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Příští OKO 

vyjde 
18. listopadu 

uzávěrka
10. 11.

číslo

Nemotejte se mezi auty,
je tu cyklostezka str. 7

Kočování mladých 
tanečníků skončilo, 
jsou ve svém str. 8

Obrazy s vůní dubů, 
javorů a topolů str. 11

Písničkáře Wabiho 
Ryvolu nepřekoná ani 
Jaromír Nohavica str. 12

Skřečoňský rondel už je
plně funkční, ale rodil 
se v bolestech str. 3

Soutěžním kvízem 
do tajů přírody str. 6

Ustavující zasedání
nového městského 
zastupitelstva

10. listopadu v 15 hodin
proběhne ve velké zaseda-
cí síni číslo 230 v prvním
patře radnice slavnostní
ustavující zasedání měst-
ského zastupitelstva. 

Zastupitelstvo je třiadva-
cetičlenné. 17 zastupitelů
bylo zvoleno za ČSSD, tři
za ODS, dva za KSČM a je-
den za TOP 09. Zastupitelé
složí 10. listopadu slib a poté
ze svého středu zvolí staros-
tu a členy rady. Slavnostní
zasedání je veřejně přístupné
a sledovat ho můžete také 
z pohodlí svého domova 
u televizních obrazovek.
Přímý přenos ze zasedací 
síně jako již tradičně zpro-
středkuje Televizní informač-
ní kanál Bohumín. (red)

okořenil náš soubor ziskem dalších medailí. Malá dospělácká for-
mace »Osud« skončila na druhém místě a stříbrný kov vybojoval
v sólové kategorii i tanečník Marco Běhal. Tomu jen o vlásek unik-
la další medaile. V duetu s Katrin Cvinerovou nakonec obsadil hez-
ké čtvrté místo. Hned po návratu novopečených mistrů Evropy se
na náměstí slavilo. Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Začarovaná kauza se táhne už dva roky
a řešení je v nedohlednu

Návrh přestavby domů číslo 315
a 316 v ulici Petra Cingra 
vypadal velmi slibně, bohužel 
zůstal jen na papíře. 

Bublina splaskla. Zůstaly
jen návrhy, sice velmi hezké,
ale pouze na papíře. Ve sku-
tečnosti vypadá dvojice do-
mů v ulici Petra Cingra přes-
ně tak, jak je před dvěma lety
opustil poslední nájemník.
Vlastně ne. Místo rekon-
strukce na moderní bydlení,
kterou sliboval soukromý 
investor, domy ještě více
zchátraly a dílo zkázy dokona-
li rabující pobertové z okolí. 
A městu došla trpělivost. 

Zatímco většinu vybydle-
ných, ale opravitelných domů
se město snaží rekonstruovat
vlastními prostředky, v přípa-
dě dvou nemovitostí v »Cing-
rovce« dostali šanci soukromí
investoři. Zájem projevili tři,
ale k výběrovému řízení se do-

stavil jediný. Pražská společ-
nost Orchid reality domy vyli-
citovala za 1,9 milionu. »Do-
hodli jsme se na budoucí kupní
smlouvě, ale po dobu přestavby
měla mít domy pouze v nájmu,«

uvedla vedoucí majetkového
odboru Eva Drdová. V Bohu-
míně je to standardní postup 
a jakási pojistka, že firma pře-
stavbu skutečně provede. 

(Dokončení na str. 3)

Triumfální návrat mistrů Evropy

Taneční soubor Impuls je mistrem 
Evropy! Historicky první evropské

zlato vybojoval 31. října v maďarské Pécsi.
V konkurenci patnácti set tanečníků z patnácti

zemí slavila v disciplíně show dance největší úspěch impulsácká
velká formace »Galileo«. S jídlem roste chu�, a tak ceněný titul 
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Kanalizace v Pudlově a Vrbici bude mít 11 kilometrů

Výměna řidičských průkazů

»Momentálně výstavbu kana-
lizace projekčně připravujeme.
Odhadované náklady jsou ale
příliš vysoké, takže není ještě ur-
čen pevný termín její realizace.
Příští rok se rozhodně stavět ne-
bude, v rozpočtu města se s tím
nepočítá,« uvedla vedoucí odbo-

ru rozvoje a investic Jitka
Ptošková.

Spádová kanalizace bude mít
přes sedm kilometrů a tlaková
téměř čtyři kilometry. Spolu s ní
by mělo vyrůst osm přečerpáva-
cích stanic. Tři podél Vrbické
ulice ve Vrbici a pět v pudlov-

ských ulicích Dukelská, Ostrav-
ská, Rolnická, Na Chalupách 
a Partyzánská.

»Zatím žádáme o územní roz-
hodnutí a stavební povolení bude
mít město příští rok. Na výstavbu
se budeme snažit získat dotaci, 
a proto musí být projekt připra-
ven. Ve chvíli, kdy některé minis-
terstvo či Evropská unie vypíše
dotační titul, u něhož bychom
splňovali podmínky, budeme při-
praveni podat žádost a případnou

dotaci tak získat.« dodala Ptoš-
ková s tím, že v Bohumíně exi-
stuje několik takových kanali-
začních projektů, které město
zatím z finančních důvodů ješ-
tě nezrealizovalo. Na mnoha
místech navíc město řeší stej-
ný problém s pozemky jako 
u protipovodňových hrází. Je-
jich vlastníci totiž nesouhlasí 
s vedením kanalizace přes je-
jich parcely.

Lucie BALCAROVÁ

Devadesát milionů. To jsou zatím odhadované náklady na 
výstavbu kanalizace ve Vrbici a Pudlově. Napojit by se na ni mě-
lo podle propočtů téměř tři sta domů a jejich dvanáct set obyva-
tel. Kanalizace by měla být dlouhá téměř jedenáct kilometrů.

V minulých dnech dostali
občané, kteří si mají do kon-
ce tohoto roku vyměnit svůj
řidičský průkaz, informační
dopis. Odbor dopravy měst-
ského úřadu jej rozeslal na
adresy, jež obdržel prostřed-
nictvím Ministerstva dopravy. 

Někteří obeslaní ovšem upo-
zornili, že dopis nedostali na
svou adresu trvalého pobytu.
Na vině je zřejmě skutečnost,
že se občan - řidič přestěhoval
a nepřišel tuto změnu ohlásit
na přepážku řidičských průka-
zů příslušného úřadu. 

Ještě jednou bych rád připo-
mněl, že výroba nového řidič-
ského průkazu trvá tři týdny, 
a proto neodkládejte svou ná-
vštěvu odboru dopravy. Žá-
dost můžete podat každé pon-
dělí a středu od 7.30 do 12 

hodin a od 13 do 17 hodin. 
V ostatní dny lze také výměnu 
uskutečnit, nejlépe ovšem po
telefonické domluvě na čísle
596 092 207, paní Vičíková.
Všechny informace, včetně

vzoru potřebné fotografie,
můžete také nalézt na webové
adrese www.vymentesiridicak.
cz.

Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

S počínající topnou sezo-
nou se významně zvyšuje 
riziko znečištění ovzduší. Je-
ho zhoršenou kvalitu, kte-
rou mají na svědomí přede-
vším průmyslové zdroje a do-
prava, negativně ovlivňuje
také vytápění domácností.
Zejména tuhými palivy.

Topení nekvalitními tuhými
palivy, nebo dokonce ilegální 
a nezodpovědné pálení odpad-
ků, zvyšuje emise tuhých lá-
tek, dioxinů, oxidů síry či du-
síku a oxidu uhelnatého. Pále-
ním odpadu v domácnostech

se do ovzduší dostávají také 
emise organických sloučenin,
těžkých kovů a dalších škodli-
vin, které jsou pro člověka ne-
bezpečné a se kterými se lidský
organismus většinou nedoká-
že vyrovnat. Takto získané
teplo je vykoupeno nadměr-
ným zatížením ovzduší jedova-

tými zplodinami a koncentra-
ce těchto látek ovlivňují roz-
ptylové podmínky. 

Přestože se ceny ekologic-
kých způsobu topení zvedají,
apelujeme na všechny občany,
aby nespalovali ve svých kot-
lích méněhodnotná paliva a ko-
munální odpad. Pobyt na čer-
stvém vzduchu je pro člověka
blahodárný, ovšem nebude-
me-li dbát výše uvedených
rad, může nám ublížit. Nezne-
čiš�ujte proto ovzduší, které
dýcháte vy i vaše děti.

Ivana BALGOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Možná šetříte peněženku, ale ne zdraví

k r á t c e

Vydlážděné hřbitovy
Na hřbitově ve Skřečoni

skončila před pár dny výstavba
nových chodníků. Dělníci in-
stalovali patníky, vysypali pod-
loží a položili novou dlažbu.
Výstavba se dotkla několika
páteřních tras a plocha nových
chodníků činí 340 metrů čtve-
rečních. Výstavba ve Skřečoni
byla sice největší, ale nových
tras pro pěší se letos dočkaly
všechny velké hřbitovy. Ve Sta-
rém Bohumíně dělníci položili
217, v Novém Bohumíně 85,
ve Vrbici 29 a v Záblatí 20
metrů čtverečních nové dlaž-
by. Celkové náklady na letošní
úpravy přesáhly jeden milion
korun. (luk)

Oprava kanalizace
Hned na dvou místech v Pud-

lově se te� opravuje kanaliza-
ce. V ulici Na Výsluní obnova
kanalizace pro třicet rodin-
ných domů přijde na osm mili-
onů. Navíc tady původní pa-
nelový povrch nahradí nový
asfaltový koberec. V Partyzán-
ské se mění kanalizační potru-
bí za městským domem, který
prochází rekonstrukcí. Oprava
bude stát městskou pokladnu
půl milionu. (balu)

Bohumín najdete 
i na Facebooku

Město Bohumín je nyní také
na Facebooku. Najdete ho 
na adrese www.facebook.com/
Bohumin. Prostřednictvím so-
ciální sítě spustilo město nový
informační kanál. Během ně-
kolika dnů ho začalo využívat
bezmála čtyři sta lidí. (jiro)
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Skřečoňský rondel už je plně funkční, 
ale rodil se v bolestech

(Dokončení ze str.1)
V srpnu 2008 si Orchid rea-

lity domy převzala s tím, že má
rok na přípravu projektové
dokumentace a stavební povo-
lení. Laicky řečeno, v srpnu
2009 se mělo začít stavět. Zů-
stalo ale jen u slibů. Firma ter-
mín nedodržela a po menších
peripetiích dostala termín no-
vý - květen 2010.

Dny plynuly a v domech by-
lo skutečně rušno. Kdosi tam
založil požár, další vetřelci po-
stupně odnášeli dřevěné a ko-
vové prvky, jen stavební dělní-
ky by tam člověk hledal mar-
ně. A když soukromá firma
»prošvihla« i náhradní termín,
pohár trpělivosti přetekl. »Od-
stoupili jsme od smlouvy a vyzva-
li nájemce, a� nám domy předá,«

uvedla Drdová. To byl
paradoxně impuls, kte-
rý pražskou firmu při-
měl k aktivitě. Jenže po-
někud nečekané. Orchid
reality městu vzkázala, že
odstoupení neakceptuje,
neuznává dříve uloženou
pokutu a naopak požaduje
360 tisíc, které vložila do
projektové dokumentace. 
A důvod? Firma prý zjistila, že
mají domy skryté vady v podlo-
ží a nedají se rekonstruovat.

Město si sice nemovitosti,
jejichž hodnota za dva roky
nečinnosti a rabování klesla 
o čtyři sta tisíc, v polovině říj-
na převzalo, ale tím neš�astný
příběh nekončí. Pokud dopu-
tuje až k soudu, nikomu to ne-
prospěje a domy budou chát-
rat dál. »Přestože jsou důkazy na

naší straně,
budeme se snažit rozumně

dohodnout, a� můžeme tuto kapi-
tolu definitivně uzavřít,« pozna-
menala vedoucí majetkového

odboru. Až čas ale ukáže, zda
se rozvod od »stolu i od lože«
podaří dořešit bez zbytečných
tahanic.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Začarovaná kauza se táhne už dva roky
a řešení je v nedohlednu

Nájemce měl domy zajistit proti
vstupu nepovolaných osob. 
Ty jej ale hravě překonaly 

a domy vyrabovaly.

Všechno je jinak. Avizované silniční 
úpravy na kruhovém objezdu ve Skřečoni
a v Lidické ulici se nečekaně zkompliko-
valy. Práce, které si vyžádaly úplnou uza-
vírku a měly trvat jeden víkend, se nako-
nec protáhly na víkendy dva. Motoristy
navíc zklamalo, že se některých úprav
slíbených silničáři vůbec nedočkali.

Uzavírka ulice 1. máje, Lidické, odklon
autobusové dopravy. Pokládat asfaltový ko-
berec nelze za provozu. Je to nepříjemné,
ale nezbytné, a motoristé se smířili s tím, že
to jeden víkend vydrží. Jenže ono to silničá-
řům na první »pokus« nevyšlo. »Práce měly
probíhat od soboty 23. do neděle 24. října. Už 
v sobotu odpoledne nás ale zástupci společnosti
Silnice Morava informovali, že kvůli technolo-

Položením finální vrstvy asfaltu u budoucího 
skřečoňského mostu skončil nepříjemný jednosměrný
provoz řízený semafory. Foto: Pavel Čempěl

gickým potížím museli práce přerušit,« sdělil
vedoucí odboru dopravy Pavel Vavrečka.
Pokládka finální vrstvy asfaltu a s tím spo-
jená uzavírka se tak neplánovaně protáhly
i na další víkend. Pro motoristy to však
nebyla jediná »Jobova zvěst«.

Uzavírka byla ideální příležitostí k opravě
nerovností způsobených nadměrnou do-
pravou na křižovatce Lidické a Bezručovy
ulice. Správa silnic Moravskoslezského
kraje (SSMSK) proto přislíbila, že povrch
na křižovatce u železárenského mostu 

upraví.
Jenže z toho nakonec sešlo. »Zmíněnou kři-
žovatkou vyjížděly vozy firmy, která v Lidické
ulici pokládala koberec. Byl tam příliš velký
provoz, a proto nebylo možné nerovnosti fré-
zovat,« vysvětlila Renata Řepková z kar-
vinského střediska SSMSK. Jak dodala,
letos už se firma vzhledem k blížící se zimě
k této opravě nedostane. Vyježděné »kole-
je« tak na křižovatce zůstanou minimálně
do jara. Pavel ČEMPĚL



I Byt 1+3, v ulici Jateční
1154, číslo bytu 59, katego-

rie I., 12. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,15 m2,
celková plocha 69,02 m2. Pro-
hlídka 9.11. od 9.30 do 10 ho-
din. Licitace se koná 15.11. 
v 15.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 48, 

kategorie I., 10. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 59,33
m2, celková plocha 60,67 m2.
Prohlídka 11.11. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 15.11.
v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Student-
ská 355, číslo bytu 8, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 49,77 m2,
celková plocha 51,66 m2. Pro-
hlídka 11.11. od 8.30 do 9 ho-
din. Licitace se koná 15.11. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Trnková
306, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2, cel-
ková plocha 56,33 m2. Pro-

hlídka 11.11. od 9.30 do 10 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 15.11. v 16.30 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1069, číslo bytu 66, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,15 m2,
celková plocha 54,81 m2. Pro-
hlídka 9.11. v 9 - 9.30 hodin.
Licitace se koná 15.11. v 16.45
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Student-
ská 711, číslo bytu 5, kate-

gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 39,30 m2,
celková plocha 39,30 m2. Pro-
hlídka 18.11. od 8 do 8.30 
hodin. Licitace se koná 22.11. 
v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 37, ka-

tegorie I., 8. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 37,23 m2,
celková plocha 38,57 m2. Pro-
hlídka 16.11. od 8 do 8.30 
hodin. Licitace se koná 22.11. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Tyršova
821, číslo bytu 4, kategorie

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v malé zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vyvolá-
vací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou zúčastnit občané EU s trvalým pobytem na celém území
ČR po dobu posledních pěti let, nebo mají na tomto území mi-
nimálně poslední jeden rok zaměstnání. Podrobné informace
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 42,80 m2, cel-
ková plocha 46,10 m2. Prohlíd-
ka 18.11. od 8.45 do 9.15 
hodin. Licitace se koná 22.11. 
v 16.30 hodin.

Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 596 092 199,
nebo osobně na MěÚ Bohu-
mín, odbor majetkový, číslo
dveří B207 v 1. patře, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Městské domy jsou postupně 
rekonstruovány. Do jejich oprav
vloží radnice do konce roku přes
280 milionů korun.

Foto: Pavel Čempěl
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Chráněné bydlení 
Deset klientů Domova Jis-

toty z Bohumína našlo nový
domov ve zrekonstruovaném
objektu bývalé celní správy 
v Karviné. Vzniklo tam chrá-
něné bydlení pro osoby s du-
ševním a kombinovaným 
onemocněním.

»Obyvatelé mají k dispozici
dvě bytové jednotky s jednolůžko-
vými a dvoulůžkovými pokoji,
kuchyní a obývacím pokojem.
Přízemí a zrekonstruovaný půdní
prostor jsme vyhradili pro chrá-
něné bydlení. Druhé patro slouží
občanům bez zdravotního zne-
výhodnění,« uvedla ředitelka Do-
mova Jistoty Marie Neudertová.
Přestavba objektu stála více
než deset milionů. Probíhala
od ledna 2009 za finanční
podpory Regionálního operač-
ního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007 - 2013 
a Moravskoslezského kraje. 

Další chráněné bydlení vzni-
ká s podporou Regionálního
operačního programu přímo 
v Bohumíně, za parkem Petra
Bezruče. Zázemí pro šest kli-
entů chce Domov Jistoty uvést
do provozu ještě do konce roku.

Lukáš KANIA

n o v i n k y Státní svátek začal pietním aktem

Ve čtvrtek 28. října se i v Bohumíně usku-
tečnilo tradiční slavnostní shromáždění

ke Dni vzniku samostatného československého
státu. Zástupci města, politických stran a spole-
čenských organizací položili ráno ve vstupním
prostoru městského úřadu kytice u busty T. G.

Masaryka, který se o zrod svrchovaného státu
významnou měrou zasloužil. Pietní akt u příleži-
tosti 92. výročí založení Československa dopro-
vázela dechová hudba a u vchodu radnice drželi
čestnou stráž členové Klubu branné přípravy
Palcát. (red)

Foto: Pavel Čempěl

Počítačová učebna
modernizovala

Počítače patří dlouhodobě 
k nejoblíbenějším zájmovým
kroužkům bohumínského Do-
mu dětí a mládeže Fontána.
Počítačová učebna proto letos
prošla výraznou modernizací.
Jen zakoupení počítačových
monitorů a stolů přišlo na více
než padesát tisíc. Učebna má
široké využití. Dětem slouží
pro výuku i hraní her, dospělí
tady absolvují počítačové kur-
zy. Zázemí učebny využívají
například lidé vedení na úřadu
práce pro rekvalifikaci.

Více informací o počítačo-
vých kurzech a dalších aktivi-
tách DDM získáte na čísle te-
lefonu 596 013 131, emailu
ddmbohumin@post.cz nebo
na www.ddmbohumin.cz. (luk)
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■ Večer 6. října obdržela
městská policie hlášení, že ně-
kdo vnikl do areálu prodejny
Billa. Hlídka pak zadržela jed-
noho muže uvnitř areálu a je-
ho komplice u plotu. Ve stejné
prodejně bylo rušno i následu-
jícího dne. Personál přistihl
mezi regály při krádeži zloděje,
který se následně pokusil 
o útěk. Ten mu ale strážníci
překazili. Navíc zjistili, že muž
figuruje v seznamu hledaných, 
a tak jej předali kolegům z re-
publikové policie.

■ Dramaticky skončil 7. října
rodinný spor v prodejně v Ná-
dražní ulici. Mladík tady fyzic-
ky napadl svého otce a při po-
tyčce došlo k rozbití výlohy.
Zraněného otce strážníci pře-
vezli k ošetření do nemocnice.
Agresivního syna zadrželi 
a předali Policii ČR.

Volejte městskou policii: ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666 

■ Agresivita hrála roli i v dal-
ším případu z 13. října. Strážní-
ci byli požádání o výpomoc zá-
chranné službě při ošetření ne-
zvladatelného pacienta. V dom-
ku ve Starém Bohumíně už če-
kala babička pacienta, která zá-

žádné doklady k vozidlu a ani
nemohli. Vůz byl totiž krade-
ný a bylo po něm vyhlášeno
pátrání. Oba podezřelé muže 
i s automobilem si převzala re-
publiková policie. O dva dny
později se strážníkům podařilo

■ Ve spolupráci se zaměst-
nanci městského úřadu zadr-
žela hlídka 20. října dalšího
hledaného muže. Bez skrupulí
se pohyboval přímo v budově
radnice. 

■ Na kovový materiál měli
zálusk dva muži ve Vrbici. Li-
tinových desek se zmocnili 
v prostoru Českých drah. 
Strážníci oba pachatele do-
padli a jejich prohřeškem se
bude zabývat přestupková ko-
mise. Odcizený materiál byl
vrácen zástupci ČD.

■ Při pochůzce v Rychvaldu
zadržela hlídka před půlnoci
24. října muže z Ostravy, který
se po vypáčení okenice a okna
vloupal do tamní hájenky.
Údajně měl hlad a jediným ře-
šením pro něj byla krádež.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

chranáře i strážníky pozvala
dál. Zpacifikováním vzpurné-
ho mladíka ale zákrok v domě
neskončil. Hlídka si všimla po-
dezřelé »zahrádky« ve vedlej-
ším pokoji. Mladík tady provo-
zoval pěstírnu marihuany. Vět-
ší množství asi metr vysokých
rostlin zabavila republiková
policie a případ si převzala.

■ 14. října kontrolovala hlíd-
ka dvoučlennou posádku Ško-
dy Pick-up. Muži nepředložili

nalézt další odcizený vůz. Ke
smůle majitele jej však pacha-
telé zapálili. Z dodávky ukra-
dené v Ostravě zbylo jen oho-
řelé torzo.

■ 18. října reagovali strážníci
na hlášení, podle něhož se mě-
ly v areálu ČD pohybovat cizí
osoby.  Podezření se potvrdilo.
Dva muži z Bohumína řezali 
v betonovém žlabu měděné
kabely. Hlídka je zadržela při
činu.

Na počátku byla an-
keta a prostá otázka. Jak
využít ladem ležící pro-
stor u kruhového objez-
du a supermarketu Billa?
Vytvořit »zelenou« odpo-
činkovou zónu, vybudovat
parkoviště, nebo plochu
zastavět, třeba dalším mar-
ketem? Ze tří nabízených
možností lidé v interneto-
vém hlasování jednoznačně
zavrhli tu poslední. A bylo rozhodnuto.

Na prostranství, na kterém před čtvrt
stoletím stály domy s obchůdky a přede-
vším divadlo, je dnes provizorní parkoviš-
tě. Zbytek nevyužité zatravněné plochy
křižují jen nazdařbůh vyšlapané »chodníč-
ky«. Ty by se však mělo změnit. Na papíře
už se rodí projekt, který respektuje přání
vyslovené  Bohumíňáky v anketě. Počítá 
s plnohodnotným parkovištěm, uprave-
nou zelení, lavičkami a klidovou zónou za-
střešenou plátěným altánem.

Revitalizace prostranství, které dostalo
po bývalé budově zmíněného teátru pra-
covní název »Osvěta«, bude nejprve ne-
zbytné vlastnicky sjednotit. »Teprve pak
mohou začít práce na proměně této lokality 
v další městskou odpočinkovou zónu. Tak, jak
si to přála většina občanů, která se zúčastnila
zmíněné ankety,« uvedl vedoucí oddělení
rozvoje a územního plánování Dalibor
Třaskoš. 

Žádné domy nebo markety. Lidé
si na volné ploše představují od-
počinkovou zónu. Na světě už
jsou první vizualizace uprave-
ného prostranství. Ploše by měl
dominovat altán z nehořlavé
plachtoviny, který už se osvěd-
čil v jiných městech.

Foto: Pavel Čempěl

tohoto ty-
pu trvá rok. Na realizaci si
tak musíme počkat nejméně do roku 2012. 

Pavel ČEMPĚL

Vzhledem k tomu, že je myšlenka pře-
stavby prostranství ještě »v plenkách«,
nelze zatím ani odhadnout termín zahájení
prací. Jen projektová dokumentace akce

O podobě nevyužité plochy rozhodli hlasující

Maják městské policie
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píšete nám

Životní prostředí není školákům cizí

Soutěžním kvízem do tajů přírody

Čtyři střední, čtyři základ-
ní a dvě mateřské školy Mo-
ravskoslezského kraje získa-
ly ocenění za mimořádné ak-
tivity v oblasti ochrany život-
ního prostředí. Do nejlepší
desítky ekologických škol se
probojovala i bohumínská
»Masaryčka«.

Organizátory
soutěže oslovily
enviromentální
aktivity Masary-
kovy školy v mi-
nulém školním ro-
ce. Bodovala díky
dvojici projektů.
První se jmenoval
»Za poznáním ne-
jen do přírody« a na
jeho realizaci přispě-
lo ministerstvo škol-
ství sto třiceti tisíci.

Druhý podpořilo pro změnu
hejtmanství. Na projekt »Pro
jedno kvítí slunce nesvítí« po-
skytlo dotaci ve výši dvou set
šesti tisíc.

Pod hlavičkou obou projek-
tů se žáci i pedagogové Masa-
ryčky účastnili ekologických
soutěží, konferencí či works-
hopů. Velké oblibě se těšila ta-
ké fotografická a výtvarná sou-
těž mapující krásy přírody. 
V neposlední řadě přibyly díky
dotacím nové odborné publi-
kace do školní ekoknihovny 
a podařilo se dovybavit kabi-
net přírodopisu.

Krajské soutěže »Ekologická
škola« se letos účastnilo jed-
nasedmdesát moravskoslez-
ských škol. Desítka nejúspěš-
nějších obdržela referenční lis-
ty a poukázky na nákup knih.

(tch)

Květa Šlosarčíková z Masarykovy ZŠ (uprostřed)
přebírá ocenění za ekologické aktivity školy. 

Foto: Iva Molnárová

V městské ekologické soutěži se utkalo šest čtyřčlenných družstev. Vítězství patřilo dětem z Rychvaldu, druhé
místo obsadila ZŠ Čs. armády a bronz vybojovala Masarykova škola. Foto: Pavel Čempěl  

Žádná matematika, čeština nebo dějepis. Žáci
čtyř základních škol z Bohumína a Rychvaldu
museli 26. října prokázat zcela jiné znalosti. 
Utkali se totiž v městské soutěži »Tajemství příro-
dy«, kde šlo o to, jak to dětem »pálí« ekologicky.

Městská soutěž, která se uskutečnila na neutrální
půdě bohumínské radnice, byla součástí nového 
enviromentálního projektu Masarykovy školy. Inici-
ativa nese název »Aby slunce v duši hřálo« a je roz-
členěna do kalendářních měsíců. Říjen patřil zmíně-
né soutěži, v listopadu čekají žáky prvního stupně 
ekologicky laděné besedy, na které o měsíc později
naváže fotografická soutěž. Děti budou mít tentokrát
za úkol zachytit prohřešky proti ochraně životního
prostředí, aneb co naši přírodu ničí a hyzdí. (tch)

Radost na kolejích
Bylo mlhavé, vlhké a po-

chmurné ráno 12. října. Lec-
komu se těžce opouštěla vy-
hřátá postel, avšak dětem 
z »Nerudovky« vstávání neči-
nilo sebemenší problémy. 

Čekalo je totiž dopolední 
cestování vláčkem, prohlídka
stanice Ostrava hl. n. s výtvar-
nými hrátkami v dětském
koutku a také prohlídka želez-
niční stanice Ostrava-Svinov,
kam dorazily - POZOR - Pen-
dolinem! Před jízdou se sezná-
mily s panem strojvedoucím 
a jeho řídící kabinou. Svinov-
ské nádraží upoutalo architek-
tonickým spojením staré a sou-
časné doby a nemalým zážit-
kem byl pro mnohé děti rov-
něž boj s rovnováhou při tran-
sportu na eskalátorech. 

Za tyto a mnohé další zážit-
ky i dárečky děkují děti a uči-
telky mateřské školy přede-
vším akčnímu tatínkovi Luká-
ši Maruškovi (inspektor ČD),
přednostovi stanice Ostrava
hl. n. Jindřichu Gavendovi a za
jízdu Pendolinem panu Anto-
nínu Drdlovi z Vlakového do-
provodu osobní dopravy Praha.

Lenka NODŽÁKOVÁ
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Nemotejte se mezi auty, je tu cyklostezka

Asfaltérské »déja vu«: Odfrézovat, zalít... a znovu

V těchto dnech byl dokon-
čen zatím nejdelší úsek měst-
ské cyklostezky. Měří téměř
tři kilometry a line se obou-
směrně od nového mostu 
v Šunychelské ulici až ke 
kruhovému objezdu v centru.
Součástí stezky jsou i nasvět-
lené přechody pro chodce.
Celá stavba přišla na devět
milionů, přičemž část nákla-
dů pokryje evropská dotace.

Už v roce 2001 schválili za-
stupitelé studii cyklistické do-
pravy ve městě, která počítá 
s vybudováním tří cyklostezek.
Dostaly označení K, S, V, ale
vzhledem k finanční náročnosti
se budou rodit postupně. Po 
relativně krátkých úsecích na
náměstí Budoucnosti a novém
mostě ve Slezské ulici se letos
cyklisté dočkali pořádné porce
vyhrazených tras v podobě zmí-
něného úseky cyklostezky K.

Zkušení velocipedisté dobře
vědí, že je cyklostezky chrání
před okolním provozem, a vznik
nových tras kvitují s povdě-
kem. Sváteční jezdci si ale na
»novoty« těžce zvykají a je pro
ně pohodlnější brázdit silnice,
i když se tam pletou pod kola
aut a ohrožují sebe i ostatní. 
I oni ale musí vzít existenci
cyklostezek jako fakt, ze které-
ho pro ně plynou určité povin-
nosti. Pokud totiž u silnice

Zatím nejdelší úsek bohumínské cyklostezky začíná u mostu v Šunychelské ulici. Foto: Pavel Čempěl

stezka pro cyklisty je, musí jet
podle zákona o silničním pro-
vozu právě po ní. Když ji 
budou ignorovat, hrozí jim 
postih jako za každý jiný 
dopravní přestupek. (tch)

V souvislosti s výstavbou cyklostezky v centru města si museli obyvatelé Štefánikovy
ulice připadat jako v Jiříkově vidění. Před očima se jim dvakrát odehrála tatáž scéna.
Silniční frézy odstranily ze silnice pruh vozovky, asfaltéři ho zalili, ale neuběhl ani 
měsíc a celá situace se opakovala znovu. 

»Nechápu, proč se škrábal úplně nový
asfalt a pokládal se na stejné místo další.
Jaký to má význam a kdo to zaplatí?« táza-
la se prostřednictvím rubriky »Ptejte
se« městského webu Alena Klečková.
Předně je třeba vysvětlit, že zmíněný
»pruh« je součástí bezbariérové cyklo-
stezky a jako takový se musí od klasické
vozovky lišit. To obstarává barva asfal-
tu, jenže v tomto případě se stala chyba.

»Dodavatelská firma bohužel nenamí-
chala takový odstín, který by cyklostezku
zřetelně oddělil od černého asfaltu. Barev-
ný tón jsme proto reklamovali. Neodpoví-
dal totiž vzorku, který město schválilo,«
vysvětlila mluvčí města Lucie Balcaro-
vá. Firma tak musela na své náklady
nevyhovující hnědý asfalt odfrézovat,
aby posléze, opět na své náklady, mo-
hla položila asfalt nový a tentokrát
správný. (tch, balu)

Cyklostezka ve Štefánikově ulici povede zčásti po silnici. Asfalt proto musí mít odpovídající barvu,
aby ji oddělil od vozovky. Foto: Pavel Čempěl

Plánované cyklostezky v Bohumíně:
K - KOPYTOVSKÁ z Kopytova přes Šunychl do centra

města;

S - SEVERNÍ z Pudlova do Nové Vsi;

V - VÝCHODNÍ ze Starého Bohumína do Záblatí 

k restauraci Partyzán.
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Taneční soubory Radost & Impuls
mají konečně svou domovskou scénu.
Po letech v provizoriu našly útočiště 
v tělocvičně bohumínské střední školy
v Revoluční ulici. Ta však musela projít
kompletní rekonstrukcí, aby se tady
mladí tanečníci mohli cítit jako doma.

»Roky jsme trénovali po různých bohumín-
ských školách. V pondělí tady, v úterý zase jin-
de. Byl to náročný kolotoč,« povzdechla si
vedoucí tanečních souborů Lenka Krčová.
Loni se ale začalo blýskat na lepší časy.
Naskytla se příležitost užívat středoškol-
skou tělocvičnu, která byla do té doby vy-
užívána minimálně. Jenže desítky let staré
prostory bylo nutné zgruntu předělat.

»Tělocvična dříve sloužila sportovní gym-
nastice. Proto se musela demontovat bradla,
kladiny a další obstarožní vybavení,« uvedla
Krčová. Po velkém úklidu přišly na řadu
stavební úpravy. Výměna oken, betonová-
ní základní desky, pokládky odpružené
podlahy pro výuku akrobacie. Přebudova-
ná tělocvična se navíc pyšní jedním zvlášt-
ním, pro tanečníky ale nezbytným, prv-
kem - dírou v podlaze. »Říká se jí dopadová
jáma. Vyplní se molitanem a dětí do ní ská-
čou,« objasnila vedoucí tanečníků. »Ská-
káním« se pochopitelně myslí součást tré-
ninku, při kterém se děti učí ve vzduchu
salta a rotace. Až získají potřebný grif, 
mohou přejít s cvičením na pevnou zem.

Nyní už se tělocvična blýská novotou 
a 22. října si odbyla slavnostní křest. Sou-

bory mají konečně své zázemí, už si nemusí stě-
hovat z místa na místo kostýmy a rekvizity. To-
mu všemu ale předcházel rok tvrdé práce. »Jsem
nesmírně vděčná zaměstnancům školy a rodičům
dětí, kteří v tělocvičně odpracovali soustu brigád-
nických hodin. Především Zlatce Lazarové a Luboši
Babiarczykovi, kteří mají na přestavbě lví podíl,«
vysekla Lenka Krčová poklonu pracantům.
Jménem souborů poděkovala za podporu 
také městu Bohumín, Střední škole Bohu-
mín a Moravskoslezskému kraji.

Pavel ČEMPĚL

Kočování mladých tanečníků skončilo, jsou ve svém

Už jsou pryč - a nikomu chybět nebudou

Těžká technika si s cihláky, ve kterých
původně bylo sedmnáct bytů IV. katego-
rie, hravě poradila. Z každého zbylo je osm

set tun suti a odpadu. Město mělo původ-
ně v plánu zdemolovat jen jeden dům. Ve
výběrovém řízení se však cenu za demolici

podařilo srazit na pouhých devět set tisíc,
a tak se jednou ranou strhly domy dva.
Než se ale podaří území »Cingrovky« při-
pravit pro novou, moderní výstavbu, musí
se poroučet k zemi ještě dalších pět pro-
blémových domů.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Jen se po nich zaprášilo. Doslova. Dvojice zdevastovaných domů v ulici Petra 
Cingra zmizela v oblacích prachu a po rekultivaci pozemků to nyní vypadá, jako by
tu nikdy žádné nestály. 

▲ Děti se při slavnostním otevření tělocvičny vyřádily.
Lenka Krčová si nemůže nové zázemí souborů 

Radost & Impuls vynachválit. Foto: Lukáš Kania

▲
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Už od rozbřesku žije v košatém světě poezie

Pátý díl seriálu o novinkách, službách a přednostech inter-
netových stránek www.mesto-bohumin.cz.

Zatímco si v této chvíli
můžete číst v »papíro-

vých« novinách informace o městském internetu, tento model
funguje i opačně. Kompletní vydání Oka lze velmi jednoduše na-
jít v jeho elektronické podobě i na webových stránkách. Ve for-
mátu PDF si ho navíc můžete stáhnou i do svého počítače. Každý
měsíc si jej takto přečte nebo »downloaduje« několik set čtenářů. 

Městské noviny jsou na web vkládány už od roku 2001, takže je
zde k dispozici poměrně obsáhlý archiv. K dnešnímu dni předsta-
vuje dvě stě deset čísel. Letošní novinkou je vylepšená funkce
vyhledávání, která na městském webu nemapuje jen klasický tex-
tový obsah internetových stránek ale i jednotlivé PDF soubory
Oka. Do políčka stačí zadat klíčové slovo a služba prohledá všechna 
uložená čísla posledních devíti ročníků městských novin. (tch)

Městské noviny OKO v PDF

Verše Dagmar Čížové se objeví i v nové básnické kom-
pilaci, do které přispělo osmasedmdesát autorů. Knihu
»Stavitelé chrámu poezie«, která bude slavnostně po-
křtěna 10. prosince v Praze, ilustrovala známá herečka
a zpěvačka Zora Jandová. Foto: Pavel Čempěl

Malá vzrůstem, velká du-
chem. Dagmar Čížová (63) ze
Šunychlu se dlouho hledala
a našla se až ve světe poezie.
Dnes se do něj uchyluje
prakticky každý den. Neudě-
lá krok bez svého deníčku,
kam si ve verších zvěčňuje
své prožitky a postřehy. Rý-
mované zápisky už vydaly na
jedenáct básnických sbírek 
a brzy spatří světlo světa další.

Roky, která Dagmar Čížová
strávila nad mikroskopem 
v technické kontrole ŽDB, by-
ly poetickému světu na hony
vzdálené. »Básně mi tehdy nic
neříkaly. Maximálně jsem napsa-
la pár rýmovaček k různým osla-
vám,« přiznává Čížová. Zvrat 
v jejím životě nastal před osmi
lety. Po odchodu do penze se
dostavil syndrom vyhoření,
přidaly se těžké nemoci, které
vedly až k selhání organismu.

»Prodělala jsem klinickou smrt
a říká se, že taková zkušenost člo-
věka změní. Jsem toho živoucím
důkazem,« říká básnířka. Jak
dodává, po letech pachtění za
materiálními statky dala před-
nost duchovní stránce a hod-
ně jí v tomto směru daly vý-
chodní filozofie. »Potřebovala
jsem si udělat ›pořádek‹ v životě.
Vždy jsem opomíjela sebe a obě-
tovala se druhým. Te
 konečně
dělám, co sama chci,« vysvětluje
Čížová. Seberealizovat se za-
čala právě psaním. Občas za-
brousí i do prózy, ale její do-

ménou jsou
básně. Popsala
jimi osm a půl
tisíce stran
svých deníků,
svépomocí vy-
dala sedm básnických sbírek 
a čtyři knihy jí vyšly v naklada-
telství. Vydání tří z nich fi-
nančně podpořilo město Bo-
humín.

Se svým deníčkem dnes cho-
dí bohumínská básnířka  nej-
častěji do přírody a ve verších
zaznamenává autentické poci-
ty. »Všední den je mi inspirací,«

vyznává se Čížová s tím, že 
i běžné věci v ní asociují něco
romantického. Například Kali-
šok, který má doslova za do-
mem. Pro kolemjdoucí »tucto-
vé« jezero je v jejích básních 
oceánem, ve kterém se o sebe
tříští vlny a vítr se opírá do pla-
chet majestátních škunerů.

Pavel ČEMPĚL

Z tvorby Dagmar Čížové

NECH ŽIVOT JÍT
Nech tajemnou tmu tmou
jen ozdob ji svým úsměvem
či v pohledu štěstí jiskřičkou
Nech světlo světlem
a� proniká i občasným
zdánlivým peklem
Nech slunce hřát
i toho který ti chce teplo
svého srdce dát
Nech život jít
nesnaž se ho ničím přibrzdit
Natož strachem
ze sebe

Kostýmní podívaná
Živý historický obraz dopro-

vodí koncert, kterým osada 
Kopytov zakončí oslavy 530.
výročí své doložené existence.
Do kaple svatého Jana Nepo-
muckého zavítá polský král Jan
II. Kazimierz Waza. Kostýmní
podívanou spojenou s hudeb-
ním vystoupením trubačů po-
řádá občanské sdružení Přátel
bohumínské historie. Do měst-
ské kaple jste zváni v sobotu 6.
listopadu. Koncert začíná v 18
hodin. Závěr slavnosti obstará
večerní ohňostroj. (luk)

Intervence pomohla,
děkujeme

Za všechny obyvatele domu
ve Štefánikově ulici 320 a 321
chci poděkovat starostovi Pet-
ru Víchovi za pomoc při jed-
nání s vlastníkem nemovitosti
RPG Byty. Žádosti nájemníků
na základní opravy domu se
dlouhá léta míjely účinkem.
Až nyní po starostově osobní
intervenci vlastník přislíbil vý-
měnu oken. S novými okny
můžeme počítat už příští rok 
a v závislosti na financích by-
chom se v příštích letech moh-
li dočkat i nové fasády a dal-
ších oprav. Milan DIK

k r á t c e
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Čtyři televizní »Kafky« pro Bohumín

Čtyřicetitunové »hračky«
na dálkové ovládání

Marek Spáčil s vítěznými trofejemi v Kopřivnici.
Foto: Jiří Spáčil

Tři hlavní ceny a jedno čestné uznání
vynesla bohumínskému videostudiu TV
Marko účast na 14. ročníku festivalu re-
gionální televizní tvorby »Kafka 2010«.
Bohumínští bodovali ve všech hlavních
kategoriích, tedy v reklamě, dokumentu,
publicistice a zpravodajství. Festival, kte-
rý nemá v České a Slovenské republice
svým pojetím obdoby, uspořádala Kabe-
lová televize Kopřivnice. 

Porota shlédla 80 snímků. Nejlepšího 
výsledku dosáhlo bohumínské TV Marko 
v kategorii reklama. Za spot Oční kliniky
Horní Počernice vybojovalo 1. místo. »S po-
korou přiznávám, že první místo bylo naší 
vytouženou příčkou. Na Kafku jezdíme pravi-
delně od roku 2000 a nejvyšší meta nám stále 
o vlásek unikala. Letos se to povedlo a máme 
z toho velkou radost,« uvedl vedoucí video-
studia Marek Spáčil.

Výborného umístění studio TV Marko

dosáhlo v kategorii dokument. Poutavý pří-

běh »Emílie a Leon, První láska: věčná« 

porota ocenila 2. místem. V publicistice Bo-

humín obsadil 3. místo s reportáží na téma

vážně-nevážně o psích exkrementech.

Čestné uznání v silné konkurenci získal 

pořad Zpravodajství Televizního informač-

ního kanálu Bohumín.

V porotě festivalu usedli odborníci z tele-

vizní branže. Mezi jinými například šéfdra-

maturgyně centra publicistiky a dokumentu

ostravského studia České televize Lenka Po-

láková, reportér Stanislav Motl, odborníci

na televizní tvorbu Katarína Začková a Mar-

tin Lokšík, reportér a moderátor Jan Tuna 

a další. Bohumínské videostudio, jehož hlav-

ním partnerem při výrobě pořadů je město

Bohumín, se festivalu zúčastnilo podesáté.

Lukáš KANIA

Na sklonku října bylo možné ve Starém Bohumíně spatřit na
první pohled bizarní »pracanty«. Korytem Odry se brodily dva
obří stroje a jako včelky vynášely na břeh naplaveniny ze dna
řeky. Dozery Komatsu se mohou pyšnit naprosto výjimečnými
vlastnostmi. Jsou obojživelné a navíc »bezpilotní«. 

Podvodní dozery, které těžily
nánosy ze dna řeky, bez problé-
mů odolají síle vodního proudu
až do průtoku dvou set metrů
krychlových za sekundu. Vždy�
také každý z nich měří deset
metrů a váží třiačtyřicet tun.
Kuriózní také je, že se obejdou
bez šoféra. Ovládají se totiž po-

hodlně vysílačkou ze břehu.
Dozer může pracovat až v sed-
mimetrové hloubce, přičemž
nad hladinu vyčnívá jen komín
s výfukovým a sacím potrubím.
Na vrcholu komínu je také an-
téna, která přijímá signál vysí-
lačky. Pokud by dálkového ovlá-
dání selhalo, existuje záložní

řešení. Na strojovně dozeru je
malý ovládací panel, pomocí
kterého může potápěč dopravit
stroj na břeh.

Práce dozerů v korytě Odry
byly součástí opatření po květ-
nových povodních. Dravé řeky
tehdy z beskydských hor strhá-
valy a unášely velké množství
plavenin, zejména štěrků. Ty se
s vodou dostávaly až do Odry, 
a jak proud slábl, začaly klesat
ke dnu. Průzkum po záplavách
přinesl varovná zjištění. Náno-
sy silně omezily kapacitu koryta

a kdyby přišla další větší voda,
bylo by zle. Povodí Odry proto
začalo postupně čistit průtočný
profil. Od soutoku Odry a Os-
travice v Ostravě až po hraniční
meandry Odry v Bohumíně už
vytěžilo sto tisíc kubíků štěrku,
což představuje zhruba dvě stě
tisíc tun materiálu. 

Pavel ČEMPĚL

Vysílačkou ovládané kolosy čistily koryto Odry, aby zlepšily protipovodňovou ochranu Bohumína. Foto: Samir Lepara a Pavel Čempěl
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Štika obecná (Esox lucius) 
Příroda kolem nás - ryby Bohumína (66)

Zbarvení těla má štika pro-
měnlivé podle prostředí a pře-
vládá v něm zelená barva. 
Skvrnité hřbetní a řitní načer-
venalé ploutve jsou posunuty
značně dozadu. Štika obecná
patří k běžným rybám mírného
klimatického pásu Evropy, Asie
a Severní Ameriky. Obývá čisté
a klidné vody s písečným dnem
a zarostlým pobřežím. Tam šti-
ky téměř bez pohybu stojí a čí-
hají na kořist, především na
plevelné nebo nemocné ryby.
Tření probíhá podle prostředí

od února do května. Dožívá se
až deseti let - nejstarší jedinec
měl třiatřicet let. Samci dorů-
stají maximálně do 100 centi-
metrů, samice až 150 centimet-
rů. Váha trofejních kusů se po-
hybuje mezi 20 až 35 kilogra-
my, přičemž rekordní úlovek
vážil 48 kilo.

Nevšední a zcela jistě neza-
pomenutelnou příhodu zažil 
s touto rybou autor snímku Li-
bor Krišica. Po letošní povodni
nalezl v hraničních meandrech
Odry velkou štiku uvězněnou

v tůni, která po opadnutí vody
v letním žáru vysychala. Po na-
pínavém souboji se mu podaři-
lo chytit dravce holýma ruka-
ma. Následovalo vyfocení na
písku, proměření a vypuštění

Štika je po sumci naší druhou největší dravou rybou. 
Vyznačuje se torpédovitým tvarem těla a dlouhou zploštělou
hlavou. Kromě čelistí jsou mohutnými zuby opatřeny i jazyk
a patrové kosti. 

Zachráněný krasavec měřil 90 centimetrů. Foto: Libor Krišica 

Chce to jemné »chirurgické«
ruce a obrovskou dávku trpěli-
vosti. Obojím disponuje Ladislav
Vilček (56) ze Záblatí, který se už
od učňovských let věnuje tvorbě
intarzií. Jde přitom ve šlépějích
starých mistrů a obejde se bez
moderních technologií. Podle
ručně kreslených předloh tak
vznikají unikátní obrazy slože-
né z dýh různobarevných,
mnohdy exotických dřevin.

Talent u pana Ladislava objevil jeho sou-
sed a ještě coby učně stolařského řemesla
jej zasvětil do tajů výroby intarzií. Zručný
umělec jim pak zůstal věrný téměř čtyřicet
let. Tenkými nožíky nebo lupénkovou pilkou
vyřezává z dřevěných dýh titěrné a křehké
dílky, které jako »puzzle« skládá do finální
obrazové podoby. Už z tohoto stručného
popisu je zřejmé, že to není kratochvíle na
pár večerů. Chce to trpělivost, a i tak za-
bere výroba jednoho obrazu až půl roku.

»Živit se tím rozhodně nejde. Dělám to
pro radost,« přiznal výtvarník. Každé 
z jeho děl je ryzí originál. Žádné ob-
kreslování předloh, žádné návrhy 
v počítači. Ten ostatně pan Ladislav
ani nevlastní a všechny náměty si
kreslí ručně. »Kdykoli mě něco na-
padne, okamžitě si to musím namalo-
vat,« dodal nad bohatou kolekcí
skic.

I když pan Vilček v profesním 
životě »zběhl« od stolařiny k zaměstnání 

do řeky. Záchrana nádherného
živočicha o délce 90 centimet-
rů zasluhuje náš obdiv a svědčí
o obětavosti nadšeného ochrán-
ce přírody.

Jiří ŠUHAJ

v koksovně, vůně dřeva ho provází dál. Kro-
mě výroby intarzií se věnuje restaurování
nábytku a pěstování bonsají. Stromy pozo-
ruje i při svých pochůzkách. »Když se proře-
zával vzácný dřezovec trojtrnný u nádraží, mls-
ně jsem se díval po oddělených špalcích. Bohužel
jsem byl na kole, tak jsem je nemohl odvézt,« za-
litoval Vilček. S sebou si tak vzal pouze seme-
na, ze kterých si vypěstoval alespoň bonsai.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Obrazy s vůní dubů, javorů a topolů 
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»Písničkáře Wabiho Ryvolu nepřekoná
ani Jaromír Nohavica,«

Týden v lázeňském městě
Vláčkem do Prahy, autobusem do Plzně a pak rovnou do cí-

le výpravy - Mariánských Lázní. Čtrnáct členů bohumínského
Senior klubu vyrazilo v říjnu na týdenní dovolenou do lázeň-
ského města, kde je čekala spousta nevšedních zážitků.

Kromě krás samotných Mariánských Lázní a tamní nádherné
zpívající fontány, jsme si hojně užívali i lázeňských procedur. Na-
víc jsme měli kdykoliv možnost pobýt v jeskyňce nebo v bazénu.
Rozptýlením pro nás byla i obora daňků, rozhledna a městečko
miniatur, které se nacházely v blízkosti hotelu. Zúčastnili jsme se 
i zajímavých  zájezdů. V Karlových Varech jsme se prošli kolonádou,
poseděli u vřídla, pokochali se krásou města a většina z nás vyjela 
lanovkou k rozhledně Diana. V Bečově nad Teplou jsme navštívili
zámek a bez dechu jsme obdivovali relikviář sv. Maura. Týden nám 
utekl jako voda. Celou dobu svítilo sluníčko a všichni účastníci
odjížděli domů s úsměvem na tváři. Rádi bychom poděkovali 
vedoucímu sociálního odboru, že  nás o této možnosti informoval
a my ji mohli využít. Text a foto: Hana PRÁGLOVÁ

Na koncertu v Bohumíně jste představil svou
novou desku »19 ztracených písní Wabiho
Ryvoly«. Co vše na ní vaši fanoušci najdou? 

Na albu se objevuje 19 nových, respekti-
ve pro širší veřejnost neznámých, skladeb
písničkáře Wabiho Ryvoly, který se naro-
dil v roce 1935 a zemřel v roce 1994. Byl to
jeden z prvních lidí, který u nás začal vklá-
dat své sny, myšlenky a představy do písní.
Ty pak koncem 50. a začátkem 60. let hrál
a zpíval u táborových ohňů pro trampy. 
Jinak to ani nešlo, tehdejší doba nebyla na-
kloněna jak této muzice, tak tomuto koná-
ní. Postupně se vypiloval v úžasného pís-
ničkáře, který napsal více než 300 skladeb.

Proč jste si vybral na nové album právě písně
Wabiho Ryvoly?

Wabi je můj životní hudební guru, na
kterém jsem vyrostl a jehož písničky se mi
od dětství a mládí líbily. U nás doma se
poslouchaly trampské písně a můj táta mě
od čtyř let brával na vandry. A tam v lesích
jsem k Wabiho lesním a čundráckým pís-
ním přičichl a odtud si je pamatuji. Tehdy
jsem ještě nevěděl, že Wabi napsal spous-
tu nádherných folkových písniček. Když
jsem byl starší, hodně jsme spolu kamará-
dili a v první polovině 80. let jsme spolu 

odehráli mnoho koncertů. Pojilo nás přá-
telství staršího trampského kamaráda vůči
mladému elévovi, který tehdy začínal. To-
to mé album je pocta k jeho osobě, k jeho
nedožitým 75. narozeninám...

Jaký je to pocit, když po třiceti letech, kdy 
hrajete na pódiu jen písně, které jste si sám
složil, najednou zpíváte písně někoho jiného?

Je to pro mě vítaná změna, že si můžu
dovolit konečně hrát písničky někoho ji-
ného. A musím říct, že i když to jsou pís-
ničky Wabiho, tak jsem jimi natolik odko-
jen, že je považuji skoro za své osobní du-
ševní vlastnictví a mám pocit jakoby šly 
z mého pera a byly mé vlastní, vnitř-
ní...Takže je hraji tak, jako bych je složil
já... Jsou to ale tak niterní věci, že je ani
neumím popsat slovy... Wabi je pro mne
zkrátka naprosto nepřekonatelný. Vím,
jsem v kraji Jarka Nohavici, ale i když se 
s ním znám, tak nikdy nebyl má parketa 
a nikdy mě nenadchnul tolik jako Wabi.

Jaká je vaše nejbližší píseň od Wabiho Ryvoly,
kterou najdeme na nové desce? 

Bejt starej chlap, co nikdy nezestárne.

říká frontman kapely Kamelot Roman Horký

Komorní a intimní... Přesně takový byl více než hodinový koncert brněnských
Kamelotů u nás v Bohumíně, v pořadí už třetí. Kdo ale čekal klasiku z pera front-
mana kapely Romana Horkého, byl překvapen. Vůbec poprvé totiž na pódiu neza-
zpíval své texty a svou hudbu, ale představil posluchačům písně ikony českého tram-
pingu Wabiho Ryvoly. Po dvaceti letech, kdy Kameloti vystupovali jen v mužské 
sestavě, se navíc nově po boku Romana Horkého objevila jako host i zpěvačka Blanka
Šrůmová z kapely Tichá dohoda. Romana Horkého jsme požádali o rozhovor.

r o z h o v o r

Nové album je světě. Znamená to, že te
 
budete odpočívat? 

Nebudu, už mám rozepsané písničky na
další album, ale nespěchám. V našem vě-
ku není kam, jdeme už proti času. Čeština
je kouzelný jazyk, ale je zapotřebí s ním
nakládat šetrně a hledat výrazové pro-
středky a hlavně slova. Muzika je silně 
emocionální věc mezi nebem a zemí. Není
to film a televize. A pokud zůstanou pís-
ničky lidem v srdcích, tak je to ta největší
odměna. Takové ty »fofr« písničky, které
se píší rychle, nemají dlouhého trvání.
Proto na písních pracuji dlouho... Když
skládám, tak si hraji se slovy a mám vždy
popsané stohy papíru. Psaní na papír je o-
sobnější než �ukání do stroje či počítače.
Někteří prý skládají s pomocí počítače,
který za ně doplňuje slova. To ale není pří-
pad Kamelotů. My jsme hledači. Hledáme
zlato, jeho poslední zbytky...

Lucie BALCAROVÁ

Foto: Karel Balcar
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»Zvolte Opravdu Dobrého Starostu!«, vyzý-
vala ODS ve své předvolební kampani. A ejhle,
občané poslechli a ve volbách dali více než 63
procent hlasů ČSSD, potažmo jejímu lídrovi
Petru Víchovi.

Voliči už ale moc neslyšeli na výzvu ke »společ-
nému velkému úklidu na radnici, kde vládne neutě-
šený stav«, a tudíž je třeba  dát »důvěru a šanci 
novým nápadům, svěží energii a neokoukaným tvá-
řím«. Jinak by ODS dostala urči-
tě víc než 13,5 procenta hlasů.

V předvolebním boji jsme sice
už zvyklí na ledacos, ale některé »podpásovky«
byly opravdu přes čáru. Třeba když pan Maryš-
ka ve svatém zápalu pro věc a Bohumín, který
má údajně navíc (jen jsem nepochopila co, nebo
koho má navíc) poukazoval na jakési temné
spolčení ve věci tepla z Dětmarovic. V této sou-
vislosti prý není náhoda, že »stávající starosta ani
tři místostarostové už své funkce obhajovat nechtě-
jí...« Když už jsme u souvislostí - mně vadí nejvíc
to, že ze mne někdo dělá blbce, který neumí do
pěti napočítat. Starosta Vícha svou funkci ob-

hajoval už popáté a se ctí obhájil. A místostaros-
tové jsou už zkrátka v důchodovém věku, tudíž
opravdu »funkce obhajovat nechtějí«. 

Myslím, že pan Maryška svou kampaň trochu
přepálil, že svými výpady spoustu lidí naštval. 
A tak pro ČSSD možná hlasovali i ti, kteří sice
»oranžovou nemusí«, ale vidí, slyší a srovnávají.
Slyšela jsem na to téma ledacos. Byli u nás na ná-
vštěvě známí, rodáci z Bohumína, te� žijí 

v Hradci. Doslova zírali, jak se
Bohumín mění a co všechno tu
máme. A pak si přečetli Oko 
s jedním z mnoha »slohových cvi-

čení« pana Maryšky a byli za »svůj« Bohumín do-
cela rozhořčení - prý jak může někdo tak lhát?! 

Ale dobrá zpráva je, že te� bude chvilku po-
koj, »svěží energie a neokoukané tváře« z ODS
se projeví zase až před příštími volbami. Můžu
říct, že jsem ráda, že to u nás v Bohumíně do-
padlo, jak to dopadlo. A možná vím i proč. Mrk-
něte pro zajímavost na www.cssd-bohumin.cz 
- v záhlaví stránek najdete odpově�: Nelžeme,
nekrademe a sliby plníme! Proto nám lidé věří 
a dávají svůj hlas... Mirka HRBÁČOVÁ

Páně Maryškova předvolební kampaň

n á z o r

Čatyr Dag 2010 (2)
Seriál vyprávění speleologů o zážitcích 

z letošní cesty na Krym píše Josef Wagner

Příští dny nás čeká jeskyně
Komar, kterou jsme objevili
loni, a od které si slibujeme
nové objevy. A tak balíme lo-
paty, kbelíky, kladiva a míříme
do středu plata. Nejdříve mu-
síme odkopat vstup do Koma-
ru, který jsme loni důkladně
zamaskovali a zavalili balvany.
Tady na platu byla ve všech
známých jeskyních krápníko-
vá výzdoba vandaly vylámána
a mnohdy použita na výrobu
suvenýrů. A v Komaru je vý-
zdoba velmi zajímavá a uni-
kátní, proto o jejím objevu za-
tím ví jen naši krymští přátelé.

A v jeskyni se nic nezměnilo.
Opět nás přivítaly tisíce pako-
márů, kteří pokrývali celé plo-
chy v různých částech jeskyně.
Jen po vydatných deštích je 
v podzemí vše rozbahněno. Ku-
ba s Honzou se spouští těsným
průlezem až na dno jeskyně 
a začínají zde kopat. Ostatní
zatím zkoušejí vyklidit hlině-
nou ucpávku na dně vstupního

domu. Hliněné sedimenty zde
zakrývají krápníky rostoucí ze
stropu, a tak je naděje, že úklon-
ná jeskyní chodba má pokračo-
vání do dalších prostor. Jen je
otázkou, jak hluboko budeme
muset kopat, abychom překo-
nali vrstvy hlíny a kamenů.

Postupně se prokopáváme
ke skalní stěně a pak hlouběji
podél ní. Vykopanou hlínou za-
plňujeme slepé části jeskyn-
ních prostor. Příští dny v ko-
pání pokračujeme. Po hodi-
nách kopání, kdy postupně
vykopanou hlínou a kameny
zaplňujeme všechny volné pro-
story jeskyně, narážíme na vol-
nější kamenné bloky a dutiny
mezi nimi. Vykopaná šachta 
v hlíně je již natolik hluboká,
že hrozí sesuv sedimentů, a tak
při pokračování bude nutno
šachtu vydřevit. 

Po návratu do tábora se do-
zvídáme smutnou zprávu. Na
zhoubnou nemoc zemřel náš
starý přítel a jeskyňář Žeňa

Umaněc. Upravujeme náš pro-
gram na příští dny.

Příští den začínáme hlavní
akci výpravy, sestup do jesky-
ně Emine Bojir Chasar Niž-
nyj. Balíme lana, nýty, vrtačku
a ráno sestupujeme k otvoru
vedoucímu do míst, kde jsme
byli naposledy před šesti lety 
a kam od té doby Saša, náš
přítel a dnes majitel kousku
plata, kde se jeskyně nachází,
nikoho nepustil. Jsme oprav-
du jediní na této planetě, ko-
mu je umožněno v tomto uni-
kátním jeskynním pokladu
pracovat. Prvním úkolem je
nově a opravdu bezpečně vy-
strojit propasti této jeskyně

skobami, expanzními nýty pro
zavěšení lan. Postupně osazuje-
me lany všechny propasti i tra-
verzy a  začínáme podrobnou
prohlídku horních částí jesky-
ně. Sašova klimatoložka při jed-
né z kontrol nad jeskyní uslyše-
la z hlubin silný rachot, připo-
mínající valící se skalní bloky.
Proto nyní podrobně prolézá-
me všechny prostory podzem-
ních dómů a kontrolujeme je-
jich stav. Nikde nenacházíme
spadlé ani uvolněné bloky či
balvany. A to by znamenalo, že
jsou zde jeskynní prostory, kte-
ré dosud neznáme.

Bereme vaky a pytle a jdeme
uklízet odpadky po předchozích
expedicích. Po našem osmiden-
ním táboře v Bivakovém domě
v roce 1981 zde zbyla hromada
použitého karbidu a po dalších
výpravách konzervy, plasty či
dráty. Plníme vaky odpadky a po-
stupně vše vytahujeme a vyná-
šíme na povrch. Příští den se-
stupujeme do Nižneho opět.
Tentokráte do nejspodnějších
pater se stejnými cíli. Vyčistit
jeskyni a zkontrolovat, jestli zde
nedošlo ke zřícení skalních blo-
ků. Vše nacházíme ve stejném
stavu, jako když jsme jeskyni 
opouštěli před šesti lety. Plníme
opět vaky odpadky, fotografuje-
me místa, která jsme v minulos-
ti nestihli, a k večeru vystupu-
jeme na povrch.

(Pokračování příště)

Pokračování seriálu o červnové expedici bohumínských
speleologů na Krymský poloostrov. Jeho první díl vyšel 
v Oku č. 15 s chybným titulkem Jaro na Krymu. Za chybu se
čtenářům omlouváme. 

Fotografujeme části jeskyně Emine
Bojir Chasar, které jsme před šesti
lety nestihli. Foto: Josef Wagner

Hledá se nová miss
Bohumína

Dívky, slečny, mladé dámy
pozor! Městská agentura K3
vyhlásila další ročník soutě-
že Miss Bohumína, jejíž 
vítězka vyhraje zájezd do
Londýna.

Přihlásit se mohou svobod-
né a bezdětné dívky od 16 do
23 let. Podmínkou je trvalý
pobyt, studium či zaměstnání
v Bohumíně. Velké finále v sá-
le kina proběhne 9. dubna
2011. Přihlášky jsou k dispozici
v kině, knihovně a na sekreta-
riátech gymnázia a střední
školy. Vyplněný formulář s fo-
tografií je možné doručit poš-
tou, osobně i emailem na ad-
resu kultura@k3bohumin.cz.
Uzávěrka je 31. prosince. (luk)

k r á t c e
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Autor: 
Jan Šula Hýkavec Moravská
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Mladík by se rád oženil, ale bojí se, že mu žena bude nevěrná. Radí se tedy s otcem. »Jakou si mám vybrat ženu? Je věr-
nější blondýnka nebo černovláska?«... (viz tajenka) POMŮCKA: Armor, Lor, pean, SNA, soap, vast, verst
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Luštíme s Okem

Každý zahrádkář ví, že nemá-li půda
správné pH, nemůže nic kloudného vy-
pěstovat. Totéž platí o lidském těle. Je-li
překyselené, onemocní. Při své dlouho-
leté praxi maséra zjišťuji, že problémy se
zdravím mají čím dál mladší lidé. U ně-
kterých z nich jsem začal zjišťovat pH
moče. Nepřekvapilo mne, že všichni mě-
li hodnoty v oblasti kyselosti: 5,2 - 6,2. 

Vyrovnané pH - v rozmezí od 7,35 do
7,4, tedy slabě zásadité - chrání naše tělo
před záněty, infekcemi, ekzémy, srdeční
slabostí i bolestí kloubů. Narušení této
rovnováhy je příčinou mnoha chorob, od
zánětů, revmatismu, infekcí, obezity přes
špatné zažívání, řídnutí kostí až po celko-
vou únavu, podrážděnost, deprese či po-
ruchy spánku. Tělo se snaží udržet patřič-
né pH za všech okolností a kyselou krev
neutralizuje pomocí alkalických minerálů,
zejména vápníku. Pokud nemá dostatek
zásaditých látek, začne je čerpat z vlast-
ních zásob, a to především z kostí, vaziv 
a cév. Pak začnou trpět zejména klouby. 
Z kostí mizí vápník, řídne kostní hmota,
začíná osteoporóza. Přebytečné kyseliny,
které tělo už nedokáže vyloučit přirozený-

mi cestami, se ukládají do tkání a orgánů.
Způsobují omezení hybnosti, deformaci
kloubů a nemoci, jako je dna či revmatická
artritida. Jakmile kyselé usazeniny zničí
chrupavku, vzniká degenerativní onemoc-
nění kloubů, tzv. artróza.

Všechny nemoci jsou tedy zjednoduše-
ně řečeno »o kyselosti«. A cestou ke zdra-
ví je úprava pH tělních tekutin. Jde o změ-

nu stravy a životního režimu. Žádoucí je
konzumovat přirozené jednoduché potra-
viny s vysokou zásaditostí - takové, které
tvořily většinu jídelníčku našich předků.
Většinou se ale živíme moderními, che-
micky i jinak upravovanými potravinami 
s téměř neomezenou trvanlivostí. Ty jsou
vysoce kyselinotvorné. Totéž se týká ob-
rovských a zbytečných dávek podpůrných
prostředků a léků, které nejsou nezbytné
pro přežití, zejména zneužívání analgetik.

Co tedy jíst, a co ne? Přehled zásado-
tvorných a kyselinotvorných potravin jsem
uváděl v článcích před pár lety. Zopakuji
jen ty nejsilnější - zásadotvorné. Zelenina:
meloun, černá ředkev, okurka (pH8-9).

Většina nemocí je v podstatě »o kyselosti«

o k é n k o  z d r a v í

Ovoce: citron, sušené fíky a datle (pH 8-9).
Obilniny: proso, pohanka. Tuky: kokos, 
olivy, lněný olej, sezamová semínka. Oříšky:
mandle, kešu, paraořechy (vše nesolené!).
Koření: to, které běžně užíváme v kuchyni.
Léčivý je zázvor, kurkuma, puškvorec, skoři-
ce, chilli, fenykl atd. To vše nám prospívá.

Vysloveně nám škodí kyselinotvorné
potraviny - jídla vyráběná chemicko-po-
travinářským průmyslem, masa a masné
výrobky, upravené a vyčištěné zrniny a mou-
ky, tuky, margaríny a oleje, restaurační
strava, konzervované potraviny, všechny
formy chemicky vyrobených sladidel, ma-
jonézy a salátové dresinky atd. Všechna
jídla, včetně zásadotvorných, se změní na
kyselinotvorná přidáním cukru - bílého 
i umělých. Nejsilnější kyselost vytváří
vepřové maso, škeble a ústřice (pH 4-5).

Základem prevence řady nemocí je tedy
důkladné odkyselení a doplnění minerál-
ních látek. Svým klientům radím: jezte
denně dostatek zeleniny a ovoce, stravu
důkladně žvýkejte, dodržujte pitný režim.
Nezapomeňte ani na pohyb, hluboké dý-
chání a dostatek spánku.  

Jaromír HRBÁČ, masér 



Vzpomínky - úmrtí

S bolestí v srdci 
oznamujeme všem 

příbuzným, přátelům a
známým, že nás opustil
náš milovaný otec, 

dědeček, tchán a strýc 

pan Ing. Karel
KORBIEL.

Zemřel po dlouhé těžké nemoci 11. října
ve věku 71 let. Rozloučení s drahým 

zesnulým proběhlo dle jeho přání v rodin-
ném kruhu.Kdo jste ho znali a měli rádi,
uctěte jeho památku tichou vzpomínkou.

Jménem zarmoucené rodiny 
dcera Marcela a syn Karel.

Neplačte, že jsem odešla,
jen klid mi přejte a v srdcích

věčnou vzpomínku 
si na mě uchovejte.

16. října navždy utichlo
srdce naší maminky,

tchýně, babičky, 
prababičky 

paní Anny
ČECHOVÉ.

Zároveň si 19. listopadu připomeneme 
její nedožité 83. narozeniny.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera a syn s rodinami.

Vydal se na cestu, 
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
nám nechal dokořán.

30. října uplynulo 

sedm let od úmrtí 

a 11. listopadu 

by se dožil 42. let 

náš milovaný syn 

pan Tomáš LIETAVSKÝ.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče, 

dcera Sára, sestra s rodinou.

Je toho strašně moc, 
co jsme si nestihli říct...

4. listopadu 

vzpomeneme nedožité

80. narozeniny 

naší drahé maminky 

a babičky

paní Ing. Drahomíry FALCOVÉ.

15. května uplynuly 4 roky od jejího 

nečekaného úmrtí.

Stále vzpomíná dcera Mirka 

a syn Radim s rodinami.

Milá maminko, 
v ten den jsme ti 

chodili přát, 
dnes jen svíci a kytičku
na hrob ti můžeme dát 

a s láskou na tebe 
vzpomínat.

4. listopadu 

by se dožila 60. let 

paní Marie ZÍTKOVÁ.

�
Zároveň jsme 

vzpomněli 

5. výročí úmrtí 

pana Oldřicha
ZÍTKY.

�
Vzpomínají 

dcery Jolana a Pavla 

s rodinami.

Měl jsi nás rád, 
chtěl jsi žít. 

Přišla nemoc zlá, 
musel jsi odejít.

4. listopadu 

jsme vzpomněli 

15. výročí úmrtí 

pana Pavla GREGORČÍKA.

�
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Jana s rodinou.

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

5. listopadu 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

paní Jaroslavy

JUCHELKOVÉ.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Jarka s manželem 

a vnuci Ivo a Petr s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

4. listopadu jsme
vzpomněli 1. smutné

výročí úmrtí 
naší maminky, 

babičky, prababičky 

paní Lydie
KOCHOVÉ.

Zároveň si 18. ledna 2011 připomeneme
její nedožité 85 narozeniny.

S láskou vzpomínají syn Miroslav 
s manželkou Evou a vnuk Milan s rodinou,

vnuk Miroslav, pravnuci Michal, 
Kristián, Olivie a Klárka.

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

20. října 

jsme vzpomněli 

nedožitých 

90 let 

pana Ericha HUWERA.

�
Vzpomíná syn Rudolf 

s rodinou.

Milovala svou rodinu,
chtěla žít, 

přišla nemoc zlá 
a musela odejít.

5. listopadu 

vzpomeneme 

4. výročí úmrtí 

paní Vlasty SCHULZOVÉ 
ze Šunychlu.

Opustila nás bez slůvka rozloučení 
po dlouhé nemoci.

Vzpomínají manžel a dcery Eva a Věra
s rodinami.

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

vzpomeneme nedožité

80. narozeniny 

naší drahé maminky,

tchýně, babičky

a prababičky 

paní Evy VÁCLAVKOVÉ. 

S láskou vzpomínají 

nikdy nezapomenou druh Jožko, 

synové Jiří, Miroslav, Květoslav, Josef 

a Antonín s rodinami.
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Prodlužování vlasů

Prodlužování řas

Tel.: 776 200 831

www.vlasyvlasy.cz

16 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  2 0 / 2 0 1 0

EKOLOGICKÁ
PALIVA

● dřevěné brikety
● palivové dříví štípané

734 488 233
608 452 619✆

● Prodám dr. byt 0+1 s lod-
žií, nedaleko centra Boh., za-
tepleno, nízký nájem, 290 000
Kč. ✆ 736 228 883.

● Prodám dr. byt 1+1,
50m2, cihlová zástavba, určen
k rekonstrukci. Nová okna,
nové stoupačky, přízemí. Cena
dohodou. ✆ 603 366 056.

● Prodám dr. byt 2+1, níz-
ká zástavba. Cena 599.000
Kč. ✆ 732 545 961.

● Prodám 2+1, Šunychel-
ská, po rekonstrukci. ✆ 602
714 416.

● Prodám byt 3+1 s garáží,
nízká cihlová zástavba, ČSA,
✆ 605 287 441.

● Prodám dr. byt 3+1 s bal-
konem, 77 m2, 2.patro, F. S.

i n z e r c e Tůmy, Orlová. Popř. proná-
jem, ✆ 725 881 942.

● Koupím dr. byt, RD, po-
zemek v Boh. Pouze od maji-
tele. ✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 0+1, Boh.
✆ 736 228 883.

● Pronajmu 2+1, Šunychel-
ská, po rekonstrukci. ✆ 602
714 416.

● Vyměním obec. byt 3+1
za menší v nízké zástavbě. 
✆ 606 198 632.

● Prodám garáž. ✆ 608 173
445.

● Prodám venkovní volié-
ru, klec proletovačku, kompre-
sor na vzduch, dvoukolový vo-

Vzpomínky - úmrtí
Dotlouklo srdíčko, 

ztichl tvůj hlas, 
ale vzpomínka na tebe 

dál žije v nás.

8. listopadu 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

tatínka, dědečka 

a pradědečka 

pana Josefa KOCURA.

�
Největší láska na světě 

umírá, 
když oko maminky 

se zavírá.

3. prosince 

vzpomeneme 9. výročí

úmrtí milované 

maminky, babičky 

a prababičky 

paní Oldřišky KOCUROVÉ.

S láskou a úctou stále vzpomíná 

dcera Alena s rodinou.

Život je poznání, loučení
a vzpomínání.

13. listopadu by se 

dožil 80. let náš 

milovaný manžel, 

tatínek a dědeček 

pan Jakub
PIECHOWICZ.

Zároveň jsme 16. srpna vzpomněli šest let

od jeho úmrtí.

S úctou a láskou stále vzpomíná manželka

Josefka, dcery Alena a Zuzka a synové

Česlav, Jan a Libor se svými rodinami.

Milan Jaša *1947 z Bohumína
Karel Grabovský *1930 z Bohumína
Miroslav Adámek *1938 z Bohumína
Stanislav Gebauer *1989 z Bohumína
Josef Zajíc *1946 z Bohumína
Anna Čechová *1927 z Pudlova
Milada Krutká *1925 z Bohumína
Josefa Šedivá *1930 z Bohumína
Marie Fialová *1924 ze Starého Bohumína
Jan Libař *1921 z Bohumína
Vladimír Slepčík *1955 z Pudlova
Erich Demel *1934 z Bohumína

Jak červené plamínky,
byla láska naší maminky.
Jen pro nás maminka žila,

už srdíčko znavené 
jí přestalo bít. 

Jenom my víme, 
čím pro nás byla, 

v našich vzpomínkách
dál bude žít.

16. listopadu vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší drahé maminky 

paní Hedviky MACHACZKOVÉ
a její nedožité 75. narozeniny.

S láskou vzpomínají dcery Eva a Božena 
s rodinami.

Naposledy jsme
se rozloučili

Své ANO 
si řekly tyto páry
René Štecher a Sylva Berglová, 
oba z Ostravy;
René Cieslar a Marie Soukupová, 
oba z Bohumína;
Josef Pietrowski z Dolní Lutyně 
a Kateřina Gáborová z Bohumína;
Tomáš Duda a Aneta Poláchová, 
oba z Bohumína;
Robert Trenčína a Jana Janoszewská, 
oba z Bohumína. (mat)

zík, cirkulárku s hoblovkou pro
dom. potř., ruční vrták na plo-
tové sloupky. ✆ 604 862 226.

● Prodej krůt na tel. objed-
návku. ✆ 776 171 452. Petř-
vald.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Nabízím doučování AJ.
Mám již zkušenosti s výukou.
Vystudována VŠ v Anglii. ✆
608 400 836.

● Hledáme paní na hlídání
naší roční dcerky. Nutná
zkušenost s dětmi. Hlídání u
nás doma cca 5 hodin v dopo-
ledních hodinách PO - PÁ.
Bohumín. Tel.: 605 857 306.

● Potřebujete půjčit, máte
dluhy na nemovitosti?✆ 724
670 516.

● Za 1/3 ceny profesionál-
ně vypracuji jakékoliv kup-
ní, darovací aj. smlouvy týka-
jící se nemovitostí. Nepla�te za
předražené služby advokátů,
notářů a realitek!!! Dlouhole-
té zkušenosti. ✆ 736 228 883.

Bohumínští
senioři děkují

Minulý měsíc se v na-

šem městě uskutečnil

Sportovní den seniorů.

Děkuji touto cesto spolu-

organizátorům a sponzo-

rům - Odboru sociálních

věcí, odboru školství, Pet-

ru Víchovi, Věře Palkové,

České spořitelně, České

pojiš�ovně, Hutní pojiš-

�ovně, Revírní bratrské

pokladně, Drogerii DM,

Elektru Palka, Elektru

Dendis, Elektru Klíma,

CK FAINE, Klenotnictví

Šlosar, prodejně Textil,

prodejně G+G, Lidové

optice, Optiku, prodejně

Dárečkov a všem kteří

jakkoliv pomohli, aby tato

záslužná akce proběhla ke

spokojenosti všech.

Hana PRÁGLOVÁ, 
Senior klub
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ceny inzerce

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč

■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč

■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,
na šířku 190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,
na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

TWARDZIK Lumír
klempířské práce ● pokrývačské práce ● nátěry

plechových střech ● opravy plochých střech.
Široký sortiment střešních krytin a izolačních 

materiálů včetně dodávky.

DŮCHODCŮM PRÁCE SE SLEVOU!

Tel. 596 544 588, 606 205 469

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

NEKUŘÁCKÁ
RESTAURACE
BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 7 3 1  1 3 0  6 7 2 .

ŘIDIČI, ZPOZORNĚTE!!!
U mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a havarijní pojištění.
ČPP, Allianz, ČSOB, Generali, AXA, Kooperativa, Triglav, ČP.

OBČANÉ, ZPOZORNĚTE!!!
Pojištění - domácnosti, byty a domy - ČPP, ČSOB, Generali.

Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím ZDARMA!
Váš známý makléř - Jan Fojtů z Bohumína, 

jan.fojtu@fixum.cz, tel.: 604 730 472.

OPRAVY CHLADNIČEK 
A MRAZNIČEK 

V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. R. Holaň
mobil: 605 140 362

Opravy provádíme v lokalitách:
Bohumín, Rychvald, Orlová, 
Dolní Lutyně, Dětmarovice, 

Petřvald a Ostrava. 

Salon ŠarmSalon Šarm
Nabízí svatební i společenské šaty 

značky Jasmine Couture 
dovezené z USA.

!!! Ke každým zapůjčeným šatům 
poukázka do kosm. salonu zdarma.

ul. 1. máje (u benzínky), 
Bohumín-Skřečoň, ✆731 664 524 

www.salonsarm.cz

PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ

❤ ❤

❤ ❤

SERIÓZNÍ, TRANSPARENTNÍ A RYCHLÉ ÚVĚRY 
A KONSOLIDACE ZÁVAZKŮ
➧ Poskytneme úvěr 20.000,- Kč až 500.000,- Kč se zajištěním 

nemovitostí, pozemkem, bytem v osobním nebo družstevním vlastnictví.
➧ Vyřešíme konsolidací jakékoliv Vaše závazky, bankovní i nebankovní

půjčky, úvěry, exekuce či nevýhodné zástavy, a to bez kontroly registrů.
➧ Vyřízení úvěru již do druhého dne, žádné poplatky předem.
➧ Měsíční splátky vždy nastavíme dle Vašich finančních možností

nebo navrhneme systémové řešení Vašich závazků.
KONTAKTUJTE NÁS NA ✆ 608 906 030.

MASÉRNA Vladimíry Šubertové, DiS.
✆ 731 044 955

Komenského 554, na náměstí v Bohumíně

■ RAŠELINOVÉ TEPLÉ ZÁBALY

■ HORKÉ LÁVOVÉ KAMENY

■ ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

■ MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ

■ KURZY DOMÁCÍCH MASÁŽÍ PRO LAIKY

DÁRKOVÉ POUKÁZKY PRO NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY

www.masaze.huu.cz

ÚDRŽBA DOMU
A ZAHRADY

● sekání trávy, 
práce s křovinořezem

● řezání, kácení ovocných stromů
● úklid pozemků, hrabání listí
● veškeré údržbářské práce
● úklid domácností, mytí oken
● zámečnické práce
● zimní údržba

✆ 603 366 056
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 4. do 20. listopadu

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, 

telefon: 596 012 124

■ Do 25.11. SBLIŽOVÁNÍ. Výstava maleb a fotografií
umělců z regionu. Foyer kina K3 Bohumín. Vstup zdarma
dle otevírací doby kina.
■ Do 30.11. NAMALUJ SI SVOU POHÁDKU. Výstava
dětských kreseb na motivy říkadel Františka Hrubína.
Galerie na schodech.
■ 6.11. od 9 hodin ESOTERICKÝ FESTIVAL. 1. ročník
přednášek, povídání a besed. Prodej knih, kamenů,  
homeopatik, zdravé výživy, kosmetiky, obrázků a ka-
lendářů, medových výrobků.
- v 9 hodin Irena Štrbová - »Cesta srdcem« - Hledáte 
sami sebe a nevíte proč tu jste a jaký je váš životní úkol? 
- v 10.30 hodin Zbyněk Zibby Eller - »Pokladnice indi-
ánské moudrosti« - Jak s láskou přijmout sám sebe 
a celý vesmír? 
- ve 13 hodin Zora Moulisová - »Pod křídly andělů« -
povídání o našich andělských průvodcích, o jejich 
poslání a pomoci, o jejich úloze v dnešní době.
- v 15 hodin Alexander Fesik - »Česká homeopatie« -
homeopatická léčba smutku a deprese.
- v 17 hodin Josef Kořenek - »Pohlazení duše« - tvůrce
techniky andělské masáže, vydavatel meditační hudby. 
Vstupné 50 Kč / přednáška, celodenní vstupné 100 Kč.

DIVADLO
■ 10.11. v 19 hodin OHLEDNUTÍ ZA WERICHEM 
A HORNÍČKEM PO 50TI LETECH. Humorné scénky 
v podání herců L. Szebesty a E. Kromera, členů ochot-
nického divadelního souboru Boban. Sál kina. 50 Kč
■ 14.11. v 10 hodin POHÁDKA O MAŠINKÁCH. 
Divadelní představení pro děti. Sál kina. 50 Kč

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ 18.11. v 17 hodin PALCÁT, MALÁ BOHUMÍNSKÁ
ARMÁDA. Beseda o vojenství, armádě a Klubu branné
přípravy Palcát. Přednášková místnost (studovna).
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 11.11. v 15 hodin PO STOPÁCH FERDY MRAVENCE
A JEHO KAMARÁDŮ. Čítárnička a výtvarná dílna, kde se
naši nejmenší seznámí s hrdiny pohádek Ondřeje Sekory.
■ 16.11. v 15 hodin TVOŘÍME ČASOPIS KNIHÁČEK.
Setkání mladých redaktorů, spisovatelů a ilustrátorů.
Pro děti od 8 do 15 let. Oddělení pro děti.
■ 18.11. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Zahrajte si
s námi na vědátory. Pro kluky a holky od 8 do 15 let. 

KINO K3 BOHUMÍN

■ 6.11. ve 20 hodin a 7.11. v 19 hodin DOSTAŇ HO
TAM. Film USA 2010, titulky, přístupný od 15 let, 65 Kč.
■ 7.11. v 10 hodin SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ . Ani-
movaný film Belgie 2010, dabing, přístupný, 75 Kč.
■ 8.11. v 19 hodin UŽÍVEJ SI, CO TO JDE. Film USA, Fran-
cie 2009, titulky, přístupný, 75 Kč (pro členy klubu 65 Kč).
■ 10.11. v 9 hodin KAWASAKIHO RŮŽE. Film ČR 2009,
přístupný, 50 Kč.

■ 11. a 12.11. v 19 hodin EXPENDABLES: POSTRADA-
TELNÍ. Film USA 2010, titulky, přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 13. a 14.11. v 19 hodin BASTARDI. Film ČR 2010,
přístupný, 70 Kč.
■ 16. a 17.11. v 19 hodin ČARODĚJŮV UČEŇ. Film
USA 2010, titulky, přístupný, 75 Kč.
■ 18. a 19.11. v 19 hodin ROMÁN PRO MUŽE. Film ČR
2010, přístupný od 12 let, 70 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ 12.11. od 16 hodin. ROZMARNÉ ILUSTRACE. 
Výstava děl ilustrátora a autora divadelních výprav 
Michaila Borisoviče Romberga (1918 - 1982).

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

■ Každé pondělí v 15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro 
maminky s kojenci od narození do 10 měsíců.
■ Každé úterý v 10 hodin KOŤATA. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 10 do 18 měsíců.
■ Každé úterý v 16 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hudebně
pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každé úterý v 17.30 hodin ČEKÁME MIMINKO. 
Soubor cvičení, plavání a besed pro těhotné.
■ Každý čtvrtek v 9 a 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové 
aktivity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin BARVIČKA. Výtvarné aktivi-
ty pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každý pátek v 15.45 hodin BABYENGLISH. Výuka
angličtiny pro nejmenší děti podle nejnovějších metod.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz

vilmaurbancikova@seznam.cz, tel.: 604 999 147

PRO DĚTI
■ Každé pondělí od 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RO-
DIČŮ S DĚTMI. Výtvarné techniky pro nejmenší od 2 let.
■ Každé sudé úterý od 15 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ 
A BATOLAT. Programem pro děti od 0 do 12 
■ Každou středu od 9 hodin PŘEDŠKOLKA. Dvouhodi-
nové setkání dětí s programem. 
■ Každou středu od 9.45 hodin CVIČENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI. Pro děti od 18 měsíců. Velká tělocvična DDM.
■ Každou středu od 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČ-
TINOU.  Pro děti od 4 let.
■ Každý čtvrtek v 15.30 hodin HVĚZDIČKY. Tanečně -
pohybová průprava pro předškolní děti.
■ Každý první čtvrtek v měsíci ČTENÁŘSKÝ KLUB DĚTÍ
S RODIČI v knihovně K3.
PRO DOSPĚLÉ
■ Každé pondělí v 15.30  hodin PILATES PO PORODU.
Pouze na telefonické objednání.
■ Každé pondělí a čtvrtek v 17 a 18 hodin PILATES.
■ Každé úterý v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.

■ Každou středu od 16 do 17 hodin CVIČENÍ 
A POVÍDÁNÍ PRO TĚHULKY. Předporodní kurz je zdarma.
■ Každou středu v 18 hodin TAI-ČI.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin PILATES PRO ŽENY -
SENIORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM.
■ Jednou měsíčně v pátek od 17 hodin RELAXAČNÍ
PODVEČERY PRO ŽENY.

AKCE SENIOR KLUBU

Klubovna v Okružní ulici je pro veřejnost 
otevřená denně od 13.30 do 17 hodin.

■ 14.11. v 15 hodin DEPRESE A OSAMĚLOST. Před-
náška v rámci Klubu zdraví Bohumín. Budova Církve 
adventisů s.d. v Mírové ulici.
■ 16.11. v 9 hodin ZÁJEZD DO SHOPPING PARKU.
Sraz u městského úřadu.

SPORT

ŠACHY
■ 21.11. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Slavie Orlová
C. Zápas šachových družstev krajské soutěže. Sokolov-
na Starý Bohumín.
■ 28.11. v 9 hodin Viktorie Bohumín B - Jäkl Karviná
C. Zápas šachových družstev okresního přeboru. Soko-
lovna Starý Bohumín.
CYKLISTIKA
■ 14.11. POSLEDNÍ ZVONĚNÍ. Ukončení sezony a seri-
álu Nebude-li pršet.
AEROBIK, tělocvična ZŠ Beneše, ✆ 607 956 096
■ Každé pondělí a středu AEROBIK PRO DĚTI od 15.30
do 16,30 hodin (mladší děti) a od 16.30 do 17.30 
hodin (starší děti). 
■ Každé pondělí od 19 do 20 hodin PILATES. 
■ Každou středu od 19 do 20 hodin BODY FORM.
■ 22., 24. a 29.10. v 18 hodin ZUMBA FUN & FITNESS.
Zumba kombinuje jedinečnou latinsko-americkou 
hudbu s nenáročnými tanečními a aerobními pohyby. 

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA :
pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 14 - 21 hodin
pátek: 14 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

ZIMNÍ STADION

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

■ Soboty a neděle od 6. až 28.11. ve 13 hodin ŠKOLA
BRUSLENÍ. Sedm lekcí kurzu bruslení pod vedením
kvalifikovaných instruktorů. Cena kurzu 400 Kč
Veřejné bruslení: středa 17.20 - 18.50 hodin

sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
Objednávky ✆ 777 707 783.
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Senioři na turnaji
v kuželkách válí

S kuželkami si nejlépe rozumí senioři
základní organizace Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami Bohumín. Prokázal
to 2. ročník turnaje, který s podporou
města uspořádala základní organizace
zmíněného svazu. Do turnaje se letos za-
pojila čtyři družstva seniorů s celkovým
počtem 24 hráčů. Týmu ZO Svazu posti-
žených civilizačními chorobami se dařilo.
Jeho členové nasbírali 1649 bodů. Přes
250 bodů na ně ztrácelo družstvo ZO Sva-
zu tělesně postižených Bohumín, které se
letos probojovalo na 2. místo. Jen o 42 bo-
dů za ním skončili muži ze Senior klubu
(1350 bodů) a čtvrtá příčka připadla 
ženám Senior klubu (1324 bodů).

»Před týdnem proběhla olympiáda seniorů,
nyní turnaj v kuželkách. Naši senioři jsou
zkrátka aktivní. Jezdí na zájezdy za krásami
republiky, na které přispívá město, chodí pla-
vat, účastní se Univerzity třetího věku. Velmi
usilujeme o to, aby i v seniorském věku měli 
životní náplň. My mladší přece máme této ge-
neraci co vracet,« uvedl starosta Petr Vícha.
V jednotlivcích zvítězila Jindřiška Hřibňá-
ková (301 bodů). Druhá byla Marie Vilč-
ková (298 bodů) a třetí místo vybojovala
Jana Adamcová (280 bodů). Akce proběh-
la v rámci celostátního týdne Svazu posti-
žených civilizačními chorobami. »Letošní
ročník se vydařil a třetí bude určitě. Už se na
něj moc těšíme,« uzavřel za pořadatele 
Jiří Vilček. Lukáš KANIA

Originální pozdrav můžete svým blíz-
kým a známým poslat díky občanskému
sdružení Přátel bohumínské historie.
Koncem října vydalo novou sérii po-
hlednic, tentokrát s motivem Starého
Bohumína, Nového Bohumína a kaplič-
ky v Kopytově.

Na pohledni-
cích je zachyce-
no starobohu-
mínské a no-
vobohumín-
ské náměstí.
Pro milovní-
ky historie je
pak určena
speciální do-
bová koláž 
s pohledem
na náměstí
ve Starém Bohumíně z po-
čátku 20. století. Autorem předloh je 
Bohumíňák Jiří Spáčil. »Specialitou letošní
série je historicky vůbec první vánoční malo-
vaná pohlednice s betlémskou scenérií, kterou
bohumínský malíř Jiří Greger situoval před

kapli svatého Jana Nepo-
muckého v Kopytově,« uve-
dl předseda občanského
sdružení Přátel bohumín-
ské historie Jan František
Teister. Čtyři druhy nových
pohlednic vychází v nákladu
od 50 do 150 kusů. Cena

jedné se bude pohybovat v rozmezí 4 až 5
korun. Nové pohlednice si budou moci zá-
jemci zakoupit v sídle sdružení Přátel bo-
humínské historie v domě U Rytíře na ná-
městí ve Starém Bohumíně. (luk)

Nové pohlednice, ze kterých dýchá historie

Grafické zpracování: Jiří Spáčil a Jiří Greger

Žehlení a »posilování«
v jednom. Některá 
želízka vážila i pět 
kilogramů. Uprostřed
plynová žehlička, hit 
počátku 20. století.

Jana Suchánková u expozice noč-
ních košilek, ve kterých se spávalo za

císaře pána. Foto: Pavel Čempěl

Praní a žehlení jako na starém bělidle
Žádné automatické pračky, a prádlo přesto zářilo čistotou. Tajemství praní v počátku

20. století odhaluje nová výstava v domě U Rytíře ve Starém Bohumíně. Do 14. listopadu

ji tady pořádá občanské sdružení Přátel bohumínské historie. Na výstavě s podtitulem

»Starobohumínské bělidlo« jsou k vidění ruční pračky, mandl, necky, valchy a spousta

rozmanitých žehliček. »Některé se nahřívaly, do jiných se vkládal rozžhavený kus kovu. Raritou
ovšem byly žehličky plynové,« prozradila pracovnice občanského sdružení Jana Suchánková.

Do Bohumína totiž byl už na počátku minulého století zaveden plyn a movitější rodiny si

horkou novinku v podobě plynové žehličky okamžitě pořídily. »Plamen hořel přímo uvnitř
›želízka‹. Hospodyně musely při žehlení dávat pozor, aby něco nezapálily,« dodala Suchánková.

Výstava je veřejnosti přístupná vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 10 do 17.30 hodin, 

v sobotu od 8 do 15.30 a v neděli od 12 do 19.30 hodin. (tch, luk)

V kategorii jednotlivců zvítězila Jindřiška
Hřibňáková, druhá byla Marie Vilčková 
a třetí Jana Adamcová.

Foto: Jiří Vilček, montáž Inret


