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Ne film, ale jen fotky umí zachytit okamžik věč-
nosti v čase. Každý rok Czech Press Foto vybírá tu 
nejlepší. Na loňskou si možná nevzpomenete, ale 
tu letošní jste přehlédnout nemohli. Jsou to fotky 

sestřiček z covidových oddělení. Unavené, smutné 
tváře žen, do jejichž obličejů je jak do plastelíny 
obtisknuta proticovidová maska. Nadité v nepro-
dyšných overalech mají je na tvářích kvůli nám! 
Nefňukají a nestávkují. Jen pomáhají a slouží. Zna-
mení doby. 

Loňské foto roku? Klip – na křižovatce u Anděla 
v hrůzné průtrži mračen hledí tramvajačka vzhůru. 
Snad do nebe, kdy už ta slota přestane? Ne, hledí 
na návěstí a přitom v té záplavě vody na zemi hle-
dá, jak správně nasměrovat výhybku. Hle, obraz 
našeho života. S pohledem k nebi nabrat na křižo-
vatkách našich životů tady na zemi správný směr.

A souvislost s Vánocemi? Betlém – to je přece 
nejúžasnější okamžik věčnosti v čase – klip toho  
nejzázračnějšího příběhu lidských dějin! A my ty 
dva tisíce let staré události máme dnes pod stro-
mečkem. Z papíru, ba i perníku. Chlívek, Marie, 
Josef, vůl, oslík a v jesličkách Ježíšek. Bůh se z lásky 
stal člověkem. Narodil se Kristus Pán.

Celý jeho pozemský život je zpřítomněním služ-
by, lásky a oběti. A my lidi máme ve paměti srdce 

klipy lemující jeho život - od Betléma k Poslední 
večeři Páně (Leonardo da Vinci). Každá boží muka 
v krajině připomínají Golgotu s ukřižovaným Kris-
tem. Pieta – Matka Páně má v náručí svého umu-
čeného syna (Michelangelo). A velikonoční vzkří-
šený a oslavený Kristus? Ten je už o Vánocích 
vyzpíváván ve všech koledách. Ty hity jsou klipem 
dějin Boží lásky k člověku: Slyšte, slyšte, pastuško-
vé, ...neseme vám noviny, ...veselte se, radujte se, 
...nám, nám narodil se, ...tichá noc, svatá noc, po-
koj vám, zní to k nám jak by z nebeských nad-
hvězdných krás světlo věčnosti vcházelo v nás, 
když mluví k nám Boží hlas...

Pomáhat, sloužit a zachraňovat je v lidském ži-
votě to nejvýsostnější. Proto nás Karel Čapek vy-
bízí vyjít na výsosti dobra, pravdy, krásy a lásky, 
potkáme tam Pána Boha. A ať nás v životě potká 
cokoliv, platí vánoční a velikonoční »nebojte se«. 
Jen držet směr nebe tady na zemi. 

 Jana ŠILEROVÁ,
 farářka a emeritní biskupka 

 Církve československé husitské

Nejúžasnější okamžik věčnosti v čase 

 

Letošní rok byl tvrdou zkouškou ve všech ob-
lastech našich životů a jistoty, které jsme měli za 
neměnné a nedotknutelné, se zhroutily jako 
domeček z karet. Minimálně jedna nám ale zů-
stala. Blíží se svátky, které mají nejen duchovní 

rozměr, ale pro všechny bez rozdílu vyznání jsou 
také časem klidu, pohody, lásky, časem pospoli-
tosti a setkávání s nejbližšími, rodinou, přáteli.

Krásné prožití Vánoc s jejich neopakovatelnou 
atmosférou, šťastné vykročení do nového roku, 
hodně osobních i pracovních úspěchů a zejmé-
na zdraví po celý rok 2021 přeje všem čtenářům 
redakce Oka.

Přání čtenářům

vychází 18. prosinceRočník XXX / 2020
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Vánoční výzdoba

Děkujeme sociálním pracov-
nicím sociálně aktivizační 
služby Salome při Slezské dia-
konii v Bohumíně. I v těchto 
těžších časech obětavě, profe-
sionálně a hlavně s upřímnou 
láskou provádějí aktivity se 
svými svěřenci a dělají tak je-
jich svět snazším. Velmi tím 
pomáhají také nám, rodičům. 
Jejich práce si velmi vážíme 
a přejeme celému kolektivu 
krásné Vánoce a pevné zdraví 
v novém roce. 
 Renáta a Jan FOJTŮ

ZÁSLUŽNÁ PRÁCE

Klienti městského úřadu musí na 
sklonku roku počítat s omezením 
provozu, které souvisí s navazují-
cími svátečními dny. Před Štědrým 
dnem bude ve středu 23. prosince 
radnice přístupná veřejnosti pouze 
do 12 hodin. Poslední den roku  
31. prosince bude zcela zavřená.

RADNICE PŘED SVÁTKY
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Milovníci němých tváří by si 20. pro-
since od 10 do 16 hodin neměli ne-
chat ujít Vánoce v psím útulku. Konají 
se letos už poosmé. Organizátoři rádi 
uvidí adoptivní páníčky, dobrovolní-

ky, kteří chodí pejsky pravidelně ven-
čit, a samozřejmě všechny milé lidi. 
Mohou nasát předvánoční atmosfé-
ru, poklábosit a potěšit hafany. Ze-
jména když nepřijdou s prázdnou. 

Útulek přivítá především dřevitou 
vlnu, dezinfekci, granule (preferova-
nou značkou je Josera Regular/Josi-
Dog Regular), dlouhá pevná vodítka, 
obojky pro střední a velké psy, kloub-
ní výživy, odčervovače. Naopak hra-
ček a dek má útulek dostatek. Akce 
se koná v bohumínském psím útulku 

ve Větrné ulici v areálu firmy Kovo 
Vesuv (bývalá kasárna). Telefon 731 
124 627. Bohumínský psí útulek dě-
kuje všem svým příznivcům, kteří 
v roce 2020 poskytli pejskům nový 
domov, podpořili je finančním či věc-
ným darem nebo jen svou návštěvou.
 (red)

Také starobohumínské náměstí Svobody má svou vánoční kulisu, nazdobený stro-
meček. Je sice menší než v minulých letech a přicestoval na poslední chvíli, ale je 
na svém místě. Neobešlo se to ovšem bez komplikací způsobených logistikou, 
administrativou a přidruženými obstrukcemi. 

Původně měl důstojný jehličnan pro staro-
bohumínský rynek věnovat soukromý dárce. 
Bohužel se ukázalo, že se ke stromu nedostane 
těžká technika, aby jej pak přemístila na ná-
městí. Další dárce nabídl stejně honosný smrk 

s výborným přístupem. Jeho využití ale zhatil 
systém, kdy do kácení promlouvají různé eko-
logické spolky. Při dodržení všech administra-
tivních náležitostí a lhůt by se strom na náměs-
tí do Vánoc nedostal. 

Město proto muselo na poslední chvíli najít 
stromek menší, jehož poražení nepodléhá 
schvalovacímu procesu. Podařilo se to v červe-
né kolonii v Okružní ulici. Asi pětimetrový 
smrček ještě posloužil dobré věci, protože by 
tak jako tak šel pod pilu. Nebyl v ideální zdra-
votní kondici, nehledě k tomu, že červenou 
kolonii čeká rozsáhlá modernizace včetně 
úprav terénu a zeleně. 

Vánoční smrček na náměstí Svobody je letos 
drobnější, ale aspoň nehrozí jeho zlomení při 
silném poryvu větru, který se stal osudným 
mohutné jolce v loňském roce. Všechny peri-
petie s vánočními stromečky jsou nicméně  
důvodem k hledání jiného řešení. „Existuje 
možnost, že by Starobohumíňáci mohli mít stro-
my dva. Živý na náměstí vysadit nejde, ale 
v jeho těsné blízkosti ano. Místo na trávníku za 
cykloboxy by bylo ideální. Nevedou tudy sítě 
a nepřekážel by ani při pořádání poutí,“ nazna-
čila vedoucí organizačního odboru radnice 
Miroslava Šmídová. Logicky by byl vysazený 
smrček zprvu malý a místní by si na optimální 
vzrůst museli chvíli počat. „Do té doby, nebo 
pak i souběžně, by mohl na stávajícím místě 
uprostřed náměstí plnit funkci stromek umělý,“ 
dodala Šmídová. Reprezentativní imitace vá-
nočních stromů jsou ostatně ve hře i pro ná-
městí v Novém Bohumíně. Tamní dva smrky 
jsou v žalostném stavu a s hledáním náhrady 
už nejde moc vyčkávat. Pavel ČEMPĚL

V těchto dnech Bohumín spouští pilotní projekt třídění tuků. 
Osm míst se stávajícími separačními kontejnery doplní ještě 
speciálními nádobami, do nichž mohou lidé odkládat použité 
jedlé oleje nebo tuky v PET lahvích. Až dosud je Bohumíňáci 
mohli odevzdávat jen ve sběrných dvorech.

„Ročně sesbíráme necelé dvě 
tuny použitých olejů, které pak 
prodáváme k recyklaci. Dlouho 
jsme se rozmístění speciálních po-
pelnic na tuky a oleje bránili. Po 
zkušenostech s  kontejnery na 
bioodpad, kdy nám u nich stále 
vznikaly černé kompostárny, jsme 
se obávali podobného scénáře. 
Zkušenosti z nedalekého Havířova, 
kde sběr zavedli, ale ukazují, že by 
to mohlo fungovat, a tak jsme se 
rozhodli pro půlroční pilotní pro-
jekt. Pokud se osvědčí, nebude do-
cházet ke zneužívání nebo porušo-
vání pravidel třídění, budeme 
v něm pokračovat. Nakoupíme 
další nádoby a rozšíříme i počet 
sběrných míst,“ uvedl místostaros-
ta Lumír Macura.

Uzamykatelné 240 litrové nádo-
by s vrchním otvorem posílí sepa-
rační hnízda v místech s vyšší 

koncentrací obyvatel. Čtyři se 
objeví v centru, čtyři v městských 
částech. Svážet je bude BM servis 
jednou měsíčně. „Každou nádobu 
opatříme samolepkou s instrukce-
mi. Sbíráme všechny použité jedlé 
oleje a tuky z domácností - olej 
z fritovacích hrnců, ze smažení, 
ztužené tuky. Důležité je, aby lidé 
použité oleje do popelnice nevlévali 
přímo, ale aby je doma skladovali 
v umělohmotných a nepoškoze-
ných lahvích, třeba PETkách. Ty 
pak dobře uzavřené vhazovali do 
separačních nádob. Sklo je pro tyto 
účely absolutně nevhodné. Jakáko-
liv sklenice se při vhození do popel-
nice může rozbít,“ upozornil ředi-
tel BM servisu Marek Pieklo. 
Dodal, že do nových nádob nepa-
tří technické druhy olejů, napří-
klad motorový, tlumičový nebo 
převodový.  Lucie BALCAROVÁ

Stromky přinášejí radost i trable

Město testuje třídění mastnot z kuchyně

• vnitroblok mezi kavárnou a Grandem
• vnitroblok v Mírové ulici u bývalé kotelny
• vnitroblok mezi ulicemi Čs. armády a Jateční
• křižovatka ulic Za Městem a Koperníkové (za parkem)
• sídliště Tovární (Záblatí)
• autobusová točna (Záblatí)
• náměstí Svobody (Starý Bohumín)
• hospoda U Keconě (Skřečoň)

Seznam míst s nádobami na olej

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
Stromek pro starobohumínské náměstí je letos menší, ale o to snazší 
byl jeho transport. Na valník ho hasiči odnesli na ramenou.

Vánoce v psím útulku
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Připravované licitace městských bytů
S ohledem na vládní opatření se licitace bytů konají nově ve velkém zasedacím sále v prvním patře 
hlavní budovy radnice, číslo dveří 230. Vyvolávací cena je 60 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+3, ul. Čs. armády 1050, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti školy, školky, dětského 
koutku, střediska zdravotnických 
služeb a supermarketu. K bytu ná-
leží sklepní kóje. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,16 m2, celková 
plocha bytu 57,20 m2. Prohlídka 
6.1. v 14.15-14.30 hodin a 7.1. 
v 10.15-10.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.1. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 16, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci v roce 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland, škola a školka. Byt s kuchyň-
skou linkou má komoru a v koupel-
ně je vana. Plocha pro výpočet 
nájemného 69,23 m2, celková plo-
cha bytu 73,40 m2. Prohlídka 4.1. 
v 15.15-15.30 hodin a 5.1. v 9.30-
9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
11.1. v 15.30 hodin. Podání přihláš-
ky do 6.1..

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 51, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci v roce 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland, škola a školka. Byt s kuchyň-
skou linkou a vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 62,57 m2, cel-
ková plocha bytu 67,75 m2. Prohlíd-
ka 4.1. v 15.30-15.45 hodin a 5.1. 
v 9.45-10.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.1. v 15.45 hodin. Podání 
přihlášky do 6.1..

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 364, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města. V blíz-
kosti domu je park, pošta, dětský 
lékař a nákupní středisko. Možnost 
parkování u domu. Byt je po celko-
vé rekonstrukci s novou koupelnou 
se sprchovým koutem. Součástí 
bytu je komora a balkon. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,00 m2, 
celková plocha bytu 44,09 m2. Pro-
hlídka 4.1. v 15.00-15.15 hodin 

a 5.1. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Štefánikova 957, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Nízká zástavba v blíz-
kosti parku, knihovny, školky, zá-
k ladní  a   s t ře dní  školy.  Byt 
s ústředním topením a kuchyňskou 
linkou. K bytu náleží sklepní kóje, 
za domem je k dispozici uzamčený 
dvůr. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 39,21 m2, celková plocha bytu 
40,33 m2. Prohlídka 6.1. v 15.00-
15.15 hodin a 7.1. v 11.00-11.15 
hodin. Licitace bytu se koná 11.1. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 22, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města, v blízkostí nákup-
ních možností a vlakového nádraží. 
Dům s výtahem. Byt se sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 43,29 m2, celková plocha bytu 
43,29 m2. Prohlídka 4.1. v 14.30-
14.45 hodin a 5.1. v 9.15-9.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 11.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, nám. Svobody 7, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází na náměs-
tí ve Starém Bohumíně poblíž auto-
busové zastávky a  nemocnice. 
V domě je zajištěn úklid společných 
prostor. Plocha pro výpočet nájem-
ného 41,26 m2, celková plocha bytu 
41,26 m2. Prohlídka 6.1. v 16.30-
16.45 hodin a 7.1. v 11.15-11.30 
hodin. Licitace bytu se koná 11.1. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Věžový dům v blíz-
kosti dětského hřiště, autobusového 
stanoviště, Kauflandu, Penny, ma-
teřské a základní školy je po rekon-
strukci (okna, balkony, střecha, za-
teplení). Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,55 m2, 
celková plocha bytu 30,10 m2. Pro-
hlídka 8.1. v 11.00-11.15 hodin 
a 11.1. v 15.30-15.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.1. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 983, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu se nachází školy, školky a su-
permarkety. Byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 54,90 m2, celková plo-
cha bytu 55,84 m2. Prohlídka 11.1. 
v 15.00-15.15 hodin a 12.1. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
13.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 988, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu se nachází školy, školky a su-
permarkety. Byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,80 m2, celková plo-
cha bytu 59,42 m2. Prohlídka 11.1. 
v 15.15-15.30 hodin a 12.1. v 9.15-
9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
13.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 67, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti a vlakové 
nádraží. Byt s balkonem a sprcho-
vým koutem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha bytu 
29,80 m2. Prohlídka 11.1. v 14.30-
14.45 hodin a 12.1. v 9.30-9.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 13.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 23, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti 
domu jsou potraviny a školka. Plo-
cha pro výpočet nájemného 33,05 
m2, celková plocha bytu 33,05 m2. 
Prohlídka 11.1. v 14.45-15.00 hodin 
a 12.1. v 8.45-9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 60, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s plastovými okny a balkony. Plocha 
pro výpočet nájemného 48,50 m2, 
celková plocha bytu 52,99 m2. Pro-

hlídka 11.1. v 14.15-14.30 hodin 
a 12.1. v 8.15-8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti vlakového a auto-
busového nádraží. Plocha pro vý-
počet nájemného 39,00 m2, celková 
plocha bytu 39,00 m2. Prohlídka 
12.1. v 9.45-10.00 hodin a 13.1. 
v 14.30-14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti vlakového a auto-
busového nádraží. Plocha pro vý-
počet nájemného 80,22 m2, celková 
plocha bytu 80,22 m2. Prohlídka 
12.1. v 9.45-10.00 hodin a 13.1. 
v 14.30-14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 414, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Nízká zástavba v blíz-
kosti parku, mateřské a základní 
školy. V domě je zajištěn úklid spo-
lečných prostor. Byt s ústředním 
topením. Plocha pro výpočet ná-
jemného 95,27 m2, celková plocha 
bytu 101,54 m2. Prohlídka 12.1. 
v 11.00-11.15 hodin a 13.1. v 15.00-
15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
18.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 26, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Věžový dům poblíž 
supermarketu Penny a autobusové-
ho nádraží. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,20 m2, 
celková plocha bytu 29,87 m2. Pro-
hlídka 12.1. v 10.45-11.00 hodin 
a 13.1. v 14.45-15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 20.1. v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,  
odbor správy domů

Klamavá obchodní praktika 
Několik let oslovují podvodné ka-

talogové společnosti podnikatele 
a nabízejí jim zápis do  svého rejstří-
ku. Zápis je zpoplatněný, částky se 
různí. Dopis vypadá oficiálně, proto 
podnikatelé často podlehnou dojmu, 
že jde o nějakou státní instituci. 
A tak zaplatí. 

Živnostenský úřad v poslední 

době zaznamenal novou aktivitu 
»šmejdů«, kteří svůj postup zdoko-
nalili. Podnikatelům rozesílají potvr-
zení o zápisu do České komory fi-
rem a  živnostníků,  opatřené 
jakýmsi kulatým razítkem a da-
tumovkou s pořadovým číslem. Do-
pis působí jako potvrzení skutečnos-
ti, která už nastala, což může 

vzbuzovat pocit, že zaplatit podnika-
tel musí. V dopisech tohoto typu 
bývá přiložená i složenka. Doporu-
čujeme proto podnikatelům maxi-
mální obezřetnost. V případě po-
chybností se mohou obrátit na 
živnostenský úřad.

 Dalibor DUDA, 
 živnostenský úřad

POCTIVÝ NÁLEZCE

Děkuji Tomáši Wybraniecovi, 
který 30. listopadu odpoledne 
našel v prodejně Albert mou pe-
něženku, v níž jsem zrovna měl 
peníze na spoření pro syna. Moc 
si vážím poctivých lidí a velmi za 
to nálezci a paní pokladní ze srd-
ce děkuji.  Tomáš ČECH
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Za žáky prvního stupně z Bohumínska zavítal mnohostranný umělec Roman Prokeš. 
Chloubou jeho olomouckého ateliéru je celá řada historických tiskařských strojů, od 
těch skladných až po půltunové mašiny. Jeden dvoumetrový dřevěný knihtisk přive-
zl s sebou a dětem zábavnou i poučnou formou předvedl, jak se tisklo za Gutenberga.

První část »vyučovací hodiny« měla podobu 
interaktivní přednášky. „Povídali jsme si o bar-
vách a  inkoustech. Jaké druhy máme, jak 
a z čeho se vyráběly. Dobový inkoust bychom si 

dokázali i vyrobit, ale při spotřebě, kterou při 
prezentacích máme, pracujeme raději s inkousty 
kupovanými. Je to i bezpečnější, protože třeba 
historický duběnkový inkoust je jedovatý,“ líčil 

Roman Prokeš. Dětem předváděl také odlévání 
liter z olova a cínu, povyprávěl o štočcích, které 
mohou být dřevěné či z různých slitin.

Ve druhé části už hrál hlavní roli knihtisk. 
„Jde o dřevěný vřetenový list Gutenbergova typu. 
S podobným mohl pracovat i Jan Amos Komen-
ský,“ naznačil Prokeš. Děti zasvětil do principu 
knihtisku, kterému vděčíme za masivní rozší-
ření písemné kultury, a nakonec je na tiskaře 
pasoval. Žáci si totiž mohli sami vyrobit Ko-
menského signet, grafickou značku, kterou tis-
kaři a nakladatelé označovali své tisky.

Aktivitu pro skupiny žáků z bohumínské 
Masarykovy školy a základek z Rychvaldu 
a Dolní Lutyně připravila od 9. do 11. prosince 
K3 Bohumín. Dětem se ji podařilo zprostřed-
kovat díky evropské dotaci v rámci projektu 
Lepší klima pro Bohumínsko II. 

 Pavel ČEMPĚL

Jak se tisklo za Gutenberga

Počet kamer se zdesetinásobil a stále roste
V Bohumíně se opět rozšířil kamerový systém. V ulicích 
přibyly další tři digitální oči městské policie. Dvě 
v centru a jedna ve Skřečoni. V hledáčku budou mít 
dopravu i bezpečnost v problémových místech. 
Jejich pořízení přišlo na 160 tisíc. Dvě třetiny 
nákladů městu uhradí evropská dotace. 

„Aktuálně sledujeme dění v celém Bohumíně 
pomocí třiceti kamer. Poslední tři jsme nainsta-
lovali v minulých dnech. Jedna přibyla uprostřed 
kruhového objezdu pod železárenským mostem. 

Otáčí se o 360 stupňů, takže díky ní vidíme na 
všechny výjezdy z rondelu,“ sdělil šéf městských 
strážníků Roman Honysz s tím, že zdejší hustý 
provoz byl hlavním důvodem pro její instalaci. 

Kamera monitoruje železárenský most, Šte-
fánikovu ulici i oba úseky ulice 9. května. 

Její sourozenec přibyl v nedalekém 
vnitrobloku mezi ulicemi Nádražní 

a Štefánikovou, kde už jedna ka-
mera funguje. „Jde o problémo-

vou lokalitu se soukromými 
domy, které slouží jako uby-
tovny a obývají je většinou 
problémoví, sociálně slabší 
nájemníci. Dosavadní kame-
ra nepokryje celé území. Pro-
to jsme se domluvili se zdejší-
mi družstevníky, od kterých 

máme podněty na častější kon-
troly, že na jejich domě umístí-

me další kameru, protože soužití 
s problémovými nájemníky pro ně 

není vůbec jednoduché,“ upřesnil sta-
rosta Petr Vícha.

Třetí oko se objevilo ve Skřečoni na křižo-
vatce ulic 1. máje a Mládežnické. Posílí stávají-
cí dvě kamery v centrální ulici u kruhových 
objezdů. Nováček bude rovněž monitorovat 
dopravní situaci, ale podobně jako ve vnitrob-
loku Nádražní ulice se zaměří na problémové 
domy v blízkosti Mládežnické ulice. 

První tři bezpečnostní kamery pořídil Bohu-
mín v roce 1997. Za více než dvacet let se jejich 
počet zdesetinásobil. Původní analogové čer-
nobílé přístroje nahradily digitální, barevné 
a pohyblivé. Záznam z nich je k dispozici ve 
vysokém rozlišení až 30 dní zpětně. Zároveň je 
systém propojený s monitorovacím zařízením 
republikové policie.  
 Lucie BALCAROVÁ

Roman Prokeš představil ve školních tělocvičnách je-
den z knihtisků, které mimo jiné zapůjčuje do muzeí, 
knihoven či filmů.

Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar

Instalace jedné ze tří nových kamer 
na rondelu u železárenského mostu. 
Na jaře by se měl počet kamer rozrůst 
o další tři. Dohlížet mají na skatepark 
na Faji, zvířecí farmu v parku a také 
na zdejší dopravní hřiště, dětské 
atrakce i Mauglího stezku.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Hasičské cvičení 
Když udeří živly, hasiči jsou v první linii. A na 
nebezpečný zásah musí být dobře připravení. 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje proto pravidelně cvičí, trénuje a zkouší 
různé simulace. Profesionálové z bohumínské 
stanice v polovině prosince v rámci cvičení 
operovali v ulicích Jateční, Štefánikově a Čs. 
armády. Trénovali zásahy ve věžových do-
mech.

Hasiči mají každoroční plán nácviků, jenže letos mu-
seli kvůli epidemiologické situaci téměř všechny vy-
pustit. Nemohli do podnikových areálů nebo uzavře-
ných prostorů, kde by mohli přijít do kontaktu s větším 
množstvím lidí. Jakmile to na sklonku roku situace 
alespoň trochu dovolila, doháněli tréninkové resty. Za-
měřili se například na zásahy ve výškových budovách.

„Námětem cvičení bylo tvoření dopravního vedení 
vnitřními zásahovými cestami,“ sdělil velitel bohumín-
ské stanice Přemysl Švajda. Laicky jde o techniku roz-
tahování a napojovaní hadic, zkrátka přivedení vody 
k místu zásahu, v tomto případě do vyšších pater věžá-
ků. „Potřeboval jsem vidět v akci všechny tři směny a po-
soudit, jaké řešení zvolí. Při tomto cvičení hrají velkou 
roli zkušenosti,“ doplnil Švajda s tím, že existují různé 
způsoby a každý má své výhody i nevýhody. Hadice lze 
například táhnout prostorem mezi schodišťovým zá-
bradlím. Tady ale hrozí riziko, že kdyby se spoj rozpo-
jil, mohl by celý »had« spadnout šachtou až dolů. Dal-
ší možností je táhnout vedení přímo po schodech, 
ovšem to vyžaduje použití mnohem většího množství 
hadic.
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Bohumín zprovoznil novou podobu oficiálních webových strá-
nek. Na první pohled na nich upoutá atraktivní titulní stránka, 
které vévodí videosmyčka leteckých záběrů architektonických 
i přírodních zajímavosti. Městský web se ve své historii aktua-
lizoval už popáté. Jeho poslední úprava proběhla v roce 2013.

„Požadavky na vzhled i funkci 
webových stránek se dynamicky 
mění. Proto jsme se rozhodli pro 
nové grafické zpracování,“ vysvět-
lila vedoucí organizačního odboru 
radnice Miroslava Šmídová. Nové 
stránky radnice spustila 6. prosin-
ce. „Je to netradiční dárek občanům 

k Mikuláši. Hlavní strukturu webu, 
tedy jednotlivé sekce a rubriky, jsme 
až na pár drobných změn zachova-
li. Kdo má náš web zažitý, nebude 
si muset zvykat na žádné zásadní 
změny. Lidé budou moci i nadále 
využívat interaktivní rubriky 
a služby, jako je rezervační systém, 

e-info či hlášení závad,“ doplnil 
webmaster a informatik radnice 
Jiří Rozsypal.

Za měsíc mají městské stránky 
zhruba 75 000 přístupů. „Při výji-
mečných situacích, jako byly povod-
ně, tragický požár v Nerudově ulici 
či registrace k novému zubaři, jsme 
zaznamenali i přes 10 000 návštěv 
za jediný den,“ vypočetl Rozsypal. 
Dodal, že web má přes 110 000 
stránek a podstránek, rozdělených 
do 293 rubrik. K dispozici jsou tři 
hlavní jazykové verze, čeština, an-

gličtina a polština. Bohumínská 
internetová prezentace získala 
v soutěži Zlatý erb už několik kraj-
ských ocenění a jednou uspěla 
i v kole celostátním.

Přestože probíhalo důkladné la-
dění, v ostrém provozu se mohou 
výjimečně objevit drobné nedo-
statky. „Pokud někdo objeví funkč-
ní, obsahovou, typografickou či ji-
nou chybu, prosíme, aby nám ji 
nahlásil na webmaster@mubo.cz. 
Případně je na každé stránce v pa-
tičce odkaz »nahlásit chybu«. Bude-
me rádi za všímavost, abychom 
mohli náš web i nadále zdokonalo-
vat,“ uzavřel Rozsypal. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Vodu po schodišti, osoby po žebříku

Rozšířené vydání příručky pro pečující

Bohumínský web v novém kabátě

Během cvičení se dostal ke slovu i automo-
bilový žebřík s košem. Profesionální hasiči si 
pomocí výškové techniky vyzkoušeli evakuaci 
zraněného. „Tuto simulaci jsme ještě ztížili tím, 
že zraněný nemůže do koše nastoupit sám a je 
ho třeba transportovat přikurtovaného k lehát-
ku,“ popsal Přemysl Švajda. 

Bohumín letos postihl nejtragičtější požár 
v jeho historii, přičemž místem neštěstí byl 
právě věžový dům a jeho nejvyšší patra. Hasiči 
během zásahu odvedli maximálně profesionál-
ní výkon a nemalou roli při tom hrála právě 
pečlivá příprava. 

 Pavel ČEMPĚL

Šikovným pomocníkem při péči o dlouhodobě nemocné, hendikepované či nemo-
houcí je nově aktualizovaná a rozšířená příručka »Rady pro ty, kteří pečují o své 
blízké«. Vydalo ji město ve snaze poskytnout rodinám komplexní přehled důležitých 
informací a rad. 

Kde lze v Bohumíně sehnat polohovací po-
stele, chodítka či invalidní vozík? Která organi-
zace půjčuje kompenzační a ošetřovatelské 
pomůcky? Jak kontaktovat místní domovy dů-
chodců? Na tyto a další otázky najdou odpověď 
lidé, na jejichž pomoci jsou závislí jejich blízcí. 
V příručce jsou kromě návodů a rad i veškeré 
kontakty na nejčastěji využívané instituce. 

„Hledat jednotlivé informace na internetu 
může být pro řadu osob složité a časově náročné. 
Proto jsme před dvěma lety přišli s nápadem vy-
dat brožuru jako první pomoc v případě, že se 
člověk dostane do těžké životní situace. Nakonec 
se v praxi ukázalo, že příručku velmi oceňují 
a využívají nejen naši klienti, ale i sociální pra-
covníci a další lidé z oboru. První verzi jsme 
proto aktualizovali a přidali i nové údaje,“ vy-

světlil vedoucí sociálního odboru radnice Da-
niel Ucháč.

Útlá publikace vyšla stejně jako v roce 2018 
v nákladu 800 kusů. K původním devatenácti 
stranám textu přibyly další čtyři. „Zůstaly dvě 
základní kategorie. Jedna se věnuje péči v domá-
cím prostředí, druhá ve zdravotnickém a sociál-
ním zařízení. Přidali jsme navíc informace 
o službách pro zdravotně postižené, které v první 
verzi nebyly. Mohli jsme je tam zařadit díky 
zpětné vazbě od klientů i sociálních pracovníků. 
Současně jsme zkontrolovali a aktualizovali 
všechny kontakty,“ dodal Ucháč.

Příručka je k dostání zdarma v radničním 
infocentru a v bohumínské nemocnici. Čeká ji 
ještě rozvoz do čekáren ordinací praktických 
lékařů a dostanou ji také sociální organizace. 
Z městského webu si lze brožuru stáhnout 
v PDF, je vybavena aktivními odkazy na kon-
krétní internetové stránky. Zájemci ji najdou 
v kategorii O městě, v sekci Sociální služby a je-
jich plánování.  Jana KONČÍTKOVÁ

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Na jaře má začít stavba kolumbárií na hřbitovech v Novém i Sta-
rém Bohumíně. Schránky, do nichž mohou pozůstalí uložit urny, 
fotky zesnulých a výzdobu, dosud fungovaly pouze ve smuteč-
ní síni. Starobohumínské kolumbárium doplní ještě jedna no-
vinka, rozptylová loučka. Převážná část její přípravy proběhla 
už nyní. 

Kolem budoucí loučky nejprve 
vznikl mlatový chodník, který plo-
chu ohraničuje. „Součástí chodníku 
jsou tři zálivy pro budoucí umístění 

laviček a dvě rozšířené plochy. Větší 
z nich doplní napevno zabudovaný 
stůl k manipulaci s urnou a kyticemi 
během smutečního obřadu. Na dru-

hé ploše vznikne pietní místo z čer-
vených cihel a umělého kamene. 
Bude mít tvar stupínku a pozůstalí 
na něj budou moci položit svíčky 
a květiny,“ popsala Eva Liszoková 
z radničního odboru životního pro-
středí a služeb.

Rozptylová loučka bude doslova 
obklopená zelení, jejíž výsadba pro-
běhla v listopadu. Zahradníci louč-
ku vyšperkovali 75 trsy růží a 150 
keři různého vzrůstu. V zadní části 
loučky našly své místo i stromy, tři 
břízy a jedna náhrobní vrba. Za vý-
sadbu zeleně a vybudování chodní-
ku město zaplatilo 275 tisíc. 

K úpravě terénu v okolí loučky, 
instalaci laviček a pietních prvků 
dojde na jaře. Současně začnou vy-
růstat i kolumbária z červených ci-
hel a umělého kamene, do jejichž 
vybudování Bohumín investuje 
více než milion. Na starobohumín-
ském hřbitově bude mít tři řady 
s 216 místy, na novobohumínském 
to budou dva bloky pro téměř 100 
uren. Město už v předstihu vyčleni-
lo prostor na jejich rozšíření v pří-
padě zvýšeného zájmu. Rozměry 

jednotlivých schránek umožní ulo-
žení až čtyř uren v ozdobných oba-
lech. Bohumín už také zveřejnil 
ceník pronájmu schránek v kolum-
báriích. Za jednu zaplatí zájemci 
ročně 350 korun. Pavel ČEMPĚL

V parku se zabydlí smečka vlků

Rozptylová loučka uprostřed zelené oázy

Městské stromy kácené během pravidelné údržby nebo z havarijních důvodů končí 
v kamnech jen zčásti. Hodnotné části kmenů putují do depozitu a čekají na další využi-
tí. Často se promění v užitné předměty, třeba lavičky, ale také v umělecká díla. Z mohut-
ného dubu, který rozčísl blesk v Rafinérském lesíku, vzniká právě nyní tříčlenná vlčí 
smečka v dílně bohumínského řezbáře Šimona Pohla. 

K vytvoření vlčí rodinky, rodičů s mládětem, se 
řezbář inspiroval v Pivečkově lesoparku ve Slavi-
číně na Zlínsku. Ten zdobí řada zvířecích skulptur 
v nadživotních velikostech. Ani bohumínští vlci 
nebudou v poměru 1:1, ale o krapítek větší. „Navíc 
některé anatomické partie není možné přesně do-
držet. Vlci mají například tenké nohy, ale já je mu-
sím kvůli stabilitě vytvořit široké a bytelné,“ prozra-
dil Šimon Pohl.

Bouřkou zmrzačený dub byl pěkný macek. 
Kmen měl v průměru 70 centimetrů a neopraco-

vaný díl na jednoho vlka vážil asi osm metráků. 
Tři chlapi s ním měli co dělat, aby jej pomocí trá-
mů a válců dostali na místo. Také opracovaní tvr-
dého dubového dřeva vyžaduje zvláštní řezbářský 
přístup. „Je to makačka, tvořím hlavně motorovou 
pilou. Mám pět řetězů, které střídám a denně os-
třím. Finální modulaci musím zvládnout bruskou 
a na dláta si kvůli detailům tentokrát sáhnu jen 
minimálně,“ popsal Pohl. Dodal, že na závěr čeká 
vlky penetrace, která je má ochránit před houba-
mi a hmyzem, a finální povrchová úprava. 

Šimon Pohl pracuje na dřevořezbách už měsíc 
a chtěl by je dokončit ještě letos, nejpozději v led-
nu. Své místo pak najdou v parku Petra Bezruče 
poblíž voliér a dětského koutku. „Bude to něco 
nového. Těším se hlavně na reakce dětí,“ vyznal se 
Šimon Pohl. Poznamenal, že samozřejmě nemůže 
ovlivnit, jak se k sochám budou lidé chovat, jestli 
je nezničí vandalové nebo puberťáci. Trvá ale na 
tom, že podobná díla do veřejného prostoru patří, 
protože lidí, které potěší a kteří si váží umělecké 
práce, je stále většina. Pavel ČEMPĚL

Řezbář Šimon Pohl tvoří dárek pro bohumínské děti. 
Jeho dřevěnou vlčí rodinku najdou už brzy v měst-
ském parku.

Budoucí rozptylová loučka ve Starém 
Bohumíně už získává svou podobu. 
Zájem o tuto formu poslední rozlouče-
ní se zvyšuje, jenže nejbližší loučky byly 
dosud až v Karviné nebo Ostravě. 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Přerušení sportovních soutěží se logicky dotklo také první ligy házenkářek, ve které 
letos premiérově bojuje zástupce našeho města. Některé zkušené hráčky se potýka-
ly se zdravotními trablemi, přesto ještě před uzavřením hal dokázaly dosáhnout pre-
miérové výhry.

Soutěž se ještě v září pořádně nerozběhla a bo-
humínský klub hlásil potíže. Zranění mozku 
týmu Aleny Leškové přidělalo trenérům vrásky, 
ovšem mělo být hůř. „Vypadávala jedna hráčka 
za druhou a nakonec družstvo napadl i fenomén 
doby covid,“ uvedl šéftrenér klubu Jaroslav Ka-
lous. Situace došla tak daleko, že v domácím 
souboji s Kunovicemi musel šéf oddílu sám na 
lavičku místo nemocného kouče Pavla Rekšáka. 
„Deset sezon jsem nechyběl na žádném zápase, 
ovšem tentokrát i mně do života covid vstoupil,“ 
konstatoval už uzdravený kouč. Velká část jeho 
svěřenkyň musela do karantény, nebo nemoc 
sama prodělala.

Pokud by se do podobných potíží dostal ne-
rozvinutý klub, asi by musel utkání odkládat. 
Jenže to není případ Bohumína! Ač byly v duelu 
s Kunovicemi k dispozici jen tři stabilní členky 
kádru, nováček nastoupil. Družstvo doplnily 
dorostenky z vlastní líhně. „Před holkami sme-
kám. Porvaly se se zkušenými soupeřkami, a do-
konce ve druhé půli daly víc branek. Kdybychom 
měli dvě tři zkušenější děvčata z ženského týmu, 
brali bychom body,“ vykládal Jaroslav Kalous.

Na premiérové vítězství si tak 1. SC Bohumín 
'98 musel počkat, bohužel už to neviděli fanouš-
ci. Desátý říjnový den se zapsal do historie klu-
bu, děvčata porazila Sokol Kobylisy 30:29. „Těší 
mě, že po úvodních nezdarech tým neklesl na 
mysli. Holky se vybičovaly k ještě tvrdšímu trénin-
ku a nezastavila je ani zranění. Vyplatila se naše 
filozofie, kdy dorostenky pravidelně naskakují do 
zápasů dospělých, a získávají tím zkušenosti. Na-
jednou na nich hra stála a ony to zvládly se ctí,“ 
radoval se Jaroslav Kalous.

Po pěti zápasech má družstvo bilanci jednoho 
vítězství, jedné remízy a tří porážek. Nic, co by 
se nečekalo, i když kompletní tým by asi v tabul-
ce pomýšlel na lepší než současné deváté místo. 
Házenkářky ale mohou být právem pyšné, že 
jsou prvním družstvem sálového sportu v Bohu-
míně, který může měřit síly ve druhé nejvyšší 
soutěži. „A to vše díky veliké podpoře města, 
ostatní nám to závidí,“ doplil šéf klubu.

Momentálně soutěže stojí, zelenou dostaly 
pouze profesionální sporty. Prvoligová ženská 
házená mezi ne nepatří, a musí tak počkat, než 
zase začne bavit diváky i v Bohumíně. (bir)

Ač prosincové počasí rekreačním cyklistům příliš nesvědčí, Bohu-
mín už myslí na jarní sezonu. V uplynulých dnech začlenil atrak-
tivní cyklostezky do sítě cyklotras. Turisté se na nich neztratí díky 
novému značení.

Cyklostezka přes území Na Pan-
ském, kde vzniká nový lesopark, 
dosud v síti značených cyklotras ne-
byla. Toto už ale neplatí. Na doporu-
čení cykloskupiny jsme prodloužili 
značenou místní cyklotrasu P a úsek 
do něj začlenili. Trasa P vede z ná-
městí ve Starém Bohumíně ke kapli 
Pustyňa, pak přes Starobohumín-
skou lávku nad dálnicí, ulici Petra 
Cingra a centrum města k aquacen-
tru. Trasa P se nyní protáhla přes 
lokalitu Na Panském a přes Novou 
Ves k Opletalově ulici, kde navazuje 
na regionální cyklotrasu číslo 56. 
Celková délka místní cyklotrasy P 
má nyní šest kilometrů.

Druhá dosud neznačená trasa 
vede od Antošovické lávky k lávce 

přes Vrbickou stružku, dále po cyk-
lostezce na hrázi mezi Odrou a Vr-
bickým jezerem a kolem dálničního 
visutého mostu na parkoviště u Vr-
bického jezera. Tento úsek je nově 
označeny písmenem C a u Antošo-
vické lávky navazuje na stávající 
místní cyklotrasu C, která vyvádí 
cyklisty z centra Nového Bohumína. 

V roce 2021 připravuje město 
propojení Antošovické a Vrbické 
lávky živičným povrchem, které za-
vrší kvalitní spojení pro cyklisty 
i bruslaře mezi ostravským Koblo-
vem a Starým Bohumínem. Cyklo-
trasa C nově měří rovněž přes šest 
kilometrů a na parkovišti u Ostrav-
ské ulice navazuje na cyklotrasu E, 
která vede od Starobohumínské láv-
ky podél Ostravské ulice a pokraču-
je do Ostravy a k řece Ostravici.

 Lumír MACURA,
 místostarosta

Dobíhají poslední dny roku, který byl pro 
všechny ze známých důvodů velice náročný. Ale 
pro fotbalový Slovan Záblatí také úspěšný. Neu-
stále se rozrůstající mládežnická základna, muž-
ský tým bojující na špici krajské soutěže I. B 
třídy a koneckonců také zvelebený areál.

Fotbalový klub Slovan Záblatí všem svým hrá-
čům, trenérům, funkcionářům, fanouškům 
a sponzorům přeje krásné a veselé Vánoce, bo-
hatého Ježíška, šťastný Nový rok a vše nejlepší 
do roku 2021.  (ds)

Házenkářky přes potíže zažily i výhru

Náročný, ale úspěšný
rok Slovanu

Další úseky značených cyklotras

Tabulka po 5. kole              skóre         body

1.  Ivančice 157:114 10

2.  Kynžvart 151:78 8

3.  Havl. Brod 145:126 8

4.  Hostivice 122:114 6

5.  Bohunice 117:129 5

6.  Otrokovice 132:148 4

7. Kunovice 127:146 4

8. J. Hradec 139:163 4

9. Bohumín 134:145 3

10. UP Olomouc 112:132 2

11.  Vršovice 105:131 2

12.  Kobylisy II. 109:124 0

Výsledky do přerušení soutěže

1. kolo Hostivice – 1. SC Bohumín ''98 32:31

2. kolo 1. SC Bohumín ''98 – Ivančice 25:32

3. kolo Bohunice – 1. SC Bohumín '98 25:25

4. kolo 1. SC Bohumín '98 – Kunovice 23:27

5. kolo 1. SC Bohumín '98 – Kobylisy 30:29

Foto: Lumír MacuraFoto: Lumír Macura
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STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN,
příspěvková organizace

UČEBNÍ OBORY TŘÍLETÉ
s výučním listem

MECHANIK OPRAVÁŘ 
MOTOROVÝCH VOZIDEL

STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK) 
OBRÁBĚČ KOVŮ 

ELEKTRIKÁŘ (STIPENDIUM) 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

KADEŘNÍK

PROVOZNÍ SLUŽBY

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
SOCIÁLNÍ ČINNOST

PODNIKÁNÍ DENNÍ dvouleté studium 
PODNIKÁNÍ DÁLKOVÉ tříleté studium

ŽELEZNIČÁŘ (STIPENDIUM) 
NOVĚ OD 1. 9. 2021

MATURITNÍ OBORY ČTYŘLETÉ
s maturitním vysvědčením

NÁSTAVBOVÝ OBOR
s maturitním vysvědčením

UČEBNÍ OBOR DVOULETÝ
s výučním listem

Kód oboru: 37-41-M/01 Čtyřletý maturitní obor Absolvent má úplné střední odborné vzdělání s maturitou

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci se naučí pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, tj. sledovat jejich účinnost, zdokonalovat je v souladu
s rozvojem techniky, monitorovat oběh dopravních prostředků a sledovat jejich vytíženost a obsazenost, používat aplikační
programy informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Dále se žáci naučí organizovat přepravu
cestujících, tzn. efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy, pracovat s přepravními
předpisy a tarify a orientovat se v oblasti tvorby a správy integrovaných dopravních systémů. Žáci se také naučí organizovat
přepravu zboží tak, aby uměli uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů a znali
technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správních předpisů souvisejících s přepravou. Žáci se naučí využívat sdělovací
a zabezpečovací techniku v dopravě a uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku.
Příprava k .získání řidičského průkazu skupiny B zdarma
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na dopravu
a logistiku. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik, manažer provozu, samostatný referent silniční, železniční,
letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, dispečer silniční dopravy, garážmistr, logistik v dopravě a přepravě (expedice,
skladování, celní odbavování apod.), zasílatel, může samostatně podnikat v daném oboru.
Absolventi vzdělávacího programu se uplatní i ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti
provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve ch druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé
dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU.

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz, školní
sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce, stravování
v Restauraci a kavárně na nám. TGM za zvýhodněnou cenu
– možnost výběru ze dvou jídel denně a další.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

doprava, přeprava, logistika a obslužné systémy, technické
kreslení, silniční vozidla, řízení motorových vozidel,
hospodářský zeměpis, účetnictví, ekonomika, právní
nauka, odborná praxe

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci se naučí pracovat na úseku dopravní cesty tak, aby se orientovali v gr onu vlakové dopravy, stavěli jízdní cesty,
obsluhovali zabezpečovací a sdělovací zařízení, obsluhovali železniční návěsti a výhybky. Osvojí si činnosti v oblasti osobní
dopravy, naučí se vést dokumentaci železniční osobní přepravy, provádět výpočty jízdného, dovozného a přirážek dle platných
tarifů v osobní přepravě, vystavovat jízdní doklady ve vlaku a komunikovat se zákazníky alespoň v jednom cizím jazyce. Dále
se žáci naučí samostatně působit na úseku nákladní dopravy, tj. koordinovat posun vozů a vykonávat práci vozové a přepravní
kanceláře.
Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu na naší škole zakončeném maturitní zkouškou.

.Obor podpořen stipendiem

NAVAZUJÍCÍ POVOLÁNÍ:

Dozorce výhybek, Informátor v dopravě, Obsluha železniční dopravní cesty, Obsluha železniční nákladní dopravy, Obsluha
železniční osobní dopravy, Operátor železniční dopravy, Palubní průvodčí v železniční dopravě, Posunovač, Pracovník v dopravní
infrastruktuře, Průvodčí, Signalista, Staniční dozorce, Staniční pracovník lanové dráhy, Tranzitér, Tranzitér přípravář, Vedoucí
obsluhy nákladních vlaků, Vedoucí posunu, Vlakvedoucí, Výhybkář

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Absolvent se uplatní jak na úseku obsluhy dopravní cesty, tak i na úseku obsluhy osobní a nákladní dopravy. 

Na úseku dopravní cesty je uplatnění absolventa na pozici hradlař (i s prodejem jízdenek), hláskař (i s prodejem jízdenek),
výhybkář, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce, operátor železniční dopravy.

Na úseku obsluhy osobní dopravy je uplatnění absolventa na pozici vlakvedoucí osobní přepravy, průvodčí osobní
přepravy. 

Na úseku obsluhy nákladní dopravy je uplatnění absolventa na pozici vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladních vlaků,
posunovač, tranzitér. 

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz, školní
sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce, stravování
v Restauraci a kavárně na nám. TGM za zvýhodněnou cenu
– možnost výběru ze dvou jídel denně a další.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

ekonomika, doprava, osobní přeprava, nákladní přeprava,
železniční provoz, sdělovací a zabezpečovací technika,
dopravní zeměpis, odborný výcvik

V ČR JSOU POUZE 4 ŠKOLY NABÍZEJÍCÍ TENTO OBOR

ŽELEZNIČÁŘ

Kód oboru: 37-52-H/01  Tříletý učební obor  Absolvent má střední odborné vzdělání s výučním listem 

NOVĚ
OD 1. 9. 2021

Kód oboru: 75-41-M/01 Čtyřletý maturitní obor Absolvent má úplné střední odborné vzdělání s maturitou

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci jsou připravováni pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních
i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům,
kteří ji potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace,
při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování
kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni
pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti
pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů,
jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky,
hudební, hudebně-pohybové, pracovně-terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně
i v týmu volnočasové a výchovně-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie
a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního
a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům
a přístupům k jejich řešení. 
Získání . .cer átu první pomoci v kurzu plavání  Znaková řeč
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na učitelství,
speciální pedagogiku a psychologii, v oborech zdravotnických, pedagogických i sociálních. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních
službách, např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních
nebo týdenních stacionářích, v podporovaném bydlení, v pečovatelských nebo asistentských službách, službách pro rodiny
s dětmi. Jsou připraveni poskytovat přímou obslužnou péči klientům a podporovat jejich soběstačnost, pomáhat jim
při zajišťování domácnosti nebo péče o děti a vykonávat nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými,
také v managementu sociálních služeb. 

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz, školní
sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce, stravování
v Restauraci a kavárně na nám. TGM za zvýhodněnou cenu
– možnost výběru ze dvou jídel denně a další.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

řízení sociálních služeb, sociálně-výchovná činnost, přímá
péče a osobní asistence, hudební činnosti, sociální vztahy
a komunikace, výtvarná tvorba, právní nauka, znaková
řeč, zdravotní tělesná výchova, odborná praxe

SOCIÁLNÍ ČINNOST
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STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN,
příspěvková organizace

Kód oboru: 23-68-H/01 Tříletý učební obor  Absolvent má střední odborné vzdělání s výučním listem 

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci se naučí provádět údržbu a servisní činnosti u motorových vozidel. Naučí se nacházet závady, odhalovat jejich
příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel: motorů a jejich příslušenství, převodových
ústrojí, podvozků, na základní úrovni i elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel. K tomu žáci získají
dovednosti montážních prací, ale také znalosti jednotlivých součástí vozidel, principy jejich fungování a obvyklé
závady, práci s diagnostickými přístroji. Dokáží provádět středně složité opravy elektrických rozvodů a umí využívat
běžná měřidla a měřicí přístroje.
Příprava k .získání řidičského průkazu skupiny B, C zdarma
Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu na naší škole zakončeném maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Absolvent může najít uplatnění jako automechanik v autoservisech (seřizování, ošetřování, opravování a zkoušení
motorových vozidel), stanicích technické kontroly a měření emisí, v dílnách dopravních a výrobních závodů
a v soukromých opravnách, může samostatně podnikat v daném oboru, uplatní se i jako řidič nákladních vozidel.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

automobily, elektrotechnika, opravárenství
a diagnostika, strojírenská technologie, strojnictví,
technické kreslení, řízení motorových vozidel,
odborný výcvik 

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz,
školní sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce,
stravování v Restauraci a kavárně na nám. TGM
za zvýhodněnou cenu – možnost výběru ze dvou
jídel denně a další.

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL STROJNÍ MECHANIK

Kód oboru: 23-51-H/01 Tříletý učební obor  Absolvent má střední odborné vzdělání s výučním listem 

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k materiálům, zejména
ke kovovým materiálům a plastům. 
Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu
mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení
a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady
a opravovat je.
Žáci mají základní znalosti, dovednosti pro ruční zpracování kovů, strojní obrábění, kování a tepelné zpracování oceli.
Poznávají funkci strojů a zařízení, získávají potřebné manuální dovednosti v problematice opravárenských
technologií strojních součástí a celků. Jsou schopni provádět demontáže, opravu a montáž strojních součástí
a funkční kontroly po provedené opravě.
Součástí výuky je složení zkoušky ze  před komisařem svařování v rozsahu základního kurzu zdarma. 
Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu na naší škole zakončeném maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Absolvent se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní
zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových
konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky,
důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování
příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kv ován i pro další činnosti (např. svářeč).

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

strojírenská technologie, strojnictví, technická
dokumentace, technologie, odborný výcvik

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz,
školní sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce,
stravování v Restauraci a kavárně na nám. TGM
za zvýhodněnou cenu – možnost výběru ze dvou
jídel denně a další.

OBRÁBĚČ KOVŮ

Kód oboru: 23-56-H/01 Tříletý učební obor  Absolvent má střední odborné vzdělání s výučním listem 

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou
představivostí, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům i nekovovým materiálům (např.
k plastům). 
Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (CNC obráběcí stroje, soustruh,
frézka, bruska, vrtačka apod.), obsluhovat a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením,
kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů. 
Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu na naší škole zakončeném maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Uplatnění jako univerzální obráběč s širokou pr nebo při výkonu činností v určité technologii strojního
obrábění. Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost em spojená s obráběním materiálů, zejména
kovových. Absolventi jsou kv ovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konvenční a číslicově řízené soustružnické
obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním,
vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním
součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích
strojů (CNC strojů).

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

strojírenská technologie, strojnictví, technická
dokumentace, technologie, odborný výcvik

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz,
školní sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce,
stravování v Restauraci a kavárně na nám. TGM
za zvýhodněnou cenu – možnost výběru ze dvou
jídel denně a další.

Kód oboru: 26-51-H/01 Tříletý učební obor  Absolvent má střední odborné vzdělání s výučním listem 

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace,
instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje
a součástky.
Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, které umí aplikovat v provozní praxi. Orientuje se
v základní technické dokumentaci.
Možnost vykonání  v platném znění.zkoušky podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu na naší škole zakončeném maturitní zkouškou.
Obor podpořen stipendiem.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář a v četných příbuzných povoláních, ve výrobních i nevýrobních organizacích
a všude tam, kde je nutné odborné zajištění údržby, provozu a oprav elektrických zařízení. Uplatní se jako provozní
elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, opravář elektrických
spotřebičů, elektromontér či stavební elektrikář apod.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

elektronika, elektrická měření, rozvodná zařízení,
technická dokumentace, základy elektrotechniky,
technologie, odborný výcvik

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz,
školní sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce,
stravování v Restauraci a kavárně na nám. TGM
za zvýhodněnou cenu – možnost výběru ze dvou
jídel denně a další.

ELEKTRIKÁŘ
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VZPOMÍNKY

20. prosince vzpomeneme nedožitých 90 let 
naší milované maminky, babičky, prababičky, 

sestry a tety, 

paní Marie JURASOVÉ.
A zároveň 23. ledna uplyne první smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila.


S láskou vzpomínají dcery Zdeňka a Irena 
s manželem, vnoučata Zdeněk a Andrejka 

s rodinami a sestra Inge s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

20. prosince si připomeneme 1. výročí úmrtí 

paní Libuše SCHMIDTOVÉ.



S láskou vzpomínají 

dcery Věra a Jana s rodinami.

6. prosince uplynulo již 20 let 

od úmrtí našeho drahého tatínka, 

pana Rudolfa CZUJE.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery Alena a Krista s rodinami.

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům 
a známým, že nás 10. listopadu ve věku 71 let navždy 

opustil manžel, otec, dědeček, tchán, bratr a strýc, 
pan Emil KWASNICA.

S naším drahým zesnulým jsme se vzhledem  
k mimořádným podmínkám rozloučili v úzkém 
kruhu rodinném. Děkujeme všem, kteří tichou 

vzpomínkou uctí jeho památku.
Manželka Jana a dcery Šárka a Hanka s rodinami.

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

19. prosince vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

paní Anny SIUDOVÉ.


S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 

a nikdy nezapomenou dcera Miluše, 
vnuci Lubomír a Roman s rodinami.

Život mi tě dal, krutý osud zase vzal. 
V mém srdci však žiješ a budeš žít stále dál.

14. prosince jsme si připomněli 9. výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka, 

pana Rostislava SERAFINA.


S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Co víc ti můžeme už jen dát, květiny na hrob pokládat, 
zapálit svíčky, myslet na tebe a vzpomínat.

18. prosince vzpomínáme 30. výročí 
tragického úmrtí 

pana Romana LUPTÁKA.


S láskou a úctou vzpomínají rodiče Eva a Josef, 

sestra Marcelka s dcerkou Eliškou.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí, 

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

18. prosince vzpomínáme 20. výročí úmrtí 

pana Milana LIBERDY.


S láskou vzpomínají manželka Alena, 

syn Miroslav s rodinou, dcera Šárka s rodinou.

Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou jak nejkrutější sen. Ten sen stále trvá, trvá každý den.
24. prosince si připomínáme smutné 10. výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Oldřich MARŠÁLEK.

Odešla jsi tiše noční tmou, tiše s bolestí svou, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ, maminko, dál.
29. prosince vzpomeneme 16. výročí úmrtí 

paní Drahoslavy MARŠÁLKOVÉ.


S láskou, úctou a vděčností vzpomíná a nikdy nezapomene 

dcera Dáša se svou celou rodinou.

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

11. prosince jsme si připomněli 20. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky, prababičky, 

paní Štěpánky HANÁKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 
dcera Jarmila s manželem, 

dcera Marie s rodinou, 
vnuci Jiří, Petra, Naděžda a Roman.

Ten, koho milujeme, neumírá, ale žije stále v našich srdcích.

21. prosince vzpomeneme 
10. výročí úmrtí mého manžela, 

pana Zdeňka ŠEVČÍKA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Jiřina, 
dcery Zdeňka, Květka a Pavla s rodinami.
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Jak smutno je nám bez tebe, jak dlouhý je nám čas, 

jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas.

25. prosince uplyne rok, kdy nás opustila 

paní Jarmila HARWOTOVÁ z Bohumína.


Kdo jste ji znali, 

věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami. 

...vždyť víš, srdce nehasnou... 

Budou to již 3 zimy, kdy nás navždy opustilo 
naše milované zlatíčko, Mária GLACOVÁ. 

K rodině do Heřmanic bychom tě rádi vzali, 
opět s tebou posnídali, povykládali a z plných plic se 

zasmáli. Všichni jsme tě milovali a milujeme, 
do nebes ti největší a nejsladší pusu posíláme. 
Pořád na tebe myslíme, nikdy nezapomeneme. 


S láskou vzpomíná manžel Ladislav i celá rodina. 

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám schází.

27. prosince si připomeneme 9. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš otec, tchán, 

dědeček, pradědeček, 

pan Štefan KROŠČEN.


S úctou a láskou vzpomínají 
synové a dcery s rodinami.

...a když tě potřebuji, prostě si jen v srdci zašeptám tvé jméno. Jsi tam.
29. prosince uplyne 20 let od chvíle, 

kdy nás opustila 

paní Anna GALUŠČÁKOVÁ, 
roz. Kurpánková. 

Mše svatá za Aničku bude obětována 
v římskokatolickém kostele v Novém Bohumíně 

22. prosince v 17 hodin.


Ivan, Kamil, Eva a Soňa s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstává.

26. prosince uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustila 
paní Augusta RAMACHOVÁ.

S láskou vzpomínají snacha Marie a vnučka Ester.


31. prosince oslaví své životní jubileum 85let 

pan Jiří RAMACH. 
Všechno nejlepší, hodně pevné zdraví a spokojenost do dalších let 

přejí snacha Marie a vnučka Ester s kluky.

Jen svíci hořící a krásnou kytici na hrob můžeme dát 

a s láskou na tebe vzpomínat.

28. prosince vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

paní Veroniky KUPKOVÉ.


S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manžel Josef, sestra Josefa s manželem 
a celou rodinou.

To, že se rána zahojí, je pouze zdání. 
V srdci nám stále zůstává jen bolest a vzpomínání.

30. prosince vzpomeneme 5. výročí 
náhlého úmrtí našeho milovaného manžela, 
tatínka, dědečka, pradědečka, bratra a strýce, 

pana Oty MYSLIVCE z Bohumína-Záblatí.


Stále vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina, 

přátelé a známí.

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

28. prosince si připomeneme 

3. smutné výročí úmrtí 

paní Danuše BABISZOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají synové 

Marcel, Martin a sestra Jiřina.

Člověk nezemřel, pokud žije ve vzpomínkách svých milých.

2. ledna si připomeneme 
nedožité 70. narozeniny 

paní Aleny KLENKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel 

a syn David s rodinou.

27. prosince oslaví krásné životní jubileum 

paní Markéta BRAVANSKÁ z Bohumína.

Rok s rokem se sešel, věk do tvých dveří vešel. 
Ptá se: Kdo má tu dnes kulatiny, ty krásné 

osmdesátiny? To, po čem člověk v tomhle věku 
touží, je to, ať zdraví ještě dlouho slouží. 

Ať zdraví, štěstí, láska je s tebou napořád, to 
chceme tobě všichni dnes ze srdce přát.

Všechno nejlepší přeje manžel Milan, dcera Alena 
s Jardou, vnoučata Petra a Vašek s rodinami.

31. prosince oslaví krásné 
životní jubileum 70 let 

pan Ferdinand BURSZYK.
Posíláme přáníčko, ať tě neopouští štěstíčko. 

Taky trochu toho zdraví, 
ať se ti to pěkně slaví. 

Dále přejeme moře lásky, 
ze života neměj vrásky...

Manželka Jarka, dcera Iva s rodinou 
a syn Petr.

BLAHOPŘÁNÍ
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Šedesátka plyšáků se přišla poklonit svaté rodině. Salon Maryška na náměstí představil ne-
všední betlém, v němž klasické figury vystřídala plyšová zvířátka a další postavičky. Betlém je 
k vidění ve výloze u vchodu do galerie.

Nevšední nápad se zrodil v hlavách členek 
spolku Maryška, které původně zamýšlely pro 
plyšáky samostatnou výstavu cílenou na děti. 

Jenže přišla koronavirová opatření, galerie mu-
sely zavřít a výstava vzala za své. „Bylo nám to líto 
a já si vzpomněla na betlém, který jsem kdysi vi-

děla ve Vídni. V něm byly snad stovky plyšových 
hraček. S děvčaty jsme si řekly, že se pokusíme 
něco podobného vytvořit u nás,“ uvedla Ludmila 
Uhrová s tím, že ideu tvůrčí skupina konzulto-
vala s místními farníky.

Ženy začaly shánět plyšáky, šít pro ně kostýmy, 
vymýšlet scénu. Tým v sestavě Martina Bočková, 
Ludmila Uhrová, Marie Knapková, Marta Kilna-
rová doplnil tvůrce dřevěných doplňků Milan 
Uher, technickou podporu zajistil Petr Kubik.

„Už při instalaci se u výlohy zastavovali rodiče 
s dětmi, které měly z plyšáků velkou radost. Těší 
nás, že můžete v této nelehké době rozdávat radost 
a pomoci navodit sváteční atmosféru,“ doplnila 
Martina Bočková s tím, že sváteční výstava bude 
ve výkladu k vidění až do Hromnic. (luk)

Vládní opatření ochromila také působnost spolku Alma mater. Ne-
může se věnovat své hlavní činnosti - hledání a zapisování dárců 
kostní dřeně. Mimo provoz musely zůstat i další aktivity spolku, gas-
tronomické služby a provoz solné jeskyně.

Členky spolku ale nechtěly za-
hálet, a tak se pustily do výroby 
adventních věnců a vánočních de-
korací. Ve stodole s přímotopy 
strávily osm odpolední a u pracov-
ního stolu se vystřídalo přes dvacet 
šikovných členek Alma mater. 
V různém provedení vyrobily na 
padesát svátečních dekorací.

Alma mater se rozhodla část ru-
kodělných výrobků věnovat bohu-
mínské nemocnici a jejímu covi-
dového oddělení, část krevnímu 
centru v Ostravě, se kterým spolek 
v rámci náboru do Českého ná-
rodní registru dárců dřeně úzce 
spolupracuje. 

 (red)

Přestože v dnešní době nelze pře-
dem téměř nic plánovat, tradiční 
Tříkrálová sbírka určitě proběhne. 
Právě nyní je totiž důležitější, než 
kdy jindy. Pracovníci Charity Bohu-
mín pečují o klienty v jedné z prv-
ních linií. A finanční podpora je 
důležitá, aby mohli klientům 
i v těchto nelehkých časech zkvalit-
ňovat poskytované služby. 

Finanční prostředky z Tříkrálové 
sbírky každoročně pomáhají charit-
ním projektům, které by se bez pří-
spěvků dárců naplňovaly velmi 
obtížně. Díky výtěžku minulé sbír-
ky jsme vytvořili zahradu, postavili 
altán a opravili středu garáže v Cha-
ritním domě sv. Kláry, kde nově 
poskytujeme odlehčovací službu. 

Také jsme začali tvořit finanční re-
zervu na postupnou rekonstrukci 
zázemí klientů v Charitním domě 
pokojného stáří sv. Františka.

Další ročník Tříkrálové sbírky 
proběhne od 1. do 14. ledna. Otáz-
kou ale je, v jaké podobě. Dárci nic-
méně mohou příspěvky posílat také 
na sbírkový účet 66008822/0800, 
variabilní symbol 77708001. Z nové 
sbírky chceme vytvořit rezervu na 
vybavení nového domova pro seni-
ory v Dětmarovicích. Vážíme si 
přízně a štědrosti dárců.

Aktuální informace na www.bo-
humin.charita.cz nebo na webu 
www.trikralovasbirka.cz.

 Zdeňka KNIEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ,
 ředitelka Charity Bohumín

Plyšový betlém za výkladem

Adventní tvoření s věnováním

Tříkrálová sbírka bude, jen řeší formu

Foto: Lukáš KaniaFoto: Lukáš Kania

Foto: Alma materFoto: Alma mater

LETOŠNÍ PLAVENKY PLATÍ DÁL
Zhruba 650 Bohumíňáků každo-
ročně využívá městem dotované 
»plavenky«. Díky nim pak mají 
držitelé zlevněné vstupné do aqu-
acentra včetně saunového světa 
a také na adventure golf. Letos si 
ale lidé atrakcí Bosporu a výhod 
karet moc užít nemohli. Město 
proto rozhodlo, že prodlouží je-
jich platnost na celý příští rok. 

Takzvané plavenky vydává soci-
ální odbor žadatelům od 60 let 
s trvalým bydlištěm v Bohumíně. 
Kartička na jeden rok stojí 120 
korun. Držitelé těch s letopočtem 
2020 o nové žádat nemusí, budou 
v platnosti až do konce příštího 
roku. Noví zájemci mohou o vy-
dání plavenky zažádat v radnič-
ním infocentru.  (red)

Své »ano« si řekli
Radim Polák z Bohumína a Petra Zapletalová z Brna  To-
máš Sittek a Yveta Melišová, oba z Bohumína  Zdeněk Sta-
níček z Dolní Lutyně a Marcela Demjanovičová z Bohumína (mat)

Šunychelský ponor se 1. ledna 
s ohledem na stále se měnící vládní 

opatření neuskuteční. Pokud se otužilci na Nový rok ke Kališovu jezeru 
přece jen vypraví a ve vodě se svlaží, budou se tentokrát muset obejít 
bez oficialit, upomínek a zázemí.  (red)

PONOR SE RUŠÍ
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Od 13. prosince platí v kraji nové 
autobusové jízdní řády. Změny reagu-
jí na požadavky cestujících či samo-
správ, velmi je však ovlivnil také nou-
zový stav a vládní opatření.

„Letos počet cestujících výrazně klesl. 
V nouzovém stavu lidé využívali indi-
viduální dopravu nebo pracovali 
z domu, školáci nejezdili vůbec. To 
způsobilo propad tržeb dopravců. 
V této souvislosti se příjmy krajského 
rozpočtu jen v autobusové dopravě pro-
padnou o zhruba 150 milionů. Další 

desítky milionů budou chybět v želez-
niční dopravě,“ uvedl náměstek hejt-
mana pro dopravu Radek Podstawka. 
Výpadky příjmů jsou hlavním důvo-
dem rušení nevyužívaných spojů. 
„Spoje, kterými cestovalo čtyři pět lidí, 
si nemůžeme dovolit. Budou zrušeny 
nebo nahrazeny jinými. Cestující bu-
dou bohužel muset v některých přípa-
dech častěji přestupovat,“ vysvětlil 
Podstawka. Dodal, že od nového roku 
už lze ve všech autobusových spojích 
v kraji hradit jízdné platební kartou.

pomůcka: akad, lens, loza, taam.
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mezi přáteli: „přišel jsem na to, jak být v manŽelství šŤastný. čím více času strávím v hospodě, ... (tajenka).” tím je mi manželka vzácnější.

REALITY
 ● Koupím byt, dům. Ne RK. Tel.: 

737 520 092. 
SLUŽBY

 ● Čištění, tepovaní, koberců, židlí, 
sedaček, interiéru aut. Kärcher. Tel.: 
724 088 643, e-mail: martin.jurzica@
seznam.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. 

 ● Med z Jeseníků od Luďky za par-
kem. Tel.: 776 684 719.

 ● Koberce, PVC, vinyl. V prosinci 
20 % sleva. 1. máje 714, Skřečoň. Tel.: 
604 693 147.

INZERCE

Sváteční 
provozní doba 

Jízdní řády a rušení spojů

AQUACENTRUM

23.12.  10:00 – 21:00
24.12.  ZAVŘENO
25. až 27.12.  8:00 – 21:00
28. a 29.12.  6:00 – 21:00
30.12.  10:00 – 21:00
31.12.  6:00 – 17:00
1. 1.   14:00 – 21:00
2. a 3.1.   8:00 – 21:00

SPORTOVNÍ HALA

23.12.   8:00 – 22:00
24.12.   ZAVŘENO
25. a 26.12.   9:00 – 21:00
27. až 30.12.  8:00 – 22:00
31.12.   8:00 – 16:00
1. 1.   14:00 – 22:00
2. a 3.1.   8:00 – 22:00
  

BOSPORKA

23.12.   9:00 – 21:00
24.12.   ZAVŘENO
25.12.   ZAVŘENO
26.12.   10:00 – 20:00
27. až 30.12.  9:00 – 21:00
31.12.   9:00 – 16:00
1.1.   ZAVŘENO
2. a 3.1.   9:00 – 21:00

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

www.jaropojisteni.cz

Spočítej

Zadejte SPZ a zjistíte,
kolik ušetříte!

5T1 0680
Bohumín, nám. T. G. Masaryka 944, mob. 602 607 454

POVINNÉ RUČENÍ
od 1.054 Kč ročně
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Do Štědrého dne zbývá už jen chvilka, a kdo shání na poslední chví-
li originální dáreček nebo dekoraci, může ještě vyrazit do Starého 
Bohumína. Spolek Přátel bohumínské historie pořádá vánoční pro-
dejní výstavu v domě U Rytíře. 
Vánoční přání, košíky z pedigu, 
papírové dekorace a doplňky, ke-
ramika, origami nebo jedinečné 
Stromy života, které upoutají bar-
vami, materiálem a citem pro de-
tail. Také koření, med, domácí 
šťávy a pečené čaje, bižuterie. Na 
výstavě ručních výrobků se letos 
podílí třináct tvůrců z Bohumín-
ska.
„Největší zájem je o med, zavařeni-
ny, koření a bylinky. Také styloví 

skřítci jdou na dračku, stejně jako 
dekorace z papíru. K nákupu si pak 
návštěvníci obvykle vezmou i nějaké 
drobnosti za pár korun,“ líčila ku-
rátorka výstavy Doris Starzyková.
Tradiční starobohumínská akce 
vždy začínala v půli listopadu, ale 
letos je holt všechno jiné a kompli-
kované. Prostory U Rytíře se tak 
mohly otevřít až počátkem prosin-
ce. „Do poslední chvíle jsme čekali, 
zda vůbec otevřeme. Jsem ráda, že 

to vyšlo, protože lidé si na výstavu 
už zvykli a ptali se, zda a kdy bude,“ 
dodala Starzyková. Výstavní pro-
story bývají standardně přístupné 
vždy v úterý a pátek od 15 do 18 
hodin. Kvůli skluzu začátku výsta-
vy ale mají pořadatelé otevřeno 

také v sobotu od 14 do 17 hodin.
Adventní atmosféru prodejní vý-
stavy, která potrvá do 22. prosince, 
doplňuje keramický betlém žáků 
školní družiny Masarykovy školy. 
Je neprodejný a je k vidění přímo 
ve výloze. (luk, tch)

Celý týden se děti z Nerudovy škol-
ky připravovaly a těšily na výjimeč-
nou návštěvu. Konečně byl pátek  
4. prosince a někdo zabouchal na 
dveře. Byli to oni, Mikuláš s čertem 
a andělem. Štědrý dárce v biskup-
ském plášti se svými pomocníky 

postupně navštívil všechny třídy. 
Děti hostům zatančily, zazpívaly, 
přednesly básničky a za odměnu 
dostaly balíčky plné dobrot. A už se 
pomalu začaly těšit na Ježíška.   
 Text a foto: Blanka POŠTULKOVÁ,
 MŠ Nerudova

Tento všudypřítomný druh obývá v Česku především křoviny 
a nižší stromy v otevřené krajině nížin a pahorkatin, vyhýbá 
se pouze souvislým lesům. Žije i v polních kulturách a proni-
ká do parků, zahrad a center velkých měst.

Kobylka zelená se vyskytuje se 
od Evropy a severní Afriky až po 
východní Asii. Celková délka 
jejího těla dosahuje až 60 mm, 

takže ji řadíme mezi naše největ-
ší druhy rovnokřídlého hmyzu. 
Samice klade vajíčka v celkovém 
počtu 200-250, nymfy se líhnou 
na přelomu dubna a května. 
První dospělci se objevují ve 
druhé polovině června, populač-
ní maximum nastává v srpnu 
a poslední jedinci mohou přeží-
vat až do listopadu. Kobylky ze-
lené jsou velmi pohyblivé a v po-
zdním létě často létají – v noci 
někdy zaletují za světlem okny 
i do bytů vyšších pater.

 Text a foto: Jiří Šuhaj

Kobylka zelená   
(Tettigonia viridissima) Příroda Bohumínska – rovnokřídlí (265)

Výstavu zaplnila díla šikovných rukou

Mikulášská nadílka ve školce.

ŠKOLY HLEDAJÍ VYUČUJÍCÍ
Masarykova škola hledá kvalifi-
kovaného učitele/ku pro druhý 
stupeň s aprobací matematika. 
Nástup možný podle dohody, 
ideálně od února 2021. Nabídky 
zasílejte na sekretariat@mzsb.cz 
nebo volejte na číslo 596 013 303.
Benešova škola přijme od nového 
roku kvalifikovaného učitele/ku 

prvního stupně nebo speciálního 
pedagoga na plný či poloviční 
úvazek.
Jde o práci na dobu určitou – do 
konce tohoto školního roku. Prá-
ce je vhodná také pro důchodce 
nebo pedagoga na mateřské. Kon-
takt pro zájemce je 731 130 721.  
 (red)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


