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Přání čtenářům
Krásné prožití Vánoc s jejich neopakovatel-
nou atmosférou, láskou a pohodou v rodině, 
v zaměstnání i mezi přáteli. Šťastné vykročení 
do nového roku, hodně osobních i pracovních 
úspěchů a zejména zdraví po celý rok 2019 
přeje všem čtenářům redakce Oka.

pf 2019

Vánoce, čas rozjímání
Adventní a vánoční čas je pro mě dobou nezapomenutel-
nou a v průběhu roku jedinečnou. Vzpomínám na dětství 
a na vše hezké, co jsme s rodiči prožili – výrobu adventního 
věnce, pečení perníčků a vánočky, zdobení vánočního 
stromku, pozorování kaprů ve vaně, přípravu tradičních 
regionálních pokrmů, vůni sladké polévky z perníku, chuť 
kapra a bramborového salátu, modlitbu u štědrovečerního 
stolu, přání a lámání oplatek, melodii koled, zvuk varhan 
v kostele... To všechno v mém domově bylo a je, protože 
mám to štěstí, že vánoční čas a tradice s ním spojené mohu 
prožívat spolu s naší vícegenerační rodinou, kde nejstarší 
generaci zastupuje můj otec a nejmladší můj vnuk.

Ano, k vánoční atmosféře patří 
vzpomínání, ale také obdarová-
vání, které bývá spojeno s dárky 
a dětmi, ale největší radostí je 
udělat někoho šťastným a daro-
vat mu svůj čas. Vánoce mají svůj 
silný duchovní obsah, jsou časem 
oslav narození Ježíše Krista, časem 
rozjímání nad jesličkami, časem 
dojetí nad darem lásky a života. 
Měli bychom se zamyslet a být 
citliví k potřebám dětí, učit se 

naslouchat tomu, co se děje ko-
lem nás, přemýšlet, jak to změnit, 
a v rámci svých možností je 
ochránit.  Ne všechny děti, které 
se v dnešní době narodí, mají to 
štěstí být zdravé, zažít bezstarost-
né dětství v milující rodině bez 
války a strádání. 

Jak v době narození Krista, tak 
i v současnosti není na světě pořád 
dostatek dobra a spravedlnosti. 
Přeji všem, abychom nejvyšší 

hodnoty, jako je pravda, dobro, 
krása a láska, mohli prožívat po 
celý rok. Vše vystihují slova ko-
ledy „Bůh se narodí a mocnosti se 
třesou, Pán nebes je všeho zbaven. 
Oheň hasne, na světlo padá stín. 
Nekonečný bere na sebe omeze-
nost. Opovržený, zbavený slávy, 
smrtelný, Král věků….“

Maria GAŁUSZKOVÁ, 
vedoucí odloučeného pracoviště 

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie 
Nový Bohumín

Chrámové koncerty
Ve starobohumínském kostele se 
23. prosince od 16 hodin koná cha-
ritativní adventní koncert. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného pod-
poří projekt Hodinový vnuk. Kon-
cert pořádá spolek Přátel bohu-
mínské historie a zahraje varhaník 
Martin Jakubík z Oder. Ten vystou-
pí se svým sborem také 28. prosin-
ce v 16 hodin v rámci Vánočního 
muzicírování v kostele ve Vrbici. 

Na Štědrý večer 
všichni spolu
Už pětadvacet let se na náměstí 
T. G. Masaryka scházejí Bohumíňáci 
i lidé z okolních měst a obcí. Po štěd-
rovečerní večeři vyrazí na vzduch, 
setkají se s přáteli a popřejí si pěk-
né Vánoce a šťastný nový rok. Pro-
gram na náměstí začíná ve 21 ho-
din. Těšit se můžete na vánoční 
koncert Šárky Markové. Pro zahřátí 
bude u stánků připraven punč 
a teplá medovina. A večerní oblohu 
ve 21.45 hodin rozzáří ohňostroj.

POZVÁNKY
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Poslední letošní asfaltování městských vozovek proběhlo 11. a 12. 
prosince ve Vrchlického ulici.  Foto: Pavel Čempěl

Dvě dekády profesionální spolupráce
Dvacet let je věkem dospělého jedince. Přežije-li v současnosti tuto dobu manželství, 
hovoří se o úspěchu. A v případě dlouholetého partnerství na základě smluvního vztahu, 
jde téměř o zázrak. Pokud se nevyskytují problémy a práce běží tak, jak má, nevnímáte 
čas a považujete vše za samozřejmé. Do doby, než smluvní partner oznámí, že končí. 
Přesně tak to bylo v případě městských novin Oko, než nám paní Mirka Hrbáčová z fi rmy 
Inret oznámila, že prosincové číslo ročníku 2018 bude jejím posledním. 

Nechce se věřit, že letošní rok uplyne dvacet let 
od doby, kdy poprvé začínala s grafi kou našeho pe-
riodika. Ofi cialitu nahradila kolegialita a přátelství, 
ale ze strany Mirky se jednalo vždy o precizní pří-
stup, spojený s tvůrčí invencí a neotřelými nápady.

Mirko, děkuji ti za všechny, se kterými jsi při tvor-
bě novin spolupracovala. Jsi profesionálka, tvoje 
práce nebyla rutinou a každému číslu jsi věnovala 
potřebnou pozornost i čas, aby bylo zajímavé a pří-
jemné také na pohled. Časem se vizuální vzhled 
našich městských novin i díky tobě vylepšoval. Na-
příklad od roku 2007 do roku 2014 byly barevné jen 
první, poslední a prostřední dvoustrana, od roku 
2015 je už Oko celobarevné. 

Oceňujeme a vážíme si tvé vstřícnosti, nenechala 
jsi nás ve štychu ani v době svých lázeňských pobytů 

a dokonce i operační výkony jsi s lékaři plánovala 
tak, aby nebyl narušen harmonogram výroby Oka. 
Znáš novinařinu, proto ses ani moc nezlobila, po-
kud jsme dodávali aktuální informace po termínu. 

A nebyly to jen městské noviny, kterým jsi dávala 
tvář. Tvým dílem jsou i všechny vydané ekologické 
kalendáře, které koncem roku zdarma dostávají bo-
humínské domácnosti. Stihla jsi i ten pro rok 2019, 
který je už jednadvacátým v pořadí. 

Děkuji ti za příkladnou spolupráci, i když vím, že 
si nepotrpíš na komplimenty. Užívej si každý den 
své nové životní etapy. Jak tě znám, budeš i nadále 
aktivní a volný čas využijete s manželem k získává-
ní nových společných zážitků.

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice  

Vážení čtenáři, 
od nového roku, tedy od 29. roč-
níku Oka, se mění zpracovatel 
městských novin, který má na 
starosti jejich grafi ckou podobu 
a přípravu podkladů pro tisk. 
Současně s tím dochází ke změ-
ně distribučních termínů. Zatím-
co dosud vycházelo Oko kaž-
dých čtrnáct dnů ve čtvrtek, 
v roce 2019 budete nacházet no-
viny ve stojanech na obvyklých 
místech v pátek. První Oko se 
v nich objeví 11. ledna a pak 
s klasickou dvoutýdenní periodi-
citou vždy na konci sudých pra-
covních týdnů. Výjimkou budou 
stejně jako v minulých letech 
prázdninové noviny v červenci 
a srpnu, kdy je prodleva mezi 
jednotlivými čísly měsíční. Celý 
harmonogram Oka na rok 2019 je 
k dispozici na www.bohumin.cz 
v sekci Zpravodajství. (tch)

Oko bude nově 
vycházet v pátek

Ani sněhové vločky nezhatily pokládku nového 
živičného povrchu v části Vrchlického ulice. 
Posledního úseku městských vozovek, které letos 
prošly obnovou. Bohumín za nový povrch, obrubníky 
a kanalizační vpusti zaplatil 600 tisíc.

Ve stometrové pasáži mezi Šte-
fánikovou a Smetanovou ulicí 
letos plynaři rekonstruovali hlavní 
potrubí včetně přípojek. Poklád-
ka nového asfaltu na tuto akci re-
agovala. Firmy totiž mají povin-
nost uvést do původního stavu 
jen ty části vozovek, které roz-
vrtají. Město ale nechce mít po 
výkopových pracích u svých pro-
jektů ani externích společností 

vozovky zalátané a vždy 
jde cestou pokládky nové 
živice v celé šíři vozovky. 
Na kvalitní  povrchy, 
které ocení motoristé 
i obyvatelé v okolí, vzhle-
dem k nižšímu hluku, město při-
spívá ze svého. 

Stejný postup zvolí radnice 
také v Okružní ulici, kde pro-
běhla rekonstrukce vodovodu, 

Vozovky bez záplat, bez drncání

a ve skřečoňské Blatné po obnově 
kanalizace. Tady ale dojde k as-
faltování až na jaře, přes zimu 
bude zakrytí výkopů jen provi-
zorní.  (tch)

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Bo-
humíně vyhlašuje výběrové řízení 
na místo referenta/ky majetkového 
odboru (bytový technik). Jde o pra-
covní poměr na dobu určitou. 
Termín dodání přihlášek je do 15. 
ledna. Nabízíme zajímavou práci 
u stabilního zaměstnavatele. Staň-
te se členem týmu naší radnice. 
Bližší informace, zejména požadav-
ky na vzdělání, na stránkách www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce, nebo ve vývěskách.

(red)

 Zabránili krádeži
Děkuji Oldřichu Klímovi a městské poli-
cii za pomoc a rychlé jednání. Vděčíme 
jim za to, že jsme nepřišli o kola v hod-
notě třiceti tisíc. Zamčená kola zmizela 
od elektroprodejny na třídě Dr. E. Bene-
še, kde jsme s manželkou nakupovali. 
Majitel prodejny okamžitě kontaktoval 
strážníky, navíc nás vzal do svého auta 
a vyrazili jsme kola hledat. Skupinu šesti 
snědých pachatelů i s bicykly jsme za-
stihli u náměstí Budoucnosti. Sice se 
pokusili utéct, ale strážníci je zadrželi. 
Ještě jednou děkuji. Zaráží mě pouze to, 
že nikdo jiný policii nekontaktoval, 
i když pachatelé vláčeli zamčená kola 
po rušných ulicích.  Rudolf H.

 Ples ve starém kině 
MS PZKO ve Skřečoni srdečně zve na 
»Ples ve starém kině«, který se koná 
v sobotu 19. ledna v 19 hodin v sále 
hostince U Haladů ve Skřečoni. K tanci 
bude hrát M-Band Michala Veselého, 
v programu vystoupí taneční soubor 
Suszanie. Předprodej vstupenek v hod-
notě 300 korun probíhá do 15. ledna 
v kanceláři ČMSS – Liška na náměstí 
T.G. Masaryka 942 od pondělí do čtvrt-
ku v 9–16 hodin. Informace podá 
Tadeusz Guziur,  604 576 461.
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Na kole po stezkách za Odrou
Cykloturistika si získává stále více příznivců a současně s tímto trendem se zlepšují také 
podmínky k jejímu provozování. V Bohumíně vznikají nové úseky stezek a tras, rozrůstá 
se počet bezpečných boxů k úschově bicyklů a rozšiřuje se také značení, které pomáhá 
při orientaci. Novinky ovšem vznikají také za Odrou, na polské straně, kam bohumínští 
milovníci cyklistiky rovněž často vyrážejí.

Nová cyklostezka právě vyrůs-
tá podél hlavní silnice číslo 78 
v Chałupkách a Zabełkówě. Tvo-
řit ji budou dva úseky. První měří 
834 metrů a jeho součástí je dva 
metry široká stezka pro cyklisty 
a dalšího 1,5 metru zaujímá 
chodník. Projekt počítá s asfalto-
vým povrchem. Navazovat na něj 
bude druhý úsek ze zámkové 
dlažby. Tato 232 metry dlouhá 
a 2,5 metrů široká komunikace 

bude společná pro pěší i cyklisty. 
Právě budované cyklostezky 

rozšíří jejich stávající síť na pol-
ské straně v blízkosti meandrů, 
kde loni vyrostla také sedmadva-
cet metrů vysoká vyhlídková věž. 
Nové komunikace vznikají díky 

česko-polskému projektu Zpří-
stupnění Odry a Olše. Jsou 
spolufinancovány z prostředků 
Evropské unie, Evropského fon-
du pro regionální rozvoj v rámci 
programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko.  (tch)

NOVINKA

Nově budované úseky stezek využijí i bohumínští cykloturisté. Budují se 
u hlavní sinice v blízkosti vyhlídkově věže.  Foto: Pavel Čempěl

Ubytování 
na vrcholu věže
Od půlky prosince si mohou 

zájemci o nocleh v Penzionu ve 

věži rezervovat pokoj s číslem 

701. Je zcela nový a ve všech 

ohledech atypický. Podařilo se 

jej vytvořit přestavbou skladu 

a šaten zaměstnanců s cílem zvý-

šit ubytovací kapacitu.

Jednolůžkový pokoj disponuje lož-
ničkou, odpočinkovým koutem, 
chodbičkou a velmi zdařilou kou-
pelnou s toaletou. Samozřejmostí 
je televize a připojení k internetu. 
Jde o nejvýše situovanou ubytova-
cí místnost, která sousedí s vyhlíd-
kovou částí věže, a jedinou v kopu-
li bývalého vodojemu. Stávajících 
dvanáct pokojů je v jeho »noze«.
Vytvořením dalšího pokoje reaguje 
městská společnost Bospor na zvý-
šenou poptávku po ubytování. 
Penzion za parkem sice není klasic-
kou dovolenkovou destinací, ale 
o nocleh je tady velký zájem. Ze-
jména ze strany obchodních cestu-
jících. 
Po celou dobu ubytování v penzi-
onu mají hosté vstup do bazénu, 
saunového světa a posilovny 
v aquacentru zdarma bez časové-
ho omezení. Totéž platí v sezoně 
i pro adventure golf.  (tch)

Se stavebnicí je škola opravdu hrou
Mladým lidem chybí manuální zručnost a technické myšlení, fi rmám kvůli tomu zase 
šikovní pracovníci. Jedna z nich proto přišla s nápadem probudit zájem o techniku u té 
nejmladší generace. ŽDB Drátovna, dceřiná fi rma Třineckých železáren, darovala v prosinci 
pěti bohumínským školkám dřevěné polytechnické stavebnice za více než sto tisíc.

Bohumínští předškoláci dostali 
předčasný vánoční dárek. „Staveb-
nice skvěle rozvíjejí představivost, 
tvořivost a technické dovednosti. 
I ti nejmenší z nich dokáží sestavit 
neuvěřitelné věci,“ uvedl ředitel 

ŽDB Drátovny Petr Adamek. Po-
dotkl, že v posledních letech se 
průmysloví zaměstnavatelé stále 
více potýkají s nedostatkem od-
borníků a vůbec pracovníků s roz- 
vinutými technickými doved-

nostmi. „I proto jsme se rozhodli 
podpořit zájem dětí o techniku 
a zaměřili jsme se už na tu nej-
mladší skupinu,“ doplnil Adamek.

Stavebnice společnost věnova-
la počátkem prosince mateřským 
školám v Čáslavské, Nerudově, 
Smetanově, Rafi nérskému lesíku 
a Okružní.

Polytechnickou stavebnici 
vyvinul Moravskoslezský auto-
mobilový klastr. Jeho zástupce 
při předání vysvětlil učitelkám 
obdarovaných mateřinek, jak 
s dřevěnými sestavami pracovat 
a co všechno je z nich možné 
sestrojit. A učitelky už po úvod-
ních dnech tvořivého hraní hlásí 
první zkušenosti. „Jako první se 
ke stavebnici možná překvapivě 
hrnuly holky. Hned vymýšlely, co 
by vyrobily,“ svěřily se učitelky ze 
školky v Nerudově ulici. „Aspoň 
si budou umět poradit, až jim 
v budoucnu partner přiveze náby-
tek z Ikea a před složením se po 
anglicku někam vytratí,“ dodaly 
s úsměvem a nadsázkou.  (tch)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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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+2, ul. Trnková 321, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům s centrálním vytápěním 
a plastovými okny v Pudlově. 
Možnost parkování u domu. Byt 
se zděným bytovým jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 53,80 
m2, celková plocha bytu 56,30 m2. 
Prohlídka 2.1. ve 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 2.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se na-
chází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plas-
tovými okny a centrálním vytápě-
ním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 70,38 m2, 
celková plocha bytu 71,25 m2. 
Prohlídka 2.1. v 15.15–15.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 2.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 43, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 29,70 
m2. Prohlídka 2.1. ve 14.30–14.45 
hodin a 3.1. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 7.1. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, čís-
lo bytu 14, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlová zástavba 
naproti tržišti, v blízkosti Penny 
marketu, vlakového a autobuso-
vého nádraží. Dům s plastovými 
okny je napojen na centrální zá-
sobování teplem. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 45,33 m2, celková plo-
cha bytu 45,33 m2. Prohlídka 2.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 3.1. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 7.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 

tržišti, v blízkosti Penny marketu, 
vlakového a autobusového nádraží. 
Dům s plastovými okny je napojen 
na centrální zásobování teplem. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
26,53 m2, celková plocha bytu 
27,57 m2. Prohlídka 2.1. v 15.00
–15.15 hodin a 3.1. v 10.15–10.30 
hodin. Licitace bytu se koná 7.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 711, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Byt se nachází 
v třípodlažním cihlovém domě 
s dvorem. V blízkosti domu je 
park, škola a autobusová zastávka. 
Byt je po celkové rekonstrukci pro-
vedené v roce 2015. Plocha pro 
výpočet nájemného 69,90 m2, cel-
ková plocha bytu 69,90 m2. Pro-
hlídka 2.1. ve 14.45–15.00 hodin 
a 3.1. v 9.45–10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 7.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 442, čís-
lo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Cihlová zástavba 
v blízkosti centra města, Penny 
marketu, vlakového a autobuso-
vého nádraží. Plocha pro výpočet 
nájemného 37,60 m2, celková plo-
cha bytu 37,60 m2. Prohlídka 7.1. 
v 15.15–15.30 hodin a 8.1. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
14.1. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 19, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
školy a školky, vlakové nádraží, 
kulturní vyžití a dětské koutky. 
Možnost parkování u domu. 
Dům s výtahem. Byt je po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 61,03 m2, celková plocha 
bytu 64,23 m2. Prohlídka 9.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 10.1. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-

ky a supermarketu. Zděné bytové 
jádro. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,68 m2, celková plocha 
bytu 29,65 m2. Prohlídka 7.1. ve 
14.30–14.45 hodin a 8.1. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
14.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1153, číslo 
bytu 52, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateplený 
dům s platovými okny se nachází 
poblíž supermarketu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 47,75 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 7.1. ve 
14.45–15.00 hodin a 8.1. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 14.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v blíz-
kosti centra města, Penny marke-
tu, vlakového a autobusového 
nádraží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 43,10 m2, celková plocha 
bytu 43,10 m2. Prohlídka 7.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 8.1. v 8.45–
9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
14.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1045, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Panelový, celkově 
zateplený dům naproti základní 
školy, v blízkosti náměstí Budouc-
nosti a supermarketu Hruška 
a Albert. Byt je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
56,41 m2, celková plocha bytu 
57,91 m2. Prohlídka 9.1. ve 14.45
–15.00 hodin a 10.1. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 16.1. 
v 16.00 hodin. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Město nabízí nebytové prostory k pronájmu
Čs. armády 1054 
Nebytový prostor o rozloze 43,92 m2. Prostor ve 
zvýšeném přízemí věžového domu se samostatným 
vstupem. Cenová zóna 720 Kč/m2/rok (čisté nájem-
né bez služeb). Licitace se koná 7. ledna ve 14 hodin 
v budově »B« městského úřadu, kancelář B101. 
Nádražní 465 
Nebytový prostor o rozloze 98,46 m2 u městské tržni-
ce (část bývalé prodejny Trio), možnost zásobování 
z dvorní části. Cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok (čisté 
nájemné bez služeb). Licitace se koná 7. ledna ve 14.30 
hodin v budově »B« městského úřadu, kancelář B101. 

Nerudova 1156 
Nebytový prostor o rozloze 40,01 m2 (bývalá večer-
ka vedle pošty).Cenová zóna 720 Kč/m2/rok. Licita-
ce se koná 7. ledna v 15 hodin.

Licitace probíhají v budově »B« městského úřadu, 
kancelář B101. 

Bližší informace k pronájmům získáte rovněž 
v budově »B«, kancelář B107 v přízemí, telefon 596 
092 212, e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz a na 
webových stránkách města www.bohumin.cz » Rad-
nice » Byty, nebyty, nemovitosti » Licitace nebyto-
vých prostor.  (sob)

Tříkrálová 
sbírka 2019 
V rámci celorepublikové 
charitativní akce vyrazí 
v lednu do měst i vesnic 
koledníčci Tříkrálové 
sbírky. Ta probíhá už 
devatenáct let a od svého 
počátku je jejím smyslem 
pomáhat lidem, kteří si 
sami poradit nedovedou. 

Sbírka pod působností Charity 
Bohumín proběhne tradičně 
v Bohumíně, Rychvaldě, Dolní 
Lutyni, Orlové, Dětmarovicích 
a Doubravě, a to od 1. do 14. ledna.

Z výtěžku sbírky, který v po-
sledním ročníku činil 433 tisíc, 
zůstává 65 procent na Bohumín-
sku. Charita díky příspěvkům ob-
novila tepelnou izolaci půdních 
prostorů domova pro seniory a za-
koupila do něj dvě elektrické po-
lohovací postele. Další prostředky 
šly na provoz denního centra pro 
osoby bez přístřeší a poslouží také 
k zakoupení nábytku do právě re-
konstruovaného objektu, v němž 
bude fungovat odlehčovací služba. 
Zbývajících 35 procent sbírky jde na 
podporu celorepublikových pro-
jektů a mezinárodní humanitární 
pomoc na Ukrajině a v Moldávii.

Charita  Bohumín děkuje 
občanům, že nejsou lhostejní 
k potřebám dalších lidí, soucítí 
s komplikovanými lidskými osu-
dy a zůstávají sbírce nakloněni.

(red)

Ozdravné pobyty 
pro děti 
Bohumín opět organizuje dotova-

né ozdravné pobyty pro děti se 

zdravotním handicapem. Může jít 

o astma, dermorespirační syn-

drom, časté záněty horních cest 

dýchacích, obezitu, skoliózu, ne-

moci svalové a kosterní soustavy. 

Do Metylovic v podhůří Beskyd se 
děti vydají od 31. ledna do 28. února. 
V sanatoriu cvičí pod dohledem fyzio-
terapeutů, navštěvují bazén, whirl- 
pool, solnou jeskyni, saunu, denně 
inhalují vincentku. Ve volném čase 
podnikají výlety do přírody. Léčbu 
hradí zdravotní pojišťovny, město za-
jišťuje hromadnou dopravu autobu-
sem. Děti do šesti let absolvují pobyt 
s doprovodem.
Rodiče, kteří chtějí dítěti ozdravnou 
kúru zajistit, navštíví dětskou lékařku 
a požádají o sepsání návrhu k měsíč-
nímu pobytu v sanatoriu. Návrh poté 
posoudí zdravotní pojišťovna a roz-
hodne.  (luk)
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Proměna území v sousedství Kaufl andu a Rafi nér-
ského lesíku začala demolicí objektů. Nejprve šly 
k zemi ty čisté, po nich i kontaminované.

STALO SE

Smyslem úprav je rozdělit velkou, nevyužitou a nevzhlednou plochu zelení a dát jí kvalitní povrch. Část panelů už je pryč 
a na jejich místě proběhne výsadba a vznikne cyklodráha pro děti.  Foto: Pavel Čempěl

Nevzhledná parkovací plocha u Slezské ulice ve Starém 
Bohumíně projde proměnou. Hrubé zemní práce začaly 
už nyní na podzim, hlavní úpravy jsou v plánu příští rok. 
Jejich účelem bude současnou velkou a nevyužitou 
plochu opticky »rozbít« a ozelenit. 

REKONSTRUKCE

Čtyřhektarová »mrtvá zóna« za 
Kaufl andem dostane druhou šanci. 
Rozběhla se rozsáhlá dekontaminace 
území bývalé rafi nérie, později 
výrobny parafínu a naposledy skladu 
pohonných hmot. Sanace lokality 
začala demolicí objektů. Práce 
potrvají minimálně dva roky.

První fáze proměny areálu odstartovala likvi- 
dací zpustlých budov. Nejprve šly k zemi ty 
»čisté«, nezasažené ropnými látkami. „Stavební 
suť jsme odvezli na mezideponii a ve fi nále se 
materiál na místo zase vrátí. Poslouží k terén-
ním úpravám po zemních pracích,“ ozřejmil 
David Ides z fi rmy EPS Biotechnology, která 
má sanaci na starosti. V nejbližších dnech bude 
firma bourat a odvážet také suť ze zamoře- 
ných objektů. Ta poputuje na dekontaminační 
středisko Centrálního odvalu Zárubek (COZ), 
kde projde biodegradací, laicky očistou. Vyčiš-
těný a nezávadný materiál pak přijde opět 
vhod k zásypům.

„Po demolicích nás na jaře čeká biofyzikální 
průzkum. Rafi nérie byla coby strategický cíl za 
války terčem bombardování. Musíme zjistit, 
zda v lokalitě nezůstala nevybuchlá munice,“ 
dodal Ides s tím, že až následně přijde na řadu 
nejnáročnější fáze odmoření. Bude třeba odtě-
žit zhruba 160 tisíc tun kontaminované zeminy. 
Bagrovat se v některých místech bude až do 
hloubky více než čtyř metrů.

Kvůli očistě území vznikla nová přístupová 
komunikace z Drátovenské ulice. Bude tudy 

V bývalé rafinérii nezůstane kámen na kameni

pendlovat veškerá těžká technika a hlavně 
náklaďáky s materiálem. „Výjezd kolem Kauf-
landu budeme využívat minimálně. V ideálním 
případě se jej budeme snažit zcela uzavřít,“ 
slíbil Ides.

Bývalou rafi nérii minerálních olejů postavil 
v roce 1887 hrabě Larisch. Později provoz 
rozšířil o výrobu parafínu a svíček. Ve druhé 
polovině minulého století v areálu fungoval 
sklad pohonných hmot. Řadu let už je ovšem 
opuštěný a činností v uplynulých dekádách 
silně zamořený.

O sanaci oblasti rozhodla Česká inspekce 
životního prostředí už v roce 2000, jenže kvůli 

nákladnosti projektu se k tomu nikdo neměl. 
Až počátkem letošního roku se Ministerstvo 
fi nancí, které má v referátu likvidaci starých 
ekologických zátěží, rozhoupalo. Uzavřelo 
smlouvu na dekontaminaci celého území. Ta 
bude stát 156 milionů a potrvá zhruba dva roky.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

V ledové vodě 
pronásledován bludy
Zdrogovaný muž (30) zaměstnal 

v noci na 5. prosince desítky policistů, 

strážníků a hasičů. Před třetí ráno za-

volal na tísňovou linku, že ho proná-

sledují neznámé osoby a že se ukrývá 

v korytě řeky Odry. Nebo možná 

v Kališově jezeře. Poté se jeho mobil 

nadobro odmlčel.

Na místo okamžitě vyrazily pátrací týmy 
a ve tmě začaly prohledávat břeh řeky 
i štěrkovny. Zásahu se zúčastnilo zhruba 
čtyřicet policistů, psovod a do akce vy-
razil i policejní vrtulník. Pomáhali také 
městští strážníci a hasiči. „Hlídka, která 
pročesávala břeh Odry z polské strany, 
zaslechla volání o pomoc. Snažila se muže 
vytáhnout z vody, ale on nevěřil, že jde 
o policisty, a začal v řece utíkat. Pohyboval 
se ve velmi studené vodě, ukrýval se v me-
andrech a houští,“ líčila zákrok policejní 
mluvčí Zlatuše Viačková. 
Paranoidního otužilce nakonec vytáhli 
z vody policisté, kteří ho hledali z bohu-
mínské strany. „Muž byl dezorientovaný, 
neustále chtěl utíkat a byl silně podchlaze-
ný,“ dodala Viačková. Protože své chová-
ní ani ohlášené údajné pronásledování 
nedokázal nijak vysvětlit, policisté ho 
podrobili testům na alkohol a opiáty. 
Opilý nebyl, zato pod vlivem drog ano. 
Testy prokázaly požití pervitinu. Muž 
proto skončil v péči lékařů.  (tch)

Panelové »letiště« dostane zelenou oázu

Panelová plocha u prodejny 
Kolík je značně předimenzovaná. 
K parkování by klidně stačilo par-
koviště mnohem menší. A k tomu 
také v novém roce dojde. Už nyní 
zmizely panelové bloky z centrál-
ní části prostranství, kde se místo 
nich počítá s výsadbou zeleného 

ostrůvku s keři a dřevinami. Jeho 
součástí bude i menší kruhová cy-
klodráha pro děti. Další zeleň při-
bude v místech, kde v minulosti 
stával mobilní sběrný dvůr a živá 

bariéra také odcloní parkoviště od 
rodinné zástavby.

Původnímu účelu, tedy parko-
vání, bude sloužit zbylá část, která 
bude mít po vytvoření ostrůvku 
tvar písmene »U«. Panely tady 
zůstanou, ale už ne v podobě fi -
nálního povrchu. Budou pouze 
tvořit základ, který přijde vyas-
faltovat. V rámci nového uspořá-
dání bude mít parking asi třicet 
nalajnovaných míst. Samostatný 
vjezd a výjezd pak ještě doplní 
dopravní značení.  (tch)
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Původně štěrková pěšina na valu dostala kvalitní asfaltový koberec. Nový úsek cyklostezky začíná napojením 
u lávky, která loni překlenula Orlovskou stružku.  Foto: Pavel Čempěl

Další dílek skládačky cyklookruhu
Hotovo! Na valu mezi Vrbickým jezerem a Odrou už slouží nová komfortní stezka pro 
cyklisty a bruslaře. Asfaltová komunikace měří 1,6 kilometru a nahradila předešlou 
pěšinu ze zhutněného kameniva.

Práce probíhaly od září do pro- 
since a stavbaři museli nejprve 
starý štěrkový povrch i s podlo-
žím odtěžit a vytvořit nové, jehož 
součástí je i komorový zpevňovací 

systém. Stezka začíná u loni vy-
budované lávky přes Orlovskou 
stružku v místech, kde se vlévá 
do Odry. Z druhé strany se u tě-
lesa dálnice napojila na stávající 

komunikaci, která je sice také 
asfaltová, ale už hodně sešlá. I její 
modernizace je však v příštích 
letech v plánu. Je totiž součástí 
projektu propojení stávajících 

a vybudování nových stezek u je- 
zera s cílem vytvořit pět a půl 
kilometru dlouhý okruh pro 
cyklisty a in-line bruslaře. Právě 
dokončený úsek na valu je dal-
ším dílkem do této skládačky. 
Následovat má vybudování nové 
stezky od areálu štěrkoven kolem 
bývalé myslivny. A nakonec 
oprava zmíněné asfaltky u dálni-
ce a panelového parkoviště.

Prvním impulsem k vytvoření 
vrbického cyklookruhu byla v roce 
2014 jeden a půl kilometru dlouhá 
stezka na nové protipovodňové 
hrázi. Loni se tato komunikace 
rozrostla o bezmála sedm set 
metrů prodloužením do areálu 
bývalé štěrkovny.  (tch)

Kostelem se nesly písně sborů i sólistů
Masarykova škola se připravuje na velkou slávu, na jaře si připomene už 95. výročí. 
Předzvěstí oslav byla už nyní série předvánočních hudebně-dramatických bonbónků. 
Největší počet účinkujících se podílel na adventním koncertu. Až tři sta dětí vystoupilo 
11. prosince v novobohumínském katolickém kostele.

„V souvislosti s blížícími se osla-
vami výročí jsme se chtěli představit 
ve větších, atraktivních prostorách. 
Poprvé jsme proto uspořádali vá-
noční koncert v kostele. Měli jsme 
sice zprvu trochu obavy, jak se 
vystoupení s prostředím propojí, 

ale vyšlo to na výbornou,“ zhod-
notil ředitel školy Miroslav Rosík. 
Příprav koncertu se ujala učitelka 
Jana Suchánková společně s ko-
legyněmi Jarmilou Noskovou 
a Helenou Bienovou. V chrámu 
už ale měli hlavní slovo žáci. 

O úvod se postaral školní sbor, 
který zazpíval přímo z kúru 
s varhanním doprovodem bohu-
mínského muzikanta Edy Raku-
se. Jednotlivé ročníky prvního 
stupně pak vytvořily větší tělesa, 
na jejichž pěvecká vystoupení 

navázala skladba čtvrťáků, ke 
kterým se přidala hudecká skupina 
koledujících chlapců. Kromě 
menších dětí se před presbytá-
řem prezentovali i starší školáci 
z druhého stupně se svými sólo-
vými party. Závěr patřil opět vel-
kému celku. Čtvrťáci a páťáci se 
spojili, aby za doprovodu varhan 
přednesli fi nální píseň. 

Původní nepatrnou nervozitu 
z účinkování v kostele ze sebe 
školáci rychle setřásli. Výběr 
místa byl nakonec správnou vol-
bou. Obě představení, odpolední 
i podvečerní, měla skvělou atmo-
sféru a více než 500 prodaných 
vstupenek hovoří jasně o zájmu 
posluchačů.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Grog ani po čtvrtstoletí nevychladl
Bohumínská kapela Grog v příštím roce oslaví 25 let působení na rockové scéně. Připravuje 
velké oslavy, ovšem ani letos nezahálela. V létě vystupovala na prestižním festivalu 
Masters of Rock ve Vizovicích a před pár dny pokřtila nový videoklip. V Praze a se slavnými 
kmotry, Otou Váňou z Kabátu a Tondou Rauerem z Harleje.

Práce na videoklipu k písni 
z aktuálního alba Mona Lisa ze 
Stodolní probíhaly v létě. Krom 
fi lmování ovšem musela kapela 
nejprve do studia, aby píseň 
přezpíval nový vokalista Marcel 
Blaha, který naskočil do rozje-
té kapely loni. Samotné 
natáčení se uskuteč-
nilo v pískovně 
v Unhošti u Prahy 
a režie se ujal 
David Beránek, 
mimochodem 
absolvent bohu-
mínského gym-
názia.

Jistěji než před ka- 
merou se ovšem Grog 
cítí na hudebních pódiích. 
Kromě koncertovaní na zmíně-
ných »Mastrech« si kapela letos 
střihla také vystoupení na bohu-
mínských Pivních slavnostech 
nebo charitativním festivalu 
Rock Th erapy v Orlové. Nástrojů, 
tentokrát akustických, se muzi-
kanti chopili také při křtu klipu, 
kde zahráli čtyři své písně. „Je 

nezvyklé, ale hodně příjemné, 
když vám po písničce tleskají ta-
kové rockové osobnosti jako jsou 
kluci z Kabátu a Harleje,“ glosoval 
pražský zážitek kytarista Martin 
Sitek. Do hlavního města se jeho 

parta znovu podívá 28. pro-
since. Tentokrát už na 

regulérní vystoupení 
ve vyhlášeném roc-

kovém klubu Kain.
Kapela v součas-

nosti hraje ve složení Marcel Blaha 
(zpěv), Martin Sitek (kytara), Mi-
rek Satora (kytara), Honza »Valda« 
Valuštík (basová kytara) a Roman 
»Malvin« Horníček (bicí). „Na 
příští rok chystáme velké oslavy 
pětadvacátého výročí v Bohumíně 
na tradičních Pivních slavnostech, 
kde si zahrajeme ve společnosti 
takových legend jako jsou Alkehol, 
Limetal a další,“ pozval posluchače 
Martin Sitek.  (tch, luk)

Prezentace 
diakonického školství
Mateřská, základní a střední 
škola Slezské diakonie v Bo-
humíně uspořádala dny 
otevřených dveří. 

Na pobočce v Novém Bohumíně 
se hosté 8. listopadu seznámili 
s metodami a pomůckami, které 
se využívají při výuce ve speciální 
mateřské a základní škole. Učitelky 
připravily se žáky také ukázkové 
hodiny. Pracovnice denního sta-
cionáře Salome pak prezentovaly 
služby, které poskytují v rámci 
sociálně aktivizační služby, tera-
pie O.T.A., odlehčovací služby 
a rané péče. Ve Starém Bohumí-
ně si návštěvníci mohli 28. lis-
topadu prohlédnout zázemí školy 
a zhlédnout prožitkovou hodinu 
na téma mák ve snoezelenové 
místnosti. 

Akcí se zúčastnili zástupci 
města, učitelky základních škol 
z Bohumína, speciálních pols- 
kých škol z Grodkówa a Jastrzębia 
-Zdrój a návštěvníci z řad veřej-
nosti.

Maria GAŁUSZKOVÁ, 
Alena SKOTNICOVÁFoto: Archiv skupiny Grog

Malí herci v pohádkových rolích
Příprava mikulášské nadílky není jen tak. Jak se na ni chystají v nebi? A jak v pekle? 
O tom pojednává Andělská pohádka, kterou nastudovala mateřinka Skřivánek 
ve Smetanově ulici. Sedmdesát dětí ji pilovalo čtvrt roku a 7. prosince je čekala 
velká premiéra na prknech sálu ZUŠ. Našlapané hlediště, nadšené ohlasy, 
potlesk a nabídky na další vystoupení dokládají, že to malí herci zvládli skvěle.

„Zkoušeli jsme od září. Začali jsme písnička-
mi, pak jsme postupně vybírali děti pro jednot-
livé postavy a přidávali jevištní pohyb. Pro 
malé děti to bylo opravdu hodně úkolů a nad-
chlo nás, jak výborně se vše naučily,“ chválila 
malé herce vedoucí mateřinky Marcela Den-
disová. Hlavní role měli v pohádce děti od 
čtyř do šesti let. Školka ovšem chtěla zapojit 
všechny, a tak do původního námětu předsta-
vení přidala i scény čertíků. Těch se zhostili 
nejmenší, někdy i dvouletí caparti.

Na přípravě vydařeného vystoupení se po-
dílely všechny učitelky z mateřské školy a při-
dali se i rodiče. Vyráběli kulisy, šili kostýmy. 
Další pak školce zapůjčil soubor Radost 
& Impuls, který se zároveň postaral o úvodní 
taneční číslo před premiérou. Její závěr byl 
naopak do poslední chvíle tajemstvím a pře-
kvapením. „Když už pohádka líčí výrobu per-
níčků, došlo i na ty skutečné. Na závěr se v sále 
objevil »opravdový« Mikuláš s anděly a nadě-
loval,“ dodala Dendisová.

Pohádka slavila obrovský úspěch a kvůli 
velkému zájmu diváků školka uspořádala ješ-
tě jedno dopolední vystoupení, veřejnou ge-
nerálku. A předškoláci se do svých rolí vráti-
li také před Vánoci, kdy svou pohádkou 
potěšili důchodce v Domově Jistoty.  (tch)
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Chrámem zněly koledy i populární hity
Základní škola ve Skřečoni pořádala podruhé vánoční koncert v místním  kostele 
Panny Marie Sedmibolestné. Vánoční atmosféru umocnili andělé z devátých 
ročníků, kteří příchozím nabízeli cukroví a program.

Vystoupení zahájila Bohumínská superstar 
Anička Giecková z páté třídy písničkou Tři oříšky 
pro Popelku. Po úvodním slovu ředitelky Rena-
ty Wybraniecové následoval sled vystoupení. 
Básničky v podání dětí první, třetí a čtvrté třídy, 
recitace Jirky Semančíka, hra na housle, kytary či 
klavír. Nechybělo ani vystoupení kroužku fl étni-
ček s vánočními koledami a zpěvem či hra na 
fl étny v podání děvčat druhého stupně. Návštěv-
níci se mohli zaposlouchat nejen do tónů fl éten 

zobcových, ale i příčných nebo altových. Sváteční 
atmosféru rozčertili druháci písničkou Budliky. 

Na závěr vánočního koncertu vystoupil i skře-
čoňský sbor. Uslyšeli jsme Píseň moře, koledu 
Co nam ty daš, hit Půlnoční od Václava Necká-
ře a také Vánoce na míru. Tichá noc v podání 
Aničky Opartyové z osmé třídy byla krásnou 
tečkou za letošním vánočním koncertem.

Návštěvníci odcházeli se spokojeným ús-
měvem na tváři a my jsme rádi, že jsme se na 

chvíli zastavili, zaposlouchali do hudby, zpěvu 
a recitace dětí, a přispěli tímto koncertem 
k vytvoření pohodové adventní atmosféry 
a setkání rodičů a přátel školy. 

Hana HAJDOVÁ, učitelkaFoto: Lena LabajováFoto: Lena Labajová

Šestnáct sborů dobrovolných hasičů z Karvinska vyslalo své 
týmy do bojů v soutěži Hala Bohumín. Její čtvrtý ročník se 
uskutečnil 1. prosince v  městské sportovní hale. Z domácích 
jednotek předvedla bezkonkurenčně nejlepší výkony ta ze 
Skřečoně. Vyhrála kategorii mladších i starších žáků.

„Děkuji našim dětem za vynikají- 
cí výsledek a reprezentaci. Je vidět, 
že si z přípravy opravdu něco od-
náší a bojují jako tým. Za výsledky 
je poctivý trénink a disciplína. 
Hasičina je tvrdá dřina, o to více 
vítězství potěší, a to jak děti, tak 
trenéry,“ vysekl uznání hasičskému 
potěru velitel jednotky SDH Skře-
čoň Roman Téma, který mladé 
hasiče společně s Lenkou Ševčíko-
vou trénuje.

Bohumínskou halovou soutěž 
tvoří tři štafetové disciplíny – po-
žárních dvojic, 4 x 40 metrů a uz-
lová. Rozhoduje rychlost, pohoto-
vost a součinnost členů týmu. 
Mladí hasiči musí zdolávat kladi-
nu či bariéru, zapojovat hadice 
nebo zvládnout pět různých typů 
uzlů. Na přípravě soutěže se podí-

lejí všechny hasičské sbory bohu-
mínského okrsku. Každý má na 
starosti určitou oblast organizace, 
společně působí v technické četě 
i časomíře.

Hala Bohumín 2018
Mladší žáci: 1. Skřečoň, 2. Těrlicko
-Hradiště, 3. Chotěbuz
Starší žáci: 1. Skřečoň, 2. Havířov, 
3. Těrlicko-Hradiště
Dorost: 1. Těrlicko-Hradiště, 2. Havířov, 
3. Rychvald 

Hasičská omladina bojovala i relaxovala

Hala Bohumín završuje sezonu 
mladých hasičů. Její fi nále ovšem 
není jen soutěžní, má i relaxační 
část. Okresní sdružení hasičů 
Karviná každoročně odměňuje 
děti a mládež za celoroční snahu 

nějakou atrakcí. V uplynulých 
letech to byly návštěvy bazénů 
v Bohumíně či Orlové. Letos do-
staly děti dárek v podobě bobové 
dráhy v Mostech u Jablunkova. 

(tch, luk) Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Bohumínská halová soutěž získala za 
krátkou dobu skvělé renomé. Letos se jí 
zúčastnilo šestnáct sborů z Karvinska, 
které vyslaly do bojů pětatřicet družstev.
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Mistři kulečníku u jednoho stolu
Dva dny napínavých soubojů na modrém suknu nabídl 1. a 2. prosince 16. ročník Turnaje 
mistrů města Bohumína. Prestižního klání se v souladu s pravidly zúčastnili výhradně 
držitelé národních mistrovských titulů. Některé hráče pak zdobily také tituly mistrů Evropy. 

„Výsledkový stav jednotlivých zá-
pasů, od utkání ve skupinách až po 
fi nálový souboj, přenášel v reálném 
čase server Českomoravského billiá-
rového svazu, jehož prostřednictvím 
měla o průběhu turnaje přehled 
celá kulečníková komunita,“ sdělil 
ředitel turnaje Libor Kulich. Českou 
kulečníkářskou elitu na turnaji za-
stupovali Miroslav Andrejovský, 

Jan Dvořáček, Marek Faus, Rado-
van Hájek, Adam Kozák, Milan 
Ráček a Otakar Truksa. Sestavu 
doplnili atraktivní hráči ze zahra-
ničí, Andreas Reichner z Rakouska 
a Michel van Silfh out z Nizozemí.

V sobotu byla na programu 
utkání ve skupinách a vrcholem 
dne byla večerní čtvrtfi nále. Ne-
dělní dopoledne patřilo semifi ná-
lovým bojům, ze kterých vzešla 

dvojice fi nalistů Andrejovský a van 
Silfhout. „Oba finalisté, mistři 
sportovního kulečníku, změřili své 
síly v kádru 52/2, jednobandu 
a trojbandu. Hráči potvrdili své 
výkonnostní renomé a oprávněnost 
postupu do finále skvělou hrou,“ 
zhodnotil Kulich s tím, že drama-
tický a vyrovnaný souboj nakonec 
ve vítězství proměnil nizozemský 
hráč Michel van Silfh out. 

Vedoucí pořádajícího oddílu BC Bohu-
mín Miroslav Andrejovský se na turnaji 
probojoval až do fi nále. 

Foto: Pavel Čempěl

Zásluhou členů pořadatelského 
klubu BC Bohumín a díky stabilní 
podpoře dlouholetých partnerů se 
mohli diváci opět kochat výkony 
špiček sportovního kulečníku. 
„Děkuji všem, díky jejichž práci 
a podpoře se podařilo naplánovat 
a uskutečnit 16. ročník Turnaje 
mistrů města Bohumína. Zvláštní 
poděkování pak patří našemu 
generálnímu partnerovi, městu 
Bohumínu,“ uzavřel Libor Kulich.

(red)

Vánoční silový čtyřboj
V tělocvičně gymnázia se 6. prosince konal »Vánoční silový čtyřboji«. Proběhl už 
jeho 18. ročník, kterého se zúčastnilo šest desítek závodníků. Ti bojovali v barvách 
svých škol, Masarykovy a Benešovy, Skřečoně, ČSA a pořádajícího gymnázia.

Čtyřiatřicet mladších a sedmadvacet starších 
žáků absolvovalo čtyři disciplíny – shyby 
na hrazdě, sedy lehy bez opory, benchpress 
a trojskok snožný. Učitelé, spolužáci a trenéři 
závodníkům fandili, radili, ale občas se i divili 
předvedeným výkonům.

Tradiční mítink pro bohumínské školáky 
připravil Školní sportovní klub AŠSK při Gym-
náziu Františka Živného s fi nanční podporou 
města Bohumína. Závodníci, kteří se v indivi-
duální nebo týmové soutěži umístili na stup-
ních vítězů, obdrželi diplomy, perníkové 
medaile a věcné ceny.  (red)

Foto: Pavel Čempěl

Mladší žáci 
DRUŽSTVA: 1. Masarykova ZŠ, 2. gymnázium, 
3. ZŠ Beneše

JEDNOTLIVCI: 1. Martin Šimek (Masarykova ZŠ), 
2. Vojtěch Böhm (ZŠ Beneše), 3. Marek Duda (gym-
názium)

Starší žáci
DRUŽSTVA: 1 ZŠ Beneše, 2. Masarykova ZŠ, 
3. ZŠ ČSA »A«

JEDNOTLIVCI: 1. Daniel Agel (ZŠ Beneše), 
2. Štěpán Drobilič (Masarykova ZŠ), 3. Dominik 
Herok (Masarykova ZŠ), 3. Sebastien Kunetek 
(ZŠ Beneše)
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  Silvestrovský běh 
už podvacáté

Silvestrovský běh dospěl do svého 20. 
ročníku. Ten se uskuteční v neděli 30. 
prosince na dopravním hřišti v Hobby-
parku a v nejbližším okolí. Prezentace 
začne v 15.15 hodin a v 16 hodin vyrazí 
na trať nejmladší závodníci. Pro běžce, 
kteří se umístí na stupních vítězů, jsou 
připraveny originální ceny. Na závěr se 
všichni mohou těšit na ohňostroj, který 
je připravený zhruba na 17 hodin.  

  Zájezd za 
medovými dorty

Farní sbor Slezské církve evangelické 
a. v. pořádá »Sladký zájezd do Marlenky«. 
Z organizačních důvodů se termín po-
sunul na 17. ledna. Na programu bude 
návštěva výrobny medových dortů, pro-
jekce dokumentu s výkladem a ochutnáv-
ka výrobků. Cena zájezdu je 190 korun 
a autobus odjíždí ve 14 hodin od bohu-
mínské radnice. Přihlášky s platbou při-
jímá farní kancelář v Masarykově ulici 
(modrá budova u Chopinova parku).

(red)

Martin Šímek vybojoval ve své 
kategorii zlato a bodoval i ve 
vzpěračské anketě. 
Foto: SKV Bonatrans Bohumín

V Bohumíně se 24. listopadu 

konalo Mistrovství České repub-

liky ve vzpírání mladších žáků. 

Domácí oddíl SKV Bonatrans Bo-

humín reprezentovali tři borci. 

David Teplíček, který závodil v ka-
tegorii do 50 kilogramů, obsadil 
páté místo výkonem 30 kg v trhu 
a 40 kg v nadhozu. Martin Kantor 
byl v kategorii nad 62 kilogramů 
čtvrtý a předvedl 53 kg v trhu a 73 
kg v nadhozu. 
Nejlépe si na mistrovství vedl Mar-
tin Šímek, který startoval v katego-
rii do 45 kilogramů. Zvládl 40 kg 
v trhu a 64 kg v nadhozu a svou 
váhovou kategorii vyhrál. Martin se 
navíc umístil v první trojici nejlep-
ších mladších žáků bez rozdílu vah 
z celé republiky v rámci ankety Zla-
tá činka. Anketa vznikla v roce 
1969 a Český svaz vzpírání v ní 
vyhodnocuje ve všech věkových 
kategoriích nejlepší vzpěrače 
a vzpěračky roku.  (red)

Vítězství 
a úspěch v anketě

Rekordních čtrnáct zlatých medailí

O víkendu 8. a 9. prosince se konaly Poháry České republiky v plavání mladších žáků. 
V Brně v kategorii jedenáctiletých bohumínští plavci úspěšně obhájili třináct nejcennějších 
kovů z léta, v Třebíči zaznamenala senzační triumf desetiletá Julie Kalvarová.

Mezi více než 180 závodníky se v Třebíči předsta-
vila i čtveřice bohumínských. Julii Kalvarovou před-
chozí výkony pasovaly do role medailové kandidátky. 
Fakt, že v infarktovém závěru proměnila hned první 
start v senzační triumf, však zaskočil nejen Julču, ale 
i bohumínské fanoušky v ochozech. Nabitá energií 
přidala v následném závodu bronz. Ve zbývajících 
čtyřech startech jí ke stupňům vítězů chyběl zpravidla 
jen kousíček. David Pálka fi nišoval nejlépe devátý, 
Jáchym Šmídl a Adéla Slaninová se při své premiéře 
na vrcholných závodech umístili ve třetí desítce.

V Brně měl Plavecký klub Bohumín sedmičlenné 
zastoupení. Žhavá medailová želízka Andrejku 
Czernou, Aničku Kohanovou, Sama Hübschera 
a Michala Matouška doplňovali závodníci s ambicí 
na první desítku Peťa Trucla, Ríša Drobík a Míša 
Pecl. Samuel Hübscher potvrdil postavení aktuálně 
nejlepšího českého jedenáctiletého plavce šesti tri-
umfy v šesti individuálních startech a stal se nej-

úspěšnějším účastníkem víkendu. V nevídané formě 
se představila i drobná kraulařka Andrejka Czerná, 
která vybojovala pět zlatých a jednu stříbrnou me-
daili. Díky nim a dvěma kovům ze štafety se stala 
pro změnu medailově nejúspěšnější dívkou brněn-
ského víkendu. Nadto se i ona posunula ve třech 
disciplínách do čela českých tabulek jedenáctiletých 
plavkyň. 

Anička Kohanová veze z Brna dvě stříbra, bronz 
a tři čtvrtá místa. Motýlkář Michal Matoušek dobyl 
stupně vítězů na nejkratší padesátce, na dvojnásobné 
trati dohmátl čtvrtý. Společně pak jmenovaná čtveřice 
opanovala obě štafety polohově i volným způsobem. 
V prvním případě odskočili jinak vyrovnanému 
startovnímu poli o více než šest vteřin, ve druhém 
o takřka pět. Petr Trucla zabodoval nejvýše osmým 
místem, Richard Drobík třináctým a Michael Pecl 
sedmnáctým.

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

Pavlína Jadrníčková (vpravo v červeném) vybojovala 
v Polsku bronzovou medaili. Foto: SKV Bonatrans Bohumín

Bohumínští vzpěrači v Polsku
9. prosince proběhla vzpěračská soutěž 
Pohár starosty Białogardu v polském 
Západopomořanském vojvodství. Turnaje se 
zúčastnily oddíly z Polska, Česka a Německa. 
Českou republiku reprezentoval SKV 
Bonatrans Bohumín. 

Bohumínský oddíl na soutěži zastupovali Martin 
Šímek, Ondřej Šímek, Martin Kantor, David Teplí-
ček, Daniel Revák, Vojtěch Cichý, Pavlína Jadrníč-
ková a Tomáš Salamon. Nejúspěšnějším účastníkem 
výpravy byl Martin Šímek, který díky výkonům 46 
kg v trhu a 64 kg v nadhozu obsadil druhou příčku. 
Medaili, v tomto případě bronzovou, si přivezla také 
Pavlína Jadrníčková za 59 kg v trhu a 76 kg v nad-
hozu. V hodnocení družstev obsadil Bonatrans 
v konkurenci osmi účastníků čtvrté místo.  (red)
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Vánoční fotbalový turnaj v hale
Devět týmů milovníků kopané, výborná atmosféra a duely 
napínavé až do poslední minuty. V sobotu 8. prosince 
hostila bohumínská sportovní hala fotbalové klání pro 
veřejnost, 4. ročník vánočního turnaje.

Přihlášené celky bojovaly nejpr-
ve ve skupinách. V první se utkalo 
pět týmů (Bazaly, Deportivo, Out-
sideři, Sněhuláci a Lípa), ve druhé 
čtyři (Nová Ves, Železný Vítek, 
Morkeni a Ušo Plešo). Z obou 
skupin se do vyřazovacích bojů 
mohly probojovat jen dva nejlepší.

Vítězem celého turnaje se stal 
tým Železný Vítek, který drtil 
soupeře svou neprůstřelností. 
Během celé soutěže obdržel jen 
jednu branku. Semifi nále i fi nále 
pak vyhrál shodně nejtěsnějším 
výsledkem 1:0. Třetí místo obsa-
dili Outsideři, kteří na penalty 
porazili výběr Ušo Plešo.

Ocenění se dočkali také jednot-
livci. Nejlepším střelcem turnaje 
se stal Pavel Moskál ze stříbrného 

Deportiva. Jedničkou mezi gól-
many byl František Chmiel z ví-
tězného týmu a z titulu nejlepšího 
hráče se radoval Miroslav Nad-
hajský z Outsiderů.

„Po celou dobu panovala na 
hřišti i mimo něj vynikající atmo-
sféra. Mnohé duely byly velmi na-
pínavé, například v utkání o třetí 
místo musely o vítězi rozhodnout 
až penalty. Neméně atraktivní 
bylo fi nále, kde byly síly na obou 
stranách velmi vyrovnané a padla 
jediná, rozhodující branka,“ uvedl 
organizátor turnaje Dušan Socha 
z Bosporu. Dodal, že na další sou-
těž podobného ražení se mohou 
příznivci fotbalu těšit už na jaře, 
kdy bude na programu turnaj ve-
likonoční. Luboš PILCH, luk

Vítěz turnaje Železný Vítek.
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Kdo vás znal, ten si vzpomene, kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.

27. prosince si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí naší maminky

Boženy LUKÁŠOVÉ


a zároveň 19. prosince by oslavil své 87. narozeniny náš tatínek

Raimund LUKÁŠ.


S velikou láskou vzpomínají dcery Pavla a Jana s rodinami.

V letošním roce  uplynulo 8 let, 
kdy nás navždy opustila 

paní Jiřina KRÁLOVÁ
ze Záblatí. 


31. prosince by oslavila 80. narozeniny.

S láskou vzpomíná manžel Miroslav, 
dcery Mirka, Iva a Jana s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

11. prosince jsme si připomněli 
10. smutné výročí úmrtí 

pana Jana ANDREJOVSKÉHO.


S úctou a láskou vzpomíná bratr Miroslav 

s celou rodinou.

VZPOMÍNKY

Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen svíci hořící a kytičku na hrob ti můžeme dát. 

23. prosince by se dožila 90 let 

paní Ludmila SPIEWOKOVÁ
z Pudlova.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomínají 
dcery Ludmila a Věrka s rodinami. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

23. prosince vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Jindřich MENDRELA.
Také vzpomeneme 20. dubna 2019 

jeho nedožitých 72 let.
Vzpomínají sestra Jiřina s rodinou, syn David 

a dcera Iveta s rodinou, příbuzní z Polska a Jana.
Děkuji také všem, kteří vzpomenou 

spolu s námi na mého tátu. Syn David.

Osud nevrátí, co si již vzal, 

nechal jen vzpomínky, bolest a žal.

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

pana Zdeňka ŠEVČÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, 

dcery Zdeňka, Květka a Pavla s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě miloval, ten nikdy nezapomene.

28. prosince uplynou dva roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek, syn a zeť, 

Ing. Petr JUROK, MBA.
27. února by se dožil 47 let.

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

29. prosince si připomeneme 20. výročí úmrtí

paní Anny RADIŇÁKOVÉ
ze Starého Bohumína.


S úctou a láskou vzpomínají 

syn Eduard s manželkou Brigitou, 
vnoučata Petr, Stanislav, Pavel, Libor a Jana, 

pravnuci Lukáš, Tomáš a celá rodina.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

28. prosince si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

paní Danuše BABISZOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

synové Marcel, Martin 
a sestra Jiřina.

Kdo lásku, dobro a veselost rozdával, žije v našich srdcích dál.

29. prosince by se dožil 90 let 

pan Bohumil KALIKA.


2. října jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí 

paní Šárky KOLKOVÉ
ze Skřečoně.


Vzpomíná manželka, Pavla a Lukáš s rodinou.
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BLAHOPŘÁNÍ

12. prosince oslavil 

pan Petr VLČEK
své významné životní jubileum.

Do dalších let mu přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní spokojenosti.

Manželka Marcela 
a děti David, Petr, Lenka s rodinami 

a vnoučata Lenka, Jirka, Natálie.

31. prosince se dožívá 90 let
paní Vanda FOLTEROVÁ

z Bohumína-Záblatí. 
Milá maminko, babičko a prababičko, děkujeme 

ti za vše, co jsi pro nás dělala a ještě děláš. 
K životnímu jubileu ti přejeme hlavně zdravíčko, 

životní elán a ještě spoustu let mezi námi. 
Dcera Ludmila, vnuci Martin, Vlaďka,Tomáš 
a Jakub s rodinami, pravnoučata Daniel, Iva,

Johanka, Violka, Májinka, Valinka a celá rodina.

3. ledna oslaví krásné životní jubileum 80 let
paní Valérie LEBKOVÁ.


Hodně zdraví, štěstí, pohody, energie, 

životního elánu a optimismu do dalších let 
přejí dcery Marcela a Šárka s manžely, 
vnučky Michaela a Petra, vnuk Martin 

s přítelkyní, vnučka Kateřina s manželem 
a pravnučky Terezie, Gabriela a Valérie.

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 19. ledna 2019 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.

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

 ● Prodáme nebo vykoupíme 
vaši nemovitost – Reality Koval-
sky. 602 505 717, p. Zachar.

 ● Pronajmu bývalou Trafi kávu 
u náměstí v St. Bohumíně. 603 
750 560.

 ● Pronajmu garáž v Bohumíně. 
Cena dohodou. E-mail: mesthea@ 
seznam.cz.

 ● Koupím byt v Boh. nebo Rych-
valdě, nejsem realitka. 736 
228 883.

 ● Pronajmu byt 1+1 v Bohumíně, 
případně prodám. 736 538 409.

 ● Pronajmu garsonku v BD, 
Nová Ves u Boh. 603 844 693.

 ● Garáž v uzamykatelném dvoře 
býv. pekárny drátoven pronajmu 
event. prodám. 733 660 982.

SLUŽBY
 ● Firma Ivo Skotnica, čištění 

čalounění, sedacích souprav 
a koberců. Objednávky po 16 
hod. 776 611 888.

INZERCE  ● Čištění sedaček, židlí, kober-
ců, interiéru aut, Kärcher. 724 
088 643, www.cistyautointerier.cz.

PRÁCE

 ● Restaurace a kavárna na ná-
městí T. G. Masaryka hledá do ob-
sluhy servírku. Nástup leden 2019. 
732 475 790, 731 134 093.

 ● Společnost Nej.cz hledá kole-
gu na pozici »technik pevných 
sítí« pro lokalitu Bohumín 
a okolí. Vaše životopisy posílejte 
na e-mailovou adresu sluzby.
bohumin@nej.cz.

RŮZNÉ

 ● Lyžování-ubytování Jeseníky, 
Bělá pod Pradědem – Domašov. 
280 Kč/os./noc. 603 596 375. 
www.ubytovanilenka-jeseniky.cz

 ● Prodám vlnu na pletení Meri-
no, 100 %, bílá, červenočerná – 
melír. 739 840 219.

Noví občánci našeho města
Richard Koláček  Daniel Tkadlec  Daniel Žídek  Anna 
Pazderová  Lukáš Dobřanský  Ondřej Rath  Tomáš Šostý  Alexandra 
Kubištová  Kateřina Mikleová. (mat)

Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formu-
láře na internetových stránkách www.
bohumin.cz v sekci Inzerce.

Vánoční 
přání

Společnost pro podporu mentálně 
postižených Bohumín přeje všem 
svým členům, přátelům a příznivcům 
poklidný advent, spokojené a poho-
dové Vánoce a v novém roce 2019 
všechno jen to nejlepší, především 
hodně zdraví.   
Blanka RYŠAVÁ, místopředsedkyně

Budu školákem
základní školy ČSA
Základní škola ČSA opět pořádá pro bu-
doucí prvňáčky a jejich rodiče setkání 
»Budu školákem!«. Proběhnou 15. ledna 
a 5. března vždy v 16 hodin. Zájemci si 
prohlédnou prostředí školy i družiny, 
děti si něco vyrobí, zasportují a každé si 
odnese malý dárek. Rodiče zjistí, co ško-
la nabízí a co by mělo dítě znát a umět 
při zápisu. Dostanou také informace 
o Hejného matematice a genetické 
metodě čtení.  (red)
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S předvánočním časem 
a adventním obdobím by 
se měla pojit všímavost 
a laskavost. Ženy z bohumín-
 ského spolku Alma mater 
se proto v tomto duchu 
rozhodly opět pomáhat, 
kde bylo zapotřebí.

V závěru listopadu se poprvé 
zúčastnily akce Advent plný kříd-
lení. Pořádal jej nadační fond 
Křídlení v Dolní oblasti Vítkovic, 
kde svůj program a poslání před-
stavilo veřejnosti více než padesát 
neziskových organizací. Návštěv-
níci si mohli na adventních trzích 
zakoupit stovky rukodělných vý-
robků, a tím podpořit organizace 
a jejich dobročinné projekty. Vý-
těžek z účasti spolku Alma mater 
pomůže dvěma těžce nemocným 
ženám uhradit pobyt v lázních 
a potřebnou léčbu, na kterou 
samy fi nančně nedosáhnou.

Ve spolupráci s vysokými škola-
mi, VÚT v Brně a VŠB v Ostravě, 
se v listopadu a prosinci uskuteč-
nily dva velké nábory mezi stu-
denty do Českého národního 
registru dárců dřeně (ČNRDD) 
a podařilo se zaregistrovat 325 no-

Dobročinné aktivity spolku Alma mater

vých potenciálních dárců. Od za-
čátku roku, kdy se projekt Šance 
na život ve spolupráci s ČNRDD 
rozběhl, se Alma mater podařilo 
do registru zapsat 588 nových 
eventuálních dárců kostní dřeně. 
Tato snaha má smysl a spolek 
bude v úsilí pokračovat.

Děkujeme za podporu a po-
moc všem příznivcům a zvláště 

dobrovolníkům, kteří s námi na 
projektu dárcovství kostní dřeně 
spolupracovali. 

»Jako každý den opět vyjde 
slunce, ať i ve vašich životech ni-
kdy nepohasne naděje a víra, že 
smyslem života je být zde i pro 
druhé...«. Krásné Vánoce a na-
dějný celý příští rok 2019. 

Ženy z Alma mater

AQUACENTRUM
21.12. 10:00 – 21:00
22. a 23.12. 8:00 – 21:00
24. 12.   ZAVŘENO
25. a 26. 12.   8:00 – 21:00
27. 12.   6:00 – 21:00
28. 12   10:00 – 21:00
29. a 30.12.   8:00 – 21:00
31. 12.    6:00 – 17:00
1. 1.  14:00 – 21:00
2. a 3.1.   6:00 – 21:00
4.1. 10:00 –21:00

ZIMÁK BRUSLENÍ
24.12.  10:30 – 12:00
25.12. až 27.12.  15:00 – 16:30
28.12.  17:30 – 19:00
31.12.  12:15 – 13:45
1.1.  15:00 – 16:30

SPORTOVNÍ HALA
24.12.  ZAVŘENO
25. a 26.12. 9:00 – 21:00
27. až 30.12.  6:00 – 22:00
31.12.  8:00 – 17:00
1.1.  14:00 – 21:00

BOSPORKA
24. až 26.12.  ZAVŘENO
27. až 30.12.  9:00 – 21:00
31.12.  9:00 – 17:00
1.1.  ZAVŘENO

BOSPOR
Sváteční provozní doba

V Bohumíně je 
přes osmdesát 
Dobrých andělů

Dobrým andělem se stává každý, 
kdo přispívá nadaci Dobrý anděl, 
a prostřednictvím pravidelných 
finančních příspěvků tak pomáhá 
rodinám s dětmi, které zasáhla váž-
ná nemoc. Díky těmto darům pak 
mohou jejich rodiče uhradit výdaje 
spojené s léčbou – například častou 
dopravu do nemocnice, doplatky 
léků, speciální stravu, zdravotnické 
pomůcky, rehabilitace a další po-
třebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i v Bohu-
míně. Celkově už dárci pomohli více 
než šesti tisícům rodin. Z Bohumína 
pochází devět z nich a dárců, Dob-
rých andělů, ve městě najdeme 
přes osmdesát. „Děkujeme všem, 
kteří se rozhodli nezištně pomáhat 
druhým. Každý den vidíme, že i malý 
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit 
úsměv na tváři,“ vzkazuje Petr Sýkora, 
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. 

Veškeré příspěvky dárců ode-
vzdává nadace Dobrý anděl potřeb-
ným rodinám do posledního haléře. 
Samotný provoz nadace hradí ze 
soukromých zdrojů Petr Sýkora 
a další filantropové. Každý dárce, 
který se zaregistruje na www.dob-
ryandel.cz, navíc získává i přístup do 
svého »andělského účtu«, kde vidí 
konkrétní příběhy rodin, kterým po-
máhá. Aktuálně nadace každý měsíc 
přijme asi 85 nových žádostí o po-
moc a celkem odesílá příspěvky více 
než třem tisícům rodin.

Markéta KŘÍŽOVÁ, Dobrý anděl

Mikuláš v nemocnici
Také do Bohumínské městské nemoc-
nice zavítal 6. prosince Mikuláš s čer-
tem a anděly. Kostýmních rolí se zhos-
tili zaměstnanci nemocnice a jejich 
rodinní příslušníci. Postarali se o roz-
ptýlení hospitalizovaných pacientů, 
zejména na oddělení následné péče. 
Těm svou návštěvě rozzářili oči a vy-
kouzlili úsměv na rtech. Pacienti spon-
tánně zpívali písničky a přednášeli 
básně, za což si krom potlesku vyslou-
žili i dárkový balíček. Mikuláš nezapo-
mněl ani na personál nemocnice. Kdo 
nezapěl či nevysypal z rukávu nějakou 
říkanku, skončil v čertově pytli.  (nik)

Centrum rodiny Bobeš má za sebou další rok 
úspěšné působnosti. Zorganizovalo spoustu 

akcí pro rodiny s nejmenšími dětmi, zábavné soutěže nebo tvoření. Karneval se 
letos nesl v námořnickém stylu a rodiče se při tvorbě kostýmků pro děti opravdu 
snažili. Mezi nejpovedenější akce patřil Halloween a v krásném počtu účastníci 
přivítali i Mikuláše. Potěšila také vysoká účast nadějných členů hudebního krouž-
ku malých muzikantů. 
V roce 2019 čeká Bobeše velká oslava, neboť oslaví už 20 let. Děkujeme všem 
návštěvníkům za důvěru, městu Bohumínu a sponzorům za tradiční podporu 
činnosti. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového 
roku. A v lednu v Bobeši opět na viděnou.  Petra KALICHOVÁ, ředitelka

Zvýhodněné permanentky z Bosporu
Bospor uvedl do oběhu speciální edici vánočních dárkových poukazů. Při koupi 
permanentky v hodnotě nad tisíc korun obdrží každý jako dárek dva volné 
vstupy na bazén. Permanentky mohou lidé využít při vstupu do aquacentra, 
sportovní haly a také do nového sportovního centra Bosporka. Vánoční akce 
probíhá do 23.prosince. (red)

Foto: Nikola KursováFoto: Nikola Kursová

Rok s Bobešem
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 23.12. v 17 hodin ZLATÁ NE-

DĚLE. Vystoupí mladá zpěvačka 
Eliška Machačová alias Ella. Ná-
městí TGM, vstup volný.

 ● 24.12. ve 21 hodin ŠTĚDRÝ 
VEČER VŠICHNI SPOLU. Setkání 
na náměstí s vánočním koncer-
tem Šárky Markové. Stánky 
s horkým punčem či medovi-
nou. Ve 21.45 hodin ohňostroj. 
Náměstí TGM, vstup volný.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 20.12. v 19 hodin AQUAMAN. 
USA (Komiks/Fantasy), 2018, 
dabing, od 12 let, 143 minut, 
130 Kč.

 ● 21.12. a 22.12. v 19 hodin 
BUMBLEBEE. USA (Akční/Sci-fi ), 
2018, dabing, přístupný, 110 
minut, 150 Kč.

 ● 23.10. v 15 hodin SPIDER-
MAN: PARALELNÍ SVĚTY. USA 
(Komiks/Animovaný pro teen-
agery a dospělé), 2018, dabing, 
přístupný, 120 minut, 130 Kč, 
děti 110 Kč.

 ● 23.12. v 19 hodin PO ČEM 
MUŽI TOUŽÍ. Česko (Komedie), 
2018, přístupný, 95 minut, 110 
Kč.

 ● 27.12. 19 hodin SMRTELNÉ 
STROJE. USA (Akční/Sci-Fi ), 
2018, titulky, od 12 let, 128 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 28.12. v 19 hodin ZNOVU VE 

HŘE. USA (Komedie), 2018, titul-
ky, od 12 let, 98 minut, 120 Kč.

 ● 29.12. v 19 hodin TEN KDO TĚ 
MILOVAL. Česko (Komedie/Ro-
dinný), 2018, přístupný, 90 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 30.12. v 19 hodin DOKTOR 
MARTIN: ZÁHADA V BESKY-
DECH. Česko (Komedie), 2018, 
od 12 let, 90 minut, 120 Kč.

 ● 2.1. v 19 hodin THE DOORS: 
LIVE AT THE BOWL ´68.USA 
(Koncert), 1968, přístupný, 75 
minut, 180 Kč.

 ● 3.1. v 19 hodin ZRODILA SE 
HVĚZDA. USA (Hudební), 2018, 
titulky, od 12 let, 136 minut, 100 
Kč.

 ● 4.1., 5.1. a 6.1. v 19 hodin BO-
HEMIAN RHAPSODY. Velká Bri-
tánie (Hudební), 2018, titulky, 
od 12 let, 134 minut, 120 Kč.

 ● 9.1. v 9 hodin BATALIVES: BA-
ŤOVSKÉ ŽIVOTY. Česko (Doku-
ment), 2017, 75 minut, 50 Kč (FK 
pro seniory).

 ● 10.1. a 11.1. v 19 hodin RO-
BIN HOOD. USA (Historický/
Akční), 2018, titulky, od 12 let, 
117 minut, 120 Kč.

 ● 12.1. a 13.1. v 19 hodin CENA 
ZA ŠTĚSTÍ. Česko (Drama/Ko-
medie), 2019, 120 Kč.
PRO DĚTI

 ● 22.12. v 10 hodin ASTERIX A 
TA JEMST VÍ  KOUZELNÉHO 
LEKTVARU. Animovaný film, 
Francie, 2018, dabing, 82 minut, 

120 Kč.
 ● 23.12. v 10 hodin MIMI & 

LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO 
SVĚTLA. Kreslený film, Česko, 
2018, 65 minut, 80 Kč.

 ● 30.12. v 10 hodin SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL. 
Animovaná pohádka, Rusko, 
2018, dabing, 80 minut, 130 Kč, 
děti 110 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

DĚTSKÁ ODDĚLENÍ

 ● 20.12. POKUSY A ROŠŤÁRNY. 
Série pokusů a různých triků. 
Od 13 hodin Skřečoň, od 15 ho-
din N. Bohumín.

 ● 20.12. a 21.12. (mimo středu 
a víkend) ve 13-17 hodin VÁ-
NOČNÍ TVOŘENÍ. Výtvarná dílna 
- ozdoby s vánoční tématikou. 
N. Bohumín a Skřečoň.

 ● Každý pátek od 15 hodin 
DESKOHRÁTKY. Hraní desko-
vých her pod vedením studen-
tek gymnázia. N. Bohumín.
TEEN ZÓNA 

 ● 20.12. od 15 hodin VÁNOČNÍ 
VEČÍREK V TEENU. Nealko sva-
řák, hry, vánoční turnaj v hokeji, 
pokec s kamarády, vyrábění 
vánočních dekorací. 

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin DES-
KOHRY. Populární deskové hry. 

VÝSTAVY

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minu-
losti města«. PO–PÁ v 10–12 
a 17–20 hodin, SO a NE v 10–20 
hodin. Starý Bohumín, Pod Ze-
leným dubem.
HUDBA

 ● 23.12. v 16 hodin CHARITATIV- 
NÍ KONCERT. Koncert varhaníka 
Martina Jakubíka, kostel ve St. 
Bohumíně, dobrovolné vstupné.

 ● 28.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ 
MUZICÍROVÁNÍ. Vystoupí sbor 
Martina Jakubíka, kostel ve 
Vrbici, dobrovolné vstupné.

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 17.1. METAMORFÓZY. Vý-
stava bohumínského řezbáře 
Šimona Pohla. 

 ● Každé úterý od 15 hodin 
SPOLEČNÁ PAMĚŤ BOHUMÍNA. 
Dokumentování vzpomínek na 
život na Bohumínsku v letech 
dávno minulých. 

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

OSTATNÍ AKCE

 ● 1.1. ve 14 hodin ŠUNYCHEL-
SKÝ PONOR. 6. ročník akce otu-

žilců u Kališova jezera, novoroč-
ní setkání s přáteli, posílání 
balónkových přání, něco na za-
hřátí. Pláž u Mlýnské ulice.

BOHOSLUŽBY

 ● 24.12. ve 22 hodin ŠTĚDRO-
VEČERNÍ BOHOSLUŽBA. Evan-
gelický kostel.

 ● 26.12. v 9 hodin BOŽÍ HOD 
VÁNOČNÍ. Evangelický kostel.

 ● 26.12. v 10.30 hodin MŠE 
SVATÁ. Kaple v Záblatí.

 ● 30.12. v 9 hodin 1. NEDĚLE 
PO NAROZENÍ PÁNĚ. Evangelic-
ká fara.

 ● 31.12. v 16 hodin SILVES-
TROVSKÁ BOHOSLUŽBA. Evan-
gelická fara.

SPORT

 ● 30.12. v 15.15 hodin SILVES-
TROVSKÝ BĚH. Běžecký závod 
pro účastníky všech věkových 
kategorií, start prvního závodu 
v 16.00. Hobbypark.

HOKEJ Krajská liga mužů.
 ● 5.1. v 17.30 hodin HC BOS- 

POR - SK KARVINÁ.

CVIČENÍ

 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (vel-
ká tělocvična):  JÓGA PRO 
VŠECHNY: V pondělí a středu od 
19 hodin,   731 905 040, 
e-mail. m.lalice@seznam.cz, 
www.aerobikbohumin.net. 

BOSPORKA

Nerudova 1037, Cvičení: Katka 
(K)  733 775 824, Renáta (R) 
 737 828 191, Iveta (I)  608 
333 771, Naďa (N)  775 665 

169, www.aerobikbohumin.net

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 20.12. do 13.1.

 HRÁT
KOPANOU

BELGICKÝ
ZPĚVÁK ŠIKMO ZNAČKA

INDIA  RELACE JMÉNO
PSA HVOZD AMNESTIE

KLADNÁ
ELEKT-
RODA 

NEJVYŠŠÍ
HORA

KRUŠNÝCH
HOR

VČELÍ
SPOLE-

ČENSTVO

ÚTRŽKO-
VITĚ

KLERIK S
NIŽŠÍM

SVĚCENÍM

PÍSMENO
ŘECKÉ

ABECEDY

CHURMA TROPICKÁ
DŘEVINA ŘÍHAT

MUŽSKÉ
JMÉNO

SUROVÁ
KYSELINA
OLEJOVÁ
ČÍS. KÓD

PALOUK
ŘÍMSKÁ
ŠESTKA

CESTOVNÍ
DOKLAD

1. DÍL
TAJENKY

MALÁ

ČPAVEK
GERMÁN-
SKÝ BŮH

ANGLICKY
„VÝCHOD”

NÁZEV
ŘÍM. 50
PULZ

ZNAČKA
MILI-

AMPÉRU

TOTO
ANGLICKY
„KONEC”

PROSPĚCH

TRUMFY
ZNAČKA
SELENU

OTEC
(KNIŽ.)

BRITSKÁ
ZPĚVAČKA

INICIÁLY
MONTANDA

UTRPENÍ

 DÁT DO
RUKOU

UHLOVO-
DANY (ZK.)
OPĚRADLO

BYLINNÝ
VÝTAŽEK
ZNAČKA

HELIA

SBÍRKA
STAROPERS.

TEXTŮ
DOM. ANNA

SPALO-
VÁNÍ

(ZAST.)

NÁZEV
SYKAVKY
TÁZACÍ

ZÁJMENO

KANDIDÁT
ŘÍČNÍ
RYBA

VOZIDLO
POSILO-

VACÍ
CVIK

PODNA-
PILÝ

ČLOVĚK

REJ
PODNIK

ZAHRANIČ.
OBCHODU

ŘÍČNÍ
KORÝŠ
PŘED-
LOŽKA

2. DÍL
TAJENKY

PRIMÁT
AČKOLI

GÁZA
KRYLOVY
INICIÁLY

ANGLICKY
„PAVEL”

PŘITAKÁNÍ

TROPICKÁ
PALMA

3. DÍL
TAJENKY

ČESKÝ
MODERÁ-

TOR

SLOVEN-
SKY

„OKRY”
ODTÉKÁNÍ

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ:

Přísloví jsou děti zkušenosti. POMŮCKA: AVESTA, EAT, END.

Program i na www.bohumin.cz 
a www.k3bohumin.cz

(D
ok

on
če

ní
 n

a 
st

r. 
16

)



B O H U M Í N S K É M Ě S TS K É N O V I NY vydává město Bohumín, IČ 00297569  Periodický tisk územního samosprávného celku  
www.bohumin.cz  Šéfredaktorka Dagmar Fialová  Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín  Redaktor: Pavel Čempěl  731 130 672, 
596 092 282, e-mail: oko@mubo.cz  Grafi cká úprava: Mirka Hrbáčová – INRET  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava, Na Rovince  
876, 720 00 Ostrava - Hrabová  Náklad: 5100 výtisků  Evidenční číslo: MK ČR E 12136  Příspěvky procházejí jazykovou úpravou.

KAM V BOHUMÍNĚ

(Dokončení ze str. 15)

 ● Pondělí:16.00 hodin kruhový trénink (K) 
17.30 aerobik step (I); 
18.00 kettlebell (N)

 ●  Úterý: 18.00 kruhový trénink (K);
19.00 funkční trénink (R) 

 ●  Středa: 9.00 over ball (K); 
17.00 befi t step (K); 

 ●  Čtvrtek: 17.30 hiit (K); 
19.00 funkční trénink (R) 

 ● Pátek: 16.00 kruhový trénink (K) 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  6–7.45
  12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin
Každý den v 18 a 19 hodin ceremoniály 
ve srubové sauně. 
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
pondělí–pátek:  15–18 hodin

 ● ŠKOLA BRUSLENÍ každou neděli 
  ve 13.30–14.30 hodin

 ● BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI každý víkend
   v 15–16.30 hodin.
MIMOŘÁDNÉ SVÁTEČNÍ BRUSLENÍ

24.12.  10.30–12 hodin
25.12. až 27.12.  15–16.30 hodin
28.12.  17.30–19 hodin
31.12.  12.15–13.45 hodin
1.1.  15–16.30 hodin 

Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.

Sousedské setkání u vánočního smrku

Před vánočními svátky se ve všech městských částech Bohu-
mína rozzářily nazdobené stromy. Rozsvěcování některých, 
například v Novém i Starém Bohumíně, proběhlo s velkou 
parádou. Také v Šunychlu místní druhým rokem pojali akci 
slavnostně. V sobotu 1. prosince se sešli u místní zbrojnice.

Rolovací vrata hasičské garáže dokonale imitovala 
oponu. Jakmile se zvedla, spustila hudecká muzika 
ZUŠ Bohumín. „Hráli krásně a byli moc milí a ochotní. 
Jen jsem o ně měla trochu strach, když se v té zimě 
začali vysvlékat do lehkých krojů,“ uvedla Eva Rozsy-
palová, předsedkyně komise pro Šunychl a Kopytov.
Právě komise společně se šunychelskými hasiči 
a místním červeným křížem akci organizovala. Ta 
měla formu přátelského sousedského setkání. Přícho-
zím povyprávěl duchovní Aleš Ligocký o adventním 
čase a předvánočních zvycích, Věra Kublová napekla 
dobroty k zakousnutí, z várnic voněl čaj a grog. 

Několik desítek účastníků si akci užilo a řada z nich 
zůstala déle a poseděla ještě v hasičské garáži. A roz-
zářil se samozřejmě i ten vánoční strom. Nachází se 
sice v soukromé zahradě, ale je tak výborně situovaný, 
že je vidět ze všech stran městské části.  (tch)

V Šunychlu hrála hudecká muzika 
ZUŠ Bohumín. Foto: Pavel Čempěl

Nechtěná »výzdoba« stromů
Před Vánoci bývá zvykem zdobit stromy baňkami či svítícími řetězy. V našich 
zeměpisných šířkách, Bohumín nevyjímaje, se ovšem objevila stromová »výzdoba«, 
o kterou nikdo moc nestál. I do Česka totiž zavítal invazivní druh původně 
středomořského brouka. Kolonií blánatky lipové si nelze nevšimnout a řadu 
Bohumíňáků už vyděsily.

Blánatky patří do čeledi ploštic a donedávna 
se jich v Česku vyskytovalo jen osm druhů. 

Malých, barevně nevýrazných, 
přehlédnutelných.  Ovšem 

v roce 2004 přimigroval ze 
středomoří devátý druh. Ve 

srovnání s ostatními dvoj-
násobně velký, lesklý a ba-
revný, který v zimě tvoří 
agregace (shluky). A ty 
kolemjdoucím okamžitě 
padnou do oka. Občané 

proto v těchto dnech bom-
bardují bohumínskou rad-

nici dotazy, co to, proboha, na 

těch stromech je, a jak se toho zbavit. „V Bo-
humíně registrujeme blánatku lipovou třetím 
rokem. Nápadné jsou především zimující kolo-
nie, které čítají až 20 000 jedinců, většinou 
v několika vrstvách nad sebou,“ potvrdila Ľubica 
Jaroňová z odboru životního prostředí a slu-
žeb. Dodala, že v našich podmínkách se blá-
natky lipové (věrny svému názvu) vyskytují 
pouze na lípách, nejčastěji srdčitých. Hmyz se 
živí sáním šťáv stromů, ale vážnější problémy 
zatím nezpůsobuje. V ještě větším množství 
by ale mohl. O chemické likvidaci brouků 
město neuvažuje, kolonie ale redukuje me-
chanicky. V mrazivém počasí je stačí ze stro-
mů jednoduše smést.  (tch)

Malých, b
přehl

v ro
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