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Otec hovoří se synem: „Největší dárek, který od tebe 
dostanu, bude, když budeš přes Vánoce dobrý!“ Chlapec 
otci odpověděl: „Pozdě, tati, už jsem ti koupil ponožky.“ 
Změňme osoby a obsazení. Bůh hovoří k nám lidem: 
„Dítě moje, pro mě je největším darem, když budeš dob-
rý!“ A my lidé Bohu odpovídáme: „Pozdě, Bože. Už jsem 
ti dal modlitbu! Už jsem dal peníze do pokladničky v kos-
tele.“  V celém Starém zákoně Bůh chtěl od lidí, aby 
pochopili, že náboženství je postojem lásky vůči li-
dem i vůči němu. Ale oni raději přinášeli oběti, modlili 
se, stavěli chrámy a zanedbávali příkaz lásky i výzvu 
být dobrými. Proto se Bůh rozhodl: „Když mi, člověče, 
nechceš rozumět, budu s tebou žít!“ A to jsou Vánoce. 
Bůh se rozhodl žít mezi námi. Půjdu mezi ně, když 
budu s nimi žít, možná pochopí. V evangeliu čteme, 

jak se Bůh stal člověkem. V Ježíšovi je zhmotněný boží 
zájem o člověka. Bůh se přes vtělení trvale umístil na 
zemi. Jako kdyby umístil vlajku na zemi a řekl: „Moje 
přítomnost lásky vůči tomuto světu je neodvolatelná.“ 
Tak jako horolezec na vrcholu umístí vlajku, znak své 
přítomnosti, tak Bůh umístil sebe v Ježíšovi na této 
zemi. Vánoce jsou boží vlajkou umístěnou na zemi. 
Přítomnost Boha je pro nás výzvou, abychom se stali 
jeho společníky. Všude, kde žijeme, máme umístit 
vlajku pokoje, trpělivosti, tolerance, laskavosti a milo-
srdenství. Někdy je těžké vynechat jedovatost, leni-
vost, zákeřnost a všechny ostatní nectnosti, které se 
v nás vyplavují na povrch. Ale Ježíšovo vtělení je právě 
výzvou k tomu, abychom upřednostnili postoj lásky 
před sebestředností. 

Přeji vám požehnané Vánoce a nezapomínejme, že 
umístit vlajku lásky může i každý z nás. Umístit vlajku 
lásky můžeme v rodině, při každé práci, při cestování, 
na lyžích i v autě. Stačí abychom si osvojili Boží zájem 
o člověka. Darovaný čas je čas hodnotný. Je to čas 
vánoční.

 P. Petr PLACHKÝ, 
 administrátor Římskokatolické farnosti Rychvald

Už šestadvacet let se na náměstí T. G. Masary-
ka scházejí Bohumíňáci i lidé z okolních měst či 
vesnic. Po štědrovečerní večeři a rozbalování 
dárků vyrazí na vzduch, setkají se s přáteli a po-
přejí si pěkné Vánoce a šťastný nový rok. Na této 
tradici se ani letos nic měnit nebude. Program 

na rynku začíná ve 21 hodin a příchozí se mohou 
těšit na vánoční koncert Jiřího Koběrského. Přá-
telské setkání a muzika zahřejí na duši, ale pro 
jistotu bude u stánků připraven také punč a tep-
lá medovina. A večerní oblohu opět rozzáří ve 
21.45 hodin ohňostroj.

Smrk se vrátil do rodiště 
 »zahradnice«   Str. 3

Netopýr vs. lidský život.  
Bohumín volí zdravý rozum  Str.5

Setkání v městských částech: 
Otázky a odpovědi   Str. 6 a 7

Co výstava,  
to nová várka umění   Str. 9

Umístění boží vlajky na zemi

Na Štědrý večer všichni spolu

Krásné prožití vánočních svátků a bohatou nadílku. 
Pohodu u svátečního stolu a také v rodině, 
zaměstnání a mezi přáteli. Pozitivní vykročení  
do nového roku, hodně osobních i pracovních  
úspěchů a zejména zdraví v novém roce 2020  
přeje všem čtenářům redakce Oka.
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Je to téměř neuvěřitelné, ale 
bude to už 28 let, kdy jsem 
v roce 1991 nastoupil na měst-
ský úřad jako vedoucí finanč-
ního odboru. Jednou z mých 
kolegyň byla i vedoucí organi-
začního odboru dagmar Fialo-
vá. Pracovala tam už dva roky 
a nám, nováčkům, pomáhala 
se zorientovat v problematice 
státní správy, se kterou jsme 
po revoluci neměli moc zkuše-
ností. Nebylo to jednoduché 
období.

Po roce 1994, kdy došlo k vý-
znamné obměně vedení radnice, 
jsme si právě Dagmar Fialovou vy-
brali jako kandidátku na tajemnici. 
Čas ukázal, že to byla dobrá volba! 

Čtvrtstoletí, 25 let spolupráce je 
dlouhá doba, zažili jsme toho spolu 
mnoho. Paní TAJEMNICE (záměr-
ně to píši velkými písmeny) po ce-
lou dobu zachovávala striktně poli-

ticky neutrální stanoviska, působila 
takto zodpovědně i jako šéfredak-
torka Oka a nejednou nám dala 
cennou zpětnou vazbu, jak postu-
povat, abychom dodrželi všechny 
zákony, týkající se složitého procesu 
státní a veřejné správy. A přitom si 
dokázala udržet nadhled a zdravý 
selský rozum a pomáhala nám 
všem nacházet řešení, která byla 
právně v pořádku  a umožňovala 
normálně žít. Měla velmi ráda 
všechny spolupracovníky a vždy je 
podržela, když měli pracovní nebo 
osobní problémy.

Vím, jak to chodí v jiných měs-
tech. Často se tam mění vedení 
a někdy i tajemníci či vedoucí od-
borů. O to více je třeba ocenit, že 
Dagmar Fialová zůstala celou dobu 
na jednom místě a nikdy si na její 
práci nikdo nestěžoval. Nikdy, 

z žádné politické strany! Přemlou-
val jsem ji a nakonec jsme o jeden 
rok společné působení prodloužili. 
Ale tentokrát si už chce opravdu 
užívat zaslouženého odpočinku. 
Přesto věřím, že pokud budeme po-
třebovat v budoucnu poradit, neod-
mítne a pomůže.

Milá Dášo, děkuji ti za celou tu 
dlouhou dobu spolupráce, za trpě-
livost s našimi nápady, za upřím-
nost, i za to, že jsi někdy nesouhla-
si la s  našimi návrhy, protože 
zkrátka nebyly nejlepší. Věřím, že 
mluvím z duše všem spolupracov-
níkům na radnici - máme tě rádi 
a vždy tě na radnici rádi uvidíme. 
Vždy pro nás všechny budeš paní 
TAJEMNICE!

 Petr VÍCHA, 
  starosta

1. dubna 1992 nastoupila na 
Městský úřad v Bohumíně na 
pozici vedoucí sociálního od-
boru eva drdová a čas potvrdil, 
že výběrová komise měla velmi 
šťastnou ruku. V osobě evy se 
dostala na náš úřad přátelská 
kolegyně s rychlým pracovním 
tempem, precizností a s vyso-
kou mírou odpovědnosti.

Časem získala díky svému přehle-
du a všestranným znalostem velmi 
náročný post vedoucí majetkového 
odboru. Eva neměla nikdy tendenci 
vyhýbat se úkolům, zvládala i ty nej-
složitější, a že jich za ta léta bylo! 

Podílela se například na převodu 
bytového fondu z realitních kance-
láří pod správu města, úspěchem 
skončila víceletá obří akce výměny 
oken ve všech bytech. Bylo jí svěřeno 
napojení města na centrální zásobo-
vání teplem z Dětmarovic, předklá-
dá zastupitelstvu k rozhodování 
materiály ohledně prodejů či výku-
pů nemovitostí. Se svými kolegy 
zajišťuje opravy městských domů 
(a kvalitu bydlení nám v okolí závi-
dí) a pravidelně řeší požadavky ná-
jemníků, kterým se vždy v rámci 
možností (a svěřenému rozpočtu) 
snaží vyjít vstříc. Kvůli složitosti 
agendy byl letos majetkový odbor 
rozdělen a Eva zůstala vedoucí jedné 

části - odboru správy domů, kam 
spadají komplexní záležitosti byto-
vých i nebytových prostorů a tepel-
né hospodářství. Každý den něco 
končí, ale i něco nového začíná. Eva 
se rozhodla odejít do důchodu, uží-
vat si vnoučků a věnovat se konečně 
spolu s manželem svým zálibám 
a koníčkům. Pátý leden 2020 bude 
jejím posledním pracovním. Skončí 
její působení na radnici, ale výsled-
ky její práce zde zůstávají. Evo, jsi 
příkladem všem svým kolegům. 
Vážím si tě a děkuji ti. Začne ti další 
a věřím, že pohodovější a klidnější 
etapa života. Užívej si jí! 
 dagmar FiALOVÁ,  
 tajemnice

Česká a polská příhraniční města bojují se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Bohumín proto oslovil partnery z okolí, aby v boji proti 
špatnému ovzduší spojili síly. Na setkání u kulatého stolu, které 
v polovině listopadu zorganizoval právě Bohumín, se dále potkali 
zástupci Ostravy, Rychvaldu, Krzyżanowic, Mszany a Gorzyc.

„Naše obce a města intenzivně 
budují dobré vztahy a pracují na 
společných projektech. Dlouhodobě 
vytváříme volnočasové a turistické 
zázemí včetně sítě cyklostezek. Spo-

lečným zájmem je také zlepšování 
kvality ovzduší,“ uvedl místostaros-
ta Bohumína Lumír Macura s tím, 
že na obou stranách hranice probí-
hají programy na výměnu kotlů.

Polští partneři informovali o ak-
tivitách, které v rámci zlepšování 
ovzduší vyvíjejí. V gmině Krzyża-
nowice, která zahrnuje deset obcí, 
probíhá od roku 2007 program 
snižování emisí. Díky němu se po-
dařilo vyměnit přes 650 kotlů a in-
stalovat 219 solárních ohřevů. „Mí-
tink potvrdil, že boj proti znečišťování 
ovzduší probíhá na obou stranách 
hranice. Je třeba vyvrátit mýtus, že 
Polsku je stav ovzduší lhostejný a nic 
pro to nedělá. Ačkoliv u severních 
sousedů není plynofikace tak rozsáhlá 
jako u nás, i oni se snaží postupnými 
kroky prosazovat ekologické způsoby 
vytápění,“ podotkl místostarosta.

V Bohumíně topilo podle údajů 
statistického úřadu před necelými 
deseti lety 469 domácností pevný-
mi palivy. Ve třech vlnách kotlíko-
vých dotací požádalo o výměnu 
410 domkařů. „Výměna se týkala 
téměř devadesáti procent původních 
neekologických kotlů. Další bezmá-
la dva tisíce domácností topí ply-
nem,“ doplnil místostarosta. Bohu-

mín podporuje kotlíkové dotace 
bezúročnou půjčkou a finančním 
příspěvkem. Město poskytuje navíc 
dotace a finanční výpomoc také na 
výměnu starých plynových kotlů za 
nové. Už se uskutečnila téměř stov-
ka těchto výměn. Bohumín poskytl 
svým obyvatelům na dotacích na 
výměnu plynového kotle 1,4 milio-
nu a finanční výpomoc v objemu 
1,3 milionu. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Čtvrtstoletí věrnosti, zdravého rozumu a empatie

Působení končí, výsledky práce zůstávají

U kulatého stolu o zlepšování ovzduší

Foto: Pavel Čempěl

Eva Drdová

Dagmar Fialová
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Vánočně nazdobené stromy má každá městská část, nejnověji vysadili zahradníci další 
u skřečoňského kostela. Všechny jsou živé a rostou spolu s obyvateli. Výjimkou je Starý 
Bohumín, kde zeleň na rynku zastupují výhradně listnáče. O jehličnatou jolku ale místní 
na Vánoce nepřijdou, vždy se najde štědrý dárce, který ji Starobohumíňákům věnuje.

Stejně jako loni i letos zdobí náměstí stromek 
místní, starobohumínský. Původně rostl v ulici 
Čs. armády a darovala jej bývalá kantorka Dag-
mar Vančurová. „Smrček zasadila před asi 45 
roky moje maminka, která už není mezi námi. 
Pocházela ze Starého Bohumína a určitě by jí udě-
lalo radost, že bude zdobit jeho historickou část,“ 
svěřila se paní Vančurová. Pokácení stromu ale 
musela nejprve schválit »rodinná rada«. „Smrk 
už byl opravdu hodně přerostlý, měl vystouplé ko-
řeny a při poryvech větru se nebezpečně kymácel. 
Ovšem rodina, hlavně vnoučata, k němu měla 
vztah. Dva roky jsem je musela přemlouvat,“ do-
dala s úsměvem učitelka. Se smrkem pak celá 
rodina přišla také rozloučit.

Více než desetimetrový a dvě tuny vážící jeh-
ličnan zkušeně odřízli a přemístili hasiči. Šlo 
zatím o bezkonkurenčně největší jolku, která do 
Starého Bohumína putovala. Před transportem 
ji hasiči už na místě o dva metry zkrátili a další 
úpravy rozměrů provedli kvůli silným větrům 
a bezpečnosti na náměstí. U nazdobeného smr-
čku se pak místní shromáždili 6. prosince a bě-
hem setkání starousedlíků s kulturním vystou-
pením místních dětí jej slavnostně rozsvítili.

 (tch)

Titul vicemistra světa, bronzová medaile a dalších osm finálo-
vých umístění. Úžasné výsledky bohumínských tanečníků, kte-
ří od 18. do 23. listopadu soutěžili na Mistrovství světa v show 
dance v německé Riese. Sjely se na něj přes tři tisíce tanečníků 
ze třiceti zemí. Česko reprezentovaly čtyři soubory a nejúspěš-
nějším z nich byl právě Radost & impuls Bohumín.

Z Bohumína odjela na šampionát 
padesátka tanečníků se sedmnácti 
choreografiemi. Dětská velká for-
mace skončila pátá a juniorská čtvr-
tá. Kromě toho junioři vybojovali 
další tři finálová umístění a junior-
ské duo Pavla Galočová a Václav 
Zembinský si vytančilo bronzovou 
medaili.

Dospělí si ve finále zatančili také 
třikrát a úžasnou tečkou bylo stříb-
ro dua Jana Tomaštíková a Kateřina 
Vilčková. R & I pak reprezentoval 
Česko také v rámci galavečera 
u příležitosti 900. výročí Riesy. 

Na další dva světové šampionáty 
vyrazil Radost & Impuls 1. prosince 
do polské Rawy Mazowiecké. Mis-

trovství v modern a jazz dance se 
účastnilo 2 800 tanečníků z jedna-
třiceti zemí. Padesátka Bohumín-
ských se prezentovala dvanácti 
tanci. Největším úspěchem v rámci 
modern dance byl titul vicemistra 
světa dětské formace a pátá místa 
juniorské formace a sólistky Elen 
Šnoblové. Ta si v jazz dance ještě 
o jednu příčku polepšila a malá 
skupina dětí skončila pátá.

„Trénovali jsme intenzivně dva-
krát až třikrát týdně. Sóla, dua 
a malé skupiny měly tréninky ještě 
zvlášť. Tři týdny před odjezdem jsme 
pilovali všechny choreografie i o ví-
kendech,“ uvedla hlavní trenérka 
a choreografka klubu Lenka Krčo-

vá. V jejích šlépějích jdou mladé 
nadějné trenérky a choreografky 
Barča Poremská, Iva Skupníková, 
Jana Tomaštíková a Sára Lam-
prechtová. Děti vede Kamča Gon-
siorová, gymnastiku trénuje Táňa 

Drobková a balet Evženija Ma-
keeva. Za úspěchy klubu stojí i ro-
diče, kteří své děti podporují, vozí 
na tréninky, soutěže, pomáhají s re-
kvizitami a fandí. 

 (ipa)

Jirka Bohatý byl skutečně bohatý. do penze si naspořil více než 
deset milionů. Masarykova škola pořádala 28. listopadu tradiční 
celoměstský školní turnaj ve hře Finanční svoboda. Soutěžní 
dvojice během jednoho dopoledne prožily s fiktivním hrdinou, 
Jiřím Bohatým, přibližně 40 let života.

Soutěžící začali s Jirkou »žít« 
a radit mu v jeho dvaceti. Hledal 
zaměstnání, řešil vzdělání, bydlení 
pro sebe, později i pro rodinu. 
Rozhodovali za něj, jak nakládat 
s příjmy, jak vydělávat i rozumně 
utrácet. Po různých životních pe-
ripetiích mu pomohli k dobrému 

finančnímu zajištění i pro důcho-
dový věk.

Soutěžící podali výborné výko-
ny. Prokázali, že ve zkoušce z fi-
nanční gramotnosti obstáli. Nej-
větší zisk i promyšlená strategie 
bez zbytečného riskování zajistily 
vítězství Elišce Cieslarové a Jonáši 

Trachovi ze ZŠ Skřečoň. Druhou 
příčku obsadily Linda Neudertová 
a Terezie Spiwoková, třetí Klára 
Sittková a Viola Vysogladová, 
všechny z pořádající Masarykovy 
školy.

Díky podpoře MAS Bohumín-
sko obdrželi vítězové i ostatní 
účastníci kromě diplomů a účast-
nických listů také pěkné ceny 
a drobné upomínkové předměty.

 Antonie WALTeROVÁ, 
 Petra VySOGLAdOVÁ,
 Masarykova ZŠ

Smrk se vrátil do rodiště »zahradnice«

Mistrovské úspěchy tanečníků R & i

Šikovní hospodáři se učili hrou
Dětská formace si vytančila stříbro v modern dance.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Radost & impuls

Tajemnice Městského úřadu 
v Bohumíně vyhlašuje výběrové 
řízení na místo referenta finanč-
ního odboru. Termín dodání 
přihlášek je do 19. prosince. Na-
bízíme zajímavou práci u stabil-
ního zaměstnavatele. Staňte se 
členem týmu naší radnice. Bližší 
informace, zejména požadavky 
na vzdělání, na stránkách www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rub-
rika Nabídka práce, na sociál-
ních sítích nebo ve vývěskách.  
 (red)

Výběrové řízení
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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 60 korun za m2. 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. Měs-
to nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1062, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Byt s kuchyňskou linkou je 
po celkové rekonstrukci sociálního 
zařízení. Byly vyměněny dveře a po-
loženy nové podlahy. Dům, který byl 
rekonstruován v roce 2017, se nachá-
zí v blízkosti centra města, obchodů, 
školy a školky. Plocha pro výpočet 
nájemného 65,24 m2, celková plocha 
bytu 69,61 m2. Prohlídka 8.1. v 15.15-
15.30 hodin a 9.1. v 10.00-10.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 13.1. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Nově zateplený dům v centru 
města v nízké zástavbě v blízkosti 
školy, školky a supermarketu. Byt 
s balkonem. V koupelně je sprchový 
kout. Plocha pro výpočet nájemného 
55,15 m2, celková plocha bytu 56,27 
m2. Prohlídka 6.1. v 14.45-15.00 ho-
din a 7.1. v 8.45-9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.1. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
1, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží. 
Zateplený nízkopodlažní dům v blíz-
kosti autobusové zastávky, školky. 
K bytu náleží sklepní kóje. Dům 
s funkcí domovníka. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,68 m2, celková 
plocha bytu 29,65 m2. Prohlídka 7.1. 
v 10.00-10.15 hodin a 8.1. v 15.00-
15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
13.1. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 814, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Dům se 6 byty se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, mateřská škola, park, autobu-
sová zastávka, centrum města. Byt se 
sprchovým koutem v nové koupelně 
po celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 47,11 m2, celková 
plocha bytu 47,11 m2. Prohlídka 6.1. 
v 14.30-14.45 hodin a 7.1. v 8.30-8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 13.1. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Dům se 6 byty se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, mateřská škola, park, autobu-

sová zastávka, centrum města. Byt se 
sprchovým koutem v nové koupelně 
po celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,33 m2, celková 
plocha bytu 48,00 m2. Prohlídka 6.1. 
v 15.15-15.30 hodin a 7.1. v 9.15-9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 13.1. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 821, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Dům se 6 byty se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
a mateřská škola, park, autobusová 
zastávka, centrum města. Byt se spr-
chovým koutem v nové koupelně po 
celkové rekonstrukci, je provedeno 
GO elektro, vyměněny dveře, nové 
podlahy, kuchyňská linka je po reno-
vaci. Plocha pro výpočet nájemného 
47,97 m2, celková plocha bytu 49,22 
m2. Prohlídka 6.1. v 15.00-15.15 ho-
din a 7.1. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 808, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní nově zateplený 
dům za parkem. Poblíž sportovní are-
ál Bospor, park, nákupní možnosti. 
Byt se sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,85 m2, celková 
plocha bytu 51,85 m2. Prohlídka 6.1. 
v 14.15-14.30 hodin a 7.1. v 9.30-9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 13.1. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 711, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Byt se nachází v třípodlažním 
cihlovém domě s devíti byty a dvo-
rem. V blízkosti domu je park, škola 
a autobusová zastávka. Byt je po cel-
kové rekonstrukci provedené v roce 
2015. Plocha pro výpočet nájemného 
69,90 m2, celková plocha bytu 69,90 
m2. Prohlídka 6.1. v 14.00-14.15 ho-
din a 7.1. v 9.45-10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.1. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, čís-
lo bytu 72, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Věžový dům po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateplení) se 
nachází v blízkosti dětského hřiště, 
autobusového stanoviště, Kauflandu, 
Penny marketu, mateřské a základní 
školy. Dům s funkcí domovníka. Byt 

s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,55 m2, celková plocha 
bytu 30,10 m2. Prohlídka 6.1. v 15.30-
15.45 hodin a 7.1. v 10.45-11.00 ho-
din. Licitace bytu se koná 15.1. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Komenského 1151, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zateplený 
dům v centru města. Poblíž jsou ná-
kupní možnosti, vlakové nádraží. 
Dům s výtahem. Plocha pro výpočet 
nájemného 38,00 m2, celková plocha 
bytu 38,60 m2. Prohlídka 8.1. v 14.30-
14.45 hodin a 9.1. v 9.30-9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 15.1. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Komenského 1152, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zateplený 
dům v centru města. Poblíž jsou ná-
kupní možnosti, vlakové nádraží. 
Dům s výtahem. V bytě je zrekon-
struována koupelna a WC, nové pod-
lahové krytiny. Byt s balkónem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 58,71 m2, 
celková plocha bytu 60,91 m2. Pro-
hlídka 8.1. v 14.45-15.00 hodin a 9.1. 
v 9.45-10.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 15.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 107, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v centru 
města. Poblíž domu jsou nákupní 
možnosti, vlakové nádraží. V bytě je 
zrekonstruovaná koupelna a WC, po-
loženy nové podlahové krytiny. Plo-
cha pro výpočet nájemného 100,43 
m2, celková plocha bytu 100,43 m2. 
Prohlídka 13.1. v 15.00-15.15 hodin 
a 14.1. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Byt je po celkové rekonstrukci, 
má prostornou koupelnu se sprcho-
vým koutem. Dům je zateplený a byla 
provedena rekonstrukce prostorných 
lodžií. U domu je zrenovovaný park, 
školka, nákupní centrum Kaufland 
a Albert. Plocha pro výpočet nájem-
ného 50,39 m2, celková plocha bytu 
54,33 m2. Prohlídka 9.1. v 10.30-10.45 
hodin a 13.1. v 14.30-14.45 hodin. 

Licitace bytu se koná 15.1. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Štefánikova 414, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Nízká zástavba v blízkosti parku, 
školky a školy. Byt s ústředním tope-
ním. Plocha pro výpočet nájemného 
37,73 m2, celková plocha bytu 37,73 
m2. Prohlídka 15.1. v 15.00-15.15 ho-
din a 16.1. v 10.00-10.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 20.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 324, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se na-
chází v centru města, v blízkosti auto-
busové zastávky. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,57 m2, celková plocha 
bytu 59,81 m2. Prohlídka 14.1. v 8.45-
9.00 hodin a 15.1. v 14.45-15.00 ho-
din. Licitace bytu se koná 20.1. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, čís-
lo bytu 44, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Věžový dům poblíž super-
marketu Penny a autobusového ná-
draží. U domu je parkoviště. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,95 m2, celková plocha 
bytu 31,37 m2. Prohlídka 14.1. v 9.45-
10.00 hodin a 15.1. v 15.45-16.00 ho-
din. Licitace bytu se koná 20.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, čís-
lo bytu 38, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový dům poblíž super-
marketu Penny a autobusového ná-
draží. U domu je parkoviště. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,95 m2, celková plocha 
bytu 31,37 m2. Prohlídka 14.1. v 9.30-
9.45 hodin a 15.1. v 15.30-15.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 20.1. 
v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,  
majetkový odbor

SmVaK Ostrava postupně rozesílá návrhy nových smluv o dodávce 
vody a odvádění odpadních vod. Aktualizace se týká vlastníků ne-
movitostí, se kterými SmVaK uzavřel smlouvy před rokem 2014. 

SmVaK aktualizuje smlouvy uza-
vřené před účinností novely zákona 
o vodovodech a kanalizacích pro ve-
řejnou potřebu. Nové znění smluv 
musí odpovídat novelizovaným usta-
novením. Je v nich nutné doplnit 
místa připojení pozemku nebo stav-
by, počet trvale připojených osob, 
u vodovodní přípojky tlakové pomě-
ry a ukazatele jakosti a podobně. 

Nové smlouvy bude SmVaK po-
stupně rozesílat do konce roku 2023 
i těm vlastníkům nemovitostí, kteří 
jsou napojení na kanalizační řady 
města Bohumína. V těchto případech 
se aktualizace dotkne více než 150 
domkařů.

 Marcela HRABALOVÁ,
 majetkový odbor

Děkuji K3 Bohumín za jejich pes-
trou nabídku akcí a konkrétně chci 
vyzdvihnout dvě z nich, ze kterých 
jsem si odnesl neopakovatelné zážit-
ky. Tou první byla 30. října retro ka-
várna v kině. Nabídla perly českoslo-
venského animovaného f i lmu 
promítané klasickým projektorem 
z originálního pásu s poutavým ko-
mentářem Antonína Drly. Druhá 
akce se konala 31. října v knihovně, 
kde Zorka Vašulínová prezentovala 
své zážitky z cesty a pobytu v Brazí-
lii. Videoprojekci doplnila popisem 

stravovacích zvyklostí obyvatel 
s ochutnávkou pokrmů z dovezených 
surovin. Je obdivuhodné, kolik infor-
mací ze života tamních společností 
dovedla tato mladá dáma zachytit 
a věcně a poučně podat. 

 Jiří SOMeRLÍK

Vodaři aktualizují smlouvy Kulturní lahůdky

Ve sportovní hale na hřišti s umě-
lou trávou proběhne 21. prosince 
od 9 hodin pátý ročník vánočního 
fotbalového turnaje pro veřejnost. 
Kontaktní údaje pro zájemce - 
e-mail socha.dusan@bospor.info, 
tel. 731 818 545.

Fotbalové Vánoce

Současně s nájemní smlouvou či 
jejím dodatkem se sjednává smlou-
va o jistotě. Její částka se od nového 
roku zvyšuje. Z původních šesti na 
osm tisíc za malý byt (1+0, 1+1, 
2+0) a z deseti na dvanáct tisíc za 
velký byt (2+1 a větší).

Zvýšení jistoty
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Česká inspekce životního prostředí (ČiŽP) vyměřila Bohumínu pokutu 250 tisíc za 
pokácený dub v městském parku. Zimovala v něm kolonie netopýrů a ČiŽP reagovala 
na podnět občana. Strom se ovšem kácel kvůli bezpečnosti lidí v okolí, odborný po-
sudek jej totiž z hlediska stability a možného vyvrácení označil za rizikový. Město 
proto považuje postih za nespravedlivý.

Loni v říjnu proběhly v parku a na dalších 
místech tahové zkoušky u dvaceti vytipovaných 
stromů.

Šlo o dřeviny v místech s větším pohybem 
lidí, u kterých odborníci už na pohled odhalili 
příznaky poškození. Zkoušky, které objednalo 
město, měly zjistit, zda stromy odolají silnějším 
poryvům větru a jak jsou odolné vůči zlomu 
a vývratu. A výsledky byly alarmující. Riziko 
pádu velikánů bylo podle nich velmi vysoké. 
Zkoušky provedla a vyhodnotila specializovaná 
firma SafeTrees. Autor posudku, který má 
v oboru i atest soudního znalce, proto navrhl 
neodkladné pokácení. Stromy podle něj byly 

v tak špatném stavu, že už by jim ani stabilizační 
ořezy, redukce koruny či snížení těžiště 
nepomohly. 

Před kácením, které probíhalo v období vege-
tačního klidu letos v lednu, se ještě konala pro-
hlídka označených stromů. Nic nenasvědčovalo 
tomu, že v nich sídlí chránění živočichové. Až 
při kácení inkriminovaného dubu se ukázalo, že 
ve výšce byl otvor, který na povrchu vypadal 
jako prasklina. Ve kmeni pak byla dutina, v níž 
sídlila kolonie netopýrů. Na to radnice zareago-
vala velmi rychle. Řezání ustalo, město přivolalo 
speleology z Orcusu a ve spolupráci s nimi udě-
lalo maximum pro netopýří záchranu. 

Speleologové torzo kmene izolovali minerální 
vatou a netopýři v provizorních podmínkách 
zdárně přečkali zimu a na jaře kládu opustili.

„Pro životní prostředí děláme maximum, všemi 
možnými způsoby jej podporujeme, vysazujeme 
tisíce stromů. Když zateplujeme městské domy, 
tak v nich budujeme hnízda pro rorýse a netopý-
ry, což nás ročně stojí statisíce. Proto se nás postup 
ČIŽP velmi dotýká a považujeme jej za nespra-
vedlivý. Kdyby v parku na někoho z lidí strom 
spadl a zranil jej, zodpovědnost by nenesla ČIŽP, 
ale město. Zdravý rozum a bezpečí lidí proto bude 
v Bohumíně vždy na prvním místě. S pokutou 
nesouhlasíme, odvolali jsme se proti ní, 
Ministerstvo životního prostředí ji však potvrdilo. 
Takže ji nakonec zaplatíme, polovina z pokuty se 
vrátí podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
zpět městu,“ sdělil starosta Petr Vícha.

 Pavel ČeMPĚL, 
 Lucie BALCAROVÁ

Netopýr vs. lidský život. Bohumín volí zdravý rozum

Žhářstvím zahlazovali stopy

Viděli jste nehodu v Nové Vsi?

Vánoce v bunkru
MĚSTSKÁ POLICIE: & 156, 596 092 156, 731 130 666 

Maják městské policie
 ● Před půlnocí 4. listopadu vnikl na 

zahradu rodinného domu ve Skřečo-
ni neznámý vetřelec. Hlídka ho zadr-
žela a při ověřování totožnosti zjistila, 
že muž (35) figuruje v databázi hle-
daných.

 ● Ze supermarketu v Šunychelské 
ulici utekl odpoledne 10. listopadu 
lapka (18) s kradeným zbožím. Díky 
záznamu z kamerového systému ho 
strážníci zajistili v Drátovenské ulici. 
Zloděj však už cestou stihl odcizené 
kávy prodat, a tak si jej převzala re-
publiková policie.

 ● V Tovární ulici objevila hlídka  
23. listopadu při kontrole parkoviště 
kradenou octavii. Zmizela předešlé-
ho dne v Brně. 

 ● Ve tři ráno 29. listopadu hlídka 
kontrolovala známého recidivistu 
(34), který na kole převážel kufr s ná-
řadím. Tvrdil, že mu patří a používá 

ho na fušky. Ráno však 
vyšlo najevo, že kufr po-
chází z vozidla BM servi-
su, vykradeného v ulici Čs. armády. 
Strážníci pak najisto zajeli k pachate-
li a nářadí zajistili. Vrátili ho pracov-
níkům firmy, zatímco chmatáka si 
převzala policie.

 ● V Rychvaldu bylo 3. prosince vy-
hlášeno pátrání po osmileté dívce, 
která ráno odjela do školy v Orlové, 
ale už do ní nedorazila. Strážníci dí-
venku našli v Orlovské ulici a předa-
li ji policii a vyděšené mamince.

 ● V Trnkové ulici zadržela hlídka  
4. prosince hledaného muže (29), 
který se delší dobu vyhýbal nástupu 
do vězení a pokračoval v páchání 
trestné činnosti.   
 Karel VACH,
 ředitel MP Bohumín

Letos se vrátil z vězení, ale rozhodně ne napravený. Recidivi-
sta (35) pokračoval ve zločinecké dráze a řádil především ve 
Skřečoni. Spravedlnosti unikal, vymkla se mu až zpackaná 
krádež benzinu 28. listopadu v autodílně za parkem. 

Poberta vnikl do autoopravny 
a snažil se z jednoho vozu vysát 
palivo. Zvolil ale velmi zvláštní 
postup. „Z vozidla vytrhal zadní 
sedadla a palivové čerpadlo. Přes 
vytvořený otvor namáčel houbič-
ku do benzinu a tu pak vymačká-
val do kanystru,“ popsal ředitel 
městské policie Karel Vach.

Recidivista často operoval 
s komplicem. Společně se také 
pohybovali seatem ukradeným 
v Polsku, na který umístili české 
espézetky. Rovněž kradené. Když 

zločinci po krádeži paliva v dílně 
zjistili, že jim je na stopě policie, 
snažili se »zahladit stopy« a odci-
zený seat u kruhového objezdu 
v Šunychlu zapálili. Zatímco ha-
siči bojovali s plameny, strážníci 
v okolí pátrali po jeho posádce. 
„35letého pachatele objevila hlíd-
ka v úkrytu. Měl u sebe kanystr 
s benzinem a také byl sám celý 
potřísněný palivem,“ dodal Vach. 
Vyšetřování případu se ujala po-
licie a zadržený skončil ve vazbě. 

 (red)

Policie hledá svědky vážné nehody, ke které došlo 28. listopadu 
po 17 hodině v Opletalově ulici v Nové Vsi. Čelní srážka bílé ško-
dovky se stříbrným volkswagenem si vyžádala tři zraněné. 

Karambol měl způsobit pirát 
(39) v octavii, který nevlastní řidi-
čák a opakovaně porušuje soudní 
zákazy šoférování. Novou Vsí se 
hnal extrémně rychle a nevybral 
zatáčku u křižovatky s Martinov-
skou ulicí. V protisměru sestřelil 
golf, ve kterém cestovala žena (20) 
s dítětem (6).

Viník srážky utrpěl těžká pora-
nění všech končetin a z vraku ho 
museli vyprostit záchranáři. Řidič-

ka měla poraněnou páteř a lehce 
potlučený byl také malý chlapec.

Policie se obrací na svědky ne-
hody a zejména se snaží najít řidi-
če, který místem krátce před neho-
dou projížděl a rychle jedoucí bílá 
octavie jej předjížděla. Přihlásit se 
mohou policistům ze skupiny do-
pravních nehod, telefon 974 734 
581, na lince 158, případně na nej-
bližší policejní služebně.

 (red)

Památkově chráněný bunkr MO-S5 ve Starém Bohumíně se le-
tos mimořádně ještě jednou otevře veřejnosti. Klub vojenské 
historie Bohumín, který se o vojenský srub stará, pořádá premi-
érovou akci Vánoce na »pětce«. Koná se v sobotu 21. prosince 
od 16 do 20 hodin. 

Návštěvníci budou mít možnost 
naposledy v letošním roce navštívit 
objekt československého opevnění, 
který patří v celé linii pohraniční 
obrany k unikátům. K vidění bu-
dou nové repliky vojenských uni-
forem z 30. let, příchozí se mohou 
vžít do rolí vojáků a pozorovat 
okolí skrz uzávěry střílen, vyzkou-
šet si obsluhu telefonního přepojo-
vače, pevnostního ventilátoru či 
ručního výtahu pro dopravu mu-
nice. Ti zdatnější si mohou vy-
zkoušet, kolik síly bylo potřeba 
k otevření či zavření pancéřových 
dveří do objektu. Lidé také uvidí, 

jak vánoční svátky trávila osádka 
bunkru. Atmosféru celé akce do-
kreslí vánoční osvětlení objektu. 

 Michal HeJdA, KVH Bohumín

Děkujeme za péči v domově Cesmí-
na ve Starém Bohumíně během 
pobytu naší maminky Hedviky Hla-
vačové. Za kladný přístup a ochotu 
personálu. Také děkujeme Ivetě 
Balarinové za uspořádání pohřbu.  
 Zarmoucená rodina

Poděkování za péči

Foto: Policie ČR
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Počátkem října proběhla série tradičních setkání s občany měst-
ských částí. Vyrazilo za nimi vedení města, zástupci radnice, 
městské policie. Občanům zprostředkovali novinky, které se ve 
městě udály, i řešení aktuálních témat. Lidé zase kladli dotazy 
nebo přicházeli s různými podněty. Ty neodkladné, jako sekání 
trávy nebo opravy dopravního značení, se řeší okamžitě. Odpo-
vědím na další otázky se věnujeme v tomto příspěvku.

ŠUNYCHL

 Odbočka kanalizace z vyčiště-
ného příkopu k Olši v Kopytově 
je nefunkční.
Proběhly kamerové zkoušky, které 
potvrdily zanesení kanalizace. Ještě 
letos proběhne její vyčištění.

 Zajistit ve slunných dnech, kdy 
navštěvují Kališovo jezero 
rekreanti, pravidelný úklid 
lokality kolem bunkru MO-S3 
U Mlýna. 
Tato část jezera je stále dobývacím 
prostorem a není, na rozdíl od loka-
lity u loděnice, určena ke koupání. 
Navíc zdejší pozemky nepatří městu. 
Přesto budou pracovníci radnice 
a městští strážníci oblast sledovat, 
a pokud bude k dispozici dostatečný 
počet veřejně prospěšných pracov-
níků, mohou na základě kontrolního 
zjištění doporučit jednorázový úklid. 

 V Šunychelské ulici měří 
strážníci rychlost pouze v dopo-
ledních hodinách, ovšem 
k porušování povolené rychlosti 
dochází spíše ve druhé části dne.
Strážníci měří rychlost vozidel dopo-
ledne, odpoledne i o víkendech. 
Jediným kritériem pro měření je 
dobrá viditelnost.

 Mlýnský potok je semeništěm 
komárů. 
Město bude nadále zajišťovat pravi-
delnou údržbu koryta potoka. 
V okolí se ovšem nacházejí tři rodin-
né domy, které nejsou napojeny na 

kanalizaci, protože by si to vyžádalo 
nákladnou přeložku vodovodu. 

 U výjezdu z dálnice na 
Šunychelskou ulici u areálu firmy 
Progres umístit dopravní značku 
»Stůj, dej přednost v jízdě!«.
Požadavek na změnu dopravního 
značení zaslalo město Ministerstvu 
dopravy. V dopise současně urgova-
lo starší žádost o vodorovné značení 
PL-CZ před posledním sjezdem 
z  dálnice v  Česku ve směru od 
Ostravy. 

STARÝ BOHUMÍN

 Zakázat ohňostroje na náměstí 
Svobody.
Ohňostroje v minulosti téměř vý-
hradně odpalovali v rámci svateb 
a oslav hosté hotelu Pod Zeleným 
dubem. Město na podzim uzavřelo 
s provozovatelem hotelu dodatek 

nájemní smlouvy, ve kterém je zákaz 
pořádat ohňostroje na náměstí 
zakotvený.

 Měřit rychlost vozidel v ulici 
Petra Cingra.   
Strážníci v ulici Petra Cingra rychlost 
měřili. Za hodinu tady projelo devět 
vozidel a nikdo nepřekročil povole-
nou rychlost.

 Prověřit mytí vozidel v areálu 
firmy Dosi Transport v Ostravské 
ulici. Nedochází ke znečištění 
Bajcůvky?

Kontrolu vypouštění vod do Baj-
cůvky provede město v rámci kont-
rol v příštím roce v součinnosti 
s   Českou inspekcí  ž ivotního 
prostředí.

 Proč zmizely dětské prvky od 
tenisových kurtů?  
Odstraněná řetězová houpačka už 
nevyhovovala současným normám. 
U kurtů zůstaly zbývající atrakce, mi-
nikolotoč a vahadlové houpačky, 
které nechala radnice letos natřít.

 Památník obětem světových 
válek na náměstí Svobody si 
zaslouží větší osvětu.
Ve spolupráci s iniciátorem myšlenky 
vznikne informační cedule. S její in-
stalací se počítá v recepci hotelu Pod 
Zeleným dubem. Návštěvníky upo-
zorní na pietní prvek na náměstí.

 Zejména v době nedělních mší 
parkují řidiči na náměstí na 
chodnících.
Městská policie se na parkování 
v okolí kostela během mší zaměří.

 Hluk z dálnice je v Okrajní ulici 
neúnosný. 
Už během měření v rámci kolaudace 
dálnice byla hladina hluku na něko-
lika místech na hraně povolených 
norem. Ředitelství silnic a dálnic 
však ani s ohledem na předpokláda-
ný růst dopravy bohužel není ochot-
no dělat preventivní opatření. Město 
proto na vlastní náklady provede na 
jaře nové měření hluku.

 Kontrolovat lokální topeniště 
a kvalitu paliva. Spaliny z polské-
ho uhlí zamořují okolí.
Radnice provádí kontroly na základě 
vlastního sledování v terénu a ze-
jména reaguje na podněty občanů. 
Samotné kontroly se zaměřují na 
způsob vytápění objektů.

 Co bude se starou smuteční 
síní v zadní části nemocnice 
poblíž vodojemu?
V plánu je demolice objektu. Proble-
matice se věnoval příspěvek v Oku 
číslo 21.

 Chybí směrové cedule ke 
smuteční síni u hřbitova ve 

směru od bývalé myslivny.   
Instalace dopravního značení ve 
Slezské ulici navádějící ke smuteční 
síni proběhne v nejbližší době.

PUDLOV

 V Ostravské ulici u chodníku 
poblíž bývalé restaurace Polský 
dům je v soukromé zahradě 
suchý strom.
Vlastník pozemku obdržel výzvu 
s upozorněním na možná rizika 
pádu suchého stromu. Majitel přislí-
bil jeho pokácení.

VRBICE

 Neúnosný zápach 
z kompostárny.
Zápach z kompostárny, kterou v are-
álu hrušovské skládky provozuje 
ostravská městská společnost OZO, 
sužuje obyvatele sousední Vrbice už 
deset let. OZO se přitom dlouhodo-
bě snaží zápach eliminovat, společ-
nost investovala miliony do nových 
technologií, ale problém stále přetr-
vává. Také Bohumín s Ostravou kau-
zu stále řeší a navrhuje možná opat-
ření. Aktuálně město zaslalo další 
dopis ostravskému primátorovi, 
usiluje o vyloučení návozu materiálu 
na kompostárnu v květnu a v září.

 U Vrbického jezera se má 
rozvíjet rekreace, ale hatí ji 
všudypřítomní rybáři a znečišťo-
vání jezera splašky z kanalizace 
a přikrmováním ryb.
Součástí kanalizace v Ostravské ulici je 
čerpací stanice, která primárně odvádí 
znečištěné vody do Orlovské stružky. 
Je zde ale také odlehčovací stoka s vy-
ústěním do Vrbického jezera. Ta plní 
funkci ve chvíli, když se kanalizace za-
plní, například během přívalových 
dešťů. Dochází ovšem k situacím, kdy 
se nezodpovědným chováním domka-
řů do kanalizace dostávají cizorodé 
předměty, třeba hadry, a ty vyřadí čer-
padlo z provozu. Odpadní vody pak 
kvůli zahlcení stoky nesměřují do Or-
lovské stružky, ale do jezera.
Vzhledem k rekreačnímu využití jezera 
přislíbil Český rybářský svaz omezení 
rybolovu v letní sezoně (červen až sr-
pen). Zakrmování ryb lze omezit úpra-
vou rybolovného řádu až od roku 
2021. 

SeTKÁNÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTeCH 2019

Zátoka Kališova jezera u bunkru a mlýna je stále dobývacím 
prostorem a není určena ke koupání.

Smuteční síň plnila svůj účel do poloviny 80. let, pak se obřady přesu-
nuly do nové stavby u hřbitova. Stará síň chátrá a čeká ji demolice.

Ošetřené a natřené houpačky u kurtů ve Starém Bohumíně. Součástí 
atrakcí už není řetězová houpačka, která neodpovídala normám.
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 Problémy kolem kontejneru na 
šatstvo na parkovišti za restaura-
cí U Zvonu. 
V okolí kontejneru byl neustále ne-
pořádek a docházelo k jeho opako-
vanému vykrádání. Kvůli problémům 
byl proto kontejner z parkoviště 
odstraněn.

SKŘEČOŇ

 Kdy bude kanalizace U Halady?
Kanalizace v ulici 1. máje v úseku 
od okružní křižovatky podél 
kostela a restaurace U Halady je ve 
fázi projektové přípravy. Současně 
s kanalizací je v plánu i výstavba 
chodníku. Příprava je složitá 
a časově náročná, proto se 
s výstavbou počítá nejdříve v roce 
2021.

 Lze zakázat tranzitní kamiono-
vou dopravu kolem Halady?   
Požadavek Bohumín projednává 
s Dolní Lutyní a dopravním inspek-
torátem a měl by být logickým vy-
ústěním zákazů vjezdu nákladních 
automobilů na starou cestu k Borku 
od Skřečoně i od Nové Vsi.

 Novou cyklostezku Na 
Panském využívá řada lidí 
i v zimě, například při cestě do 
práce. Bude i v zimě sjízdná?
Cyklostezka byla zařazená do systé-
mu zimní údržby.

 Zřídit jednosměrku v ulici  
1. máje mezi rodinnou zástav-
bou (souběžná s hlavní silnicí 
první třídy).
Provoz v této úzké uličce už v minu-

losti omezilo dopravní značení »Prů-
jezd zakázán«. Další dopravní úpra-
va v ulici by nebyla vhodná.

ZÁBLATÍ

 Problémy na točně v Záblatí - 
přerostlé túje, zaplevelení 
popínavými rostlinami, nepořá-
dek u separačních kontejnerů.
Dřeviny zahradnická firma ořezala 
a odstranila také popínavé rostliny. 
Veřejně prospěšní pracovníci pak 

uklidili okolí kontejnerů. Nepořádek 
se zde ale vyskytuje opakovaně, jde 
bohužel o nezodpovědné chování 
některých obyvatel.

 Cestující, kteří vystupují 
z autobusu na nové zastávce Na 
Zálesí u restaurace Partyzán, 
často přecházejí na druhou 
stranu silnice. 
U restaurace Partyzán vznikne pře-
chod pro chodce. Jeho studii už rad-
nice projednala s dotčenými vlastní-
ky pozemků, ale projekční příprava 
ještě chvíli potrvá.

 Zatáčka na pomezí ulic 
Bezručovy a Sokolské poblíž 
restaurace Pod Kaštany vynáší. 
Smyku vozidel by mohl zabránit 
zdrsněný povrch vozovky.
Speciální povrch Rocbinda, který má 
protismykové vlastnosti a zkracuje 
brzdou dráhu, město v uplynulých 
letech aplikovalo na rizikových mís-
tech, například u přechodů v blíz-
kosti škol. Jeho použití v záblatské 
zatáčce zatím v plánu není.

 V Sokolské ulici poblíž 
křižovatky s Rychvaldskou 
upadá krajnice.
Radnice na problém upozornila 
vlastníka komunikace, Správu silnic 
Moravskoslezského kraje, a požáda-
la o sjednání nápravy.

 Na výdejních místech v Záblatí 
je málo výtisků městských 
novin.
Kvůli velkému zájmu radnice v listo-

padu navýšila náklad Oka z pěti na 
šest tisíc. Větší množství výtisků je 
nyní k dispozici na všech distribuč-
ních bodech.

 Požadavek na vysprávku 
výtluků v Rovné ulici u hřbitova.    
Silnice už je opravená.

VŠEOBECNÉ DOTAZY

 Nemají peněžní ústavy 
v úmyslu rozšířit síť bankomatů 
do městských částí?
Město oslovilo bankovní instituce 
a žádná neprojevila zájem navyšo-
vat v Bohumíně počet bankomatů.

 Do cykloboxů u polikliniky se 
nevejde kolo.
Do tohoto typu boxů se kola vkláda-
jí »zacouváním« a vytočením řidítek. 
Detailně téma popisoval článek 
v Oku číslo 20.

 U zastávek na autobusovém 
stanovišti jsou vyjeté koleje.
Proběhla oprava prohlubní u všech 
nástupních míst na stanovišti.Cyklostezka Na Panském by měla být sjízdná i v zimě, už je v systému 

zimní údržby.

V rámci rekonstrukce Bezručovy ulice vznikl také chodník a autobusová zastávka u Partyzána. V plánu je 
i zřízení přechodu pro chodce.

Foto: Pavel Čempěl

V sobotu 14. prosince v 16 ho-
din se uskuteční první slavnost-
ní rozsvěcování vánočního stro-
mu ve Skřečoni. Akce bude mít 
podobu setkání Skřečoňáků, 
kteří si mladý, v listopadu vysa-
zený stromeček u místního kos-
tela sami nazdobí. Účastníky 
zahřeje teplý svařák.

Setkání Skřečoňáků

Při vyřizování úředních náleži-
tostí na konci roku je třeba po-
čítat s omezenou pracovní do-
bou městského úřadu. V pátek 
27. prosince bude v souvislosti 
s celoúřadovou dovolenou rad-
nice zcela zavřená.
Na Silvestra, v úterý 31. prosin-
ce, budou agendy úřadu fungo-
vat pouze do 12 hodin. 

Omezení po svátcích

Odměnu za kvalitní práci během celého podzimu dostali ještě 
před Vánoci nejmladší fotbalisté FK Slovan Záblatí. Přípravka 
a mladší žáci vyrazili ve druhé půli listopadu na soustředění do 
Hrádku na Frýdecko-Místecku.

Na záblatské fotbalisty čekala ve 
Slezských Beskydech dřina, ale 
také zábava. Kromě tréninku nej-
populárnější hry na světě se hráči 
vydali třeba na výlet na vrchol Fi-
lipka. A došlo také k hodnocení 
podzimu. Přípravka vyhrála čtyři 
z devíti utkání v okresním přebo-
ru. „Co se týká výsledků i předvede-
né hry, byla první polovina ročníku 

vydařená. Radost máme také 
z toho, že je u kluků vidět zápal pro 
fotbal a baví je,“ ocenil jeden z tre-
nérů Tomáš Jánoš, „Klukům ne-
můžeme nic vytknout. Bohužel je 
jich málo a hodně zápasů museli 
odehrát bez střídání. Doufáme, že 
na jaře udržíme výsledky a doplní-
me mužstvo o další kluky, kteří by 
chtěli začít s fotbalem.“ 

Záblatští žáci pak s bilancí tří 
výher a osmi porážek obsadili ve 
své soutěži šestou příčku. „Nároč-
ný podzim, jelikož účinkování na 
hřišti a výsledky nebyly takové, jaké 
bychom si představovali. Hlavní 
problém je, že u žáků není vidět zá-
pal a zdravé sebevědomí, které je 
při fotbalu potřeba. Zatím se nám 
to do nich nepodařilo dostat. Takže 
to je cíl pro jarní část soutěže. A vě-
říme, že právě soustředění k tomu 
pomůže,“ uvedl druhý z trenérů 
Radek Pabiš.

 david HeKeLe

Přípravka a žáci Slovanu na soustředění
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Jmelí, dekorace na sváteční stůl, na stromeček i pod něj. Ale také 
dobroty do žaludku. Na pět tisíc návštěvníků přilákaly 30. listo-
padu vánoční trhy na náměstí TGM a do kina.

Sváteční nabídka pro všechny 
generace. Děti psaly vánoční přání 
Ježíškovi, ve tvůrčí dílně zdobily 
baňky a v kině mohly zkouknout 
animované pohádky. Také se 
svezly na koníkovi a podrbaly ko-
zičky z ostravské ZOO. Nabídka 

pro dospěláky nebyla o nic chudší. 
Rynek zaplnilo osmdesát stánků, 
které nabízely kompletní vánoční 
servis. Výzdobu, tipy na dárky 
i pochutiny na sváteční stůl. Převa-
žovaly rukodělné výtvory, které 
doplňovaly stánky ze zbožím tr-

hovců a prostor k prezentaci a pro-
deji dostal i neziskový sektor, chrá-
něné dílny. A protože trhy nejsou 
jen o nakupování, pro řadu ná-
vštěvníků jsou ideální příležitostí 
k setkání s přáteli, mohli se zastavit 
na kus řeči u stánků s čajem, me-
dovinou či svařákem.

Sníh letos vánoční trhy nezasy-
pal, ale zima byla řádná. Pocítili ji 
i vystupující na pódiu. Dopoledne 

patřilo pozvaným umělcům, poz-
ději je se svými vystoupeními vy-
střídaly děti z místních školek 

a škol. (tch)

Rodiče se snaží dopřát dětem v zimě zdravý vzduch v čisté pří-
rodě. Takovou lze najít v chráněné krajinné oblasti Horní Bečva. 
Spolek Tábory v Beskydech tady společně s ddM Bohumín po-
řádají dva táborové pobyty během jarních prázdnin. Jeden pro 
školáky, druhý pro rodiny s dětmi do čtrnácti let.

Oba tábory v Horní Bečvě se ko-
nají od 16. do 22. února. Zahrnují 
program pro lyžaře, snowboarďá-
ky, bobaře i sáňkaře. Nechybí ani 
zimní olympiáda, střelba ze vzdu-
chovky, výlet, cesta za pokladem 
nebo karneval na sjezdovce. Účast-
níci si mohou dopřát i vyjížďky na 
koních zimní přírodou. 

Pobyty pro rodiče s dětmi spoju-
jí model táborů a aktivní dovolené 
dospělých. Součástí jsou kreativní 

dílny, lekce jógy a břišních tanců, 
superstar, talentmánie, karaoke 
nebo společné diskotéky či atrak-
tivní výlet. K táborům patří také 
výuka lyžování.

Archiv táborů v Horní Bečvě, 
fotogalerie, videa a nabídky na 
www.taboryvbeskydech.cz.

Silvestrovský běh má už 21letou 
tradici a v pondělí 30. prosince vy-
razí malí i velcí sportovci opět na 
tratě dlouhé 80 až 1 400 metrů. 
Mění se ale místo konání. Závod, 
který v minulosti probíhal na škvá-
rovém hřišti Rapidu a v nedávných 

letech v Hobbyparku, nyní našel 
nové zázemí - na atletickém sta-
dionu při ZŠ ČSA. Prezentace 
účastníků tady začíná v 15 hodin, 
start první kategorie je v 15.45 ho-
din. Celou akci zakončí v 17.30 
hodin ohňostroj. (zves)

Sál hotelu Pod Zeleným dubem 
nabídne další hudební lahůdku. Ve 
středu 18. prosince v 19 hodin tady 
vystoupí Elis Mraz, vlastním jmé-
nem Eliška Mrázová. Zpěvačka 
a skladatelka z Ostravy je »objevem 
roku« 2014 ankety Český slavík 
a v témže roce se probojovala do 
semifinále soutěže Hlas Česko Slo-
vensko. Elis bude v Bohumíně do-
provázet Oderberg Quartett.

Bohumínské aquacentrum zve 
na další saunovou noc. Proběhne 
27. prosince od 21.15 do 2 hodin 
a návštěvníci se mohou těšit na 
uvítací drink, občerstvení, ro-
mantickou atmosféru s hudbou. 
Součástí jsou tradičně saunové 
ceremoniály, peeling, koupání 
při svíčkách. Vánoční saunová 
noc vyjde na 690 korun.

Na trhy za atmosférou, inspirací i přáteli

Na lyžích, snowboardu nebo na saních 

Nová dráha  
Silvestrovského běhu

elis a kvartet Saunová noc

Na táboře o jarních prázdninách nesmí 
chybět ani karneval na lyžích přímo na 
sjezdovce.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: ivana Zelinová
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V Chebu proběhlo 21. listopadu finále 28. ročníku dějepisné 
soutěže studentů českých a slovenských gymnázií. Moravsko-
slezský kraj zde zastupovala gymnázia z Opavy, Frýdku-Místku 
a samozřejmě vítěz krajského kola – družstvo bohumínského 
Gymnázia Františka Živného.

Bohumínští soutěžící Daniel 
Czolko (3. A), Jana Lisztwanová (7. 
P) a Viktorie Kaňoková (6. P) se 
v těžké konkurenci neztratili. Skon-

čili na výborném, bodovaném de-
vátém místě se stejným počtem 
bodů jako osmé družstvo v pořadí. 
Domů si kromě zážitků z velké me-

zinárodní soutěže a cen za umístění 
odvezli i řadu odborných publikací, 
které využijí při studiu i při přípra-
vě na další ročník soutěže.

Soutěž je největším setkáním stu-
dentů zajímajících se o historii. Do 
finále se z krajských kol probojova-
lo celkem 75 tříčlenných družstev, 
která změřila své vědomosti v otáz-
kách zaměřených na nejmoderněj-
ší československé dějiny. Letošní 
ročník měl podtitul Od společného 
probuzení k přelomu a rozdělení 
(1978-1992) a věnoval se sametové 
revoluci a rozdělení Českosloven-
ska. Význam soutěže podtrhla i pří-
tomnost řady předních českých 
a slovenských historiků i osobností 
politického a kulturního života.

 Vladimír JeŘÁBeK, 
 Gymnázium Bohumín

Už dvaadvacet let lze obdivovat umělecká díla, která během daného roku vzniknou 
v ateliéru uměleckého spolku Bart. Slavnostní vernisáž se koná každoročně poslední 
listopadový pátek, letos tedy 29. listopadu. Své výtvory na ní prezentovalo dvanáct 
malířů a pět keramiků. 

Bart, který působí v ateliéru v Nerudově ulici, 
byl letos velmi aktivní. Nejen u malířských stoja-
nů či keramické pece, ale také v oblasti prezenta-
ce. Nejprve v knihovně zorganizoval výstavu 
prací účastníků univerzity třetího věku. Ti totiž 
v rámci volnočasové U3V právě v Bartu tvoří. 
V bibliotéce vystavovali rovněž absolventi kurzu 
kresby a malby. Kmenoví členové spolku pak 
představili svou tvorbu na výstavě v Salonu Ma-

ryška. A obrazy Barťáků mohou obdivovat také 
návštěvníci knihovny v Petřvaldu, kde expozice 
stále trvá.

„Plodnost autorů se různí, někdo za rok nama-
luje tři obrazy, jiný pět, šest. Nám ale rozhodně 
nejde o kvantitu. Jedno vydařené dílo předčí stov-
ku nepovedených,“ uvedl předseda Bartu Vladi-
mír Pustówka. Přesto vzhledem k počtu amatér-
ských malířů v bohumínském ateliéru vzniká 

tolik hezkých pláten, že by zaplnila několik vý-
stav. A také se to děje. Barťáci obrazy z výstavy 
na výstavu nepřevážejí, na každé jsou k vidění 
zcela jiné.

Listopadovou slavnostní vernisáží Bart završu-
je daný rok. „V minulosti nás mrzelo, že díla krom 
návštěvníků vernisáže nikdo další neviděl. Letos je 
poprvé představíme také veřejnosti,“ dodal 
Pustówka s tím, že obrazy z vernisáže budou do 
konce ledna k vidění v knihovně. A snem uměl-
ců je do budoucna oslovit nějakou veřejně pří-
stupnou instituci, kde by mohla plátna formou 
stálé výstavy zdobit interiéry. (tch)

   Ž i VO T  V e  M Ě S T Ě

Divadelní inscenace »The Dark Trip« popisuje drogovou závislost, 
se kterou má její autor a hlavní představitel, herec Martin Žák, vlastní 
zkušenost. Posláním představení je protidrogová prevence. Inscenaci 
zhlédli bohumínští žáci a studenti 9. prosince v kině. Akci pořádala 
organizace Bunkr a farní sbor Slezské církve evangelické a.v., finančně 
ji podpořilo město Bohumín a firma Bonatrans Group.

Co výstava, to nová várka umění

Gymnazisty prověřily moderní dějiny

Protidrogová osvěta

Na vernisáži Bartu byla k vidění díla, která letos 
v ateliéru vznikla. Zpestřením byla vystoupení mla-
dých talentů, zpěvačky Anny Opartyové, tanečníků 
souboru Radost & Impuls nebo scénické čtení  
Veroniky Beranové.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Vladimír Jeřábek
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REALITY
 ● Hledám ke koupi byt v Boh, Orl, 

Ka a okolí, bez RK. Tel.: 736 228 883.
 ● Koupím ihned garáž v Bohumíně. 

Nabídněte. Tel.: 774 661 540.
 ● Prodám garáž v Pudlově (Dráto-

venská). Cena dohodou. Tel.: 737 027 
108.

 ● Koupíme byt nebo dům, možno 
i s dluhem. Děkujeme. Realitní kance-
lář Nova. Tel.: 608 370 379.

 ● Prodám, pronajmu byt 2+1 s lodžií 
v Bohumíně. Realitní kancelář Nova. 
Tel.: 775 610 464.
PRÁCE A BRIGÁDY

 ● Přivýdělek: www.prijemzdomu.cz.
SLUŽBY

 ● Převedu záznamy z videokazet na 
DVD nebo flešku. Levně. Tel.: 777 554 
484.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfloor.cz. Tel.: 604 265 861.

 ● Čištění koberců, sedaček, interiéru 
aut, strojně Kärcher, Jurzica. Tel.: 724 
088 643, e-mail: martin.jurzica@se-
znam.cz, www.cistyautointerier.cz.
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 
staré věci i poškozené, případně celé 
pozůstalosti. Platíme hotově, přijede-
me. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602 
796 422.

INZERCE

Charita Bohumín, která pravidelně zaštiťuje Tříkrálovou sbír-
ku v domovském městě i sousedních obcích, si velmi váží 
podpory dárců. Koledníky vřele přijali a štědře je obdarovali. 
další ročník sbírky proběhne od 1. do 14. ledna.  

Sbírka pod působností Charity 
Bohumín, tedy v  Bohumíně, 
Rychvaldu, Dolní Lutyni, Orlové, 
Dětmarovicích a Doubravě, před 
rokem vynesla 477 tisíc. Díky vý-
těžku organizace pořídila část 
vnitřního vybavení pro novou 
odlehčovací službu (nábytek, 
pračky, sušičky) ve Starém Bohu-
míně a podpořila provoz nízko-
prahového denního centra pro 
osoby bez přístřeší v Pudlově.

Důvěra dárců je pro charitu zá-
vazkem a současně povzbuzením 

k další práci. Z nové sbírky by or-
ganizace ráda pořídila altány pro 
klienty Charitního domu pokoj-
ného stáří sv. Františka a nového 
Charitního domu sv. Kláry, kde 
začne od ledna fungovat odlehčo-
vací služba. Snahou je také opět 
podpořit provoz denního centra 
pro lidi bez domova. Prosíme 
o přízeň a štědrost.

 Zdeňka KNieZKOVÁ BRŇÁKOVÁ, 
 ředitelka Charity Bohumín
 www.bohumin.charita.cz

Štědří dárci pomáhají 
potřebným

Děkuji zaměstnancům chirurgic-
kého oddělení bohumínské ne-
mocnice za vzornou péči při mé 
hospitalizaci a operaci žlučníku. 
Mé poděkování patří všem, zejmé-
na doktoru Petru Tancerovi a celé 
posádce JIP. Přeji hodně dalších 
spokojených pacientů.
 eva TOMÁŠOVÁ

Vzorná péče

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 18. ledna 2020 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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Děkujeme všem našim klientům
a přejeme mnoho šťastných

kilometrů v roce 2020.

Vaše JARO pojištění Bohumín 

www.jaropojisteni.cz

Specialista na autopojištění

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.

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

 
 

 

Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. 
Skupina Rail Cargo Group patří s ročním obratem 2,2 miliard EUR a přibližně 8 700 zaměstnanců 
k předním logistickým společnostem na poli železniční nákladní dopravy v Evropě. 

 Zajímáte se o práci v oboru železniční nákladní dopravy a chcete pracovat v stabilní 
společnosti se silným nadnárodním zázemím? 

 Jste zkušený odborník s praxí v železničním provozu a hledáte nové uplatnění nebo uvažujete 
o změně zaměstnání? 

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT! 

Zašlete nám svůj životopis a my Vás budeme kontaktovat, jakmile se u naší společnosti objeví 
volné pracovní místo, které bude odpovídat Vašim schopnostem a dovednostem. 

Více informací:  career.cz@railcargo.com 
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VZPOMÍNKY

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

10. prosince jsme si připomněli 

5. výročí úmrtí mé sestry, 

paní Jiřiny MARTINKOVÉ.



S láskou vzpomíná bratr Roman s rodinou.

Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví, kolik bolesti a žalu v srdci zůstává.

14. prosince si připomeneme 8. výročí úmrtí 

našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, 

pana Rostislava SERAFINA.


S bolestí v srdci vzpomínají manželka, dcera, 

syn a vnoučata.

Tak náhle dotlouklo srdce tvé, rty nestačily sbohem dát.  

My už nemůžeme udělat víc, než vzpomínku věnovat.

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

pana Zdeňka ŠEVČÍKA.


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

22. prosince vzpomínáme 

10. výročí úmrtí 

paní Evdoxie MITOPULU.


S láskou nezapomínáme.

Rodiny Tavandzi a Mitopulu.

22. prosince vzpomeneme 10. výročí, 

kdy Pán povolal na věčnost naši maminku, 

babičku a prababičku, 

paní Elišku STACHUROVOU.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Jarmila 

a syn Vítězslav s rodinami.

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

17. prosince vzpomeneme 

nedožité 82. narozeniny 

pana Jaroslava KOZLA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn,  

dcery a vnoučata.

Kdo v srdci žije, neumírá.
12. prosince jsme vzpomněli 

10. smutné výročí úmrtí 

pana Ing. Milana VROBLA.
Zároveň si 14. prosince připomeneme jeho 

nedožité 80. narozeniny.


S láskou vzpomínají manželka Emilie, dcera Jana  

a syn Tomáš s rodinami.

Tak rád jsi chtěl s námi být, osud krutě zasáhl a ty jsi musel odejít. Láska 
však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

12. prosince jsme vzpomněli již 10 let od úmrtí 
našeho drahého, milovaného bratra, strýce, 

pana Jiřího LOJKÁSKA ze Záblatí.


S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

sestra Ludmila, přátelé a kamarádi.

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

17. prosince by se dožil 100 let 

pan Miroslav WRUBEL ze Záblatí


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcery Miroslava, Marcela a syn Aleš s rodinami.

16. prosince vzpomeneme 3. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, babička, 

paní Helena HŘEBAČKOVÁ.


S láskou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.

Dcera Jana a syn Jiří s rodinami.

Kdo ji měl rád, vzpomíná s námi.

9. prosince uplynulo 5 let, 

kdy nás opustila naše babička, 

paní Jiřina MERSIOVÁ ze Skřečoně.


S láskou vzpomíná vnučka Gabriela s rodinou

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil. Ruku ti už 
nepodáme, abychom ti mohli přát, jen kytičku na hrob dáme a budeme 

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

2. prosince jsme vzpomněli už třetí smutné výročí smrti 

pana Josefa DUCHKA.


S úctou a láskou vzpomínají přítelkyně Jana  
a dcera Marie s rodinou.
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Přivítali jsme nové občánky
Jakub Sekanina, Vojtěch Oborný, Vojtěch Bortlík, Zuzana Vojtěchová, 
Adléta Kremplová, Tereza Hrdličková, Tereza Tonková, Eliška Karasová, 
Emílie Marcolová, Richard Špinka, Natálie Richtrová, Jakub Sněhota, 
Ester Brázdová, Ema Šutová, David Svoboda, Daniel Ihln, Laura Schme-
jová, Elena Krzywoňová, Karolína Buzková.

Kdo v srdci žije, neumírá...

23. prosince si připomeneme nedožité  
80. narozeniny 

paní Hildy KOCUROVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří,  

syn Rostislav s manželkou a jeho rodinou  
a švagrová Iva.

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička ke hřbitovu zůstala jen. Čas plyne dál, nevrátí,  
co vzal, jen bolestné vzpomínky i po patnácti letech v očích zanechal.

29. prosince si připomeneme 15. smutné výročí úmrtí 
paní Drahoslavy MARŠÁLKOVÉ.


S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomíná dcera Dáša  

s celou svou rodinou.

Tak rád jsi žil, chtěl jsi s námi být, osud krutě zasáhl, ty jsi musel odejít.  
Na hrob kytičku a svíci dáme, s láskou v srdcích vzpomínáme.

24. prosince si připomeneme 9. smutné výročí úmrtí 
pana Oldřicha MARŠÁLKA.

Za vše dík. Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl...

28. prosince si připomínáme 2. smutné výročí úmrtí 

paní Vilmy LODEROVÉ.


S láskou vzpomíná dcera Jana 

a vnučka Petra s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

16. prosince oslaví své životní jubileum 
má sestra, 

paní Alena BABIŠOVÁ, 
roz. Pasmionková.

Do dalších let především pevné zdraví, 
pohodu v rodině a mnoho radosti  

ze svých vnoučat.
Přeje bratr Jožin.

26. prosince oslaví své životní jubileum  

80 let 

pan Vasil GAJDOŠ.

Vše nejlepší, zdraví, štěstí a životní elán 

do dalších let přejí manželka Inge, 

dcera Blanka a vnuci Jan a Jiří.

30. prosince oslaví zlatou svatbu manželé 

Anna a Petr POSPÍŠILOVI.
Už jste spolu 50 let, uteklo to, nač ten spěch? 

Přejeme vám štěstí, zdraví. 
Do dalších let správný krok, buďte zdraví celý příští rok!

Přeje s láskou celá rodina.

Své »ano« si řekli
René Besta a Gabriela Morisová, oba 
z Bohumína  Kamil Kröner a Zuza-
na Jaškovská, oba z Bohumína  Ros-
tislav Klein a Lenka Kroščenová, oba 

z Bohumína  Marek Danihel a Mar-
cela Nováková, oba z Bohumína  Jiří 
Adámek z Bohumína a Vanda Feren-
cová z Bruntálu (mat)

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

28. prosince si připomeneme 

2. smutné výročí úmrtí 

paní Danuše BABISZOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají synové Marcel, 

Martin a sestra Jiřina.

Tati! Byl jsi skvělý otec. Je to již 15 let. Pořád nám všem chybíš.  

A nejvíce mamince...

23. prosince 2004 nás navždy opustil 

Jaroslav VÍCHA. 


Kéž bych někdy někomu tak chyběl...

Syn Petr.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé zde člověk ukládá, 
vzpomínat se zde vrací. Kytičku přineseme, svíčku zapálíme, na tebe, Hildo,  

nikdy nezapomeneme.

23. prosince vzpomeneme nedožité 80. narozeniny 

paní Hildy KOCUROVÉ.


S velikou bolestí a láskou vzpomínají sestry Anna, 
Frida s rodinou, neteř Alice s rodinou a synovec 

Milan s rodinou.
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Ve čtvrtek 28. listopadu navštívil bohumínské gymnázium bývalý 
student Jan Juchelka, nyní generální ředitel a předseda předsta-
venstva Komerční banky. V téměř stoleté historii školy patří k těm 
nejúspěšnějším absolventům.

Hlavním cílem návštěvy byla 
přednáška pro žáky maturitních 
tříd, v níž poutavým způsobem při-
blížil atmosféru sametové revoluce 
na gymnáziu v době svých středo-
školských studií a rovněž své půso-
bení ve státních i soukromých insti-
tucích v  posledních zhruba 25 
letech u nás i v zahraničí. 

Jan Juchelka po absolvování gym-
názia úspěšně vystudoval Slezskou 
univerzitu, Obchodně podnikatel-
skou fakultou v Karviné. Krátce pra-

coval v soukromém sektoru, poté 
nastoupil do Fondu národního ma-
jetku České republiky, jehož výkon-
ný výbor v letech 2002 až 2005 řídil. 
Od roku 2006 působil v Komerční 
bance v Praze, v letech 2012 až 2017 
v centrále Société Générale v Paříži, 
aby se v srpnu 2017 stal generálním 
ředitelem a předsedou představen-
stva Komerční banky a opět se vrátil 
do Prahy.

V závěru svého vystoupení zod-
pověděl generální ředitel dotazy 

posluchačů a poradil studentům, jak  
být v životě úspěšným: Neztratit 
kreativitu, pracovat na sobě, trvale 
se vzdělávat, nikdy to nevzdávat.

Přednáška proběhla v milé a přá-
telské atmosféře a studenti ji hodno-
tili velmi pozitivně.  

Ředitel gymnázia poděkoval 
vzácnému hostu za návštěvu, popřál 
mu ze srdce vše nejlepší k získání 
prestižního titulu bankéř roku 2019, 
který generální ředitel v listopadu 
převzal na pražském Žofíně, a vyjá-
dřil přesvědčení, že se jeho návštěva 
na bohumínském gymnáziu bude 
opakovat i v příštích letech.

 Miroslav BiALOŃ,
 ředitel gymnázia

Pod pokličku televizního vysílání nakoukli 28. listopadu žáci 
bohumínské střední školy. Cílem školní exkurze byla Česká te-
levize Ostrava.

Prohlídková trasa začínala ve 
studiu Dobrého rána. Žáci si pro-
hlédli zákulisí živého vysílání po-
řadu a překvapilo je množství jed-
notlivých profesí, které zodpovídají 
za hladký průběh přímého přenosu 
i  jeho přípravnou fázi. Získali 
představu o náplni práce drama-
turga, kameramanů, osvětlovačů, 
rekvizitářů nebo maskérek.

Ve zpravodajském studiu si 
mohli žáci vyzkoušet roli moderá-

tora ve vstupu s kamerovým čte-
cím zařízením. Dále zavítali do 
režie, sledovali při práci zvukaře 
nebo grafika. Ve střižně pak viděli 
současná i dobová záznamová mé-
dia. Zaujalo je zpracování pořadů 
pro sluchově handicapované, a to 
nejen formou tlumočení do znako-
vého jazyka, ale i rychlostí přípravy 
a  tvorby speciálních skrytých 
titulků.

 Text a foto: Věra KeRLÍNOVÁ

Výprava školy Slezské diakonie z Nového i Starého Bohumí-
na navštívila 26. listopadu zimní stadion. Tady už na ni čekali 
žáci speciální třídy ZŠ ČSA a také dva mladí ostřílení bruslaři 
z téže školy.

Techniku hokejového bruslení 
přítomným ukázala Adéla Wojnaro-
vá, členka české hokejové reprezen-
tace do šestnácti let. Připojil se také 
žák páté třídy Filip Frnka, útočník 
HC Vítkovice Ridera. Krom bruslař-
ských fines předvedli mladí hokejis-
té také střelbu na branku. Góly měly 
u diváků velkou odezvu. Děti skan-
dovaly, povzbuzovaly a tleskaly. Na 
závěr se krátkou ukázkou bruslení 

blýskla rovněž asistentka školy Slez-
ské diakonie Eliška Baránková. Žáci 
a pedagogové jí fandili a ocenili její 
odvahu postavit se před diváky. 

Dětem se bruslení moc líbilo. 
Akce se mohla uskutečnit díky do-
taci z programu zkvalitnění výuky, 
sportování a zdraví města Bohumí-
na, za což děkujeme. 

 Text a foto: Lenka GABZdyLOVÁ

Obrovskou solidaritu a ochotu 
pomoci prokázali Bohumíňáci, 
když vybrali přes dvacet tisíc pro 
těžce nemocnou Kateřinu (47) 
z Bohumína, která bojuje s násled-
ky roztroušené sklerózy. Podpořili 
ji návštěvou charitativní cestovatel-
ské přednášky, s níž do města přijel 
Peter Chalupianský, zakladatel na-
dace Klub srdcařů. 

Chalupianský se svým projek-
tem dobročinných přednášek ob-
jíždí jednotlivá města a oslovil 
i Bohumín. Radnice na jeho nabíd-
ku podpořit výtěžkem z akce míst-
ní hendikepovanou osobu kývla. 
Na základě doporučení sociálního 
odboru si vybral ženu s neléčitel-
ným neurologickým onemocně-
ním. Paní Kateřina se kvůli roz-

troušené  sk leróze  nemůže 
pohybovat a s péčí jí pomáhá její 
77letý tatínek, který už má ve svém 
věku sám zdravotní problémy.

Přednáška mladého cestovatele 
Petera Chalupianského »Co zažiješ 
ve Vietnamu« se konala 15. listopa-
du v kině a výtěžek ze vstupného 
činil více než šest tisíc. „Dalších pět 
tisíc lidé vložili do zapečetěné kasič-
ky a přes jedenáct tisíc zaslali na 
transparentní účet. Je to opravdu 
skvělý úspěch,“ informoval Chalu-
pianský. Vybrané peníze by paní 
Kateřině měly posloužit na uhraze-
ní rekondičního pobytu,  nákup 
léků a speciálních zdravotních kré-
mů. Všem lidem, kteří přispěli, 
děkuje.

 Jana KONČÍTKOVÁ

AQUACENTRUM
21.12. a 22.12. 8.00 – 21.00
23.12.  6.00 – 21.00
24.12.  ZAVŘENO
25.12. a 26.12. 8.00 – 21.00
27.12. 10.00 – 21.00 + saunová noc
28.12. a 29.12. 8.00 – 21.00
30.12.  6.00 – 21.00
31.12.  6.00 – 17.00
1.1.  14.00 – 21.00
2.1.   6.00 – 21.00
3.1.   10.00 – 21.00
4.1. a 5.1.   8.00 – 21.00
5.1.   8.00 – 21.00
 
SPORTOVNÍ HALA
23.12.  6.00 – 22.00
24.12.  ZAVŘENO
25.12. a 26.12. 9.00 – 21.00
27.12. až 30.12. 6.00 – 22.00
31.12.  7.00 – 16.00
1.1.  14.00 – 22.00
2.1. a 3.1.  6.00 – 22.00

ZIMÁK: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
21. až 23.12.  15.00 – 16.30
24.12.    12.30 – 14.00
25.12.    15.00 – 16.30
26.12.    12.00 – 13.30
26.12.    15.00 – 16.30
27.12.    9.30 – 11.00
27.12.    15.00 – 16.30
28. a 29.12.    12.00 – 13.30
30.12. a 1.1.   15.00 – 16.30
2.1. a 3.1.   10.00 –11.30
2.1.  až 5.1.   15.00 – 16.30

BOSPORKA
23.12.  9.00 – 21.00
24.12.  ZAVŘENO
25.12.  ZAVŘENO
26.12.   10.00 – 20.00
27.12. až 30.12. 9.00 – 21.00
31.12.  9.00 – 16.00
1.1.  ZAVŘENO
2.1. a 3.1.  9.00 – 21.00

Úspěšný absolvent přednášel maturantům

Na exkurzi v televizi Obdivovali bruslařské dovednosti

Přednáška pro nemocnou Kateřinu BOSPOR - Sváteční provozní doba 
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KAM V BOHUMÍNĚ?

KINO 

 ● 14.12. v 19 hodin DOKTOR 
SPÁNEK. USA (Horor), 2019, titul-
ky, od 15 let, 152 minut, 120 Kč.

 ● 15.12. a  16.12. v  19 hodin 
VLASTNÍCI. Česko (Komedie/Dra-
ma), od 12 let, 96 minut, 120 Kč.

 ● 18.12. v 9 hodin BOHEMIAN 
RHAPSODY. Velká Británie (Hu-
dební), 2018, titulky, 134 minut, 
50 Kč (FK pro seniory).

 ● 18.12. v 19 hodin STAR WARS 
IX: VZESTUP SKYWALKERA. USA 
(Sci-fi sága), 2019, 3D, titulky, 155 
minut, 160 Kč.

 ● 19.12. v 19 hodin STAR WARS 
IX: VZESTUP SKYWALKERA. USA 
(Sci-fi sága), 2019, 3D, dabing, 
155 minut, 150 Kč.

 ● 21.12. v 19 hodin STAR WARS 

IX: VZESTUP SKYWALKERA. USA 
(Sci-fi sága), 2019, dabing, 155 
minut, 130 Kč.

 ● 22.12. v 19 hodin STAR WARS 
IX: VZESTUP SKYWALKERA. USA 
(Sci-fi sága), 2019, titulky, 155 
minut, 130 Kč.

 ● 23.12. v 10 hodin ADDAMSO-
VA RODINA. USA (Animovaný/
Rodinný/Komedie), 2019, da-
bing, 84 minut, 100 Kč.

 ● 23.12.  v   19  hodin LAST 
CHRISTMAS: POSLEDNÍ VÁNOCE. 
USA (Romantický), 2019, titulky, 
od 12 let, 103 minut, 120 Kč.

 ● 27.12. a 28.12. v 19 hodin JU-
MANJI: DALŠÍ LEVEL. USA (Dob-
rodružný/Komedie), 2019, da-
bing, přístupný, 123 minut, 120 
Kč.

 ● 29.12. v  10 hodin ŠPIÓNI 
V PŘEVLEKU. USA (Animovaný/
Akční/Komedie), 2019, dabing, 
přístupný, 104 minut, 130 Kč, 
děti 110 Kč.

 ● 29.12. v 19 hodin AMUNDSEN. 
Norsko (Dobrodružný/Historic-
ký), 2019, titulky, od 12 let, 125 
minut, 120 Kč.

 ● 2.1., 3.1. a  4.1. v  19 hodin 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Slovensko, 
Česko (Romantický/Komedie), 
2019, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.

 ● 5.1. v 19 hodin LE MANS ´66. 
USA (Automobilový/Historický), 
2019, titulky,  od 12 let, 152 mi-
nut, 120 Kč. 

 ● 6.1. v 19 hodin NENÁVIST. USA 
(Horor), 2019, titulky,  od 15 let, 

120 Kč.
 ● 8.1. v 9 hodin TRABANTEM 

TAM A ZASE ZPÁTKY. Česko (Ces-
tovatelský), 2019,  114 minut, 50 
Kč (FK pro seniory).

 ● 9.1. v 19 hodin MŮJ PŘÍBĚH. 
Česko (Romantický/Drama), 
2019, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.

 ● 10.1. v 19 hodin ROK ĎÁBLA. 
Česko (Fiktivní dokument/Kome-
die), 2002 (obnovená premiéra, 
promítání z filmového pásu), od 
12 let, 88 minut, 100 Kč.

 ● 12.1. v 19 hodin NA NOŽE. 
USA (Krimi/Komedie), 2019, titul-
ky, od 12 let, 130 minut, 130 Kč.

DIVADLO 

 ● 20.12. v 19 hodin JEDNOU 
V ROCE NA VÁNOCE.  Povídání 
nejen o Vánocích. Vystoupí Lukáš 
Szebesta, Barbora Kachlová, Mar-
tin Kachel, Ludmila Forétková, 
Jan Kuchař. Kinosál, 100 Kč.

 ● 11.1. v 19 hodin JAK JSEM VY-
HRÁL VÁLKU. Břitká protiválečná 
satira, hraje SemTamFór. Kinosál, 
220 Kč.
PRO DĚTI

 ● 15.12. v 10 hodin a 23.12. v 16 
hodin SNĚŽNÁ MELA. Kanadský 
animovaný film, 2019, dabing, 93 
minut, 120 Kč.

 ● 22.12. v 10 hodin LEDOVÉ 
KRÁLOVSTVÍ 2. Animovaný film 
USA, 2019, dabing, 103 minut, 
100 Kč.

 ● 22.12. ve 14 hodin PAT A MAT: 

KUTILSKÉ TRAMPOTY. Český lout-
kový film, 2019, 60 minut, 120 Kč.

 ● 4.1. v 16 hodin, 5.1. v 10 hodin 
a 12.1. v 16 hodin ZAKLETÉ PÍR-
KO. Česká pohádka Zdeňka Troš-
ky, 2019, 94 minut, 130 Kč, děti 
110 Kč.
HUDBA

 ● 13.12. v 19 hodin ZPÍVÁNÍ 
S MAŇÁKEM. Vystoupení bohu-
mínského písničkáře a hudeb-
ních hostů. Kinosál, 100 Kč.

 ● 15.12. v 17 hodin STŘÍBRNÁ 
NEDĚLE. Vystoupí zpěvák Marin 
Harich a sbor Gymnázia Bohu-
mín. Nám. TGM, vstup volný.

 ● 18.12. v 19 hodin ELIS MRAZ 
A ODERBERG QUARTETT. Vánoč-
ní koncert ostravské zpěvačky, 
sál hotelu Pod Zeleným dubem, 
rezervace na tel.: 555 506 606.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
 ● 13.12. ve 13-17 hodin VÁNOČ-

NÍ PŘÁNÍ. Výtvarná dílna, knihov-
na Starý Bohumín.

 ● 16.12. až 20.12. (mimo středu 
a čtvrtek) ve 13-17 hodin ZDOBÍ-
ME VÁNOČNÍ BAŇKY. Výtvarná 
dílna. Dětské odd. N. Bohumín.

 ● 16.12. až 20.12. (mimo středu) 
ve 13-17 hodin VÁNOČNÍ ANDÍ-
LEK. Výtvarná dílna, knihovna 
Skřečoň.

 ● 17.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ S KOLEDOU. Ocenění 
nejlepších čtenářů za uplynulý 
rok. Vystoupí zpěváčci Marcely 
Suchánkové. Přednášková míst-
nost N. Bohumín.

 ● 19.12. v 15-17 hodin ZDOBENÍ 

VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ. Zdobení 
už hotového cukroví se zkuše-
nou cukrářkou. S sebou jen vlast-
ní marmeládu a krabičky na od-
nos. Perníčky 10 Kč/ks, linecké 
podle váhy od 65 do 260 Kč. 
Objednávky většího množství do 
13.12. e-mailem knihovna-asis-
tentka@k3bohumin.cz.

 ● 19.12. v 15-16 hodin VÁNOČNÍ 
KUCHTÍCI. Zábavné vaření i pro 
ty nejmenší, dětské odd. N. 
Bohumín.

 ● 6.1. až 10.1. (mimo středu) ve 
13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. N. 
Bohumín
TEEN ZÓNA

 ● 13.12. ve 13-16 hodin  ÚNIKO-
VÉ HRY. Nutné se předem přihlá-
sit v teen zóně.

 ● 19.12. a 2.1. ve 13-16 hodin 
VIRTUÁLNÍ REALITA. Virtuální re-
alita při hraní her na PS4, teen 
zóna N. Bohumín.

 ● 9.1. a 10.1. v 16 hodin SCÉNIC-
KÉ ČTENÍ. Děti ze ZUŠ čtou po-
vídky E. A. Poa a ruskou klasiku

VÝSTAVY 

 ● 1.1. až 31.1. JSEM ZVÍŘE. Vý-
stava děl uměleckého spolku 
Bart. Schodiště knihovny.

 ● 3.1. až 31.1. ARKTIDA. Výstava 
fotografií cestovatele Petra Ka-
hánka z Čeladné. Foyer kina.

 ● Každou sobotu ve 14-17 ho-
din VOJENSKÁ EXPOZICE. Vý-
stroj a výzbroj od ČSLA po AČR, 
komentované prohlídky. Unifor-
my, zbraně, technika. Dům slu-
žeb na nám. Budoucnosti.

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minulosti 

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 13.12. do 12.1.

„tatínek mi na vánoce nasliboval hory, doly.” „a splnil ti tvé přání?” ...viz tajenku: pomůcka: apion, keta, ut.
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V podstatě ano, koupil mi atlas hor.

18.12. v 8-16 hodin SLEZSKÝ RY-
NEK. Potraviny a produkty regio-
nálních výrobců, ochutnávka za-
bíjačkových specialit. V  15.30 
hodin losování tomboly. Nám. 
TGM.

24.12. ve 21 hodin NA ŠTĚDRÝ 
VEČER VŠICHNI SPOLU. Na ná-
městí zazpívá Jiří Koběrský, ve 
21.45 ohňostroj. Stánky s horkým 
punčem či medovinou. Nám. TGM.

1.1. ve 14 hodin ŠUNYCHELSKÝ 
PONOR. 7. ročník akce otužilců 
u Kališova jezera, novoroční setká-
ní s přáteli, posílání balonkových 
přání, něco na zahřátí. Pláž u Mlýn-
ské ulice.

(Pokračování na  str. 16)



BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Bohumín, IČ 00297569  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  Grafická 
úprava: Aleš Nowák – EDUCA 24, ales.nowak@seznam.cz  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. 

Populární melodie  
a bengálské ohně

Novoroční koupel

Pivní akademie v kavárně

První adventní neděli, takzvanou železnou, se Bohumíňáci pravi-
delně setkávají na náměstí TGM. Probíhá tady slavnostní rozsvě-
cování vánočních stromů s kulturním vystoupením a v posledních 
letech i ohňostrojem.

Letos přijela zaplněnému náměstí, 
na kterém se odhadem sešlo pět tisíc 
lidí, zazpívat 1. prosince populární 
zpěvačka Ilona Csáková. Po jejím vy-
stoupení rozzářily oblohu nad ná-
městím bengálské ohně. „Reakce na 
pyrotechnickou show se různí, drtivá 
většina lidí ji ale vítá. Zprvu byl oh-
ňostroj završením štědrovečerního se-
tkání na náměstí a stala se z něj pěkná 
tradice. Vyslyšeli jsme přání Bohu-
míňáků a přidali další i na začátek 
adventu jako tečku za slavnostním 
rozsvěcováním vánočních stromů,“ 
uvedl starosta Petr Vícha.

Adventní i štědrovečerní světelnou 
podívanou organizuje městská kul-
turní agentura K3 Bohumín. Ačkoli 
se nezasvěceným může zdát, že »do 
luftu« vyletí statisíce, realita je mno-
hem střízlivější.  „Ohňostroj pro nás 
už roky zařizuje specializovaná firma. 
Stojí nás 25 tisíc, trvá přes deset minut 
a spotřebuje se na něj necelých deset 

kilogramů pyrotechniky. O větší množ-
ství ani nestojíme. Ohňostroje jsou 
každý rok velmi vydařené a nepotře-
bujeme pro ně speciální povolení ani 
dohled, který je už při vyšším počtu 
pyrotechniky nutností,“ sdělil ředitel 
K3 Karel Balcar. (balu, tch)

Restauraci a kavárnu na náměstí provozuje Střední škola Bohumín 
a je učňovským střediskem budoucích kuchařů a číšníků. Proško-
lit je 4. prosince přijel odborník na čepování piva Jakub Šrubař, 
který cestuje po republice s projektem Pivní akademie. 

Základem správného čepování 
piva je čistá, mokrá a vychlazená 
sklenice. Vizitkou výčepního je pak 
»čepička«, nejvíce o jeho umění vy-
povídá pěna. Jakub Šrubař vysvětlo-
val žákům správné postupy a upo-
zornil je také na chyby. Připomněl, 
že úkolem výčepního je dopravit 
pivo do sklenice tak, ale si jej host 

mohl vychutnat v kvalitě, v jaké ho 
uvařili sládci v pivovaru.

Žáci si mohli techniku čepování 
vyzkoušet. Všem se školení líbilo 
a věříme, že nabyté zkušenosti uplat-
ní v praxi. 

 Bronislava ViCeNÍKOVÁ, 
 učitelka odborného výcviku

Už posedmé se na Nový rok se-
jdou otužilci z Bohumína a okolí 
u Kališova jezera. Komise pro měst-
skou část Šunychl a Kopytov pořádá 
další ročník Šunychelského ponoru. 
Odvážní účastníci zažijí posilvestrov-
skou koupel, po které nebude chybět 
něco ostřejšího na zahřátí. Akce je 
ideální příležitostí k setkání s přáteli 
také pro ty, kteří se do jezera neodvá-
ží. Součástí programu bude posílání 
balonkových přání a organizátoři 

slibují překvapení nejen pro děti. 
Akce se koná 1. ledna od 14 hodin na 
pláži Kališova jezera u Mlýnské ulice 
a vojenského bunkru. Zájemci, kteří 
chtějí mít na akci upomínku v podo-
bě diplomu a věcných cen, se mohou 
hlásit do 20. prosince na adrese su-
nychelsky.ponor@gmail.com. Do 
přihlášky je vhodné uvést jméno, 
bydliště, telefonní číslo a věk. Ponoru 
se samozřejmě mohou účastnit i otu-
žilci bez přihlášení. (red)

města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20 hodin, 
SO a NE v 10-20 hodin. Starý Bohumín, 
Pod Zeleným dubem.

MARYŠKA

nám. TGM 939, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz,  

telefon: 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek  

od 15 do 18 hodin.
 ● Do 23.1. SVATBA... POD ZÁVOJEM VZPO-

MÍNEK. Výstava historických šatů, oznáme-
ní, fotografií se svatební tématikou.

SPORT

 ● 21.12. v 9 hodin VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ 
TURNAJ 5. ročník halového turnaje pro 
veřejnost. Sportovní hala.
HOKEJ
Krajská liga mužů

 ● 21.12. v 17.30 hodin HC BOSPOR – HC 
ORLOVÁ.

 ● 11.1. ve 12 hodin HC BOSPOR – HC 
STUDÉNKA.
CVIČENÍ

 ● Každé pondělí a středu v 19 hodin 
JÓGA. Velká tělocvična Benešovy školy, 
lektorka Míša Lalíková 731 905 040.

 
BOSPORKA

Nerudova 1037 
bosporka@bospor.info,

 tel.: 730 521 457, 9-21 hodin

CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Michal (M) 603 
308 560, Iveta (I) 608 333 771, Naďa (N) 
775 665 169.

Pondělí: 15.00  záda + core trénink (M)
16.00 a 17.00 kruhový trénink (K),  
18.00 hubneme společně (N)
Úterý: 17.00 kruhový trénink (K),  
18.00  kruhový trénink pro muže (M) 
Středa: 9.30 cvičení maminek (K)
17.00 tyče (K), 17.30 step aerobic (I)
18.00 cvičení 50+ (K), 
Čtvrtek: 17.00 hiit (K), 18.00 kruhový 
silový trénink (M) 
Pátek: 9.30 cvičení maminek (K),  
16.00 kruhový trénink (K) 

 
SPORTOVNÍ HALA 

sportovni-hala@bospor.info,  
& 734 788 668, 6-22 hodin

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, & 596 092 300,  
777 707 786, www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6-7.45 a 12-21 hodin
pátek: 12- 21 hodin
víkendy a svátky:  8-21 hodin
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
AQUAEROBIC. 

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

ZIMNÍ STADION
Janáčkova 1218, Tel.: 596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info
Každý víkend v 15-16.30 hodin VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ. Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.
Od 12.1. do 1.3. každou neděli ve 13.30-
14.30 hodin ŠKOLA BRUSLENÍ. 8 hodino-
vých lekcí, 700 Kč.

(Pokračování ze str. 15)
 KAM V BOHUMÍNĚ?

Programy také na  
www.bohumin.cz  

a www.k3bohumin.cz

Církev adventistů sedmého dne zve na slavnostní novoroční bo-
hoslužbu, která se uskuteční 11. ledna v 9 hodin v modlitebně v Mí-
rové ulici (u bývalého židovského hřbitova). Sbor církve se zde schá-
zí pravidelně každou sobotu v 9 hodin, na únor a březen připravuje 
přednášky na zajímavá témata.

Novoroční bohoslužba

Foto: Pavel Čempěl

Foto: SŠ Bohumín


