem. 

PROSINEC

Už deset let mohou Češi bez kontrol 
na hranicích cestovat do pětadvaceti 
evropských států. V prosinci uplynulo 
desetiletí od chvíle, kdy se zvedly závory 
a Česko se stalo součástí schengenské-
ho prostoru. Bohumíňáci využívají pře-
devším volný pohyb do Polska, kam 
jezdí za nákupy a turistikou. Aktivně 
spolupracují i obce z obou stran hranice.

V sále Pod Zeleným dubem proběhlo 
ocenění úspěšných žáků a studentů, kte-
ří obsadili přední příčky v okresních, 
krajských a celostátních soutěžích. Měs-
to prostřednictvím akce »Talent roku« 
myslí už šestnáct let na šikovné školáky, 
kteří bodují díky svým znalostem, umě-
leckému a sportovnímu nadání nebo 
šikovným rukou. 

Čtrnáct medailí, z toho čtyři zlaté, při-
vezl Plavecký klub Bohumín z poháru 
České republiky desetiletého žactva 
v Karviné. Byl tak nejúspěšnějším z jed-
načtyřiceti klubů z Moravy, Slezska 
a východních Čech. V barvách Bohumína 
plavalo sedm závodníků, kteří absolvo-
vali pětatřicet startů.  (red)

Foto na dvoustraně: Pavel Čempěl

V ROCE 2017
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My musíme jít dál. Musíme zodpovědně a odborně 
připravit město pro moderní život
Milí spoluobčané a přátelé,
právě jsme zhodnotili další uplynulý rok našeho života, naší práce a všech prožitých 
chvílí radostí, starostí  i smutku osobně u každého z nás. Každý z nás to máme různě 
nastaveno, avšak to, co máme společné, je prostředí, ve kterém žijeme, veřejná místa 
a okolí, která vnímáme a umíme jejich podobu do jisté míry i ovlivnit a upravit, 
a možná také veřejné služby, které takřka denně využíváme. 

Čas od času jsme samozřejmě s něčím nespoko-
jeni, a je moc dobře, když se neobáváme o tomto 
dát veřejně znát svůj názor. Je ho totiž někdy zapo-
třebí velmi slyšet, protože případné „ticho hlasu 
lidu“ pak historicky vede k přesvědčení, že je vše 
naprosto ideální a lépe již být nemůže, že se vše 
děje jen správně a v souladu s naším obecným bla-
hem, a to jak na úrovni státu, tak v našem případě 
především i našeho města. Mnozí lidé, obzvláště na 
řídících pozicích jsou totiž ješitných povah a nejlépe 
by chtěli slyšet na sebe jen samou chválu, což po 
čase samozřejmě vede k přesvědčení naprosté ne-
omylnosti v jejich jednání, chování i rozhodování, 
i když zjevně chybují, což se týká i správy věcí veřej-

ných. Je poté ale otázkou, zda jiný názor tito chtějí 
vůbec slyšet, přestože by byl třeba užitečným jen 
zčásti, nebo čas by dal této užitečnosti za pravdu. 
Správa věcí veřejných, stejně tak správa městských 
fi rem zajišťujících např. komunální služby, zdravot-
nictví, sport a kultura v našem městě je bezpochyby 
věcí složitou a náročnou a nepochybně se i týká 
každého z nás. Proto zastáváme názor, že by tato 
správa měla být vždy řešena odborně a týmově, 
a takto stejně i uplatňována, bez vlivů jejího silové-
ho prosazování prostou většinou hlasů té či oné 
politické strany obzvláště na komunální úrovni.  

Jsme přesvědčeni o tom, že žijeme v relativně 
příznivém veřejném prostředí města, kde bylo v mi-

nulém období pro jeho obyvatele vykonáno hodně 
dobrých věcí.  Nemůžeme však jen tak spát nebo 
čekat. My musíme jít dál. My musíme zodpovědně 
a odborně připravit město pro moderní život, mo-
dernizovat bydlení nejen navenek, ale také zevnitř, 
měli bychom být nápomocni při vytváření zajíma-
vých a platově odpovídajících pracovních příležitostí, 
a tím více umožnit seberealizaci dalším generacím. 
S tímto samozřejmě souvisí zásadní priorita v tom, 
aby nám zejména ti schopní a pracovití z města dále 
již neodcházeli. Přeji proto nám všem do dalšího 
období hodně zdaru v tomto našem konání, a sou-
časně i velké poděkování všem, kteří se nebojí při-
ložit ruku ke společnému veřejnému dílu. 

Pohodový rok 2018 Vám všem 
Ing. Václav POLOK, NEZÁVISLÍ, Bohumín             

Vřelé díky všem aktivním Bohumíňákům
Vážení spoluobčané,
především mi dovolte, abych Vám 
jménem místní organizace ČSSD 
v Bohumíně a jejich členů 
poděkoval za dlouhodobou 
podporu a popřál mnoho 
úspěchů v roce 2018.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 
nedopadla ČSSD dobře a po pravdě, 
není se co divit. Na celostátní úrovni si 
nevedla nejlépe, a to bez ohledu na sku-
tečnost, že Česká republika dosáhla 
v mnoha ohledech dobrých výsledků. 
Když to hodnotíme z pohledu nás, zá-
stupců obcí, kteří v nich žijeme a musí-
me řešit každodenní problémy občanů, 
tak někteří ministři selhali. Vládě se nepo-
dařilo pohnout s problémem ubytoven 
a zneužívání dávek. Uprchlíky v republi-
ce naštěstí nemáme, ale lidé mají obavy 
o bezpečnost. Ministerstvo dopravy ne-
udělalo žádný krok k přípravě obchvatu 
Skřečoně. Místo opravy hrbolaté dálnice 

se se zhotovitelem soudí. Ministerstvo 
financí zrušilo finanční úřady, budova 
zůstala prázdná a všichni musí dojíždět 
do Karviné a také s nelegálními kvízoma-
ty nic nedělá. Ministerstvo životního pro-
středí se chystá zdražit nakládání s odpa-
dy. Dotační tituly jsou složité. Celkově 
přibylo administrativy. Na tom se shod-
neme se zástupci ostatních obcí bez 
ohledu na stranickou příslušnost. 

Věřím však, že se v Bohumíně nemáme 
zač stydět. Letos na podzim proběhnou 
komunální volby. A s optimismem se na 
ně těšíme, protože jen v nich můžeme 
obdržet vysvědčení za čtyřleté období 
i dlouhodobou činnost ve vedení města. 
Ze zkušeností z minulých voleb ale víme, 
že s jejich blížícím se termínem se vyrojí 
ti, kteří pro město sice nic neudělali, ale 
budou kritizovat vše, a to jen proto, aby 
se zviditelnili. Na mnohé věci můžeme 
mít rozdílné názory a ne vše se podaří, 
ale s překvapením vždy čteme třeba na 
sociálních sítích, co může někomu vadit. 

Jeden příklad za všechny. Dvacet let se 
tisíce Bohumíňáků scházejí přátelsky na 
Štědrý večer na náměstí a najednou se 
najde někdo, kdo vyhrožuje správním 
řízením, když v deset večer nebude klid. 
Přiznám se, že v takových chvílích jako 
balzám na duši působí, když vidím Vás 
Bohumíňáky, jak se spokojeně a tiše 
v hloučcích na štědrovečerním setkání 
bavíte téměř do půlnoci, když se projdu 
v létě Hobbyparkem a vidím spokojené 
stovky maminek s dětmi, anebo když se 
projedu na kole městem a vidím, co vše 
se v Bohumíně změnilo (a z profesionál-
ní deformace bohužel vidím i to, co by 
mohlo být ještě lepší, kde je třeba něco 
uklidit, který chodník opravit…).

Chci jasně sdělit, že s kritikou počítá-
me a jsme připraveni na věcnou diskuzi 
o skutečných problémech Bohumína. 
Uvítáme i pomoc při řešení. Kdo nahlásí 
jakoukoliv závadu na webu města, po-
máhá ji odstranit. Každá ruka je vítána. 
Kdo může a je ochoten pomoci, ať po-

může. Kdo se chce jen vykecat, ať kecá. 
Kdo se chce jen zviditelnit, ať píše. My 
však ze všech minulých voleb víme, že 
Bohumíňáci se rozhodují podle výsledků 
práce ve městě. U nás nebude kandido-
vat ani Babiš, ani Sobotka, ani Filip, ani 
Kalousek. V Bohumíně budou kandido-
vat lidé, kteří tady žijí. A buď je za nimi 
vidět práce, anebo není.

Milí spoluobčané, mí kolegové mne 
požádali, abych se v Oku podělil o tyto 
naše pocity. A já bych se chtěl podělit 
i o pocit osobní. Mám Bohumín rád, za ty 
roky mi přirostl k srdci, podle mé rodiny 
dokonce až moc a na její úkor. Ale když 
člověk může dělat práci, která jej baví 
a kde má možnost vidět osobně i výsled-
ky, má skvělé „spolupracovníky" – vás, 
občany Bohumína – je to dar, který ne-
potká každého. A pak přežije i to nepří-
jemné, co je s tím spojeno. 

Lidé se mne začínají stále častěji ptát, 
jestli budu kandidovat na starostu. Do-
stanu-li opět důvěru svých kolegů, pak 
ano. S naším týmem ano. A to za ČSSD. 
Za BOHUMÍNSKOU ČSSD. 

Petr VÍCHA, starosta (ČSSD)

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 20. ledna 2018 od 9 do 12 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

79-41-K/41 Gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium

Délka studia

4 roky

8 roků

Nabízené studijní obory

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci gymnázia.
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Den otevřených dveří – 24. ledna 2018, 8:30 – 17:00 hod.

Nevíš, kam po základce? NAŠE ŠKOLA –
VAŠE BUDOUCNOST

PROČPROČ NĚKTERÉ ŽENY ODMÍTAJÍ MAMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ?
Domnívají se, že se jich toto onemocnění netýká

Značná část žen má mylnou představu, že onemocnění rakovinou prsu hrozí 

pouze ženám, které mají v rodině zvýšený výskyt této nemoci. Pravda je ale 

taková, že jen jedna třetina z žen, které nádorem prsu onemocní, mají příbuz-

ného s nádorem prsu v rodině. Dvě třetiny žen naopak nikoho s tímto one-

mocněním v rodině nemají, a přesto nádorem prsu onemocní.  Rakovina prsu 

je nejčastější zhoubný nádor u žen.   Během života onemocní tímto nádorem 

každá osmá žena.  Proto se tato nemoc může týkat opravdu každé ženy.

Bojí se vyšetření
Mnohdy se ženy bojí rentgenového záření, jindy se obávají stlačení prsu 

a bolesti. Vyšetření je prováděno na akreditovaných pracovištích, které dispo-

nují moderními plně digitálními přístroji s velmi nízkou dávkou tzv. měkkého 

záření. Při vyšetření mamografem dostane žena dávku záření, jakou v běžném 

životě obdrží za 4,5 dne z přírodních zdrojů.  Radiační zátěž klientky je tedy 

minimální a samotné vyšetření je možné provést šetrně a prakticky bezbolestně 

díky modernímu přístroji a citlivému přístupu zkušených radiologických asis-

tentek.

Myslí si, že postačí vyšetření

pomocí ultrazvuku

Ultrazvukové vyšetření se používá k pre-

ventivnímu vyšetření u žen do 40 let. 

Ženy nad 30 let mají strukturu prsou, 

kterou je nutno prohlédnout mamogra-

fem. Pouze mamografi e dokáže odhalit 

mikrokalcifikace a tyto jsou mnohdy 

jedinou známkou počínajícího nádoru 

prsu. A právě tyto mikrokalcifi kace sa-

motný ultrazvuk neodhalí a proto je 

vyšetření mamografem nenahraditelné.

Screeningové centrum je pro ně tzv. »z ruky«
Ačkoliv je dostatečný počet center, značná část klientek musí za vyšetřením 
dojíždět a strávit tak spoustu času v dopravních prostředcích. Tento diskomfort 
se rozhodla vyřešit ostravská klinika SILESIA MEDICAL, s.r.o. Její Centrum pro 
nemoci prsu nabízí stávajícím i novým klientkám novou službu. Prakticky to 
vypadá tak, že paní si během telefonické objednávky s operátorkou kliniky do-
hodne termín vyšetření mamografem a současně, pokud má zájem o svozovou 
službu, je informována ohledně času a místa kde bude nastupovat. Klientka je 
dopravena osobním vozem až před kliniku a po vyšetření je odvezena zpět na ná 

stupní místo. Tato nová služba je zpoplatněna 100,-Kč za cestu na kliniku i zpět.

Čtyři důvody, pro které by se ženy měly objednat 

k vyšetření prsů na kliniku Silesia Medical v Ostravě!

TERMÍN objednání k vyšetření mamografem je do 14 dnů

KOMFORTNÍ DOPRAVA na vyšetření při využití svozové služby 

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ kliniky včetně vstřícného a empatického

zdravotnického personálu

ODBORNĚ PROVEDENÉ VYŠETŘENÍ, jež pomůže nádor prsu odhalit včas

Kvalitní preventivní vyšetření prsou pomůže nalézt nádor včas, 

tedy v době, kdy většinou není hmatná bulka ani jiná 

známka nádoru. A právě tato časná stadia jsou lépe, 

jednodušeji a úspěšněji léčitelná a ve 

většině případů (téměř 100 %) vedou 

k uzdravení. Převážná část žen však od-

chází domů s úsměvem na tváři, dobrým 

výsledkem v ruce a s klidem na duši.

STAČÍ SE JEN OBJEDNAT 

A VĚNOVAT PÁR MINUT 

DŮLEŽITÉMU PREVENTIVNÍMU 

VYŠETŘENÍ!

Další informace o nabídce kliniky SILESIA MEDICAL, s.r.o. včetně krátké instruktážní sekvence 
zachycující vyšetření mamografem lze najít na stránkách www.silesiamedical.czwww.silesiamedical.cz

Pro objednání na preventivní mamografi cké vyšetření a případného 

odvozu je možno využít: e-mail: transfer.servis@silesiamedical.cz , 

mobil: 733 534 437 nebo e-mail: mamografi e@silesiamedical.cz
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VZPOMÍNKY

13. ledna by se dožil 90 let náš manžel, otec, 

tchán, dědeček a pradědeček 

Fridrich VRTAL.


Zároveň 29. dubna vzpomeneme 

29. výročí jeho úmrtí.

Všem přátelům a známým děkujeme 

za vzpomínku.

Manželka Klára, dcera Věra s rodinou.

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

1. ledna jsme vzpomněli 

7. smutné výročí úmrtí 

našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, 

pana Eduarda ŠEBESTY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcera a syn s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na tebe, maminko, však stále stejně bolí.

3. ledna jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí 

naší milované manželky, maminky, babičky, 

sestry, švagrové a tety, 

paní Ireny OLŠÁKOVÉ. 

Zároveň 24. února vzpomeneme její nedožité 

78. narozeniny. 

S láskou vzpomínají manžel Rudolf, dcera Jana s manželem, sestra 

Anička s rodinou, bratr Bedřich s rodinou, vnuci Martin a David.

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

13. ledna vzpomeneme nedožitých 65 let 

milovaného manžela a dědečka, 

pana Petra BENDY

a 8. dubna uplyne 13 let od jeho úmrtí.


S láskou vzpomíná manželka Věrka, 

Petra s rodinou a Přemek.

Osud nevrací, co jednou vzal, 

zůstaly vzpomínky, smutek a žal.

11. ledna jsme si připomněli 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní Marcela RECHTORISOVÁ 

z Bohumína.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Jan, 

dcera Nikol, maminka, sestra, tchyně, tchán 

a ostatní příbuzní a přátelé.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

16. ledna vzpomeneme 

9. smutné výročí úmrtí mého manžela, 

pana Ervína KUCHARCZYKA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Olga 

s rodinou.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít, přišla zlá nemoc, musel jsi odejít.

7. ledna jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí 

pana Miroslava JUREČKA
z Bohumína.


5. února si připomeneme jeho nedožitých 80 let.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Erna, 

dcera Karin s rodinou, syn Miroslav s rodinou 

a sestry s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

14. ledna si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Jaroslava RAČKA.


S láskou a úctou vzpomíná 

celá rodina.

Při procházení brány hřbitovní nám slova známé písně zní: 

„Hřbitove, hřbitove, zahrádko zelená...“

23. prosince to byl rok, kdy nás opustila 

naše milá švagrová a teta, 

paní Alena HORVÁTHOVÁ

z Nového Bohumína.

S láskou vzpomínají Regína, Barča a Honza.
Večer, když slunce zemi opustilo, vaše srdce se navždy zastavilo. Odešli jste tichou tmou, tiše s bolestí svou. 

Nebylo vám dopřáno s námi být, nebylo léku, abyste mohli žít.

9. ledna vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí, 

kdy nás navždy opustila 

paní ANNA JANOSZOWSKÁ.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel, dcery, 

rodiče, sourozenci a vnoučata.

Také 11. února vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí, 

kdy nás navždy opustil 

pan BRONISLAV JANOSZOWSKI.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, 

syn, dcera, vnučky a pravnoučata.

Smrtí láska nekončí, máme vás stále v srdci.

24. prosince uplynulo 18 let, 

kdy nám odešla milovaná 

maminka a babička, 

paní Aloisie DLUHOŠOVÁ 

ze Starého Bohumína.

S láskou a úctou ti děkujeme za všechno.

Vzpomínají dcery Regína, Jana s Tiborem, 

vnoučata Barča a Honza.
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Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

 ●Příspěvky do společenské kroniky je možné zasílat také elektronickou poštou na 

adresu oko@mubo.cz. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostním převodem.

BLAHOPŘÁNÍ

27. prosince oslavila své narozeniny 

paní Růžena ŠAMAJOVÁ.


Ty naše zlatá, přejeme ti krátce zdraví, štěstí, 

spokojenost k tvojí osmdesátce. Žij blaze 

v plném zdraví, užívej toho, co tě baví.

To ti přejí dcery Jarmila a Marcela 

s rodinami.

VZPOMÍNKY

Odešla... Zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly. 
Umlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit. 
Dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.

17. ledna vzpomeneme smutné 10. výročí 

úmrtí naší milované maminky, babičky, 

prababičky a tchyně, 

paní Anděly MARKOVÉ.

S úctou a láskou vzpomínají dcera Hanka 

s manželem Luďkem, vnuk Jiří s rodinou 

a vnučka Zdeňka s rodinou.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas nezadržitelně plyne a jsou v něm různé 

události. Pro nás tou nejsmutnější je 17. leden, 

kdy před 10 lety nečekaně zemřela 

ve věku 28 let naše dcera, sestra a máma 

Ivana VESELÁ.

Byla sluníčkem našeho života, proto na ni 

nezapomínáme a stále vzpomínáme. 

Přátelé, vzpomeňte s námi.

Rodiče Marie a Zdeněk, bratr Ondřej

a syn Ondřej Jan Volný.

Jak krásné by bylo k narozeninám ti přát,

 jak velmi těžké je u tvého hrobu stát.

18. ledna vzpomeneme 

nedožitých 61 let 

pana Zdeňka CHOBOTA.

S láskou stále vzpomíná 

manželka Pavla

a dcera Terezka.

Jen vzpomínky nám zůstaly na roky kdysi krásné,
 jsou v srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné.

21. ledna vzpomeneme 

15. výročí úmrtí 

pana Bronislava SZWANCZARA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, 

dcera Martina s rodinou, 

synové Tomáš a Jiří s rodinou.

Láska smrti nezná.

16. ledna vzpomeneme 

11. smutné výročí, kdy nás opustil můj manžel,

pan Libor KRUPA.


S láskou vzpomíná manželka Slávka 

s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

18. ledna si připomínáme 

20. smutné výročí úmrtí 

pana Karla PREISSE.


S láskou vzpomínají manželka, 

dcera Ilona a Radka s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, 
ten neodešel.

18. ledna si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Antonína STANI.


S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Věra

s rodinou.

Naposledy jsme se rozloučili
Curzydłová Hermína * 1921 

z Nového Bohumína  Czyžová 

Kamila * 1947 z Nového Bohu-

mína  Glacová Mária * 1944 

z Nového Bohumína  Gorčáková 

Emilie * 1935 z Pudlova  Holesz 

Rostislav * 1962 z Pudlova  

Hrnčířová Helena * 1931 z Nové-

ho Bohumína  Jarošová Helena 

* 1949 z Nového Bohumína  

Knýbel Břetislav * 1931 ze Záblatí 

 Kosmala Miroslav * 1952 z Bo-

humína  Kubik Josef * 1929 ze 

Starého Bohumína  Kucharčík 

Alois * 1936 z Pudlova  Kvíčala 

Josef * 1953 z Nového Bohumína  

Lukášová Božena * 1938 z Nové-

ho Bohumína  Margita Harašta 

* 1921 z Nového Bo-

humína  Mendrela 

Jindřich * 1947 z Nového Bohu-

mína  Měšťan Vlastimír * 1936 

ze Skřečoně  Nedkov Štěpán * 

1950 z Nového Bohumína  No-

sek Zdeněk * 1951 ze Šunychlu  

Pavelka Eduard * 1942 z Nového 

Bohumína  Prachařová Marie 

* 1941 z Nového Bohumína  

Sittek Felix * 1927 ze Starého Bo-

humína  Stanová Kateřina * 

1957 z Nového Bohumína  

Szewczyková Marie * 1929 z No-

vého Bohumína  Tumel Zdenko 

* 1947 z Nového Bohumína  

Vyoral Alois * 1939 z Nového 

Bohumína  (mat)

S láskou jsi kráčel světem, láska po tobě zůstala. 
Vzpomínka na tebe krásná je, tvá hvězda svítit nepřestala.

20. ledna vzpomeneme 

10. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, 

tatínka a dědečka, 

pana Josefa KVÍČALY.


S láskou manželka Wanda, 

děti a vnoučata.

Noví občánci 
našeho města
Johana Brancová Adam Rychter 
  Matyáš Junga  Richard Bru-
dovský. (mat)

Své »ano« 
si řekli
Lukáš Mrázek a Martina Kordu-

liaková, oba z Prahy.  (mat)
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REALITY

 ● Koupím chatu se zahradou, 
voda + el. podmínkou, ovocné stro-
my a keře vítány.  604 434 816.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

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

 ● Podnájem bytu 2+1 s balko-
nem v nízké zástavbě, ul. Mírová, 
cena dohodou.  603 312 068, 
732 601 761.

 ● Reality Kovalský – prodáme 
nebo vykoupíme vaši nemovitost. 
 602 505 717 (p. Zachar).

SLUŽBY

 ● Od ledna 2018 nově otevřena 
homeopatická poradna, Komen-

ského 554, Nový Bohumín. Alter-
nativa zabývající se fyzickým 
i duševním zdravím. Řeší akutní 
i dlouhodobé chronické zdravotní 
problémy.  776 302 715.

 ● Čištění koberců, sedaček, žid-
lí, interiéru aut, Kärcher. Cena 
dohodou.  724 088 643. www.
cistyautointerier.cz.

PRÁCE

 ● Realitní kancelář hl. nové ma-
kléře na ŽL. Výdělek od 50 tis. 
Volejte pana Zachara –  602 
505 717.

RŮZNÉ

 ● Hledám paní Naďu Rumano-
vou, rozenou Littnerovou, pro-
sím dobré lidi, kteří tuto paní 
znáte, aby mi poslali SMS na číslo 
704 260 707, zavolám vám, jestli 
mi případně sdělíte její, nebo mi 
napsali na moji mailovou adresu 
joe777@seznam.cz. Za vaši po-
moc v hledání mé dcery vám moc 
předem děkuji.  704 260 707, 
e-mail: dobsovic.josef@gmail.com.

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

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

 ● Kvalitní drogerie ze zahraničí. 
Kvalita za příznivé ceny. Nerudo-
va 1157 vedle OC Kotelna. Jsme 
na FCB - Prodávárna Bohumín. 
E-mail: prodavarna@seznam.cz.

AKTUÁLNĚ

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!

Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví

daňová evidence

elektronická podání

Mobil:  603 478 991

E-mail: penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

INZERCE

Na záblatském hřišti byl na samém konci loňského roku 
k vidění tradiční silvestrovský zápas starých pánů FK Slovan 

Záblatí. Počasí nebylo ideální. Za uplynulých devět let to bylo poprvé, kdy se utkání hrálo na blátě a v dešti, což se 
projevilo poněkud slabší účastí. Přesto dvanáct skalních fotbalistů uvítalo možnost spálit část kalorií, jejichž příděl 
je ve vánočním čase nevyhnutelný, a zároveň se rozloučit s uplynulým fotbalovým rokem spolu s kamarády.

Staří páni tímto přejí všem současným i bývalým fotbalistům a všem příznivcům kopané skvělý rok 2018 a mladí-
kům v dresech Slovanu postup do krajské soutěže.  Ivo SEBERA

Silvestrovský fotbalový zápas

Roznáška tisku 
zkolabovala

Předplatili si denní tisk, ale čekají na něj 
marně. Také v Bohumíně se předplatite-
lé od počátku roku potýkali s nedoručo-
váním novin a časopisů do poštovních 
schránek. Příčinou je změna distributora 
tisku a nedostatek doručovatelů.

Od letoška zajišťuje místo České poš-
ty roznášku všech velkých deníků První 
novinová společnost (PNS), která dále 
spolupracuje s fi rmou Mediaservis. PNS 
rozváží balíky novin z tiskáren do distri-
bučních bodů, což funguje. Tady si je 
mají převzít doručovatelé Mediaservisu 
a zajistit roznášku předplatitelům. A prá-
vě tato část distribučního řetězce počát-
kem roku zkolabovala. Mediaservisu se 
nepodařilo zajistit dostatek doručovate-
lů. Přestože uspořádal rozsáhlý nábor, 
zájemce o tuto práci nesehnal.

„Chápu rozhořčenost lidí, když služba, 
kterou si zaplatili, nefunguje. Obracejí se 
na nás s dotazem, zda o problémech víme. 
V tomto směru ale nemůžeme nic dělat, 
sami se potýkáme se stejným problémem 
a denní tisk včas nedorazil ani na radnici. 
Je vidět, že lidé chybí nejen na stavbách 
při zateplování a v provozech továren, ale 
už i v jiných profesích. A jiní přesto dál po-
bývají doma a pobírají sociální dávky,“ 
komentoval situaci starosta Petr Vícha.

Vydavatelé chtějí potíže kompen-
zovat. Někteří oznámili, že do vyřešení 
situace nebudou nedodané nebo pozdě 
doručené výtisky účtovat.  (luk)

Pozvánka na ples PZKO
PZKO Skřečoň pořádá v sobotu 20. led-
na v 19 hodin v sále hostince U Haladů 
ve Skřečoni ples »W Boguminie na bahn-
hofi e«. K tanci bude hrát DJ Roman Kriš, 
vystoupí taneční soubor Suszanie. Před-
prodej vstupenek v hodnotě 300 korun 
probíhá do 16. ledna v kanceláři ČMSS 
(Liška) na náměstí T. G. Masaryka v No-
vém Bohumíně od pondělí do čtvrtku 
v 9 až 16 hodin. Informace podá Tadeusz 
Guziur, telefon 604 576 461. (tag)

zdravá
kost

nemocná
kost
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JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ:

Napřed péče, potom lék.

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 11.1. v 19 hodin MOTORHEAD: 
CLEAN YOUR CLOCK. Velká Bri-
tánie (Záznam koncertu), 2016, 
přístupný, 120 minut, 150 Kč.

 ● 12.1. v 19 hodin KOLO ZÁZRA- 
KŮ. Film USA (Drama), 2017, titul-
ky, od 12 let, 101 minut, 110 Kč.

 ● 14.1. v 16 hodin, 15.1. a 17.1. 
v 19 hodin ZMENŠOVÁNÍ. Film 
USA (Komedie), 2017, titulky, od 
12 let, 135 minut, 120 Kč.

 ● 14.1. v 19 hodin NEJTEMNĚJ-
ŠÍ HODINA. Film Velká Británie 
(Životopisný), 2017, titulky, od 
12 let, 114 minut, 110 Kč.

 ● 18.1, 19.1., 24.1. a 25.1. v 19 
hodin ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI. Film Česko (Ko-
medie), 2017, od 12 let, 83 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 21.1. v 10 hodin COCO. Ani-
movaný film USA (Rodinný), 
2017, dabing, přístupný, 105 
minut, 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 21.1. v 16 hodin ČERTOVINY. 
Film Česko (Pohádka), 2017, pří-
stupný, 101 minut, 130 Kč, děti 
110 Kč.

 ● 21.1. v 19 hodin CIZINEC VE 
VLAKU. Film USA (Thriller), 2017, 
od 12 let, 105 minut, 110 Kč.

 ● 22.1. v 19 hodin STAR WARS: 
POSLEDNÍ Z JEDIŮ. Film USA (8. 
díl sci-fi  ságy), dabing, přístup-
ný, 150 minut, 100 Kč.

 ● 24.1. v 9 hodin ZAHRADNIC-
TVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL. Film Čes-
ko (Drama), 120 minut, 50 Kč 
(FK pro seniory).

 ● 26.1. a 27.1. v 19 hodin LABY-
RINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA. Film 
USA (Pro náctileté), 2017, titul-
ky, od 12 let, 140 minut. 26.1. ve 
3D  za 150 Kč; 27.1. ve 2D za 
130 Kč.

 ● 28.1. v 19 hodin VŠECHNY 
PRACHY SVĚTA. Film USA (Dra-
ma), 2017, titulky, od 15 let, 132 
minut, 110 Kč.

PRO DĚTI
 ● 14.1. v 10 hodin ZA KAMARÁ-

DY Z TV. Pásmo kreslených ve-
černíčků. 30 Kč.

DIVADLO
 ● 23.1. v 19 hodin ZKROCENÍ 

ZLÉ ŽENY. Klasická Shakespea-
rova komedie, hraje ArtWay. Sál 
kina, 170 Kč.

HUDBA
 ● 20.1. v 18 hodin GALAKON-

CERT BOHUMÍNSKÝCH SUPER-
STAR. Koncert osmi vítězek pě-
vecké soutěže. Sál kina, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 11.1. a 12.1. ve 13–17 hodin 

ZASNĚŽENÉ POHÁDKY. Čítárna 
pro maminky a jejich malé děti. 
Dětské oddělení.

 ● 12.1. a 19. 1. od 15 hodin 
DESKOHRÁTKY. Deskové hry 

pod vedením studentek gym-
názia. Dětské odd. 

 ● 15.1. až 19.1. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ...  Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti z 
rodinných center. Dětské odd. a 
knihovna Skřečoň, 16.1. a 19.1. 
také Starý Bohumín.

 ● 22.1. až 26.1. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin SMAJLÍKOVÉ 
HODINY. Výtvarná dílna. Dětské 
odd. a knihovna Skřečoň.

 ● 26.1. od 15 hodin DESKO-
HRÁTKY – HOBIT. Dobrodružná 
hra k fi lmu Hobit. Dětské odd. 

 ● 26.1. ve 14 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

PŘEDNÁŠKA 

25.1. v 17 hodin TAJUPLNÁ 
AFRIKA. O expedici rodiny 
Márových do čtyř států jižní 
Afriky, 50 Kč. Přednášková 
místnost knihovny.

OSTATNÍ AKCE

 ● 13.1. v 18 hodin YOUSHOW. 
Putovní pořad s youtubery, vy-
stoupí Pjay, Veronika Spurná, 
Denis TV, Fimlar Gaming, Naty 
Hrychová. Sál kina, 220 Kč.

 ● 19.1. v 19 hodin STRAŠIDEL-
NÝ MAŠKARNÍ PLES. Maškarní 
ples pro dospělé. Hraje Stenly 
Band Ostrava, zpívá Bára Lukšová. 
Pod Zeleným dubem, 180 Kč.

 ● 25.1. v 19 hodin SEZNAMKA 
PRO NEZADANÉ. Neseďte doma, 
přidejte se k single partičce 
30+/40+/50+. Pod Zeleným du-
bem, 100 Kč.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722

Každé úterý a čtvrtek od 15 do 
18 hodin.

 ● Do 31.1. VÍTÁNÍ CÍSAŘE. Vý-
stava fotografi í Petra Piechowic-
ze z příjezdu historického vlaku 
1. května 2017.

 ● Do 31.1. BETLÉM S KROJO-
VANKAMI. Originální betlém 
s postavičkami bohumínských 
osobností. 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
etnografi cký klub, který se věnu-
je tradici bohumínského kroje. 

SPORT

HOKEJ

Krajská liga mužů.
 ● 13.1. v 17.30 hodin HC BOS- 

POR – HC ROŽNOV POD RAD-
HOŠTĚM.

 ● 20.1. v 17.30 hodin HC BOS- 
POR – HK KRNOV.

CVIČENÍ

 ● SPORTCENTRUM BOHUMÍN: 
BĚŽECKÁ SKUPINA. Každé pon-
dělí 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; FORMO-
VÁNÍ POSTAVY v úterý a ve čtvr-
tek v 19.15 hodin; BE FIT v pon-

dělí v 17 hodin a ve středu v 18 
hodin.  www.sportcentrum-bo-
humin.cz.  

 ● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENE-
ŠE (u Bastien Café): JÓGA PRO 
ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu v 19 
hodin, tel.: 731 905 040, e-mail: 
m.lalice@seznam.cz. PILATES. 
Každé úterý v 18 hodin,. Na tel. 
objednávku 604 999 147. slu-
nerc.webnode.cz.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 20.1. od 9 hodin a 21.1. od 
8 hodin RAINBOW WINTER. 
IV. Ročník turnaje v ultimate 
frisbee.

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 

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 v 15–16.30 hodin   
Lze zapůjčit brusle za 50 Kč.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 11. do 28.1.

POMŮCKA: KESR, SPA.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Nedočkavci začali odpalovat petardy už na Štěpána, 
zapomnětlivci naopak vystříleli poslední rachejtle až 
po Novém roce. Ovšem ti, kterým šly hodinky přesně 
a udrželi i přes bujarost oslav koncentraci až do 
silvestrovské půlnoci, rozzářili oblohu nad Bohumínem 
stovkami pestrobarevných ohňostrojů.

Oslavy bujaré, ale bezproblémové

Příchod Nového roku má to 
kouzlo, že obměkčí i mrzouty, 
takže tolerují hluk dělbuchů i fa-
lešné halekání oslavujících. V Bo- 
humíně se tak v rámci silvestrov-
ských oslav našli jen dva stěžova-
telé, kterým randál ze sousedství 
vadil. Ale to už bylo hodně nad 

ránem a chtěli se vyspat, takže se 
dá pochopit, že přivolali městské 
strážníky. Pro ně to vlastně byly 
jediné dva »zákroky«. Přestože 
sloužili v plném počtu, tři hlídky 
v Bohumíně a jedna v Rychvaldu, 
zažili ze svého pohledu klidnou 
noc.

I přes značné množství odpá-
lených bengálských ohňů, žádný 
z nich nezpůsobil vážný problém, 
a tak ani hasiči nemuseli vyrazit 
do akce. Na Silvestra ani na Nový 
rok neměli profesionální hasiči 
ani jeden výjezd. Poprvé se do akce 
dostali až 2. ledna a byl to zásah 
velmi kuriózní. „Žena středního 
věku spadla z postele a nemohla se 
zvednout ze země. I naši zkušení
a trénovaní chlapi měli co dělat, 
aby ji dostali zpět,“ popsal velitel 
bohumínských hasičů Přemysl 
Švajda. Úsilí, které museli hasiči 
vynaložit, bylo opodstatněné. 

Žena, které pomáhali zpátky na 
postel, totiž vážila 250 kilo.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Žákovský koncert ve skřečoňském chrámu
Na Vánoce se těší téměř každý, děti i dospělí. Mají neopakovatelnou atmosféru. 
Skřečoňští si čekání na svátky tentokrát zkrátili stylově. V kostele Panny Marie 
Sedmibolestné ve Skřečoni se 12. prosince konal koncert žáků zdejší základní školy.

U vchodu dostali příchozí malý sladký dá-
reček na uvítanou. Ředitelka školy přivítala 
všechny přítomné a popřála jim příjemný 
adventní zážitek. Poté začal asi hodinový pro-
gram. Zpěv střídala recitace básní a hra na 
různé hudební nástroje, kytary, klávesy, hou-
sle či fl étny. Vystoupil také sbor žáků skřečoň-
ské školy, který působí už druhým rokem pod 
vedením učitelky Hany Hajdové. 

Úvodem zazněla Modlitba pro Martu, dále 
pak známé vánoční koledy. Na závěr si všich-
ni společně zazpívali písně Vánoce, Vánoce 
přicházejí, Rolničky a Nesem vám noviny. 
Z úsměvů přítomných a jejich komentářů 
bylo zřejmé, že se koncert velmi povedl. 

Poděkování si zaslouží mladí účinkující 
a pedagogové, kteří se podíleli na přípravě 
a choreografi i jednotlivých vystoupení. Díky 

také všem, kteří přispěli k organizačnímu 
zajištění akce, a místnímu panu faráři, který 
umožnil konání koncertu v kostele. 

Šárka EXNEROVÁ

Foto: Lena Labajová


