
Sedmnáct nových studentů převzalo indexy z rukou prorektorky Vysoké školy
podnikání Renaty Nešporkové. Foto: Pavel Čempěl

Odložit bačkory a hurá do školních, respektive univerzitních »škamen«. V rámci
projektu »Bohumín učící se město« odstartoval už čtvrtý cyklus Univerzity třetího
věku (U3V). Imatrikulace se zúčastnilo sedmnáct studentů, které čekají dva roky
studia šitého na míru právě seniorům.

Dříve narození studenti absolvují formou
přednášek, seminářů, cvičení či exkurzí čty-
ři semestry. Nejprve se naučí pracovat s po-
čítačem a poté se musí vypořádat s nástra-
hami vybraného cizího jazyka. Ve třetím se-
mestru si mohou zvolit mezi architekturou,

uměním nebo zeměpisem a na závěr se
ponoří do praktického studia práva.
Univerzitu třetího věku zajiš�uje město

ve spolupráci s Vysokou školou podnikání
Ostrava. A zatímco si noví studenti 1. listo-

padu na radnici slavnostně převzali indexy 
a imatrikulační listy, v knihovně v No-

vém Bohumíně už začal příjem při-
hlášek pro příští ročník U3V. Hlásit
se mohou studenti starší 55 let, 
přičemž nehraje roli, zda mají stře-
doškolské vzdělání nebo ne. Vyu-
čování probíhá dvě hodiny týdně
na ZŠ Čs. armády a školné na 
jeden semestr činí 1800 korun.
Zájemci však hradí pouze 600
korun, zbylou částkou přispí-
vá město. (tch)

Ve zralém věku už se učit nemusí, ale chtějí
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2. prosince 
uzávěrka

24.11.
číslo

Nejstarší plavec nekouří,
nepije, ale dobrému
jídlu neodolá str. 7

Adoptuje si psa, třeba 
jen na zkoušku str. 8

»Čtyřkolka« zvládá i ne-
přístupný terén str. 10

Odpadky v galerii, aneb
unikátní světový rekord

str. 11

Zábradlí mělo zvýšit 
bezpečnost, ale...

str. 3

Panelovky postupně mizí
v nenávratnu str. 6

Stálici na postu starosty »kryjí záda«
dva debutanti

Věra Palková předává po šestnácti letech štafetový kolík starostovi
a svým nástupcům. Foto: Pavel Čempěl

Vedení Bohumína prošlo gene-
rační obměnou. Rozhodli o tom
10. listopadu zastupitelé na svém
ustavujícím zasedání. Křeslo sta-
rosty obhájil Petr Vícha, který
stojí v čele Bohumína šestnáct let
a do funkce starosty byl zvolen už
popáté. Zato na postech místo-
starostů se objevily zcela nové
tváře. Dosavadní vedoucí 
organizačního odboru radnice 
Lumír Macura a mluvčí Baníku
Ostrava Igor Bruzl.

Zvolením nových místostarostů
vedení města výrazně »omládlo«.
Jeho věkový průměr se snížil o ce-

lých dvaadvacet let. »Je to pro
mě samozřejmě výzva. Mí před-
chůdci nasadili la�ku hrozně vy-
soko,« konstatoval zástupce sta-
rosty Lumír Macura. Přitakal
mu i Igor Bruzl. »Jsem rád, že se
můžu angažovat ve městě, ve kte-
rém odmalička bydlím a které mi
přirostlo k srdci jako žádné jiné.
Musím se hodně věcí naučit, ale
výhodou je, že nejdu do úplně ne-
známého prostředí« prozradil čty-
řiatřicetiletý a tedy nejmladší
člen nejužšího vedení města.
Na postech místostarostů »no-
váčci« vystřídali osm let »slou-
žícího« Josefa Plášila a Věru
Palkovou, která stála po boku
Petra Víchy v čele Bohumína
šestnáct let. 

(Dokončení na str. 3)



3K o n t a k t :  o k o @ m u b o . c z ,�731 130 672 ● a r c h i v  O K A  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z

(Dokončení ze str. 1)
Dnes už bývalá místostarostka
Věra Palková pak starostovi 
a svým mladším následovní-
kům předala štafetový kolík ja-
ko symbol pokračování v jejich
rozdělané práci.

Sedmičlenná rada města bu-
de díky volebnímu výsledku
jednobarevná a zasednou v ní
výhradně zástupci ČSSD. »Cí-
tíme obrovskou zodpovědnost 
a děkujeme občanům za tu vel-
kou důvěru, kterou dali celému
našemu týmu. Máme šedesát
konkrétních cílů, které jsme slíbili
ve volebním programu, a proto se

Stálici na postu starosty »kryjí záda«
dva debutanti

Zábradlí mělo zvýšit bezpečnost, ale...

hned pustíme do práce,« uvedl
staronový starosta Petr Vícha.
Spolu s ním a výše zmíněnými
místostarosty tvoří městskou
radu Vojtěch Balcárek, Roman
Honysz, Věra Palková a Josef
Plášil.

Kromě volených zástupců
zřídili zastupitelé na svém prv-
ním zasedání také kontrolní 
a finanční výbor a zvolili jejich
předsedy. Předsedou finanční-
ho výboru se stala Yvona
Placzková (ČSSD) a předse-
dou  kontrolního výboru Da-
vid Maryška (ODS).

Lucie BALCAROVÁ
Lumír Macura podepisuje slib zastupitele. Posléze byl zvolen prvním
místostarostou. Foto: Pavel Čempěl

Nové zábradlí v křižovatce třídy Dr. E. Beneše a Štefánikovy ulice je přímo v úrovni očí mnoha řidičů a brání
jim ve výhledu.  Foto: Pavel Čempěl

Když se nedaří… V minulém Oku jsme 
v souvislosti s budováním cyklostezky v cent-
ru města informovali o nevhodně použitém
asfaltu, který museli stavbaři pokládat nad-
vakrát. Podobný osud bohužel čeká i čerstvě
instalované zábradlí na křižovatce. Brání 
totiž řidičům ve výhledu.

Zapeklitý problém se vyskytl na křižovatce tří-
dy Dr. E. Beneše a Štefánikovy ulice. Nové zá-
bradlí, které je součásti vybudované cyklostezky,
má chránit chodce. V tomto ohledu mu nelze

nic upřít. Horší je to se šoféry. Zábradlí dosahu-
je výšky očí většiny řidičů a na už tak nepřehled-
né křižovatce jim brání ve výhledu.

»Zábradlí je vysoké 110 centimetrů, aby splňovalo
přísné parametry pro ochranu chodců. Bohužel právě
jeho výška se ukázala jako velmi neš�astná,« konsta-
tovala Jana Slívová z odboru rozvoje a investic.
Kvůli bezpečnosti, tentokrát řidičů, bude nutné
zábradlí předělat. Autoři projektu proto uvažují
o snížení či zvýšení jeho úrovně. Problém by
mohlo vyřešit i umístění zrcadla do křižovatky,
ale to se nejeví jako příliš praktické. (tch)

Vánoční trhy
Na náměstí T. G. Masary-

ka a v prostorách kina se 27.
listopadu od 8 do 17 hodin
uskuteční tradiční vánoční
trhy.

Atmosféru blížících se Vá-
noc navodí poštovní schránka
pro Ježíška, stánky s převážně
ručně vyráběným zbožím, více
než 80 prodejců, ukázky řeme-
sel, taneční i hudební program
na pódiu. Děti se mohou těšit
na zábavný program s klauny 
a sněhulákem Františkem, díl-
ničku a zvířátka z ostravské
ZOO. V kině se bude promítat
pohádka Deš�ová víla od 10, 13
a 15 hodin. Vstupné je 40 Kč.

PROGRAM:
8.00 Reprodukovaná hudba
9.00 Zahájení
9.05 Calata historická kapela

10.05 Soutěže pro děti
10.20 Harmonikář Eda Rakus
10.45 Calata historická kapela
12.00 - 13.00 Reprodukovaná

hudba - vánoční písně
13.00 Folklorní soubor Morava
13.15 Harmonikář Eda Rakus
13.45 Folklorní soubor Morava
14.00 Klauni a Sněhulák - 

zábavný program pro děti
15.00 Soutěže pro děti
15.20 Folklorní soubor Morava
15.35 - 17.00 Reprodukovaná

hudba (red)

co se chystá


