
Harmonogram výměny 
oken v roce 2012 

Str. 2

Střecha byla děravá 
jako řešeto  Str. 3

Městské části 
se představují: Skřečoň

Str. 6

Rondel propojí lokalitu 
s obchvatem  Str. 7

Radost & Impuls: Tři 
dekády ve víru tance

Str. 9

Jako rekvizita poslouži-
lo i auto učitele  Str. 13D

N
E

S
 S

I 
P

Ř
E

Č
T

E
T

E
:

D
N

E
S

 S
I 

P
Ř

E
Č

T
E

T
E

:
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B O H U M Í N S K É M Ě S T S K É N O V I N Y

vychází 8. března

čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXII / 2012 ● cena 7 Kč

Nová podoba náměstí: 
Retro nebo moderna?

Náměstí Svobody ve Starém 
Bohumíně by mohlo mít za několik

let úplně jinou tvář, na stole už je
studie jeho přestavby. Některé 

návrhy architektů ale budí rozpaky.
Peripetiím ohledně zamýšleného

vodního prvku se věnujeme na
straně 7. Foto: Pavel Čempěl

Nová podoba náměstí: 
Retro nebo moderna?

Druhým rokem pokračuje megavýměna oken

Letos se s výměnou začalo 
o poznání dříve, protože od-
padla fáze přípravy, v níž se
hledá zhotovitel. Firmy se tak
rovnou mohly pustit do práce.
»V každém domě proběhne zhru-
ba čtrnáct dnů před výměnou in-
formativní schůzka. Nájemníci se
na ní dozvědí přesný harmono-
gram prací v jednotlivých bytech.
Také se jim dostane poučení, jak
bude výměna konkrétně probí-
hat, co si mají vyklidit, co zakrýt
a podobně,« uvedla Lenka Jo-
chimová z odboru rozvoje a in-

vestic. Dodala,
že práce v jed-
nom bytě za-
berou tři až čtyři dny. Dobu 
ovlivňuje počasí a také to, zda
není třeba kolem oken provést
další opravy.

Město původně počítalo, že
ho výměna oken ve všech
svých bytech vyjde na více než
sto milionů. Firmy ale přišly do
výběrových řízení s tak zajíma-
vými nabídkami, že se náklady
nakonec smrskly téměř na po-
lovinu. Loni si práce vyžádaly

34,7 milionu, letos se počítá 
s částkou ve výši 25,5 milionu.
Nižší cena ale není na úkor kva-
lity. Prokázaly to loňské testy,
kdy byla náhodně vybraná okna
poslána do státní zkušebny 
v Praze. Okna všech dodavatelů

prošla na vý-
bornou. Zkouš-
ky potvrdily, že

splňují nejvyšší standardy v te-
pelné prostupnosti, vodotěs-
nosti, odolnosti vůči větru 
i v destrukčním testu.

»Ke zkouškám jsme sáhli nejen
proto, abychom si ověřili, zda
nám firmy dodávají kvalitní zbo-
ží, ale také jsme chtěli mít argu-
menty pro naše nájemníky. Bylo
nám totiž vytýkáno, že v měst-
ských bytech končí polská okna
druhé jakosti. Zkoušky ale tyto

Po zimní přestávce opět naplno běží hromadná akce »Okna
všem«. Čtyři etapy se rozjely už v prvních březnových dnech,
ta poslední startuje 12. března. Na výměně se stejně jako mi-
nulý rok podílejí čtyři firmy. Loni zvládly montáž plastových
oken v 39 domech a jejich 999 bytech. Tento rok je čeká zby-
lých 50 baráků a 650 bytů.

fámy jasně vyvrátily,« uvedl
místostarosta Igor Bruzl s tím,
že kontroly byly přepadové,
aby nikdo nemohl švindlovat.
Žádná z firem netušila, kdy 
a kde jí zástupci města některé
z oken uzmou a pošlou na testy.

Lucie BALCAROVÁ, 
Pavel ČEMPĚL

a k t u á l n ě
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I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 1079, číslo bytu 9, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 58,25 m2,
celková plocha bytu 59,80 m2.
Prohlídka 13.3. v 8 - 8.15 
hodin a 14.3. v 14.30 - 14.45
hodin. Licitace se koná 14.3. 
v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nádražní
465, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 60,90 m2, celko-
vá plocha bytu 60,90 m2. Pro-
hlídka 12.3. v 15 - 15.15 hodin a
13.3. v 8.30 - 8.45 hodin. Lici-
tace se koná 14.3. v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Tyršova
822, číslo bytu 5, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 46,92 m2, cel-
ková plocha bytu 50,62 m2.
Prohlídka 13.3. v 11 - 11.15 ho-

din a 14.3. v 15 - 15.15 hodin.
Licitace se koná 14.3. v 16.45
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1060, číslo bytu 8, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 54,49 m2,
celková plocha bytu 58,21 m2.
Prohlídka 13.3. v 8.15 - 8.30
hodin a 14.3. v 15.15 - 15.30
hodin. Licitace se koná19.3. v
16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Student-
ská 156, číslo bytu 3, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 56,65 m2,
celková plocha bytu 56,65 m2.
Prohlídka 12.3. v 16 - 16.15 ho-
din a 13.3. v 9 - 9.15 hodin. Lici-
tace se koná 19.3. v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 39, ka-

tegorie I., 8. patro. Plocha pro

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 135, 230 nebo
243. Vyvolávací cena je 42 korun za metr čtvereční. Opakova-
né licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale 
žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na
stránkách www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 

Harmonogram výměny oken v roce 2012

výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha bytu 60,71 m2.
Prohlídka 15.3. v 10.45 - 11 ho-
din a 19.3. v 15.45 - 16 hodin.
Licitace se koná 19.3. v 16.30
hodin.

I Byt 0+2, nám. T. G. Masa-
ryka 226, číslo bytu 11, ka-

tegorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 32,10 m2,
celková plocha bytu 32,10 m2.
Prohlídka 15.3. v 10.15 - 10.30
hodin a 19.3. v 15 - 15.15 ho-
din. Licitace se koná 19.3. 
v 16.45 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Slezská 26,
číslo bytu 13, kategorie I., 5.

patro. Plocha pro výpočet ná-
jemného 72,12 m2, celková
plocha bytu 72,97 m2. Pro-
hlídka 12.3. v 15.30 - 15.45 ho-
din. II. kolo licitace bytu 21.3.
v 16.15 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze ti zájem-
ci, kteří si do 14.3. podají
přihlášku na majetkovém od-
boru, č. dv. B207, radniční bu-
dova B.

I Byt 0+1, v ulici Student-
ská 1233, číslo bytu 6, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro

výpočet nájemného 30,02 m2,
celková plocha bytu 30,02 m2.
Prohlídka 19.3. v 16.30 - 16.45
hodin a 20.3. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 21.3. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Kostelní
312, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 61,03 m2, cel-
ková plocha bytu 61,48 m2.
Prohlídka 19.3. v 16 - 16.15 ho-
din a 20.3. v 8 - 8.15 hodin. Li-
citace se koná 21.3. v 16.45
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
808, číslo bytu 6, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 44,10 m2, cel-
ková plocha bytu 44,10 m2.
Prohlídka 21.3. v 16.30 - 16.45
hodin a 22.3. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 26.3. v 16 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Adresa Termín výměny

1. máje 201 16. 6. - 25. 7.

1. máje 209 26. 7. - 10. 9.

1. máje 265 16. 6. - 25. 7.

1. máje 266 16. 6. - 25. 7.

1. máje 448 11. 9. - 30. 9.

Bezručova 24 26. 3. - 6. 5.

Bezručova 130 2. 4. - 13. 5.

Bezručova 542 16. 4. - 3. 6.

Čs. armády 1056, 1057 5. 3. - 25. 3.

Čs. armády 1058 26. 3. - 8. 4.

Drátovenská 198 1. 3. - 25. 3.

Janáčkova 804 - 811 19. 3. - 20. 5.

Janáčkova 833, 834 12. 3. - 29. 4.

Komenského 101 12. 3. - 20. 3.

Kostelní 312, 318, 328 16. 8. - 30. 9.

Masarykova 287 14. 5. - 2. 6.

Masarykova 411 2. 7. - 9. 7.

Masarykova 733 19. 7. - 15. 8.

Nerudova 364, 366 9. 4. - 29. 4.

Nerudova 467, 468 30. 4. - 20. 5.

Nerudova 565, 566, 567 21. 5. - 10. 6.

Nerudova 881 11. 6. - 27. 6.

Nerudova 883 28. 6. - 18. 7.

Nerudova 1157 5. 3. - 30. 4.

Nerudova 1158 30. 4. - 30. 6.

Ostravská 204 26. 3. - 11. 4.

Partyzánská 302 14. 3. - 31. 3.

Poděbradova 124, 125, 126 2. 4. - 10. 5.

Slezská 12 15. 5. - 30. 5.

Slezská 19 1. 6. - 15. 6.

Slezská 339 1. 5. - 14. 5.

Štefánikova 290 14. 5. - 2. 6.

Štefánikova 350, 354, 361 31. 5. - 18. 6.

Štefánikova 414 24. 7. - 1. 8.

Štefánikova 957 13. 8. - 21. 8.

Tovární 426 23. 4. - 30. 6. 

třída Dr. E. Beneše 98 5. 3. - 14. 3.

třída Dr. E. Beneše 107 19. 3. - 28. 3.

třída Dr. E. Beneše 109 26. 3. - 4. 4.

třída Dr. E. Beneše 131 7. 5. - 16. 5.

třída Dr. E. Beneše 709 6. 8. - 15. 8.

Vrchlického 374, 387 18. 6. - 3. 7.

Vrchlického 621 30. 7. - 8. 8.

Teplovod byl 
správnou volbou

Změna systému zásobování
teplem v Bohumíně přecho-
dem na centrální zásobování
teplem (CZT) z Elektrárny
Dětmarovice byla krokem
správným směrem. Potvrzuje
to současná cena tepla. Ta při
výrobě v původních plynových
kotelnách města v důsledku
zdražování zemního plynu v po-
sledních letech neustále narů-
stala. V roce 2008, před zave-
dením CZT, činila cena tepla 
z bohumínských městských
kotelen 673,51 Kč/GJ, v roce
2009 pak 675,82 Kč/GJ. Tepr-
ve v roce 2010, po částečném
zavedení CZT, došlo k poklesu
ceny na 608,58 Kč/GJ a v roce
2011, po dokončení CZT, na
559,54 Kč/GJ. Po dvou letech
zavedení CZT se tak cena tepla
dostala do výše cenové hladiny
roku 2007, kdy činila 559,26
Kč/GJ. To je pro Bohumíňáky
dobrá zpráva a další přesvědči-
vý důkaz o tom, že CZT byla
správnou volbou. (repo)
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Střecha byla děravá jako řešeto

Systém si »vylámal zuby«
na přestupném roce

Žadatelé o nové občanské průkazy nebo pasy, kteří se 
vypravili na úřad dopoledne 29. února, odcházeli většinou 
s nepořízenou. Výtky na adresu radnice, které si někteří ne-
odpustili, ale nebyly na místě. Problém byl celorepublikové-
ho rázu a způsobil ho výpadek systému Ministerstva vnitra.
Jeho vývojáři totiž zapomněli na jednu »maličkost« - že je leto-
šek rokem přestupným a únor má den navíc.

Systém vydávání elektronic-
kých dokladů nefungoval v celé
republice od rána až do zhruba

deseti hodin. Zhroutil se, protože ho zmátlo (z jeho pohledu) »ne-
existující« datum. Kamenem úrazu navíc bylo, že 29. únor, který
se vyskytuje v kalendáři jen každé čtyři roky, letos připadl na stře-
du, tedy na úřední den. 

»Došlo k neplánovanému výpadku systému vydávání občanských
průkazů. Způsobilo ho přestupné datum v kalendáři. Závada byla ještě
dopoledne odstraněna a za případné komplikace se všem samozřejmě
omlouváme,« kál se mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Elektronické občanské průkazy (e-OP) vydávají obce s rozšíře-
nou působností. Žadatelé si mohou vybrat ze dvou verzí - stan-
dardní »občanku« se strojově čitelnými údaji, nebo za příplatek
500 korun průkaz s digitálním čipem. Termín zavedení nových 
elektronických průkazů ministerstvo v minulosti několikrát změ-
nilo a nakonec se s jejich vydáváním začalo trochu překvapivě od
začátku letošního roku. Výpadek, který centrální systém postihl
29. února, nebyl jediný. S dílčími problémy se systém potýkal už
zkraje ledna.  (tch)

k  v ě c i

Každý účastník může do
soutěže přihlásit maximálně
tři fotografie v kategoriích - spo-
lečenské akce, infrastruktura,
jiné. Bližší informace k soutěži
na www.cz-pl.eu/preshranicni-
spoluprace-v-objektivu.html.

Informace o projektech, do
kterých se v rámci ČR - PR
spolupráce zapojil Bohumín, 

a které se tudíž mohou stát
středem pozornosti soutěží-
cích fotografů, naleznete na
www.mesto-bohumin.cz/cz/
o-meste/preshranicni-spoluprace.
Informovat se lze také elektro-
nicky na e-mailu vzatkova.vera
@mubo.cz nebo osobně na úse-
ku dotací v kanceláři číslo 231
v prvním patře radnice. (vza)

Od března do září bude probíhat fotografická soutěž »Přes-
hraniční spolupráce v objektivu«. V soutěži se utkají snímky
projektů, které vznikly v rámci operačního programu 
Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 - 2013.

Přeshraniční fotografická soutěž

Ředitelské konkurzy
Rada Moravskoslezského

kraje vyhlašuje samostatné kon-
kurzy na posty ředitelů dvou
svých příspěvkových organizací
v Bohumíně - Základní umě-
lecké školy Bohumín a Gym-
názia Františka Živného. Uzá-
věrka podání přihlášek je 20.
března. Bližší informace a pod-
mínky na www.kr-moravsko-
slezsky.cz/ud_konkurzy.html. 

k r á t c e

Za pět minut dvanáct? To spíš pět po
dvanácté. Ve Starém Bohumíně pokra-
čuje rekonstrukce střechy Národního
domu. A jak dělníci postupně odkrývají
z jedné strany podhledy a ze druhé kry-
tinu, zjišťují, v jak tristním stavu střecha
byla. Loni v květnu se zřítila část stropu
nad hlavním schodištěm. Podle stavu
dřevěných prvků je ale malý zázrak, že
dosud nespadla střecha celá.

Trámy uhnilé, vypadlé z kapes, napade-
né dřevokaznými houbami. Dlouhá léta,
možná desetiletí, kdy na střechu nikdo ne-
sáhl a ve velkém do ní zatékalo, se pode-
psala na stavu dřevěných prvků.
Jen mizivé procento původních
trámů bude možné znovu použít.
V podstatě je třeba vyrobit repliku
celé střechy a rozměru 480 metrů
čtverečných.

»Mění se kompletně celá střešní
konstrukce i stropní dřevěná konstruk-
ce, která je pod ní,« potvrdila Lenka
Jochimová z odboru rozvoje a inves-
tic. Konstrukci střechy rozebírají ře-
meslníci ručně, ale minimálně v jed-
nom případě bude nutné nasadit do
akce techniku. Půjde o částečně zří-
cený strop nad schodištěm. Ten je tak

narušený, že se pod ním z důvodu bezpeč-
nosti nikdo nemůže pohybovat a bude ho
nutné rozebrat shora jeřábem. 

Oprava střechy Národního domu potrvá
až do června a vyžádá si pět milionů. Re-
konstrukce celého objektu je po projekční
strance připravena také, ale vzhledem k
odhadovaným nákladům - asi 80 milionů
- bude muset ještě nějakou dobu počkat.

Pavel ČEMPĚL

Jeřáb dopravuje nahoru materiál - hranoly a fošny.
Na rozebírání krytiny postačí obyčejný krumpáč.

Foto: Pavel Čempěl

Zařízení kotelen 
na prodej

Město Bohumín nabízí k pro-
deji technologická zařízení
plynových kotelen. Jde o ply-
nové teplovodní kotly, akumu-
lační nádoby, tlakové nádoby,
tepelné výměníky, kompresory,
oběhová čerpadla, armatury 
a další. Bližší informace může-
te získat na majetkovém odbo-
ru MěÚ Bohumín, telefon
596 092 232, nebo na e-mailu 
repas.ondrej@mubo.cz. (red) 



Neznámý výtečník »prokloval« do železobetonového zvonu otvor 
o rozměrech 40 x 20 centimetrů. Vrchol zvonu je v pětimetrové výšce,
odkud se zřejmě spouštěl na laně. Foto: Pavel Čempěl 

Zloději a vandalové už nejednou předvedli kousky, nad 
kterými zůstává rozum stát. Tentokrát ale mají na kontě 
mimořádně zvláštní případ, který by mohl aspirovat na titul
»bizarnost roku«. Koncem února se neznámí pachatelé
bez zjevného logického důvodu
probourali do betonové-
ho bunkru ve Starém 
Bohumíně.

Vojenský srub MO-S5 Na
Trati nečelil vetřelcům popr-
vé. Loni v březnu do něj kdo-
si vnikl střílnou a uvnitř 
ukradl nářadí. Šlo o klasické
vloupání. Těžko ale říct, co
motivovalo aktéry nejčerstvěj-
šího útoku. Musela to být ne-
skutečná dřina probít se třice-
ticentimetrovou železobetono-
vou skořepinou zvonu. A co
dál? Vysekaný otvor byl příliš
úzký. Pokud by šlo o vloupání,
nic objemnějšího by tudy ne-
prolezlo. I sám pachatel musel
být extrémně štíhlý, aby se
»vyklovanou« dírou prosou-
kal. Pod ní navíc zela pětimet-
rová hloubka, takže se výteč-
ník musel spustit na laně. Pak
si udělal noční »exkurzi« (bez

agregátu v bunkru nefunguje
elektřina), poničil některá za-
řízení a cestou zpět si vzal pár
drobností. Nic, na čem by se
dalo zbohatnout.

Vetřelec, který se zřejmě ne-
obešel bez komplice, se při
prolézání vysekaným otvorem
zranil. Dokládaly to stopy krve
na ostrých výčnělcích betonu.
Kdyby se zranil vážněji, třeba 
i smrtelně pádem do pětimetro-

vé propasti, mohl by si vyslou-
žit i mezinárodní Darwinovu
cenu. Toto ironické ocenění je
totiž udělováno lidem, kteří
zemřeli obzvláště hloupým způ-
sobem. Principem ceny je před-
poklad, že lidská hloupost, kte-
rá způsobí smrt svému nositeli,
je dána geneticky a v duchu
Darwinovy teorie přirozeného
výběru se tak tento nebezpeč-
ný gen odstraňuje. (tch)
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Vloupání do bunkru postrádá logiku

Na náměstí topili pod kotlem
22. února dorazila do Bohumína 

osvětová kampaň »Dýcháme to, čím 
topíme«. Přímo na náměstí T. G. Masa-
ryka se lidé mohli na vlastní oči pře-
svědčit, jak rozdílně se chová kotel,
když se v něm topí kvalitním palivem
nebo odpadky. Ukázky si pro ně připra-
vili odborníci z Vysoké školy báňské -
Technické univerzity Ostrava v rámci
Týdne za čisté ovzduší. Ten probíhal ve
čtyřech městech kraje, v Třinci, Karvi-
né, Bohumíně a Havířově.

Žádné nezáživné přednášky, žádné ano-
nymní informace. Názornější už kampaň
být nemohla. Odborníci z ostravské VŠB-
TU postavili na náměstí skutečný kotel 
a pořádně v něm »zahajcovali«. Nejprve
správně vysušeným dřevem a vzápětí pla-
stovou lahví a kusem koberce, čili odpad-
ky. Na to, aby člověk poznal rozdíl, nepo-
třeboval žádnou specializaci. Stačilo jen
zapojit zrak a čich. Odborníci ale přece
jen demonstrovali rozdíl v procesu spa-
lování i vědecky. »Lidé názorně vidí, co je
špatné a co správné spalování. Dozvědí se,
čím doma ve svém kotli topit tak, aby neza-
těžovali životní prostředí,« uvedl Pavel
Kadlec z pořádajícího občanského
sdružení Kristián. 

Osvětovou kampaň zaměřenou na dom-
kaře v Moravskoslezském kraji připravilo
Ministerstvo životního prostředí. Chce je
přesvědčit, proč je důležité topit správně 
a kvalitním palivem. Jeden kotel na tuhé
palivo totiž vyprodukuje podle jeho kvali-
ty zhruba 200 kilogramů prachu ročně.
Spalování odpadků v kotlích rodinných
domů se přitom na celkovém množství 
emisí v regionu podílí dokonce z jedné tře-
tiny. (balu, tch)

Organizátoři přichystali po školáky zajímavépokusy. Tento demonstruje pomocí kapalin o různých hustotách průběh inverze.
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■ V Lidické ulici poblíž sběrny
surovin hlídka kontrolovala tři
muže, kteří na vozíku převáželi
dvoumetrovou plechovou skříň.
Dle stop strážníci zjistili, že
skříň ukradli z areálu firmy 
v Bezručově ulici, za jejímž plo-
tem už měli připraveny k odvo-
zu další dvě odcizené skříně.

■ Za domem na tř. Dr. E. Be-
neše našli strážníci ležet zra-
něného poškozeného. Zaúto-
čil na něj ozbrojený muž. Ba-
seballovou pálkou mu zlomil
ruku a způsobil četné pohmož-
děniny. Podezřelého útočníka
se strážníkům povedlo zadržet
ve Studentské ulici. Rváče
předali do rukou Policie ČR.

■ V Hraniční ulici v Rychvaldě
hlídka kontrolovala muže a že-
nu, kteří zde rozebírali lednici.
Po zjištění jejich totožnosti 
vyšlo najevo, že muže hledá
republiková policie, a tak jej
strážníci předvedli na obvodní
oddělení. Ženu z Orlové, která
nakonec lednici odhodila do
příkopu v Lutyňské ulici, ozná-
mili správnímu orgánu s podez-
řením na založení černé skládky.

■ V Kopytově hlídka kontrolo-
vala skupinku tří mladíků 
s dívkou, kteří sem přijeli dvě-
ma vozidly a jedním zde na-
bourali do plotu. Na místě
hlídka zjistila, že druhé vozidlo
bylo odcizeno a vše si proto na
místě převzala Policie ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

Městská policie: ✆✆ 156,
596 092 156, 731 130 666

s t a l o  s ePosvítili si na neosvětlené
Neznámý pachatel
šel po zlatě

Kriminalistům zamotalo hla-
vu vloupání, které nahlásil 28.
února majitel zlatnictví ve Šte-
fánikově ulici. Za bílého dne,
ale v době kdy byl obchod za-
vřený, neznámý pachatel údajně
rozbil výlohu a vnikl dovnitř.
K události, kterou policie vy-
šetřuje jako krádež vloupáním,
mělo dojít na rušné ulici asi
dvacet minut po 9. hodině. 
Z obchodu měl pachatel odci-
zit zlaté šperky a další zboží 
v hodnotě 435 tisíc. (red)

Harmonogram mobilního sběrného dvora
Starý Bohumín (záchytné parkoviště) 8.3. - 20.3. a 12.7. - 24.7.

Pudlov (za sídlem štěrkoven) 22.3. - 3.4. a 26.7. - 7.8.

Vrbice (parkoviště U Zvonu) 5.4.. - 17.4. a 9.8. - 21.8.

Šunychl (u mostku) 19.4. - 1.5. a 23.8. - 4.9.

Nová Ves (Na Valech) 3.5. - 15.5. a 6.9. - 18.9.

Skřečoň (sklad u pneuservisu) 17.5. - 29.5. a 20.9. - 2.10.

Záblatí (za hasičskou zbrojnicí) 31.5. - 12.6. a 4.10. - 16.10.

N. Bohumín (u věžáků, Bezručova ul.) 14.6. - 26.6. a 18.10. - 30.10.

N. Bohumín (parkoviště, Jateční ul.) 28.6. - 10.7. a 1.11. - 13.11.

V mobilním dvoře, který po-
stupně vystřídá devět stano-
viš�, mohou lidé odevzdávat
velkoobjemové odpady (gauče,
koberce), tříděný odpad (papír,
plasty, sklo), textil, kovy, ne-
bezpečné odpady, vyřazená 
elektrozařízení a rostlinné zbyt-
ky kromě ořezů keřů a stromů.

Služba je bezplatná, ale je
určena pouze občanům, nikoli
podnikatelům, s trvalým poby-
tem v Bohumíně. Živnostníci
se musí podnikatelského od-
padu zbavovat na vlastní ná-
klady. Jedna výjimka tu pro ně
ale je. V mobilním dvoře mo-

hou odevzdat  kompletní vyřa-
zené elektrozařízení. Kdysi by-
lo možné v mobilní sběrně 

odevzdávat i stavební su�, ale
to už od loňska neplatí. Lidé
tuto možnost zneužívali, a tak
se mohou suti zbavovat jen ve
stabilním dvoře v areálu BM
servisu v Koperníkově ulici
a v omezeném množství. (red)

Mobilní sběrna vystřídá devět stanoviš�
Ve Starém Bohumíně začíná jako každoročně pouť mobil-

ního sběrného dvora odpadů. Otevřen bude od pondělí do
pátku od 10 do 16 a o sobotách od 8.30 do 14 hodin.

Na špatně vybavená kola si
na sklonku února posvítili
městští strážníci. Během
čtyřdenní akce se zaměřili
především na to, jak byli
cyklisté za tmy vidět, a zda
měli na svých bicyklech svět-
la a odrazky.

»V Bohumíně jezdí na kole 
téměř všichni a po celý rok, a tak
cyklistům věnujeme při našich
pochůzkách pozornost celoročně.
Rozsáhlejší bezpečnostní akce za-
měřujeme na to, zda jsou cyklisté
dobře vidět. Organizujeme je vždy
v měsících, kdy se pozdě rozední-
vá a brzy stmívá, to znamená na
jaře a na podzim,« sdělil ředitel

bohumínské městské policie
Karel Vach.

Strážníci hlídkovali od 24.
do 28. února především v Bez-
ručově a Štefánikově ulici ne-
bo v ulici 1. máje ve Skřečoni,
kde je pohyb bicyklů největší.
Během čtyř dnů zkontrolovali
asi stovku cyklistů. »Když měli
vše v pořádku, hlídka je odměnila
reflexními nálepkami na kolo 
a páskami na rukáv. Majitelé ne-
dostatečně vybavených kol faso-
vali nálepky také, ale s negativ-
ním motivem. A sedmnáct nej-
větších hříšníků dostalo za nebez-
pečné přestupky blokové pokuty,«
dodal Vach.   (tch, balu)
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místní základní školu. Letos
však hlavní břímě organizací
společenských akcí dolehne na
SDH Skřečoň za účinné pomo-
ci a garance naší komise. Letní
slavnost plánujeme na 23.
června, čímž jsou všichni, ne-
jen Skřečoňáci, srdečně zváni.

V polovině letošního roku
bude dokončen přivaděč z dál-
nice. Tím vzroste frekvence
dopravy v ulici 1. máje. Snahou
nejen naší komise, ale všech

spoluobčanů, je především 
urychlené vybudování tří bez-
pečných přechodů pro chodce
se světelnou signalizací. S tou-
to akcí souvisí i výstavba cyk-
lostezky. Ta je závislá na získání
dotace. Do doby konečné reali-
zace by bylo možno vyznačit
trasy pro cyklisty po komunika-
cích souběžných s ulicí 1. máje.
Komise dala také podnět na vý-
stavbu přechodu pro chodce 
v Rychvaldské ulici (naproti
restaurace U Tomáše) a na vy-
budování parkoviště u místní
hasičské zbrojnice. Také věří-
me, že se v brzké době najdou 
v rozpočtu města prostředky na
výstavbu kanalizace v Úvozní
ulici, ve které přibylo mnoho
nových rodinných domů.

Jsme velice rádi, že ZŠ ve
Skřečoni má, i přes prvotní
problémy, nové školní hřiště,
které má být užíváno nejen žá-
ky k výuce, ale i veřejností 

v době mimo vyučování. Také
opravený kostel se stal domi-
nantou této městské části a po
letošní regeneraci izolační ze-
leně, kdy bude v Gliňoči pro-
vedena probírka nevhodných
dřevin a výsadba nových, se
tento areál stane místem pro
příjemné procházky a trávení
volného času.    

Informace o zasedáních naší
komise budeme zveřejňovat ve
vývěsních skříňkách, které
jsou umístěny na autobuso-
vých zastávkách u pošty ve 
Skřečoni a v Nové Vsi.

Jakýkoliv podnět či připo-
mínka spoluobčanů týkající se
života v naší městské části bu-
de předána s naším vyjádře-
ním kompetentním orgánům
města. Všechny problémy, kte-
ré nás trápí sice nevyřešíme, ale
minimálně na ně upozorníme.

Stanislav MUSIL, 
předseda komise
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Letošní prioritou jsou přechody pro chodce 

Osada Skřečoň se připomíná už v roce 1305.
Šlo však pouze o několik chalup, převážně
dřevěných. Roku 1792 bylo panství prodá-
no hraběti Janu Larischi-Mönichovi. Zřízení
samostatné obce bylo povoleno usnesením
zemského sněmu ze 17. března 1864.

Městské části se představují: Skřečoň

Loni se nám podařilo při-
pravit letní kulturní akci »Set-
kání Skřečoňáků«, která měla,
nad naše očekávání, příznivý
ohlas mezi spoluobčany. Prů-
běh letní slavnosti byl úspěšný
především díky obětavé práci
členů komise, jejich rodinných
příslušníků a pomoci někte-
rých členů místního sboru
dobrovolných hasičů. Výtěžek
z tohoto setkání byl použit na
nákup sportovních potřeb pro

Počátkem roku 2011 začala pracovat
sedmičlenná komise pro městskou část
Skřečoň, která je, až na jednu členku, se-
stavena z nových spoluobčanů ze všech
částí Skřečoně a Nové Vsi. Hlavním cí-
lem komise je být prostředníkem mezi
našimi spoluobčany a orgány města. Po-
máhat při řešení připomínek a podnětů
vedoucích ke zlepšení podmínek života 
v této městské částí. Rádi bychom zvidi-

telnili Skřečoň, a po vzoru jiných městských částí, organizova-
li kulturně společenské akce.

Před kostelem Panny Marie 
Sedmibolestné, jehož věž loni pro-
šla kompletní rekonstrukcí, leží
dva bludné balvany.

Na Gliňoči se do roku 1956 těžila hlína. Po úzkorozchodné železničce
byla dopravována do místní cihelny.

S rozvojem blízkého prů-
myslu, především po roce
1902, kdy byl v obci vybudo-
ván společně s chemickými zá-
vody v Šunychlu-Bohumíně-
nádraží vodovod, docházelo 
k jejímu rychlému rozmachu.

Elektrická úzkorozchodná drá-
ha (tramvaj), což byl na tu 
dobu velký pokrok, byla pro-
vozována už od roku 1913 
z Německé (dnes Dolní) Luty-
ně do Šunychlu-Bohumína-
nádraží (dnes Nový Bohu-

mín). Tato doprava byla zasta-
vena v roce 1973. Kostel Pan-
ny Marie Sedmibolestné se za-
čal stavět v roce 1912. I. světo-
vá válka ale odsunula jeho do-
končení a vysvěcení až na rok
1924. Při své návštěvě Těšín-
ska projel Skřečoní 6. červen-
ce 1930 tehdejší prezident re-
publiky T. G. Masaryk, což by-
la pro všechny obyvatele velká
sláva. 

Vzhledem k močálovité kra-
jině bylo v lokalitě slyšet časté
skřehotání žab, čímž vznikla
jedna z verzí názvu Skřečoň.
Zalesněná část obce se jmenu-
je Borek a velice známá je také
vodní nádrž Gliňoč, která
vznikla v důsledku těžby hlíny
a později písku. Těžit se pře-
stalo v roce 1956. Dnes je zde
sportoviště, které slouží školní
mládeži. Ve Skřečoni se také
nachází tzv. suchá nádrž, která
slouží k zadržení přívalových
vod. V Nové Vsi, která je sou-
částí Skřečoně, byla v roce
2004 postavena a vysvěcena
nová boží muka na místě pů-
vodní kapličky, která musela
být kvůli zchátralému stavu
zdemolována. Obec měla od
roku 1723 svou peče� a také

znak. Skřečoň je po Novém
Bohumínu druhou nelidnatěj-
ší částí města. V současnosti
tady žije 2 560 obyvatel. (red)

Zdroj: Od Bogunu k Bohumínu
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Rondel propojí lokalitu s obchvatem

Nová podoba náměstí: Retro nebo
moderna?

Dlouho odkládaná do-
pravní stavba je na spadnutí.
Uzávěrkou Koperníkovy uli-
ce vypukne 12. března pře-
stavba křižovatky u restaura-
ce RIO Club. Práce potrvají
do konce května.

Křižovatka Palackého a Ko-
perníkovy ulice, která má nyní
tvar »T«, projde radikální pro-
měnou. Bude z ní kruhový ob-
jezd. Te	 se možná někdo z čte-
nářů zarazil a položil si otázku,
proč budovat rondel, který 
plní svůj účel na frekventova-
ných silnících, v »ospalé čtvr-
ti«. Důvod je prostý. Na okruž-
ní křižovatku se napojí nejen
stávající silnice, ale i propojka
s nově budovaným obchvatem
(přivaděčem od skřečoňského
mostu k dálnici).

Až dosud museli motoristé
ve směru od Skřečoně, kteří
měli namířeno třeba k aqua-
centru, objíždět takříkajíc celé
město. Původní odbočka ze
starého skřečoňáku podél
Exelsioru a Hobbyparku už to-
tiž neexistuje. Náhradu nabíd-

nou právě budované silnice 
a rondel. Pod dokončení ob-
chvatu pojedou řidiči ze skře-
čoňského mostu rovně, odbočí
až u RIO Clubu a budou na
místě. »Toto dopravní řešení vý-
razně zkrátí cestu k Penzionu ve
věži, bazénu a podobně. Zároveň

se tím velmi uleví obyvatelům 
Palackého ulice, kudy dosud
proudila veškerá doprava do 
lokality,« uvedl Petr Sobek 
z odboru dopravy.

Práce na výstavbě rondelu si
vyžádají uzavírku Koperníko-
vy ulice (v místě u malé za-

hrádkářské kolonie) a zúžení
Palackého ulice. Ta ale zůsta-
ne po celou dobu přestavby
průjezdná. Na její krátkodobé
uzavření může dojít pouze při
finální pokládce asfaltu na no-
vém kruhovém objezdu. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Křižovatka »T« u RIO Clubu se změní na rondel, který mimo jiné spojí lokalitu s nově budovaným obchvatem.

Na každý rynek patří voda. V histo-
rických dobách tam byly kašny a pum-
py z praktických důvodů, dnes z estetic-
kých. I na náměstí Svobody ve Starém
Bohumíně, jehož budoucí přestavba je
ve fázi příprav, se o nějakém vodním
prvku uvažuje. Vybrat ale takový, který
by padnul do oka všem, nebude vůbec
snadné. První návrhy, se kterými přišli
v uplynulých dnech architekti, vzbudi-
ly spíše rozpačité reakce.

»Studie na rekonstrukci náměstí je na světě
už zhruba rok. Zahrnuje obnovu povrchů, zří-
zení odpočinkové zóny, parkovacích míst i kvě-
tinového záhonu,« uvedla vedoucí odboru
rozvoje a investic Jitka Ptošková. Počítá se s
tím, že by i po přestavbě zůstaly na náměstí
dvě stávající dominanty - Pomník padlým 
a socha svatého Jana Nepomuckého. K nim
by měla posléze přibýt třetí v podobě vod-
ního prvku. S jeho prvním ztvárněním se 
v minulých dnech seznámili zástupci komi-
se pro Starý Bohumín a komise kultury.

Architekti navrhli vodní prvek 
s motivem Odry a místních meandrů.
Aby ladil se současnými dominanta-
mi, dali mu tvar obdélníku. Právě tato
moderní »korýtka«, který by měřila až
osm metrů, si ale mnoho sympatizantů
nenašla. Zástupci komisí by na náměstí
raději viděli něco tradičnějšího, třeba
kašnu. Nebo by v rámci úspor vodní ozdo-
bu úplně oželeli.

»U vodního prvku musíme brát v úvahu kro-
mě jeho vzhledu i praktickou údržbu a techno-
logické zázemí. Zatím toto téma neuzavíráme 
a zvážíme, jakou cestou se vydat dál,« dodala
Jitka Ptošková s tím, že přípravy na obnovu
náměstí jsou momentálně asi ve třetině. 

Odhadované
náklady na proměnu náměstí jsou

20 až 30 milionů. Tak velká investice v do-
bě současné krize nepřichází v úvahu.
Město ale nepřestává pracovat na projek-
tech a stavebních povoleních, aby v mo-
mentě, kde se hospodářská situace zlepší
nebo se objeví vhodné dotace, bylo na
přestavbu vše připraveno.

Pavel ČEMPĚL, Lucie BALCAROVÁ

Studie modernizace náměstí
počítá s úpravou povrchů, 
odpočinkovou zónou i novou
podobou parkovacích míst. 
▼ Architekti představili vodní
prvky ve tvaru »korýtek«. 

▼
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Rekordmanka má stále z jehel respekt

Dobrovolně dávají
to nejcennější

Bezpříspěvkové dárce krve, plaz-
my, destiček nebo krvinek oceňuje
Český červený kříž. Lidí, kteří pra-
videlně navštěvují krevní centra
bez nároku na honorář, si samozřej-
mě váží také město a už čtrnáct let
jim vzdává hold při slavnostním ce-
remoniálu. Letos se uskutečnil 28.
února a uznání se zde dočkalo 34
dárců z Bohumína:

■ Nositelé Zlaté Janského medaile
(40 odběrů): Petr Cigoš, Šárka Folty-
nová, Libor Gábor, Jakub Grycmon,
Jan Havran, Jiří Kolačanský, Karel
Koudelka, Jiří Masek, Vladislav Misko-
wiec, Martin Molinek, Martin Pom-
pa, Luděk Rechberg, Marek Skala, 
Simona Smetanová, Petra Staneková,
Jolana Szostoková, Jaroslav Tataruch,
Ludmila Tkočová, Kamil Tomčík, 
Karel Wybraniec.

■ Nositelé Zlatého kříže III. třídy
(80 odběrů): Otto Hlozák, Klára
Chalupová, Martin Malý, Aleš Mazal,
Josef Ogrocki, Miroslav Piechowicz,
Igor Žák.

■ Nositelé Zlatého kříže II. třídy
(120 odběrů): Rostislav Dobeš, Jiří
Drag, Dimitrov Georgi Dragev, Josef
Vraštil, Kamil Wojnar, Martin Wojnar.

■ Nositelka Zlatého kříže I. třídy
(160 odběrů): Iveta Cigošová.

(red)

Srdce na správném místě má i syn paní
Cigošové. Po dosažení plnoletosti začal také
věnovat krev. »Rozhodl jsem se pro to z vlastní
vůle, ale mamka mi samozřejmě byla inspirací.
Jako teenager jsem ji do krevního centra párkrát
doprovázel a přístup lidí, kteří sem dobrovolně
chodili, mě oslovil,« přiznal vysokoškolák Pe-
tr. Sám to ve svých třiadvaceti letech dotáhl
už na Zlatou Janského medaili.

Iveta a Petr Cigošovi chodí darovat krev
do Krevního centra Fakultní nemocnice
Ostrava. Oba velmi oceňují osobní pří-
stup jeho personálu a příjemné prostředí.

(tch)

Bezpříspěvkové dárcovství krve mají 
u Cigošů v rodině. Životadárnou kapalinu
chodila darovat už matka paní Ivety a poz-
ději její sestra. Současná držitelka nejpres-
tižnějšího ocenění Českého červeného
kříže navázala na rodinnou tradici v polo-
vině 90. let. Přestože navštěvuje krevní
centrum už šestnáct let, stále se nezbavila
jistého strachu z »jehel«. »V dětství jsem se
injekcí bála a dodnes se při odběru pro jistotu
nekoukám na ruku, ale odvracím zrak jiným
směrem. Přece jen je ta jehla o poznání větší
než ta, kterou známe z běžných ordinací,«
svěřila se Iveta Cigošová.

Vlevo Iveta Cigošová (44), která završila ceremoniál na radnici a vysloužila si zde potlesk.
Jako jediná z letošních oceněných dosáhla na nejvyšší metu - Zlatý kříž I. stupně. Vpravo 
nejmladší pokračovatel rodinné dynastie dárců krve Petr Cigoš (23). Foto: Pavel Čempěl 

Z generace na generaci se dědí nejen povolání nebo koníčky. I nezištná pomoc
druhým má často v rodinách pokračovatele v mladším pokolení. Jasně se to

ukázalo při letošním oceňování čestných dárců krve. Potlesk tady sklidila Iveta 
Cigošová (44), jediná držitelka nejvyššího ocenění Zlatého kříže I. třídy, který se 
uděluje za 160 odběrů. Mezi oceněnými byl ale letos ještě jeden dárce téhož jména.
S více než čtyřiceti odběry se ve šlépějích své matky vydal také Petr Cigoš (23).

nogram lidé najdou v měst-
ském ekologickém kalen-
dáři a v Ekologickém
okénku na internetových
stránkách města.

»Do sběrny textilu mohou
lidé odevzdávat nepotřebné
oblečení, lůžkoviny, prostěrad-
la, ručníky, záclony, látky (jen
velké kusy, ne odřezky), pé-
řové a vatové přikrývky, pol-
štáře, deky, spací pytle, obuv.

(Dokončení na str. 11)

V sobotu 24. března tak
vyrazí na osmnáct stano-
viš� pojízdná sběrna a spo-
lu s ní nákladní vozidlo
Diakonie Broumov. Místa
zastávek a časový harmo-

Premiérový svoz se usku-
teční současně se sběrem
nebezpečného odpadu, vy-
řazených elektrospotřebi-
čů a železného šrotu, který
už má mnohaletou tradici.

Šaty, boty či hračky poslouží potřebným
Nepotřebný textil nemusí končit v popelnici. Do bo-

humínských ulic vůbec poprvé vyrazí pojízdná sběrna
šatstva, obuvi a dalších použitých věcí z domácností. 
S nápadem přišlo občanské sdružení Diakonie Brou-
mov, které se této činnosti věnuje i v dalších městech.
Testovací svoz proběhne 24. března.
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Tři dekády ve víru tance

1982 - 30. listopadu soubor
vzniká, tehdy jako pionýrský
oddíl při ZŠ Gottwaldova (dnes
Beneše). Dvacet dívek a jeden
chlapec zajiš�ují v rámci školy
kulturní vystoupení.

1984 - Zakladatelka souboru
Zdeňka Cichá mu dává jméno
Radost. O soubor pečuje pra-
covní kolektiv provozu Kordy
ŽDB.

1985 - Zřizovatelem souboru
se stává Sdružený klub želez-
ničářů.

1986 - Vzniká skupina Impuls
jako pokračování pro děti, kte-
ré prošly souborem Radost.

1988 - Soubor získává svůj prv-
ní pohár za vítězství na soutěži
»Děti, rytmus, tanec« v Brně.

1989 - Obhajoba vítězství tan-
cem »Světelný let«. Od tohoto
roku se drží soubor Radost na

2009 - Juniorská malá skupina
vítězí na mistrovství světa 
v Německu.

2010 - Skupina Impuls slaví
»zlatý double« v show dance -
získává historicky první titul
mistrů Evropy a vzápětí i titul
mistrů světa.

špičce amatérských dětských
tanečních kolektivů.

1990 - Počet členů se rozrostl
na úctyhodných 150.

1992 - Soubor přechází pod
ZV OSŽ ČD Bohumín. 

1995 - Další změna patrona,
soubor přechází pod křídla
města Bohumína a stává se
součástí Kulturní agentury
Radost.

1995 - První účast na mistrov-
ství Evropy. Formace »20.000
mil pod mořem« a »Šeherezá-
da« získávají ve Slovinsku 4. 
a 5. místo.

1996 - Radost už má 200 dětí.

2002 - 2007 - Rok co rok zís-
kává bu	 Radost nebo Im-
puls, nebo oba najednou tituly
mistrů republiky.

2007 - Soubor přechází pod
Dům dětí a mládeže Bohumín.

2011 - Dětský soubor Radost

triumfuje v Polsku a vrací se 

s titulem mistrů světa v jazz

dance.

2012 - Soubor, který navštěvu-

je 100 dětí, slaví své třicátiny.

Zdroj: www.radost-impuls.cz

Radost & Impuls v datech

1988 Představení v už neexistujícím sále bývalé restaurace Astoria.
Býval tam baletní sál se zrcadly, tyčemi a dalším vybavením. Dnes po-
dobný menší sál pro komorní akce vyloženě chybí. Foto: archiv souboru

Začátky souboru byly »pionýrské« ve
smyslu doslovném i přeneseném. Vše, co
tanečníci k fungování potřebují, tehdy
vznikalo díky nadšení všech zúčastněných.
Kostýmy spíchly maminky, z nichž mnohé
si právě kvůli tomu pořizovaly stroje. 
A muzika? Dnešní děti si nedokážou ani
představit, jako složité bylo v 80. letech
získat jen to základní - hudební podklad.

»Potíž byla zejména se zahraničními hity.
Špatně se sháněly a navíc se nemohla prezen-
tovat angličtina. Náš technik tehdy vystříhá-
val z pásků zpívané pasáže a lepil k sobě jen ty
instrumentální. Na tyto zvláštní ›remixy‹ se
pak tančilo,« zavzpomínala Lenka Krčová,
která stojí v čele souboru od jeho prvopo-
čátků. Nejdříve ve volném čase jako in-
struktorka, od poloviny 90. let na plný 

úvazek jako vedoucí a choreografka. Právě
od roku 1995, kdy soubor přešel pod měst-
skou agenturu, začal jeho strmý vzestup.
Přibylo dětí a rapidně šla nahoru i kvalita.
Soubor začal postupně sbírat vavříny, kte-
rých je dnes tolik, že je stěží někdo spočí-
tá. Všem, kteří se na fenomenálním úspě-
chu v minulosti podíleli, je věnován blížící
se koncert »Radost & Impuls slaví 30 let«.

»Snažíme se sehnat všechny bývalé členy,
mnozí te� žijí na různých místech republiky. Hle-
dáme je na Facebooku a podobně a už máme 
odezvu od sto padesáti lidí,« potvrdila Krčová 
a dodala: »Moc se na ně těším. Máme jim za co
děkovat, vždy	 postavili základy mrakodrapu.«

Trojice narozeninových koncertů se 
uskuteční v kině - 24. března v 15 a v 18
hodin, 25. března v 17 hodin. Soubor
předvede nový repertoár, ale opráší i staré
choreografie a provede diváky v tanečním
rytmu uplynulými třemi dekádami.

Pavel ČEMPĚL

V nedávné televizní soutěží se píseň Holky z naší školy stala hitem uplynulého sto-
letí a vstoupila do dějin. Tento šlágr stál pro změnu u zrodu jiné legendy - bohumín-
ské. Přesně před třiceti lety na něj nazkoušeli své úplně první taneční číslo pionýři 
z tehdejší Gottwaldovy školy. Jednadvacetičlenná parta dětí, která našla zálibu v tanci
a pohybu, tím postavila základy dnes světově úspěšnému souboru Radost & Impuls.

2011 Tanec je obecně holčičí kratochvílí. Bohumínskému souboru se ale vždy překvapivě dařilo 
mít ve svém středu nějakého chlapce. Dnes je jím talentovaný Marco Běhal. 

1992 Z rozpustilých dívenek jsou dnes třicát-
nice. Za tuto choreografii »S průšvihem« 
získaly cenu Ministerstva kultury.



Bohumín má svou »Dívku roku 2012«. Stala se jí čtrnáctiletá studentka gymnázia Pavla Konetzná.
Porota ji vybrala z deseti přihlášených soutěžících ve věku od 13 do 15 let. Základní kolo celostátní
postupové soutěže pořádal Dům dětí a mládeže Fontána.

Pavla Konetzná se narodila
ve znamení Raka a její
největší zálibou jsou 
koně. Úzce to souvisí 
i s jejím velkým snem -
chce být veterinářkou.
»Viděla jsem několik minu-
lých ročníků Dívky roku 
a říkala jsem si, že bych to
chtěla zkusit. Byla jsem sice
v průběhu soutěže trochu
nervózní, ale stálo to za to.
Je to super zážitek,« uvedla
Dívka Bohumína roku 2012
krátce po své korunovaci.

Druhé místo porota udělila
čtrnáctileté Haně Grabkové,
žákyni základní školy ve Skře-
čoni. Třetí příčka patří Natálii
Gáborové, čtrnáctileté žákyni
základní školy Čs. armády 
v Novém Bohumíně. Všechny
tři dívky postupují do dalšího
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kola soutěže a budou Bohumín
reprezentovat v takzvaném re-
gionálním castingu, který pro-
běhne 17. března. (luk)

Princezny krásy ze školních lavic

Novopečená Dívka Bohumína
Pavla Konetzná (14) studuje
víceleté gymnázium. Okouzlila
porotu i diváky v sále a získala
navíc také titul Dívka publika.

Kompletní trojka - Pavla Konetzná, Hana Grabková a Natálie Gábo-
rová - postupuje do dalšího kola soutěže. Hana Grabková (první zleva)
se díky elektronickému hlasování stala také Dívkou internetu. 

Foto: Alžběta Dudová

Stovku oslavili šedesátkou. Kdepak, to není chyba. Základ-
ní škola Beneše si letos připomíná 100. výročí založení 

a první ze série dílčích oslav se nesla ve sportovním duchu. Žáci
a děti z mateřinky (i s rodiči) se utkali v běhu do školních scho-
dů. Zdolat jich museli ve dvou patrech rovných šedesát.

Na start druhého ročníku závodu se postavilo 78 závodníků. Ná-
strahy trati z dívek nejrychleji zdolala žákyně 8. třídy Nikol Janos-
zewská s časem 11,31 sekundy. Mezi chlapci kraloval Vojta Pohlodka
ze 6. třídy. Čas 10,53 sekundy mu zajistil také absolutní vítězství.

Páteční odpoledne 24. února bylo na »Benešovce« živo ještě 
z jednoho důvodu. Kromě běhu do schodů se zde také slavnostně 
otevírala nová multimediální učebna. Její vybavení je přizpůsobeno
výuce společensko-vědních předmětů, například dějepisu nebo ob-
čanské výchovy. Učitelé a žáci tady mají k dispozici počítač a projek-
tor s plátnem. K proměně třídy přispěly také nové tématické »ná-
stěnky«. Díky modernizaci, jež si vyžádala 40 tisíc, vznikla na škole
už sedmá odborná učebna. Ta bude současně sloužit i potřebám
kmenové třídy. (tch)
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Běh do školních schodů. Vpravo první test multimediální učebny. Žákyně Radka Fajová představuje svou prezentaci o farnímu kostelu ve Starém Bohumíně.

Běhání po schodech povolenopovoleno



Kdo je připraven, není zaskočen. Profesionální hasiči si pra-
videlně nacvičují nejrůznější modelové situace, které je v praxi
mohou potkat. V zimě je to nejčastěji záchrana osob na vodě 
a zamrzlé hladině. Bohumínská jednotka se s nástrahami nevy-
zpytatelného tajícího ledu vypořádala na Kališově jezeře.

V rámci zimního cvičení si hasiči zkoušeli pohyb po ledu nebo jiš-
tění lanem při záchraně z vody. Trénovali také »propadnutí ledem«,
aby se vžili do pocitů tonoucích a zachraňovaných osob. »Při 
záchranné akci v takových podmínkách záleží na tom, jestli je led měkký
nebo se po něm dá chodit. Na tvrdém ledu se používá žebřík, na měk-
kém nafukovací saně. Ty v případě nutnosti slouží i k evakuaci
samotných hasičů,« sdělil Robert Záhradník z bohumín-
ské jednotky. Dodal, že pokud je led tenký a boří se, 
je zásah mimořádně fyzicky náročný.

Hasiči při cvičení (a pochopitelně i při reálné akci)
používají moderní nepromokavé a zateplené kom-
binézy. Zachraňované osoby ale ničím takovým

nedisponují. Člověk v ledové vodě ztuhne
a není se schopný sám pohybovat. Proto
musí být záchrana tonoucího v zimě
mnohem rychlejší než v jiném ročním
období. Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (90)

Brkoslav je pták s hustým nadýchaným 
opeřením velikosti špačka. Dlouhá pírka hla-
vy vytvářejí vzadu malou chocholku. Pozná-
me ho také podle pestré kresby na letkách 
a krátkého, žlutě lemovaného ocasu. 

Brkoslavové hnízdí v severských lesích. Bě-
hem tuhých zim táhnou na jih a tyto přesuny
mají v některých letech charakter invaze. Ve
střední Evropě se v zimě živí plody nejrůzněj-
ších dřevin, často je zastihneme při požírání bo-
bulí jmelí. V oblibě mají také neočesaná jablka.
Létají rychle a přímočaře jako špačkové. První
hejna k nám přilétají v říjnu a v březnu táhnou
zpátky na sever. V Bohumíně se v zimě objevují
někdy i v centru města, kde posedávají na anté-
nách činžovních domů. Za potravu jim zde slou-
ží jeřabiny. Letos jsem pozoroval pouze jedno
malé hejno v lednu ve Skřečoni. Jiří ŠUHAJ

(Dokončení ze str. 8)
Přijímáme také tašky i plyšové
hračky. Veškeré věci musí být čisté,
suché a zabalené do igelitových pyt-
lů,« vysvětlila Lenka Wienerová
z Diakonie Broumov.

Ve městě jde o první organi-
zovaný sběr textilu touto for-
mou a bude to zároveň jízda tes-
tovací. Podle zájmu občanů pak
radnice vyhodnotí, zda a jak bu-
de projekt pokračovat. Šatstvo,
obuv a další věci lze už nyní 
odevzdávat do sběrného dvora
v areálu BM servisu v Koperní-
kově ulici. Odtud si diakonie
textil na vlastní náklady odváží 
a následně ho třídí. Většina vy-
braných věcí najde využití pro
humanitární účely nebo v prů-
myslu. (tch, luk) 

Šaty, boty či hračky
poslouží potřebným
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Obojživelná nafukovací pomůcka - ve vodě
funguje jako lo�ka, na ledu jako saně.

Skoky z hrany ledu do chladné vody 
si mohou dovolit jen trénovaní hasiči.

Po hlavě do ledové vody

Při cvičení u Kališova jezera 
hasiči trénovali také záchranu 
tonoucího pomocí žebříku.

vody



Napadený dub stával těsně u plotu, 
kolem kterého vede chodník. V asi met-
rové výšce byla vidět otevřená vyhnilá
dutina. Foto: Pavel Čempěl 

a 
ubica Jaroňová
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Prohnilý dub už neohrožuje okolí
Koncerty žáků

Základní umělecká škola po-
řádá koncertní přehrávky žá-
ků. Představí se žáci oborů de-
chové nástroje, violoncello,
housle, kytara, klavír, keyboard
a zpěv. Vystoupí v koncertním
sále školy 12., 13., 14., 15., 19.,
20. a 28. března v 16 hodin, 21.,
26., 29. března v 16.30 hodin 
a 23. března v 16.15 hodin.(red)

Poděkování za péči
Chci tímto poděkovat chi-

rurgickému oddělení a odděle-
ní JIP Bohumínské městské
nemocnice za péči, kterou mi
věnovali během mé hospitali-
zace. Děkuji primáři Tomáši
Sobalíkovi, celému lékařské-
mu týmu a sestřičkám.

Eva BLAŽKOVÁ

Dar němé tváři
Odbor životního prostředí 

a služeb MěÚ děkuje Aloisovi
Pešatovi, který věnoval psí kon-
zervy opuštěným psům z útul-
ku. Je milé, že se i v dnešní ne-
lehké době najdou lidé, kteří
nemyslí jen na sebe. (eli)

Maškarní ples navštívil i klaun
V únoru zorganizovali zaměstnanci mateřinky v Čáslavské ulici

a rodiče tamních dětí maškarní ples v prostorách sálu Bochemie.
S klaunem Hopsalínem se nadšeně vykrucovaly nejen princezny,
různá zvířátka, kovbojové, Indiáni, ale nechyběly tajemné čaro-
dějky či Šmoulové. Fantazii se zde meze nekladly. Na malou chvíli
bujaré veselí utichlo, a to v momentě, kdy klaun začal »čarovat« 
s balonky. Udivené oči malých diváků žasly, jaká zvířátka se dají
vyrobit. Ještě větší radost se objevila na jejich tvářích, když si kaž-
dá maska jeden balonek odnesla domů. Všechny děti i dospělí se
dobře bavili nejen při tanci, ale rovněž při různých soutěžích. Ne-
chyběla tradiční tombola, kde vyhrává každý. Radost z vydařené
akce jsme měli všichni. Samozřejmě nejvíc děti. Už nyní se těšíme
na příští ples.  Text a foto: Jana TMĚJOVÁ

Střední škola Slezské dia-
konie s odloučeným praco-
vištěm ve Starém Bohumíně
zde působí už třetí rok. Má
bezbariérový přístup a učí se
zde žáci se speciálními vzdě-
lávacími potřebami po ukon-
čení základní školy.

Škola je zaměřena na envi-
romentální výchovu (ekologii)
a zahrnuje dva obory - Praktic-

Škola učí děti soběstačnosti

Do vzrostlého dubu na
hřišti za parkem se zařízly pi-
ly. Mohutný strom byl totiž
napadený hnilobou a stával
se nebezpečným pro své 
okolí. Riziko bylo o to větší,
že stál v těsné blízkosti plotu
a chodníku.

»Známky tlení se na kmeni ob-
jevily v asi metrové výšce a hnilo-
ba pokračovala směrem nahoru,«
popsala hendikep stromu 
u-
bica Jaroňová z odboru
životního prostředí a slu-
žeb. Když dřevorubci
dub pokáceli, jeho pařez
byl paradoxně při zemi
zcela neporušený. Neza-
svěcenému kolemjdoucí-
mu, který by spařil jen pa-
řez a ne specificky napa-
dený kmen, by se mohlo
zdát, že tady někdo porazil
strom zdravý. To v tomto
případě ale nehrozí, proto-
že dub byl všem na očích 
a na rozsáhlou hnilobu, a ne-
bezpečí z ní plynoucí, obča-
né sami upozorňovali. (red)

kou školu jednoletou a Prak-
tickou školu dvouletou. Vzdě-
lávání v obou oborech se dá
prodloužit o další dva školní
roky. Žáky vyučujeme praktic-
kým předmětům, které využijí
v běžném životě. Cílem je do-
sáhnout co největší možné mí-
ry samostatnosti a zvládnutí
základních dovedností pro je-
jich budoucnost.

Některé naše výrobky jste už
mohli spatřit na každoroční vý-
stavě Medové dny v Dětmaro-
vicích. Výtvarné práce žáků pra-
videlně vystavujeme i ve staro-
bohumínské kavárně na ná-
městí Svobody v blízkosti školy.

Spokojení žáci i jejich rodiče
jsou pro nás pedagogy tou nej-
lepší odměnou. Přijímací po-
hovory pro školní rok 2012/13
proběhnou 23. dubna. Pro-
hlídku školy si lze dohodnout
telefonicky na číslech 737 219
382, 558 746 618 nebo e-mai-
lem cps.diakonie@tiscali.cz.
Na uvedených kontaktech
vám také rádi poskytneme více
informací.

Iveta KOŠTIALIKOVÁ 

k r á t c e
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Součástí poetického progra-
mu byla beseda s bohumín-
skou básnířkou Dagmar Čížo-
vou. Děti absolvovaly také spe-
ciální workshop s Lucií Seman-
číkovou a Janem Kuchařem
a v závěru městské kolo v reci-
taci. Zúčastnilo se ho 43 školá-
ků ve čtyřech věkových katego-
riích. První dvě umístění z kaž-
dé kategorie postupují do okres-
ního kola, které se koná v so-
botu 24. března v Domě dětí 
a mládeže v Havířově.

VÝSLEDKY:
I. kategorie (2. - 3. třída): 
1. Karolína Wagnerová, ZŠ

Čs. armády; 2. Tereza Mirgo-
vá, ZŠ Beneše.

II. kategorie  (4. - 5. třída):
1. Ondřej Holaschke, Masa-

rykova ZŠ; 2. Ondřej Richter,
ZŠ Čs. armády.

III. kategorie  (6. - 7. třída):
1. Karel Krzyžoszczak, ZŠ

Skřečoň; 2. Lucie Zámečníko-
vá, ZŠ Čs. armády.

IV. kategorie  (8. - 9. třída) :
1. Alžběta Dudová, gymná-

zium; 2. Ondřej Maňák, ZŠ
Beneše.

Lýdie BALCÁRKOVÁ,
DDM Bohumín

Do recitační soutěže se zapojilo
více než čtyřicet školáků. 

Foto: Pavel Čempěl

Městské kolo recitační soutěže

Jako rekvizita posloužilo i auto učitele

Poezie nevymizela a je stále živá! Tento vzkaz vyslali školáci
v Salonu Maryška ve středu 29. února. Stejnojmenné občan-
ské sdružení tam ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Bohumín uspořádalo tématické dopoledne.

Taneční premiéra
souboru Kates

Na velkou premiéru se
chystá taneční soubor Kates
působící pod Domem dětí 
a mládeže Fontána. Poprvé 
v historii pořádá vlastní ta-
neční koncert. 

Asi osmdesát tanečníků od

3 do 20 let vystoupí 16. března

od 15.30 hodin v sále kina.

Kromě odpoledního předsta-

vení pro veřejnost proběhnou

v 9 a 10.30 hodin také koncer-

ty pro školy. 

Předprodej vstupenek pro-

bíhá v hlavní budově DDM.

Rezervace vstupenek na e-ma-

ilu balcarkova.lydie @ddmbo-

humin. cz. (luk)

p o z v á n k a

Až se nám v budoucnu porouchá 
»plechový člen rodiny«, možná

jej svěříme do péče těmto mladým mu-
žům. Řemeslu se sice ještě učí, ale už teď
jim jde práce od ruky. Proto je domov-
ské školy nominovaly jako své reprezen-
tanty do krajské soutěže Autoopravář
junior 2012. Pořadatelství letošního roč-
níku se zhostila bohumínská Střední
škola (SŠ). 

Na severu Moravy je třináct škol, kde se
vyučuje tříletý obor Mechanik opravář mo-
torových vozidel. Jedenáct z nich vyslalo na
soutěž své zástupce, učně posledního roč-
níku. Každé učiliště mohlo nominovat pou-
ze jednoho reprezentanta, takže bylo jasné,
že se do Bohumína sjela elita v oboru.

Prestižní soutěž, kterou místní SŠ pořá-
dala už v letech 2006 a 2009, se skládala
ze tří disciplín. 

V teoretické části se učni prokousávali
počítačovým testem se 120 otázkami. Ve
druhé poznávací pasáži je čekalo osmnáct
stanoviš� s automobilovými součástkami,
které bylo třeba identifikovat a popsat.

»Zaměření otázek je stejné jako u závěreč-
ných zkoušek z oboru. Všichni soutěžící jsou
tře	áci, takže by je žádná neměla zaskočit,«
uvedl Václav Uherek, vedoucí učitel od-
borného výcviku SŠ Bohumín.

»Divácky atraktivnější« část soutěže se
ale odehrávala v dílnách, kde soutěžící
prokazovali praktické dovednosti. Na de-
seti stanovištích je čekala skutečná auta
nebo jejich komponenty.  Budoucí auto-

mechanici museli provést například geo-
metrii kol, vyměnit rozvodový řetěz, zkon-
trolovat brzdovou kapalinu, seřídit světla
nebo rozebrat a zase smontovat bezdušo-
vou pneumatiku. Dříve se žáci učili na sta-
řičkých škodověnkách. Dnes je to ale na
silnicích pestré a autoopravář si musí po-
radit s jakýmkoli typem auta. Proto i na
soutěži byl vozový park různorodý. Za-
stoupeny tady byly moderní vozy, které
stačí »napíchnout« na počítač a ten pro-
vede celou diagnostiku. Soutěžící se ale
museli vypořádat i se simulovanou záva-
dou Škody 120. Jako rekvizitu ji do soutě-
že zapůjčil přímo jeden z učitelů SŠ. Jezdí
v ní denně do práce a nedá na ni dopustit.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

1) V praktické části soutěžící čekalo například seřízení světel. 2) Při teorii museli zvládnout složitý test. 3) Titul »Autoopravář junior 2012« nakonec
zůstal doma. Nejvíce bodů nasbíral Tomáš Wrožyna z pořádající SŠ Bohumín, který zápolí s motorem octavie. Foto: Pavel Čempěl a Josef Wagner
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(Dokončení
z minulého

čísla)

V roce 1927 využila jednota
příhodné situace a získala no-
vé pozemky z majetku hraběte
Larische-Mönnicha v Koper-
níkově ulici u dnešního aqua-
centra. Tím byl položen základ
pro výstavbu nového letního
cvičiště o celkové ploše 1,6
hektaru.

Původní záměr vybudovat
na prostranství velkolepý areál
však byl nad finanční možnosti
jednoty. Byla proto vybudována
pouze závodní dráha, hudební
pavilon se šatnami a sprchami
a několik dřevěných budov.
Plocha cvičiště byla oseta tra-
vou a celý pozemek byl oplo-
cen. Na výstavbě lehkoatletické
dráhy se podíleli všichni čle-
nové Sokola, kteří dobrovolně
pracovali přes tři tisíce hodin.
Výstavba trvala dva roky
(1928 až 1930). Na tehdejší
dobu byla dráha velmi kvalitní
a byla to vůbec první z lehko-
atletických drah v celé tehdejší
Sokolské župě Těšínské Jana
Čapka. Součástí lehkoatletic-
kého hřiště bylo rozběžiště 
a doskočiště pro skok do dálky
i do výšky a prostor pro vrh
koulí a tyčí. 28. června 1931 se
konalo na tomto novém cvičiš-
ti první veřejné vystoupení.
Vedle obvyklých prostných by-
ly do programu poprvé zařaze-
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p o z v á n k a

92. výročí TJ Sokol Bohumín
ny i lehkoatletické disciplíny.
Toto veřejné vystoupení vstou-
pilo do historie i tím, že došlo
ke spojení tradiční sokolské
tělovýchovy s netradičními
sporty v harmonický celek ja-
ko důkaz všestrannosti v so-
kolské výchově. Za zmínku

rovněž stojí, že v roce 1932,
který byl rokem IX. všesokol-
ského sletu a rokem 100. výro-
čí narození Miroslava Tyrše,
byla na cvičišti vysazena »Tyr-
šova lípa«. Stalo se tak 28. října
1932 a celou událost připomí-

nala pamětní deska, která byla
zničena na sklonku 40. let.

Po úplném dokončení výstav-
by cvičiště u bývalé vodárenské
věže vyvstala otázka, jak naložit
se starším cvičištěm v centru
města. Proto se na jaře 1933 se-
šli členové výboru, kteří roz-

brzy přinášet velmi slušné zisky,
což byl podnět k přistavění res-
tauračních a společenských
místností, aby jednota měla
prostor pro konání schůzí, kul-
turních a společenských akcí.
Tato sokolská restaurace Na
Kuželně byla vystavěna v krát-

hodli, že nejlepším řešením bu-
de postavit na cvičišti kuželnu.
Členové výboru stavbu vlastními
prostředky nejen financovali,
ale také na stavbě pracovali.
Kuželna byla slavnostně otevřena
1. července 1933. Herna začala

kém čase na přelomu roku
1934/1935. V zahradě pak byly
provedeny terénní úpravy a vy-
sázeny kaštany. Celý areál je ke
sportovním a společenským 
účelům využíván dodnes. 

Zuzana MALÉŘOVÁ

Proslulý areál Na Kuželně dodnes využívají především
vyznavači kolektivních sportů. V sezoně se tady často
hraje florbal nebo volejbal. Foto: Ervín Hudler 

Termínová listina FK Bohumín - 1. pololetí 2012
■ Muži A Krajský přebor (hřiště za parkem)

25.3.   15.00 FK Bohumín - TJ Janovice
15.4.   15.30 FK Bohumín - BFK Frýdlant n. O.           
29.4.   16.00 FK Bohumín - TJ Hradec n. Moravicí   
13.5.   16.30 FK Bohumín - IRP Český Těšín
16.5.   17.00 FK Bohumín - TJ Háj ve Slezsku
27.5.   17.00 FK Bohumín - SK Dětmarovice   
10.6.   17.00  FK Bohumín - SC Pustá Polom  

■ Muži B Okresní přebor (hřiště ve Vrbici)
31.3. 15.30   FK Bohumín B - Slavoj Rychvald             
8.4. 15.30 FK Bohumín B - Sn.Orlová

22.4. 16.00 FK Bohumín B - ČSAD Havířov 
6.5.   16.30 FK Bohumín B - Baník Rychvald

20.5. 17.00 FK Bohumín B - B.F.Orlová
9.6. 17.00 FK Bohumín B - Sokol Věřňovice        

■ Dorost Krajská soutěž (hřiště za parkem)       
24.3. 11.00 FK Bohumín - Baník Albrechtice
14.4.   11.00 FK Bohumín - TJ DURMAN St. Město
28.4.   11.00 FK Bohumín - SK Beskyd Frenštát p. R.
12.5.   11.00 FK Bohumín - FC Kopřivnice
26.5.   11.00 FK Bohumín - TJ Petřvald
9.6.   11.00 FK Bohumín - Internacionál Petrovice     

■ Starší žáci Okresní přebor (hřiště za parkem)
15.4. 13.30 FK Bohumín - FK Těrlicko 

■ Mladší žáci Okresní přebor (hřiště za parkem)
7.4. 9.00 FK Bohumín A - SK Stonava          
7.4. 11.00 FK Bohumín B - SK Dětmarovice

14.4. 9.00 FK Bohumín B - Viktorie Bohumín
21.4. 9.00 FK Bohumín A - FK Bohumín B          
29.4. 14.00 FK Bohumín A - Viktorie Bohumín
5.5.  9.00 FK Bohumín A - SK Dětmarovice
5.5.  11.00 FK Bohumín B - Sn Horní Žukov 

19.5. 9.00 FK Bohumín A - Sn Horní Žukov 
19.5. 15.00 Viktorie Bohumín - FK Bohumín B
27.5. 15.00 FK Bohumín B - FK Bohumín A
2.6. 9.00 FK Bohumín B - SK Stonava
2.6.  15.00 Viktorie Bohumín - FK Bohumín A

■ Starší přípravka Okresní přebor
12.4. 16.00FK Bohumín - Internacionál Petrovice        

26.4. 16.30 FK Bohumín - Slávia Orlová B
10.5. 17.00 FK Bohumín - Slávia Orlová A 
24.5 17.00 FK Bohumín - TJ Petřvald              

Termíny a místa utkání se můžou změnit! (red)

Městské kolo
v aerobiku

ZŠ Beneše pořádá 21. břez-
na v tělocvičně školy soutěž 
v aerobiku pro žáky prvního
stupně. Děti z 1. tříd startují 
v 10 hodin, 2. a 3. tříd v 10.35
hodin,  4. a 5. tříd v 11.20 ho-
din. V každé kategorii může za
školu bojovat maximálně šest
soutěžících. S sebou něco k pi-
tí, cvičební úbor, pevnou obuv
a dobrou náladu. Novinkou je
soutěž o nejsympatičtějšího
cvičence nebo cvičenku. Roz-
hodne úsměv, projev, cvičební
zápal i vzhled. Bližší informace
na e-mailu simonazdvomkova
@seznam.cz nebo telefonu
607 956 096. (siz)
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Mladí vzpěrači bodovali v Košicích

NABÍZÍME PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ,
rychle a diskrétně. Pracuji pro jednu
finanční společnost a jsem opráv-
něna k uzavírání smluv. Volejte
nebo pište SMS 725 617 816.

REALITY
● Koupím byt v Boh., pří-

padné dluhy uhradím, serióz-
ně. ✆ 736 228 883. 

● Koupím byt v Bohumíně.
✆ 733 522 717.

● Prodám dvougenerační
dům 2 x 4+1 + příslušenství,
celkem 370 m2. Dům je čás-
tečně podsklepen. Garáž, tera-
sa, zahrada 1200 m. Každá byt.
jednotka má samostatný
vchod. ✆ 739 456 723.

● Prodám finský domek
v Rychvaldě. ✆ 724 201 521.

● Prodám byt 5+1 v os. vl.
po celkové rek. K bytu je velká
garáž a zahrada. Cena
1.840.000 Kč. ✆ 775 336 633.

● Prodám druž. byt 2+1,
ul. Kostelní, 4p/5, balkon,
sklep, výtah, 62 m2, plast. 
okna, zateplení. Cena doho-
dou. ✆ 737 166 283.

● Prodám dr. byt 3+1 v Bo-
humíně u parku, částečně po
rek., pl. podlahy, nová kuchy-
ně, měsíční platby vč. inkasa
do 5000 Kč. ✆ 603 358 501.

ř á d k o v á  i n z e r c e

● Prodám byt 1+1 v Bohu-
míně. ✆ 606 710 464.

● Prodám dr. byty 0+1 s lo-
džií a 1+1 53m2, levně, Boh.
✆ 736 228 883.

● Pronajmu nebo prodám
dr. byt 2+kk - novostavba ve
Starém Bohumíně. Nastěho-
vání ihned. ✆ 725 685 070.

● Prodám řadovou garáž
v Trnkové ulici. ✆ 775 042 025.

● Prodám garáž v Drátov-
nách. Cena 75.000 Kč. ✆ 725
869 154.

● Prodám (případně prona-
jmu) pěknou garáž v Mírové
ulici. ✆ 731 652 782.

SLUŽBY
● Provádíme pokládku

plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky.
✆ 604 265 861.

● NEPEČTE - NAPEČU
VÁM! Cukroví, dorty, po celý
rok. Super kvalita i cena. 
✆ 737 856 868. 

25. února proběhla v Košicích XXX. Grand prix ve vzpírání.
Startovalo zde celkem 33 mladých vzpěračů (z Česka, Polska,
Slovenska a Maďarska. Českou republiku reprezentovalo pět
vzpěračů klubu Bonatrans Bohumín a vůbec si nevedli špatně. 

Mladí vzpěrači z Bohumína a Lud-
geřovic na Grand prix Košice 2012.

Žádný nájemce o objekty ve Vrbici neprojevil zájem. 

Po nájezdech barbarů byly odsouzeny k demolici. Foto: Pavel Čempěl

O domy měli 
zájem jen lapkové

České dráhy, přesněji
Regionální správa majet-
ku (RSM) Olomouc, ne-
chala ve Vrbici odstranit
dva objekty (viz foto dole).

Budovy, které stávaly
poblíž ulice Pod Valem,
sloužily jako tra�ový okr-
sek. Byly udržované a ješ-
tě v 90. letech prošly re-
konstrukcí. Jenže v roce
2007 osiřely, když se pra-
covníci přestěhovali do
nových prostor blíže cent-
ru města. České dráhy se
pak snažily budovy pronaj-
mout, ale nikdo o ně nestál.
Dostaly se ale bohužel do
centra zájmu zlodějů kovů
a dalšího materiálu. Lap-
kové objekty vyrabovali,
zdevastovali a odsoudili 
k zániku. RSM nakonec
po dohodě s městem ne-
chalo oba domečky srov-
nat se zemí. (red)

● Výsledky žáků do 14 let:
Do 45 kg - 5. místo Matěj

Madlé (trh 21 kg, nadhoz 22
kg, dvojboj 43 kg). 

Do 56 kg - 1. místo Ondřej
Tchurz (trh 44 kg , nadhoz 53
kg, dvojboj 97 kg) a 3. místo
Mirek Hrtánek (trh 19 kg, nad-
hoz 22 kg, dvojboj 41 kg).

Do 60 kg - 3. místo Domi-
nik Krosčen (trh 47 kg, nad-
hoz 55 kg, dvojboj 102 kg). 

● Výsledky juniorů do 17 let
(startovali bez rozdílů vah):

10. místo Michal Návrat
(trh 65 kg, nadhoz 77 kg,
dvojboj 142 kg)

V soutěži družstev skončilo
české družstvo na 5. místě z 10
startujících. Všichni chlapci si
vytvořili nové osobní rekordy
a dobře reprezentovali repub-
liku i domovské město. 

Text a foto: Oldřich TCHURZ

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: www.petr.nevyjel.sweb.cz 

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

Tryscolor s.r.o.
735 71 Dětmarovice, čp. 1243

HLEDÁME 
PRACOVNÍKY 
NA PRÁCE:

● elektro práce doma i v zahraničí
● pomocné práce ve stavebnictví
● zednické práce
● malířské a natěračské práce

KONTAKT: ✆ 606 025 009
tryscolor@volny.cz 
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Vzpomínky - úmrtí

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

12. března 

vzpomeneme nedožité

90. narozeniny 

pana Rudolfa
MRÁZKA 
z Bohumína.

�
S láskou vzpomínají 

dcera Radka s rodinou 

a syn Vlastimil s rodinou.

Jen svíci hořící a krásnou
kytici ti na hrob 

můžeme dát, s láskou 
a slzami v očích 

na tebe vzpomínat.

12. března 

si připomeneme 

nedožité 85. narozeniny 

pana Ladislava HAVLÍKA.

Zároveň 21. května vzpomeneme 

7. výročí jeho úmrtí. 

S úctou a láskou stále vzpomíná 

manželka.

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

ten nikdy nezapomene.

7. března uplyne 

16 let od úmrtí 

pana Petra
HÄRINGA.

�
A zároveň 

25. června 

uplynou 2 roky 

od úmrtí 

jeho maminky 

paní Heleny
ČEČETKOVÉ.

�
S láskou a úctou 

vzpomíná 

manželka a snacha.

Odešel cestou, kterou
musí každý jít sám,

jen smutnou vzpomínku
zanechal nám.

19. března 

vzpomeneme 

7. smutné výročí, kdy

nás opustil můj manžel

pan Jiří SUCHORA.

�
S láskou vzpomíná manželka Ludmila 

s rodinou.

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene. 

Kdo tě měl rád, ten nikdy
nezapomene.

20. března 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

milovaného manžela,

tatínka, tchána, 

dědečka, švagra a strýce 

pana Mgr. Mendise TACHIRA. 
S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Věra, dcera Petra 

a syn Kamil s rodinami.

Naposledy jsme 
se rozloučili
Jaromír Klos * 1952 ze Skřečoně

Erich Kica * 1940 z Bohumína

Anna Rechtorisová * 1942 z Bohumína

Oto Franek * 1953 ze Skřečoně

Oto Koch * 1941 z Bohumína

Martin Klus * 1981 z Bohumína

František Kochanek * 1932 z Vrbice

Erika Kotová * 1936 z Bohumína

Lubomír Vžentek * 1927 ze Záblatí

Zdeňka Štěrbová * 1960 ze Záblatí

Jan Ogrodzky * 1937 ze Záblatí

Bronislav Janoszowski * 1938 
z Bohumína

Zdeněk Pavlas * 1931 ze Starého 
Bohumína

Zdenka Hirešová * 1936 ze Záblatí

Jan Vykydal * 1922 z Bohumína

Gašpar Kúdel * 1931 ze Skřečoně

Jiří Adamczyk * 1941 z Bohumína

Anna Dynamusová * 1939 z Bohumína

Václav Píštěk * 1942 z Bohumína

Oto Bortlík * 1924 ze Skřečoně

(mat)

Blahopřání - jubilea

16. března oslaví 

životní jubileum 

paní Jarmila
WOLKOVÁ.

Hodně štěstí a zdraví

do dalších let přejí

manžel Mirek, rodiče

Bedřich a Zdeňka

Sikorovi, syn Luděk s manželkou Petrou

a vnučkami Adélkou a Emičkou, 

syn Radek s manželkou Martinou 

a vnoučaty Tomáškem a Kačenkou,

Stáňa a Maruška Kolesárovi, Miloš 

a Anička Sittkovi a Kája s rodinou.

12. března oslaví 

své krásné životní jubileum 100 let 

paní Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrbice.

Hodně zdraví 

a životního elánu

do dalších let přejí

dcera Helena, 

vnučka Zdeňka 

s rodinou a vnuk

Radomír s rodinou.

Své ANO si řekli
Július Gábor a Amalia Vítková, 
oba z Bohumína;

Michal Lotecki z Dolní Lutyně 
a Zuzana Árvayová z Orlové;

Leo Szostok a Jarmila Čimborová, 
oba z Bohumína;

Vladimír Srch z Bohumína 
a Ráchel Grulichová z Havířova;

René Světlík a Nikol Punčevová, 
oba z Bohumína;

Jakub Petráš a Ta�ána Wróblová, 
oba z Bohumína. (mat)

Ochota a vstřícnost
Chtěl bych velmi poděkovat majiteli 

i personálu malého železářství ve Štefáni-
kově ulici. Praskl mi starý rošt v kotli na
tuhá paliva a marně jsem sháněl náhradu.
Tento starý typ roštu ale nikde neměli 
a odevšad jsem odcházel s nepořízenou.
Až ve zmíněném železářství mi řekli, že se
jej pokusí sehnat. O čtyři dny později mi
skutečně zavolali, že si mohu pro rošt při-
jít. Moc si tohoto přístupu vážím a dávám
jej za vzor všem soukromníkům.

Svatopluk STÁŇA

p í š e t e  n á m



17Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz
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Autor: 
Jan Šula
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1. DÍL
TAJENKY
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k vyšívání
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MĚŘENÍ 
OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitemetrií

ZDARMA.
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studenská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

VŠECHNA VYŠETŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ V AMBULANCI
NA POČKÁNÍ, BEZ ŽÁDNÉ OBJEDNACÍ DOBY!

MUDr. Boris Milberger

KONTAKT: Tel./Fax : 596 013 544, tel.: 595 534 565
Mobil: 774 416 439 Email: milb@seznam.cz 

NEPODCEŇUJTE PREVENCI
OSTEOPOROZY!

Osteoporoza či tzv. »řídnutí kostí« je
velmi zákeřná a »tichá nemoc«, která
se může poprvé projevit až téměř 
fatálně - zlomeninou obratle, zápěstí
nebo krčku stehenní kosti. Postihuje
stále větší procento populace - v Čes-
ké republice je to asi 600 tisíc lidí. 

www.neurologicka-ambulance-bohumin.cz

POTŘEBUJE PŮJČIT?
Volejte kdykoliv 733 599 477.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 8. DO 25. BŘEZNA

KAM V BOHUMÍNĚ?
P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w . k 3 b o h u m i n . c z

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

✆ 596 012 124

DIVADLO
■ 18.3. v 10 hodin KRÁLOVNA K SEŽRÁNÍ. Divadelní
pohádka současného polského dramatika Macieje Woj-
tyszka v podání divadla Silesia. Sál kina, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz, 
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ Do 16.3. od 13 hodin (mimo středu) BOJUJEME 
O NOC S ANDERSENEM. Kdo získá nejvíce bodů při vě-
domostních kvízech, zajistí si nocování v knihovně na
konci března. Dětské oddělení knihovny.
■ Od 12. do 16.3. ve 13 hodin KERAMICKÉ TVOŘENÍ.
Výroba ozdob ze samotvrdnoucí hmoty. Dětské odděle-
ní knihovny.
■ 22.3. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Hledáme
skrytý škrob v potravinách. Dětské oddělení knihovny.

VÝSTAVY
■ Od 1.3. MARAT/SADE. Výstava fotografií Radovana
Šťastného k divadelní inscenaci »Marat/Sade« Národ-
ního divadla Moravskoslezského. Foyer kina.

■ Do 31.3. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMO-
ŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Výstava hasičů z Kopytova.
Galerie knihovny.
■ 17.3. v 10 hodin KREATIVNÍ SVĚT. Prodejní výstava
ruční a řemeslnické tvorby, dílničky pro děti i dospělé.
Foyer kina.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY
■ 9.3. od 17 hodin EXPEDIČNÍ KAMERA. Filmový festi-
val nejlepších outdoorových filmů uplynulé sezony.
Přednášková místnost knihovny, 50 Kč.

17.10 NEJDELŠÍ CESTA (Pěšky v Číně)

17.15 VE VLČÍ KŮŽI PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA
(Na koni z Mongolska)

18.00 ODKUD NENÍ NÁVRATU (Horolezci v Tibetu)

18.45 PARAGLIDING A JEHO MOŽNOSTI. Přednáška
Kamila Konečného ze Studentské školy 
paraglidingu v Ostravě.

19.30 MAZUNGU (Sjezd řeky Kongo)

20.30 LIFE CYCLES (Film o horských kolech)

21.10 CO SE STALO NA OSTROVĚ PAM
(Lezení na stěně v Grónsku)

21.40 ULITBA GANÉŠOVI
22.00 PROJEKCE BONUSOVÝCH FILMŮ JUMP

Součástí doprovodného programu je v březnu výstava
knih zaměřená na outdoorové sporty a přírodu a výsta-
va fotografií bohumínského horolezce a cestovatele
Petra Piechowicze.

■ 22.3. v 17 hodin POSELSTVÍ TAROTU. O využití 
a uplatnění tarotových karet v běžném životě bude vy-
právět Adriana Maslančíková. Přednášková místnost
knihovny, 30 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 8.3. v 19 hodin SIGNÁL. Film Česko (Drama / Kome-
die), 2011, 100 minut, přístupný od 12 let, 100 Kč.
■ 9. a 10.3. v 18 hodin ZKRAT. Film USA (Akční / Thril-
ler), 2011, titulky, přístupný od 15 let, 90 Kč.
■ 9. a 10.3. v 20 hodin MEZI VLKY. Film USA, Kanada
(Akční / Drama / Dobrodružný), 2012, titulky, přístup-
ný od 12 let, 90 Kč.
■ 11.3. v 10 hodin MODRÝ TYGR. Film Česko (Pro děti
/ Rodinný), 2011, 90 minut, přístupný, 80 Kč.
■ 11.3. v 19 hodin LÁSKA JE LÁSKA. Film Česko (Ko-
medie / Drama), 2012, 108 minut, přístupný, 80 Kč.
■ 14.3. v 9 hodin LIDICE. Film Česko, Polsko (Drama /
Válečný), 2011, 126 minut, 50 Kč (FK pro seniory).
■ 15.3. v 19 hodin a 16.3. ve 20.15 hodin PROBUDÍM
SE VČERA. Film Česko (Komedie / Sci-Fi), 2011, 120
minut, přístupný, 90 Kč.
■ 16.3. v 18 hodin a 17.3.v 16.30 hodin LORAX. Ani-
movaný film USA (Pro děti / Rodinný), 3D, 2012, 94
minut, dabing, přístupný, 130 Kč.
■ 17. a 18.3. v 19 hodin GHOST RIDER 2. Film USA,
Spojené arabské emiráty (Akční / Fantasy), 3D, 2011,
95 minut titulky, přístupný od 15 let, 155 Kč.
■ 18.3. v 16.30 hodin a 19.3. v 19 hodin ČTYŘI
SLUNCE. Film Česko (Drama / Komedie), 2012, 90 mi-
nut, přístupný, 100 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ Každé pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Pro seniory
a méně pohyblivé osoby, předcvičuje Anička Balcárková.
■ 9.3. v 18 hodin POPDIUM. Další díl mládežnické
talkshow, tentokrát s vyhodnocením dopisové akce
Pošli to dál. 
■ 17.3. v 16 hodin ČAJKA. Originální čajovna s hos-
tem, lékařem Davidem Polednikem. Beseda na téma 
Stvoření a evoluce začíná v 18 hodin. 

VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST 
ALMA MATER

✆ 608 608 955, 608 975 161 
www.almamater.cz, info@almamater.cz

■ 15.3. v 17 hodin ZPÍVANÉ MAŇÁKOVO POHLAZENÍ.
Terapie povídáním a zpíváním s kytarou. 
■ 22.3. v 17.30 hodin MEDITACE S RENÁTKOU
BITTOVOU.
Na akce je vhodná telefonická rezervace.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz,✆ 604 800 100,

604 388 853 (herna)

■ Každé úterý v 15.30 hodin HRAJEME SI NA ŠKOLU.
Hravá příprava budoucích školáků.

■ Každou středu od 8 hodin ŠKOLIČKA PRO
NEJMENŠÍ. Nácvik na pobyt v mateřské škole. 
■ 15.3. ve 14.30 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. Jarní
tématika.
■ 15.3. v 15.30 hodin VÝCHOVA S LÁSKOU A RO-
ZUMEM. Seminář pro rodiče dětí od 0 do 3 let. 
■ 21.3. BABI, DĚDO POJĎTE S NÁMI. Kulturní akce 
s programem pro všechny generace. .
■ 22.3. v 15.30 hodin PÉČE O DĚTSKÝ CHRUP. Semi-
nář pro rodiče dětí od 0 do 3 let. 

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ

slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz,
✆ 604 999 147

■ Každé pondělí v 18 hodin a čtvrtek v 17 hodin
PILATES. 
■ Každý čtvrtek v 18 hodin PILATES PRO SENIORKY.
Cvičení probíhají v tělocvičně ZŠ Beneše u PZKO (Beník).

SPORT

■ 25.3. v 15 hodin FK BOHUMÍN - TJ JANOVICE. Fot-
bal, muži A, krajský přebor, hřiště za parkem.
■ 12.3. v 19.30 hodin TJ BOHUMÍN - ČEŠKÝ TĚŠÍN. 
Ligová soutěž v basketbalu, tělocvična DDM.
■ Každou neděli v 10 hodin ABY ZADNICE NEZMĚKLA.
Seriál zimních cyklovýletů, sraz na nám. T.G.M. 
■ ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin velká
tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna 
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz. 
■ ZUMBA FITNESS. Každou neděli v 18 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín, každé úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia. 
■ ZUMBA TONING. Každý čtvrtek v 19 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín. www.zumbabohumin.cz.
■ AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé každé pondělí
v 18 hodin a každou středu v 19 hodin, pro děti každé
pondělí v 17 hodin a každou středu v 17.45 hodin.
Tělocvična ZŠ Skřečoň, ✆ 606 903 505.
■ AEROBIC S VĚRKOU. Každý čtvrtek od 18 hodin 
v Domě dětí a mládeže Fontána.

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 12 - 21 hodin
pátek: 12 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin 

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218, ✆ 596 016 530, 
777 707 782, www. bospor.info

■ PROVOZNÍ DOBA:
Veřejné bruslení středa 16.00 - 17.30 hodin

sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě sobota 17.45 - 19.15 hodin
V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna bruslí.

Pronájem ledové plochy na objednávku ✆✆  777 707 783.



▲ Nově objevené jeskynní vstupy nad jeze-
rem Isvatnet. Vstupní prostora do jeskyně 
R 4.1 ponorová část. Foto: Josef Wagner

OOKKOO

Seriál vyprávění speleologů o zážitcích z loňské cesty do Norska píše Josef Wagner

(Pokračování z minulého čísla)
Večer dosahujeme nejkrajnějšího bodu

ostrovů Vesterály do rybářské vesnice
Nyksund. Tady už vede jen hliněná cesta,
ale návštěva stojí za to. Bývalá rybářská
vesnice leží na malém ostrově spojeném 
s pevninou krátkým mostem. Dnes je již
rybáři opuštěná, ale přístav, domy rybářů,
budovy na zpracování ryb, to vše zůstalo 
a dnes jsou některé restaurovány a slouží
jako restaurace nebo penziony pro turisty.
Je to ale daleko od civilizace a je zde chlad-
no, tak tady mnoho návštěvníků nebývá.
Celá vesnice působí až hororovým doj-
mem a dnešní těžké olověné mraky, mlha
a déš� vše umocňují.

Byli jsme tady už v roce 2003, kdy byla
vesnice zcela opuštěná, a tak vidíme, že se
tady mnohé změnilo. Většina stavení však
chátrá, nebo je divoce obývána různými
dobrodruhy či umělci. V jednom z domů
vidíme nějakou sochařskou dílnu a na do-
mech dokonce plakáty, že zde za několik
týdnů proběhne hudební festival. Přemýš-
líme nad tím, jestli sem kromě kapel dorazí
i nějací diváci. No, třeba se mýlíme.

K noclehu využíváme nám dobře známé
místo před vjezdem na ostrov. Tady pře-
chází pevnina úzkou šíji v další poloostrov,
který spadá do moře kolmými skalními stě-
nami. Hned ráno vyrážíme na obhlídku to-
hoto skalního terénu a za chvíli v pobřež-
ních skalách objevujeme několik abrazních
jeskyní. Takovýchto jeskyní jsou na pobře-
ží desítky a ústí přímo do moře. Jejich prů-
zkum bez použití člunu by byl dosti složitý.

Loučíme se s Nyksundem a za deště vy-
rážíme napříč Vesterálskými ostrovy směr
Lofoty. Projet  Vesterály ale není jednodu-
ché. Na každém úseku vás překvapí jeho
horské masivy, které vysoko vystupují pří-
mo z mořské hladiny úžasnými abrazními 
a ledovcovými tvary, skalními jehlami, ost-
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Večer pokračujeme v přepravě směr Lofo-
ty po trase Vesterallen - Hovden - Sortland
po silnici 822 až na trajekt z Kaljord do Ha-
noyvika. Vylo	ujeme se pozdě v noci a hle-
dáme vhodné místo k přenocování. Na Lo-
fotech je řada kempů, turistických chat, ale
místo k volnému táboření zde snad neexis-
tuje. Zastavujeme proto na malém odstav-
ném parkovišti u silnice  a noc trávíme pod
celtovým přístřeškem nataženým ze střechy
mikrobusu. (Pokračování příště)

Nejlepší outdoorové filmy minulé sezony
Knihovna K3 bude 9. břez-

na plná adrenalinu. Filmový
festival představí prestižní
outdoorové snímky a před-
nášku o paraglidingu. V břez-
nu proběhne také výstava 
fotografií bohumínského
horolezce Petra Piechowicze
a tématická expozice knih.

Filmový festival Expediční
kamera je celovečerní promí-
tání filmů o dobrodružství, di-
voké přírodě, extrémních zá-
žitcích i sportech. V přednáš-
kové místnosti knihovny divá-

ci shlédnou sedm nejlepších
outdoorových filmů uplynulé
sezony. Jde o vítězné a výběro-
vé filmy z Mezinárodního ho-
rolezeckého festivalu v Tepli-
cích nad Metují, který má
šestadvacetiletou tradici.

Součástí festivalu bude také
přednáška »Paragliding a jeho
možnosti« Kamila Konečného
ze Studentské školy paragli-
dingu v Ostravě. Škola vznikla
na počátku 90. let a působí
převážně v Beskydech. Časový
harmonogram festivalu najde-
te na straně 19. (kab)
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rými štíty s téměř kolmými stěnami. Na
mnohých z nich ještě nestanula lidská
noha a přímo lákají k výstupu. A tak
snad co kilometr zastavujeme a alespoň
obdivujeme přírodní scenérie. Tady by
se klidně mohly natáčet scény z Marsu,
Himalájí, z pohádkové říše skřetů...


