
Lidická ulice trpí a řidiči
spolu s ní Str. 3

Ostravské laguny 
ztrpčují život 
i Bohumíňákům Str. 5D
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Topte s rozumem, dýchá-
me to všichni Str. 6 - 7

Vítěznou korunku 
získala čtrnáctiletá 
tanečnice Str. 10

Na snowboardovém 
prkně sviští ze štítů 
velehor Str.11
Malotřídka, nebo škola 
v centru s dojížděním?

Str. 12
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Jediným zklamáním letošních zápisů tak zůstává
Záblatí. Z tamní mateřské školy Na Pískách se do ško-
ly po prázdninách chystá jedenáct dětí a další budou-
cí školáci opustí soukromou školku Bambino. K zá-
pisu do »domovské« školy v Záblatí ale rodiče při-
vedli pouze pět, respektive čtyři potomky. Jedno-
ho totiž čeká odklad. Nad neradost-
nou situací na záblatské škole se
Pavla Skokanová zamyslela v sa-
mostatném příspěv-
ku na straně 12. 

Pavel ČEMPĚL

Zápis v ZŠ Čs. armády. Plněním testů děti prokázaly, že už jsou na školu připravené. Foto: Pavel Čempěl

Vyšlo to! Vůbec poprvé se letos
rodiče budoucích prvňáčků vydali
k zápisům v jednom šiku. Zápisy
probíhaly na všech osmi bohu-
mínských školách současně a sle-
dovaly hlavní cíl – rovnoměrné
naplnění budoucích prvních tříd.
Až na jedinou výjimku
slavil nový systém vy-
ložený úspěch.

K zápisům se na
sklonku ledna dostavi-
lo 215 předškoláků 
s tím, že rodiče dva-
ceti z nich zvažují
roční odklad docház-
ky. Počet dětí, které po
prázdninách usednou do
školních škamen, je srovna-
telný s předešlými roky. Podstatné ale je, že se zodpo-
vědným přístupem rodičů školy o caparty spravedlivě
podělily a vymizely extrémní rozdíly naplněnosti tříd.

ZŠ Čs. armády, Masarykova a trochu překvapivě 
i škola skřečoňská otevřou v září po dvou třídách.
Menší ZŠ Beneše bude mít již tradičně jednu třídu,
stejně jako Pudlov nebo škola v Bezručově ulici. »Tam
po dvou slabších ročnících se čtrnácti žáky zaplní první tří-
du dvacítka dětí,« pochvalovala si vedoucí odboru
školství, kultury a sportu Pavla Skokanová. Potěšil ji 
i přístup Starobohumíňáků, kteří do zdejší malotříd-
ky přihlásili devět dětí.

Po prázdninách už jdu do školy!

Stavebníci nestíhají a penále denně narůstá
Už třetí měsíc ve skluzu. Firma, která

se měla zhostit komplexní rekonstruk-
ce dvou věžáků v Mírové ulici, si evi-
dentně vzala větší sousto, než na jaké
stačila. Práce měly skončit už loni na
podzim, ale na domech se stále pracuje
a do finiše se stavebníci blíží velmi zle-
hounka. Skutečný termín dokončení je
tak stále ve hvězdách.

Oprava domů 1015 a 1016 v Mírové ulici
na sebe zprvu poutala pozornost spíše 
z úsměvných důvodů. Před rekonstrukcí

upozornili ochránci ptactva, že ve věžá-
cích hnízdí chránění opeřenci, a zateplení
fasády by na ně mělo brát zřetel. Pak už ale
bylo vše jen o lidech a zmíněný úsměv se
vytratil. Výměnu téměř dvou set oken ještě
stihla stavební firma včas, ovšem pak se
vše začalo komplikovat.

Práce neprobíhaly podle harmonogra-
mu, subdodávky na sebe nenavazovaly,
materiál se navážel chaoticky. V listopadu
vypršel termín předání stavby a začalo na-
bíhat penále, které bude město vymáhat.

(Dokončení na str. 5)Foto: Pavel Čempěl
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Rychvald si spolupráci 
s Bohumínem pochvaluje

Vše tady vyřídí v podstatě
na jednom místě. Míří na fi-
nanční úřad či úřad práce, ale
často také přímo na bohumín-
skou radnici, když si potřebují
vyměnit řidičák nebo změnit
živnostenský list. Vzájemné přá-
telství i spolupráci si obě měs-
ta pochvalují.

»S Rychvaldem spolupracuje-
me nad povinný rámec státní
správy, kterou pro ně vykonává-
me. Letos nás čeká několik zá-
sadních společných úkolů. Nej-
náročnějším bude nový územní
plán, který by vyřešil problém 
s výstavbou rodinných domů. 

A také budeme spolupracovat při
opravě Bohumínské ulice, která
obě města spojuje a kterou bude
kraj letos v květnu opravovat,«
řekl starosta Petr Vícha.

Sousední města pojí i veřej-
noprávní smlouva o městské
policii. Bohumínští strážníci
na jejím základě do Rychvaldu
dojíždějí a starají se o zdejší
veřejný klid a pořádek. Do bu-
doucna je v plánu vzájemná
výpůjčka například přenos-
ných radarů na měření rych-
losti. »Spolupráci s Bohumínem
vnímáme pozitivně. Není vůči
nám striktní, ale snaží se s námi

vždy domluvit a spolupracovat.
Toho si ceníme. I naši obyvatelé si
Bohumín pochvalují,« uvedla
starostka Rychvaldu Šárka
Kapková.

Rychvald te� podle ní nejví-
ce trápí boom vykrádání ro-
dinných domků. »Bu� to souvi-
sí s krizí, nebo u nás řádí nějaká
organizovaná skupina. Proto by
měli lidé i sebemenší krádež hlásit
policii a nebýt k tomuto problému
lhostejní,« posteskla si starost-
ka. Dodala, že když dům není
pojištěný, nebo pachatelé způ-
sobí malou škodu, poškození
případ ani neoznámí a policii
tak mohou uniknout důležité
indicie. 

Lucie BALCAROVÁ

Rovnocenní partneři. Tak by se dal nazvat svazek Bohumína
s Rychvaldem, byť je nespojují pouta manželská, ale pracovní.
Bohumín je totiž pro Rychvald pověřenou obcí a jeho obyvate-
lé si k sousedům »do údolí« jezdí vyřizovat úřední záležitosti.

90 let 
bohumínského
gymnázia

Ředitelství
Gymnázia
Františka Živ-
ného v Bohu-
míně ozna-
muje, že se 

v rámci oslav 90. výročí
vzniku školy uskuteční 15.
října celodenní Den otev-
řených dveří pro všechny
vyučující, žáky, absolventy
a širokou veřejnost. 

Jelikož hodláme uspořá-
dat rovněž výstavu foto-
grafií a dokumentů vzta-
hujících se k dějinám
gymnázia, žádáme zdvoři-
le všechny majitele těchto
materiálů o laskavé zapůj-
čení. Kontaktní telefony:
596 014 560, 723 599 482.

Miroslav BIALOŇ, 
ředitel gymnázia
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Fotbalové stadiony vystřídala radnice
Jméno Igora Bruzla (35) může být po-

vědomé hlavně sportovním nadšen-
cům. Dvanáct let pracoval jako novinář
v redakcích Moravskoslezského dne 
a deníku Právo, poté přešel do fotbalo-
vého Baníku, kde zastával tři roky pozi-
ci manažera pro komunikaci. Kromě
toho ale působil přes šest let i v radě
města. Na podzim roku 2010 zažil další
přestup v kariéře, když byl zvolen do
funkce místostarosty.

Už jste si zvykl na novou roli?
Stále se detailněji seznamuji hlavně 

s problematikou oblastí, které pode mě
spadají. Není toho zrovna málo, protože
odbory majetkový, sociální i školství, kul-
tury a sportu sdružují vcelku rozsáhlé
spektrum činností. Zda jsem si zvykl, to
musejí hodnotit jiní, za sebe ale mohu říci,
že mě tahle práce naplňuje a baví. Navíc 
z domova jsem na radnici pěšky za pět mi-
nut, šatník jsem už o větší počet kravat 
i košilí rozšířil, takže si problémy nepři-
pouštím...

Na fotbalovou minulost nevzpomínáte?
Víte, na první poradě s ředitelkami na-

šich škol jsem dostal míč, na kterém je na-
psáno: »Milý Igore, pane místostarosto. Te�

už se nekope za Baník, ale za školy!« Přišlo
mi to vtipné a výstižné. Baník bude pořád
pro mě velikým koníčkem, ale te� už jsem
zase jen jeho fandou. Mé místo je už dnes-
ka jinde.

Přesto sport hraje určitě ve vašem životě 
významnou roli i dál. Jak budete pomáhat 
tomu bohumínskému?

Myslím, že se u nás město chová ke
sportovním subjektům opravdu vstřícně.
Přesto by si podle mě Bohumín zasloužil
aspoň jedno odvětví na takové úrovni, jež
by lákala k odpovídajícím návštěvám i vět-
ší počet diváků. I pasivním sledováním to-
tiž lze mladým lidem dát pozitivní příklad
a bohužel mám pocit, že sportovní vzory
nastupující generaci u nás trochu scházejí.
Věřím, že najdeme způsob, jak výrazně ne-
zatížit rozpočet a přitom sport dál rozvíjet.

Myslíte, že zkušenosti ze svých předešlých 
zaměstnání zužitkujete i na radnici?

Stoprocentně! Nedílnou součástí práce
na úřadě je jednání s lidmi, což bezezbytku
platilo také o mém předešlém zaměstnání.
Měl jsem na starosti třeba i velice úzkou
komunikaci s fanoušky Baníku, stejně ja-
ko se všemi bezpečnostními složkami, 
a věřte, že předstoupit sám před skupinu
pořádně rozlícených vlajkonošů je psycho-
logicky obdobně náročné jako vysvětlovat
něco naštvanému občanovi.

U čeho si pak nejlépe odpočinete?
Ač na to možná nevypadám, tak s přáte-

li u sportu. Aktivního i pasivního. A sa-
mozřejmě u rodiny. Syn Patrik má rok 
a půl, a spolu s přítelkyní Lucií i všemi
blízkými si ho ohromně užíváme.

Děkuji za rozhovor. Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl
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Lidická ulice trpí a řidiči spolu s ní

Bohumín znovu 
bojuje o Zlatý erb

Internetové stránky a s nimi
spojené elektronické služby
města Bohumína bojují o Zla-
tý erb 2011. Bohumín se tra-
diční soutěže zaměřené na we-
by měst a obcí účastní pravi-
delně od roku 2004. Jeho služ-
ba E-info získala například 
v roce 2008 třetí místo v ka-
tegorii elektronická služba. 
V této kategorii se bude o pří-
zeň poroty ucházet i nyní, ten-
tokrát se svými interaktivními
dotazníky. Jak nám řekl web-
master Jiří Rozsypal, Bohumín
chce zároveň zabodovat v »hlav-
ní« kategorii internetových
stránek. (luk)

Lidická ulice je kvůli extrémnímu provozu, který souvisí s výstavbou skřečoňského mostu, samá díra. Foto: Pavel Čempěl

Nechystá se v blízké době alespoň provizorní oprava výtluků 
v Lidické ulici? Jde hlavně o zbídačené železniční přejezdy. Nájezd
na železárenský most je na tom úplně stejně. Každý den tudy téměř
všichni projíždíme, někdy i několikrát za den. Silnice je v katastro-
fálním stavu a alespoň nějaká provizorní oprava děr by byla vhod-
ná. Petr BARDOŇ

Kvůli výstavbě skřečoňské-
ho mostu je nyní Lidická ulice
nejvytíženější komunikací 
v Bohumíně. Bohužel ani uli-
ce, ani přejezdy nepatří městu,
což situaci komplikuje. Maji-
tele se však intenzivně snaží-
me přimět k opravám. 

Komunika-
ci vlastní Mo-
ravskoslezský
kraj a železniční přejezdy fir-
my, do jejichž areálů vedou.
První dva ve směru od Skřečo-
ně patří Bochemii, další  firmě
Sanre a poslední před křižo-

vatkou s Bezručovou ulicí je 
v majetku firmy TSR.

V nejhorším stavu jsou vleč-
kové přejezdy Bochemie. Ta
proto opravu reklamuje u fir-
my, která loni prováděla jejich
rekonstrukci a garantovala

roční záruku.
Také správce
Lidické ulice,

Správa silnic Moravskoslez-
ského kraje, nám přislíbil, že
se bude snažit v příznivějších
klimatických podmínkách co-
nejrychleji uvedené místo 

opravit. Jedna dílčí oprava už
proběhla 6. února. V nejkritič-
tějším místě nájezdu na žele-
zárenský most silničáři zalili
výtluky asfaltem. Náprava je to
sice jen provizorní, ale mini-
málně do jara by měla vydržet.

Kompletní opravy se Lidická
ulice dočká po dokončení vý-
stavby skřečoňského mostu,
který má být zprovozněn ve
druhé polovině letošního ro-
ku.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

d o p r a v a

Lidé na schůzce vyjadřovali
své obavy, že jim na pozemky
vjede těžká technika a při vý-
kopech zdevastuje zahrádky 
a chodníky. Projektant a Jana
Fonioková z odboru rozvoje 
a investic jejich emoce mírnili.
»Řeší se pouze přípojky, které
mají končit šachticí na hranici
pozemku,« uvedla Fonioková.
Jak ale dodala, je lepší být při-
praven. Pokud domkař přípoj-
ku odmítne a za pár let změní

názor, může se mu pozdější
napojení na městskou kanali-
zaci notně zkomplikovat, ale
hlavně prodražit. Třeba v pří-

padě, že kanalizace povede na
opačné straně silnice. »Pak by
si musel přípojku včetně protlaku
pod silnicí hradit ze svého,« po-
tvrdila pracovnice městského
úřadu.

Kanalizační »strašák« domkaře děsit nemusí
Menší »vzbouření na vsi« připomínalo koncem ledna pra-

covní setkání obyvatel Pudlova a Vrbice s projektantem tam-
ní kanalizace. Lidé se zprvu přípojkám vehementně bránili.
Především proto, že si připravovanou investiční akci mylně
vykládali. Nakonec sami uznali, že se jim žádné příkoří dít 
nebude.

a k t u á l n ě

Připojení k plánované kana-
lizaci se týká zhruba dvou set
domů v Pudlově a Vrbici. Více
než stovka domkařů už na pří-
pojky kývla, část s rozhodnu-
tím váhá a jen třináct majitelů
rodinných domů je nechce.
Většinou proto, že si pořídili
vlastní čističky.

Přestože kanalizace vzbuzu-
je vášnivé debaty, její budová-
ní je během na dlouhou tra	.
Ještě letos sice přijde na řadu
územní řízení a stavební povo-
lení, ale pak se bude čekat. Na
finance, pochopitelně. Kanali-
zace ve zmíněných městských
částech si totiž vyžádá úcty-
hodných osmdesát milionů.

Pavel ČEMPĚL

k r á t c e



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  3  /  2 0 1 14 OOKKOO

I Byt 1+1, v ulici Seifertova
603, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 57,70 m2, cel-
ková plocha bytu 57,70 m2.
Prohlídka 17.2. v 9 – 9.30 ho-
din. Licitace se koná 21.2. v 16
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1069, číslo bytu 58, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 51,27 m2,
celková plocha bytu 55,86 m2.
Prohlídka 15.2. v 8.30 – 9 ho-
din. Licitace se koná 21.2. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, na tř. Dr. E. Be-
neše 1071, číslo bytu 56,

kategorie I., 10. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 67,17
m2, celková plocha bytu 69,04
m2. Prohlídka 17.2. v 9.30 – 10
hodin. Licitace se koná 21.2. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 58, ka-

tegorie I., 12. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 59,37

m2, celková plocha bytu 60,71
m2. Prohlídka 15.2. v 9.30 – 10
hodin. Licitace se koná 21.2. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
215, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 57,66 m2, celková
plocha bytu 62,91 m2. Prohlíd-
ka 22.2. v 9.30 – 10 hodin. Li-
citace se koná 23.2. v 15.45
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
1143, číslo bytu 12, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 66,86 m2,
celková plocha bytu 68,43 m2.
Prohlídka 22.2. v 8 – 8.30 ho-
din. Licitace se koná 23.2. v 16
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
166, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,93 m2, cel-
ková plocha bytu 62,18 m2.
Prohlídka 15.2. v 9 – 9.30 ho-
din. Licitace se koná 23.2. 
v 16.15 hodin.

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

Licitace městských bytů připravované v únoru
I Byt 1+1, v ulici Okružní

378, číslo bytu 1, kategorie
II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2, cel-
ková plocha bytu 59,86 m2.
Prohlídka 17.2. v 8 – 8.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 23.2. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
382, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 74,83 m2, cel-
ková plocha bytu 75,33 m2.
Prohlídka 17.2. v 8.30 – 9 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 23.2. v 16.45 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Štefániko-
va 1073, číslo bytu 72, ka-

tegorie I., 13. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 28,86
m2, celková plocha bytu 31,18
m2. Prohlídka 24.2. v 8 – 8.30
hodin. Licitace se koná 28.2. 
v 15.30 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 bytu 56,33 m2.
Prohlídka 24.2. v 11 – 11.30
hodin. Licitace se koná 28.2. 
v 15.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Jateční
152, číslo bytu 5, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 26,38 m2, celková
plocha bytu 27,35 m2. Pro-

hlídka 25.2. v 10 – 10.30 ho-
din. Licitace se koná 28.2. v 16
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
177, číslo bytu 5, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,97 m2, cel-
ková plocha bytu 62,97 m2.
Prohlídka 24.2. v 9 – 9.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 28.2. v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Drátoven-
ská 198, číslo bytu 8, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 45,66 m2,
celková plocha bytu 45,66 m2.
Prohlídka 24.2. v 10 – 10.30
hodin. Licitace se koná 28.2. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Drátoven-
ská 198, číslo bytu 7, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 38,80 m2,
celková plocha bytu 38,80 m2.
Prohlídka 24.2. v 10.30 – 11
hodin. Licitace se koná 28.2. 
v 16.45 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

V rámci Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstna-
nost obě města dotaci získala 
a od 1. července 2010 začala
projekt realizovat. Na území
obce s rozšířenou působností
Bohumín, pod kterou spadá 
i Rychvald, pracuje v rámci ve-
řejné správy přibližně tisíc za-
městnanců, z nichž se projek-
tu vzdělávání účastní mini-

málně čtvrtina. Mezi cílové
skupiny patří zaměstnanci
radnic a jejich příspěvkových
či zřizovaných organizací.

Zájemci získávají nové zkuše-
nosti v oblasti elektronizace 
veřejné správy (eGovernment). 
Vloni to byl například systém
datových schránek a elektro-
nická spisová služba. Letos je 
v plánu zdokonalování práce 

s kancelářskými aplikacemi při
tvorbě textů, tabulek a prezen-
tací. Část projektu také počítá
se vzděláváním v oblasti geo-
grafických informačních systé-
mů (práce s digitálními mapa-
mi). Příští rok bude věnován
dalším kurzům na téma archi-
vace / digitalizace dokumentů a
základní registry veřejné správy.

Realizace projektu bude 
ukončena nejpozději do 30.
června 2013 a v rámci obcí 
s rozšířenou působností Bohu-
mín a Orlová bude proškoleno
více než 650 zaměstnanců ve-
řejné správy.

Michal KOLOVRAT, 
organizační odbor

Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy
Česká republika je už téměř sedm let členem Evropské 

unie. Díky tomu může využívat různé dotační tituly a čerpat
tak finance z evropských fondů. Jedním z oborů, do kterého
EU investuje nemalé prostředky, je vzdělávání. Města Bohu-
mín a Orlová tuto výzvu přijala a společně podala žádost o do-
taci na vzdělávání zaměstnanců obcí s rozšířenou působností
v oblasti eGovernmentu.

k r á t c e

Ekologická škola
ZŠ na tř. Dr. E. Beneše pře-

vzala 7. února v prostorách
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v Praze certifi-
kát »Škola udržitelného rozvo-
je« 1. stupně (nejvyšší oceně-
ní). Toto ocenění je každoroč-
ně udělováno školám, které
vyvíjejí aktivitu v ekologické
výchově nejen v rámci školy,
ale i ve vztahu k okolí. Škola se
účastní různých projektů, za-
pojuje se do celorepubliko-
vých akcí. Velké poděkování
patří paní učitelce Janě Žádní-
kové, která je koordinátorem
EVVO a jak je vidět, úspěšně 
s žáky i učiteli tyto aktivity 
realizuje.
Barbora BOLCAROVIČOVÁ,

ředitelka školy
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Ostravské laguny ztrpčují život i Bohumíňákům

do Skřečoně. Trojka pachatelů
tam vzala útokem rodinný do-
mek a snažila se demontovat
okapy. Jednoho ze zlodějů za-
drželi sami majitelé domu.
Další dva spolupachatele zajis-
tili strážníci díky popisu po
dvou hodinách na vlakovém
nádraží.

■ V časných ranních hodinách
31. ledna zadržela hlídka v Jateč-
ní ulici hledaného muže, na kte-
rého byl vydán příkaz k zatčení.

■ A závěrem opět kovy. Tento-
krát železné židle u Toni baru
v Tovární ulici přilákaly po-
slední lednový den dva pober-
ty. Strážníci je díky včasnému
ohlášení dopadli a uložili jim
blokovou pokutu. Odcizené
židle museli pachatelé pocho-
pitelně vrátit majiteli.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Stěhování bytu a zbavování
se nepotřebných věcí skončilo
20. ledna založením černé sklád-
ky v ulici 9. května. Strážníci
případ zadokumentovali a po-
stoupili přestupkové komisi.

■ Na krádeži kovů se chtěla 25.
ledna přiživit trojice mužů 
v Trnkové ulici. Odcizili kovo-
vý rošt před vstupem do obyt-
ného domu a dvě litinová víka
kanálů. Ta navíc roztřískali na
kusy. Kovový rošt byl vrácen
na místo a na výtečníky rovněž
čeká přestupková komise. Hro-
zí jim sankce a náhrada způso-
bené škody.

■ Další »šro	áky« zadržela
hlídka 27. ledna v Revoluční
ulici. Tři muži převáželi na
dvoukoláku kovový materiál
odcizený z městské skládky. 

■ Ke třetímu případu krádeže
kovů vyjeli strážníci 30. ledna

(Dokončení ze str. 1)
»Firma sice požádala o pro-

dloužení termínu, ale důvody ne-
byly objektivní a my jsme na něj
nepřistoupili,« uvedla vedoucí
odboru rozvoje a investic Jitka
Ptošková. Do toho udeřila zi-
ma, s níž se v původním plánu
nepočítalo, protože domy už
měly být hotovy, a kdy se ně-
které práce zkrátka dělat neda-
jí. »Hlídáme, aby se neprováděly
»mokré procesy«. V budoucnu by
se to neblaze projevilo na jejich
kvalitě,« dodala Ptošková.

Město zároveň kontroluje,
aby všechny další práce probí-
haly výhradně z lešení, a aby
už nikdo »nelezl« obyvatelům
do bytů. Už tak se jim stavební

ruch po tolika měsících musí
zajídat. Nikdo navíc netuší,
kdy to celé definitivně skončí.
Když se město na pravidel-
ných schůzkách dotazovalo na
termín dokončení, od staveb-
níků se žádné odezvy nedočka-
lo. Útěchou všem může být 
alespoň to, že oba domy i přes
nedodělky, vypadají po »omla-
zovací kůře« velice hezky.

Zateplení fasády i střechy,
výměna oken, balkonových
stěn a další inovace přijdou 
u obou věžáků na bezmála
dvacet milionů. Čtyřicet pro-
cent nákladů pokryje dotace 
z evropských fondů.

Pavel ČEMPĚL

Stavebníci nestíhají 
a penále denně narůstá

Pozůstatky po ropné rafinerii poblíž síd-
liště Fifejdy jsou bez diskuse nejznečiště-
nějším místem v republice. Podnik Ostra-
mo tady více než sto let ukládal ropné ka-
ly, dokud v polovině 90. let nezkrachoval.
Vyčištění území tak padlo na bedra státu.
Zápach, který se odtud nyní v závislosti na
směru větru šíří, je jen nepříjemným

či teplárnách. Zavápnění ropných »rybní-
ků« a odtěžování vzniklé hmoty se ale ne-
obejde bez nepříjemného zápachu, který
se může nést kilometry daleko. Vrbičtí to
ostatně poznali na vlastní nosy.

»Zmíněný proces likvidace lagun má probí-
hat až do konce letošního roku,« tlumočila
získané informace vedoucí odboru život-
ního prostředí a služeb Věra Niklová. Zjis-
tila také, že v případě enormního šíření
ropného puchu může Česká inspekce ži-
votního prostředí sanační práce zastavit.
To by ale termín dokončení jen oddálilo.

Pavel ČEMPĚL

vedlejším efektem sanace této zamořené
lokality.

Laguny obsahují téměř dvě stě tisíc tun
ropných odpadů a při jejich likvidaci se za-
tím nejlépe osvědčilo vápno. V kombinaci
s kašovitým obsahem lagun utvoří pevnou
hmotu. Pak už jen stačí přidat uhlí 
a vznikne palivo využitelné v elektrárnách

Odkud se line ten puch? Obyvatele Vrbice už nějaký čas trápí nepříjemný »petro-
lejový« odér, který zjevně nesouvisí se smogem a ani jiným, u nás bohužel typickým
znečištěním ovzduší. Po smrduté stopě se proto vydali pracovníci odboru životního
prostředí a služeb. Když vyloučili možné (zá)pachatele v Bohumíně a nejbližším 
okolí, dorazili k cíli – ostravským lagunám.

Likvidaci lagun provádí společnost Geosan GROUP. Práce mají trvat do konce letošního roku. Foto: Ondřej Besperát
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Přímo v terénu jsou kontro-
lou pověřeni městští strážníci.
Jakmile při pochůzce narazí na
dům, ze kterého se do okolí
valí podezřelý kouř, pořídí fo-
todokumentaci a sepíší úřední
záznam. »Do konce ledna jsme
se zabývali třinácti podněty,« 
uvedla Ivana Balgová z odboru
životního prostředí a služeb
(ŽPaS). Deset majitelů baráč-
ků, případně nájemců si už od-
bor pozval k »podání vysvětle-
ní« ohledně znečiš	ování ovzdu-
ší. »Zajímáme se, čím dotyčný to-
pí, zda může doložit doklad 
o koupi paliva a zda nás nechá
nahlédnout do své kotelny,« do-
dala Balgová. Obecně platí, že

kdo má čisté svědomí, proti
kontrole nic nenamítá.

Usvědčení hříšníků, kteří
svá stavení vytápějí na úkor
nejen svému zdraví, je poměr-
ně komplikované, ale ne ne-
možné. Třeba u právnických
osob, tedy firem, nemusí úřed-
níci při vstu-
pu do kotelny
o svolení žá-
dat. »Prověřujeme samotné kotle
nebo i popel,« sdělila Balgová.
Pokud firma zákon o ochraně
ovzduší poruší, pokutu ji vy-
měří přímo odbor ŽPaS. Její
výše se odvíjí podle závažnosti
provinění. U občanů prohře-
šek řeší přestupková komise 

s tím, že se 
udělená sank-
ce může vy-

šplhat až do deseti tisíc.
Nadměrnou kouřivost ale

nemusí způsobovat jen nekva-
litní otop. Svou roli hraje také
zanesený komín. Loňské naří-
zení vlády o požární bezpeč-
nosti přitom stanoví, že se při
topení tuhými palivy musí ko-

mín čistit dvakrát ročně. Lze

to provádět i svépomocí, ale

pak je třeba jednou za rok ne-

chat komín prohlédnout od-

borníkem. Poměrně nové na-

řízení má ale zatím i své »mou-

chy«. Přesně určuje povinnos-

ti »topičů«, ale už neříká, kdo

má jejich počínání kontrolovat 

a případně trestat.

Z komína se valí hustý dým, v okolí jsou cítit spálené kaly či
dokonce plasty a nezodpovědný topič se potutelně usmívá.
Myslí, že na něj není metr, protože do své kotelny nemá po-
vinnosti nikoho vpustit. Radnice ale boj s drobnými zamořo-
vateli ovzduší nevzdává. Konkrétní případy sleduje a zve si
domkaře na »kobereček«.

aktuální téma

Když zima zalézá za nehty, je třeba přiložit
do kamen. Ale čím? Člověk je tvor vynaléza-
vý, ale někdy zůstává nad jeho počínáním ro-
zum stát. Pro trochu tepla dokáže do kotle
naházet i naprosto absurdní věci, aniž by se
pozastavil nad tím, že zamoří široké okolí 
a »přiotráví« sousedy.

Časy se mění. Ještě před pár roky ležela na
každé druhé zahradě nevábná hromada uhel-
ných kalů. Lidem příliš nevadilo, že z kotle po
vyhoření vynesli přesně takové množství černé-
ho bláta, jaké do něj naložili. Bylo to levné.
Dnes už se naštěstí »bídou« téměř netopí. I ne-
kvalitní hnědé uhlí skončilo v propadlišti dějin.
Zato se pro svou nižší cenu do kurzu dostává
černé uhlí z Polska. Jeho tmavý kouř je vidět už 
z dálky a rozhodně nevoní »po fialkách«.

I přes nepříjemné vedlejší efekty je ovšem
polské uhlí legální a dokonce nezávadné. Ales-
poň to od oficiálních prodejců. Před časem z je-
jich zásob odebrala Česká obchodní inspekce
deset vzorků a všechny v testu uspěly. »Eviduje-
me ale případy podomních prodejců, kteří nabízejí
levné netestované uhlí,« potvrdila Ivana Balgová 
z odboru ŽPaS. Toto uhlí, původně určené pro
průmysl, má větší obsah síry. Nepříjemně zapá-
chá, nemluvě o tom, že dokáže pěkně zaneřádit
kotel. Ani to ale není tou největší pohromou.

»V souvislosti s výměnami za plastová je nyní nej-
větším ›hitem‹ spalování dřevěných, lakovaných 
oken,« uvedla Balgová. Dalším zlořádem je tope-
ní domovním odpadem včetně plastů a pracov-
níci ŽPaS zaznamenali i případ spalování vyřa-
zené tovární podlahy napuštěné olejem.

Hitparádu absurdních otopů 
vedou vyřazená okna

Topte s rozumem, dýcháme to
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Ekologičtí »šejdíři«
pod drobnohledem

Podomní »spalovači smetí« hřeší na to, že kontrolu
do své kotelny pustit nemusí. Zapomínají ovšem, že
je topení nekvalitním a někdy i zakázaným otopem
možné vypozorovat i jinak. Stačí se podívat na čmoud 
z komína a zhluboka se nadechnout.

Zákon o ochraně ovzduší pamatuje i na to, aby domkaři 
v lokálních topeništích dodržovali přípustnou tmavost kou-
ře a míru zápachu. Zkrátka, aby »smrádečkem« neobtěžo-
vali sousedy. A právě na to se při svých pochůzkách za-
měřují strážníci i pracovníci radnice. Zvláštní pozornost
přitom věnují domkařům, kteří se svého času zavázali
topit ekologicky. Najdou se totiž »filutové«, kteří
beze studu vyinkasovali dotaci na přestavbu 
vytápění, a přitom u nich dál jede klasický
kotel na plné obrátky.

Pracovníci odboru životního prostředí
a služeb vedou přesnou evidenci domů,
jejichž majitelé dotaci čerpali. Pokud se
ukáže, že svůj ekologický přístup hráli
jen na oko, sankce v přestupkovém říze-
ní můžou provětrat jejich peněženky. 

Smogová »deka«, která 28. ledna 2011 zahalila Karvinsko a Ostravsko.

Tématickou dvoustranu
připravil Pavel ČEMPĚL

A zase ten smog! Podle
platných zákonů mohou
koncentrace polétavého pra-
chu překročit povolené limi-
ty maximálně pětatřicetkrát
za rok. Loni si však Bohumí-
ňáci svůj »příděl« vyčerpali
už 8. února a poté byla nor-
ma překročena ještě dvěstě-
krát. Ani letos to nebude lep-
ší. A zatímco nejvyšší před-
stavitelé zodpovědní za chod
země řeší interní žabomyší
války, náš region se dusí. Li-
dem už dochází trpělivost.

Ostrava už s podporou svaz-
ku karvinských obcí ohledně
znečištění zažalovala stát a při-
dávají se další. V těchto dnech
podal trestní oznámení kvůli
úmyslnému poškozování zdra-
ví občanů Kamil Černý. »Na-
řízení, vyhlášky, hygienické nor-
my se bezostyšně porušují a vláda
i další zodpovědní činitelé tomu
nečinně přihlížejí,« čertí se v Bo-
humíně podnikající Dolnolu-
tyňák Černý. Je si vědom, že
trestní oznámení samo o sobě

nic neřeší, ale podnětem se
musí policie a prokuratura za-
bývat. A pokud se začnou hla-
sitě ozývat další »otrávená«
města i jednotlivci, snad to

vládnoucí elitu probere z le-
targie. »Nechci, aby se za-

víraly fabriky. A� si pro-

sperují, ale a� také zpětně investují
do ekologie. A někdo je k tomu
musí přimět. V zámoří, západní
Evropě, ale i v Číně to tak fungu-
je, proč ne u nás?« táže se Černý.

Situace v nezamořenějším
regionu republiky nenechává
v klidu ani město Bohumín.
Ve středu 23. března uspořádá 
v kině odbornou konferenci 
o ovzduší určenou široké ve-

řejnosti. Přednášet zde bu-
dou zdravotníci,

hygienici, zá-
stupci obchodní
inspekce či hejt-
manství. Konfe-
renci bude živě

přenášet také
bohumínský
televizní in-
formační ka-

nál TIK.

Dusíme se, začněte s tím něco dělat!

Zmenšenina mapy Bohumína, na níž jsou vyznačeny
oblasti s největší koncentrací rodinných domů, jejichž
majitelé čerpali dotaci na ekologické vytápění. Úředníci
mají k dispozici originál s konkrétně označenými domy 
a namátkově zjiš�ují, zda příjemci dotací nezamořují 
okolí spalováním neekologického topiva.

všichni
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Domů pohodlně a hlavně bezpečně

s t a r á m e  s e

Rodiče novoveských ško-
láků mají o starost méně. Od
konce ledna rozváží děti nav-
štěvující školu ve Skřečoni
dvakrát denně »privátní« mi-
nibus. Spoj financuje město
kvůli neutěšené dopravní si-
tuaci v Nové Vsi. Není zde
chodník a městská část trpí
pod náporem tranzitní do-
pravy.

Podobná služ-
ba fungovala už
před dvěma lety,
kdy se městskou
částí navážel ma-
teriál na stavbu
dálnice. Rodiče 
i vedení školy nyní
zažádali o její ob-
novení. »Není to
klasická autobusová
linka, pro ty platí jiná
pravidla. U soukromé-
ho přepravce jsme ob-
jednali svoz dětí od ško-
ly do Nové Vsi,« vy-
světlil vedoucí odboru
dopravy Pavel Vavreč-
ka. Dodal, že minibus
funguje každý den po
vyučování a ze Skřečo-
ně vyjíždí ve 13.10 a 14
hodin.

Komfortní rozvoz je pro ško-
láky z Nové Vsi bezplatný. Pří-
padně se s nimi může domů
svézt také rodič. Zatím si měs-
to objednalo minibus do kon-
ce roku a průběžně sleduje je-
ho vytíženost. »Jde nám hlavně

o bezpečnost dětí, a proto jsme na
službu uvolnili peníze. Byla by
ale škoda, kdyby ji školáci nevyu-
žívali,« dodal Vavrečka s tím,
že do prázdnin vyjde rozvoz 
obecní pokladnu na 126 tisíc.

(tch)

Minibus, jehož provoz je hrazen z městské pokladny, vyzvedává každý 
vyučovací den děti z Nové Vsi u skřečoňské pošty. Foto Pavel Čempěl

Každé město se musí podle litery zá-
kona starat o toulavá zvířata. Těmi se
rozumí všechna zvířata, která jsou bez-
prostředně závislá na péči člověka. Z de-
vadesáti procent se tato povinnost týká
psů a koček.

Toulavé psy na území města odchytávají
strážníci, kteří jsou pro tuto činnost od-
borně vyškoleni. Poté jsou psi umis	ováni
do útulku v Šunychlu. Pečují o ně dva
správci Břetislav Grabovský a Zdeněk Špi-
čák, díky kterým nalézají pejsci dočasně
nový domov. Veterinární péči zajiš	uje
Šárka Přibylová. Nad rámec svých povin-
ností šije pro chlupaté nalezence oblečky
do mrazivého počasí, nebo po odborné
stránce pomáhá při řešení různých problé-
mů. Všichni si za svou práci a péči zaslou-
ží náš dík.

Poděkování patří rovněž lidem, kteří
městskému útulku věnovali staré deky. 
V těchto studených dnech jsou jimi vy-
stlány zateplené boudy. Náš obdiv zaslouží

také milovníci němých tváří, kteří, ač si
sami nemohou pejska dovolit, navštěvují
útulek a po dohodě se správci berou čtyř-
nohé kamarády na procházky.

V Bohumíně funguje už čtvrtým rokem
také depozit pro toulavé kočky Miroslavy
Kocurové. Dosud ho provozovala ve svém
družstevním bytě, ale ten už bohužel ne-
splňuje všechny parametry. Požádala pro-
to o pomoc město, které chovatelce nabíd-
lo nebytové prostory v objektu pošty 
v Pudlově. Po vzájemné dohodě zde bu-
dou umístěny výhradně zdravé kočky 
a zdržovat se budou pouze uvnitř depozi-
ta. To vše by mělo být dostatečnou záru-
kou, aby provoz kočičího »útulku« nena-
rušil život pudlovských občanů. Díky agi-
taci paní Kocurové se navíc daří umis	ovat
kočky do pěstounské péče. 

S otázkou toulavých zvířat se potýká
mnoho měst. Díky vzorné péči našich pra-
covníků v psím útulku a činnosti paní Ko-
curové si Bohumín s tímto problémem
zdárně radí. 

Eva LISZOKOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

O toulavé psy i kočky je u nás dobře postaráno

Foto: Pavel Čempěl
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Jedenáctý díl seriálu o novinkách, službách a přednostech
internetových stránek www.mesto-bohumin.cz.

Svého času vědní obor, někdy také
ideologický směr, ale hlavně se

slůvkem »ekologie« rozumí ochrana životního prostředí. V tomto
významu má svůj prostor i na stránkách města (sekce O městě,
rubrika Ekologické okénko). Návštěvníci tady najdou na jednom
místě ucelené informace o třídění odpadů, včetně provozní doby
a podmínek ve sběrných dvorech. Své místo zde má i harmono-
gram svozu komunálního odpadu nebo městský ekologický kalen-
dář v elektronické podobě.
V ekologickém okénku nesmí chybět ani ochrana, respektive zne-
čištění ovzduší, v našem regionu a v zimních měsících nejčastěji
skloňované téma. Proto je na webu desatero správného vytápění,
poradna »Co dělat, když vás soused obtěžuje kouřem?« a přede-
vším informace o znečištění ovzduší ve městě. »Na četná přání se
aktuální stav ovzduší zobrazuje i na titulní stránce webu. V textové 
i grafické podobě,« uvedl webmaster Jiří Rozsypal. Dodal, že údaje
dodává přímo Český hydrometeorologický ustav a informace se
na webu každých deset minut aktualizují. (tch)

Ekologické okénko

»Vánoční parazit« sužuje památnou lípu

Lípu, kterou vysadili ve 30. letech žáci obecní školy, pomalu »vysává«
parazitující jmelí. Foto: Pavel Čempěl

■ ■ ■

Zmíněná lípa roste na po-
zemku Sokola Záblatí. Jednali
jsme s ním, jak s lípou naložit.
Sokolu jsme doporučili nechat
provést odborný ořez jmelí ta-
ké s částmi větví. Při takto vel-
kém rozsahu napadení půjde
prakticky o redukci části koru-
ny, ovšem tento zásah bude
mít pozitivní vliv na další osud
lípy. Na několik let totiž zbrzdí
další bujení jmelí.

Ořez ale řeší problém jen
dočasně. Jmelí se při tak vel-
kém napadení nedá odstranit
úplně, časem bude s největší
pravděpodobností znovu pro-
růstat. Ve skutečnosti jde pou-

dřeviny. Podle nejnovějších
informací už Sokol Záblatí 
ořez lípy připravuje. Má pro-
běhnout ještě v tomto období

vegetačního klidu, a to s po-
mocí hasičů.

�ubica JAROŇOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Bohumín má Masarykovo náměstí i školu, my Záblatští 
máme Masarykovu lípu. Nachází se mezi místní sokolovnou 
a hasičskou zbrojnicí. Lípa je ale napadena cizopasným jmelím.
Pokud jí nepomůžeme, určitě zahyne. Josef ŠKUTA

ze o prodloužení životnosti vý-
znamného stromu, ale díky za
každou sezonu, kdy tu s námi
může být.

Další pozitivní efekt ořezu
jmelí je v tom, že se zmenší
zdroje šíření jmelí na okolní

»Chceme zmapovat potřeby li-
dí a toto je cenná zpětná vazba.
Nebylo by rozumné plánovat ak-
tivity, které lidé nepotřebují. Ne-
bo nás mohou občané upozornit
na oblasti, na které by se jinak
mohlo zapomenout,« vysvětlil
smysl dotazníků vedoucí so-
ciálního odboru Daniel Ucháč.
Dodal, že nově vytvořený Ko-
munitní plán včetně vyhodno-
cených dotazníků dostanou 

v červnu k projednání naši za-

stupitelé.

Sociální oblast je velmi ob-

sáhlá, ovšem dotazník je zpra-

cován srozumitelnou formou 

a jeho vyplnění nezabere mno-

ho času. V elektronické verzi

jej najdete také na webových

stránkách města www.mesto-

bohumin.cz v sekci Radnice,

rubrika Dotazníky. (red)

V tomto vydání Oka najdete na samostatně vlo-
ženém listu »Dotazník k sociálním službám 
v Bohumíně«. Jeho vyplněním se můžete 
významně podílet na tvorbě nového Komu-

nitního plánu na období let 2011 až 2014.

Dotazník k sociálním službám
najdete v tomto čísle Oka
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»Miss ZŠ Čs. armády«. I takto
by se dalo s trochou nadsázky
označit bohumínské kolo 22.
ročníku celostátní soutěže
Dívka roku. Pouze jedna ze
šesti účastnic reprezentovala
gymnázium, ostatní hájily
barvy »nové školy«. Z ní také
vzešly obě »vicemiss« i vítězka
Tereza Horníčková (14).

»Do soutěže jsem se přihlásila
sama, i když to byl výstřel do tmy.
Na vítězství jsem ani nepomysle-
la,« svěřila se po korunovaci
Terezka, které v soutěži pomoh-
la i taneční průprava ze čtyřle-
tého působení v souboru Ka-
tes. Tomu věnuje také většinu
volného času, ale baví ji také
sportovní běh nebo cestování.

Přestože jsou podobná klání
dívek předstupínkem ke kariéře
modelek, Tereza na něco tako-
vého ani nepomýšlí. Ještě ji če-
ká studium. »Střední školu jsem
si zatím nevybrala, ale chtěla bych

být rehabilitační sestrou,« prozra-
dila skromně.

Soutěž pro dívky od 13 do 15
let vznikla v roce 1990 coby

Finalistky bohumínského kola Dívky roku (zleva):
Kateřina Moravcová (13), Tereza Horníčková
(14) a Valentine Čepová (13), všechny ze ZŠ
Čs. armády. Foto: Pavel Čempěl

Vítěznou korunku získala čtrnáctiletá t

»Na konci duhy najdeš svůj
Jednou v bačk

revných trikotech
nestandardní p
Letos našel školn
vymýšlí, inspiraci
»Duhová škola«.

Jednotlivé roční
duhy, aby žáci
a přijít na pře

»stejno
ský sbo
půlkru

Ja
se 
po
se
z

ANEB PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V U



Miss teenager. Následovala
změna na Miss poupě a od roku
1999 je z ní Dívka roku.

V bohumínském kole, pořá-
daném Domem dětí a mládeže
Fontána, letos uspěla také 
Valentine Čepová (13), která
obsadila druhé místo. Bronz 
a titul Dívka publika se stal

k o ř i s t í
Kateřiny
M o r a v -
cové (13).

D í v k y
ze základ-
ních kol
postupují
do neveřej-
ného cas-
tingu a dva-
náct nejlep-
ších z celé
republiky se
nakonec pro-
bojuje do ce-
lostátního fi-
nále. (tch)
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anečnice

j poklad«
korách či ploutvích, jindy v ba-
h. Na ZŠ Čs. armády už mají na
ředávání vysvědčení patent. 

ní parlament, který recesní akce
i přímo ve výukovém programu

íky si už předem vylosovaly barvy
i mohli prošmejdit domácí šatníky
dávání náležitě ustrojeni. Barevné
okroje« si solidárně oblékl i učitel-
or a v tělocvičně pak třídy vytvořily
uh, aby byla iluze duhy dokonalá.
ako před nastoupenou jednotkou
posléze třídní učitelé jmenovitě
ochlubili svými premianty. Ze čtyř
et žáků školy jich prospěla s vy-
znamenáním přesná polovina. 

A 108 se samými jedničkami.
Šedesát žáků »nové školy« si
domů odneslo pochvalu tříd-
ního učitele za vzornou práci

pro kolektiv třídy, osmi udělila
pochvalu ředitelka za repre-
zentaci školy. (tch)

LICI ČS. ARMÁDY

Děti oděné v barvách duhy 
a »poklad« – bednička s vysvěd-
čením. Foto: Pavel Čempěl 

Z extrému do extrému. Marek Noga (28)
ze Starého Bohumína se přímo vyžívá 

v adrenalinových zážitcích. Jakoby podnikání
ve stavebnictví nebylo samo o sobě stresující,
Marek »nevypne« ani ve volném čase. Věnuje
se snowboardcrossu, neboli SBX. Sjížděním
velehor a krkolomnými kousky na »prkně« se
dostal do širšího povědomí. Dokonce mu vy-
nesly pozvánku do reprezentace. V barvách
národního týmu si odbyl premiéru počátkem
ledna ve Francii.

Snowboard Markovi učaroval před deseti lety.
Zprvu se »otloukal«
na sjezdovkách, ale
časem mu přestaly
české kopce stačit.
Vyrazil proto do Vy-
sokých Tater a po-
stupně na snowboar-
du pokořil Lomnický
Štít nebo Kriváň.
»Podnikám v drsném
odvětví. Ve stavebnictví
je to každodenní boj, 
a tak relaxuju při toul-
kách velehorami. Je to
fascinující pocit, když
stojíte na prkně, máte
Tatry jako na dlani 
a jako bonus se kolem
vás přežene stádo kam-
zíků,«líčí své zážitky.

Od rekreačního ježdění byl jen krůček k regist-
raci v Mezinárodní lyžařské federaci (FIS), která
vyústila pozváním do snowboardcrossové repre-
zentace. »Byl to šok. Třetího ledna mi zavolal trenér,
že bych měl už osmého závodit,« vypráví Marek 
o své první zkušenosti na mezinárodní scéně. Ta-
kové pozvání se neodmítá, a tak sedl do auta a vy-
razil do patnáct set kilometrů vzdáleného dějiště
evropského poháru.

»Sjela se tam snowboardcrossová špička. Profesio-
nální týmy s početnými štáby, olympionici. To se člově-
ku sevře žaludek,« svěřuje se reprezentační premi-
ant. Nervozita ještě vzrostla, když v kilometro-
vém ledovém korytě padal jeden závodník za dru-

hým. Ani Markovi se
pád nevyhnul, ale na
rozdíl od mnoha sou-
peřů se nevzdal a zá-
vod dokončil. Vý-
sledkem se sice zařa-
dil až do druhé stov-
ky, ale při premiéře 
a v takové konkuren-
ci, i to si zaslouží
uznání. Marek tak
má za sebou křest
ohněm a čeká na dal-
ší výzvy. »Chci závodit
a vím, že na to mám.
Příště bud lepší,« slibu-
je reprezentant ze
Starého Bohumína.

Pavel ČEMPĚL

Na snowboardovém prkně 
sviští ze štítů velehor

▲ Vystoupat na vrchol Kriváně je

jen pro otrlé. A co teprve sjet dolů

na snowboardu. 

S prknem na zádech vzhůru 

na Velky adový štít ve Vysokých

Tatrách.
Foto: Archiv Marka Nogy

▲
 

Starobohumínský patriot a vyznavač extrémních sportů
Marek Noga (28). Foto: Pavel Čempěl
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Výuka v malotřídkách má
své přednosti. Děti pracují ve
skupinách, navzájem si pomá-
hají. Učitel ve velké třídě s pět-
advaceti žáky může maximál-
ně pracovat s průměrem. Méně
nadané dítě nestíhá, nadané
se nudí. Učitelka na malé ško-
ličce se věnuje každému dítěti
zvláš	. Nejvíce se to projevuje
u prvňáčků. Při čtení se 
v hodině dostane na každého 
a dítě dostává okamžitě cen-
nou zpětnou vazbu. 

Malá škola - méně problé-
mů. Děti jsou všude stejné, ale
zde se všechno řeší hned.
Všechno je tak nějak víc vidět,
a tím se předchází větším kon-
fliktům. Komunikace mezi
dětmi je otevřená a přirozená,
jsou k sobě tolerantnější. Při

volbě školy je prostě malotříd-
ka přinejmenším rovnocen-
nou možností.

Proč jsem se tak rozepsala 
o tomto typu školy? Zaskočily
mne totiž výsledky letošních
zápisů do prvních tříd. Smíše-
né třídy u nás fungují dvě. Sta-
rý Bohumín nezklamal a do
první třídy zde nastoupí devět
prvňáčků. Zato v Záblatí se zá-
pisu zúčastnilo pouze pět před-
školáků. Je tady snad málo dě-
tí? Vždy	 zde nové rodinné
domky rostou jako houby po
dešti a mateřské školky pras-
kají ve švech. Kam ty děti za-
mířily k zápisům? Po přečtení
seznamu mi svitlo. 

»Starousedlíci« mají jasno.
My jsme se tam učili, chodí
tam sousedovy děti, učitelky

všichni dobře známe, jsou 
úžasné, dítě zapíšeme na naši
záblatskou školu. Noví obyva-
telé, kteří v dětství vychodili
klasickou městskou školu s ně-
kolika pavilony, dlouhými
chodbami, megajídelnou, si
malotřídní výuku v rodinném
prostředí neumějí představit.
Raději budou děti vozit au-
tem, hlavně a	 získají kvalitní
vzdělání ve velké a moderně
vybavené škole v centru. Sama
jsem absolventkou malotří-
dek, které mne úspěšně při-
pravily pro další studium na
střední i vysoké škole, a jsem 
z toho smutná.

Roste počet obyvatel, kteří
se v Záblatí nenarodili a ne-
mají k němu žádný citový
vztah. Dojíždějí za prací, 

v bydlišti prakticky jen přespá-
vají a život v městské části je
nezajímá. Pokud svou ratolest
zapojí prostřednictvím školy
do místního dění, je téměř jis-
té, že se zde celá rodina plno-
hodnotně zabydlí a městská
část bude nadále vzkvétat.

Malotřídní škola je místo,
kde se soustře�ují kulturní
aktivity, patří k obci stejně ja-
ko pošta, obchod, fotbalové
hřiště, sokolovna, hasičská
zbrojnice či hospoda. 

Milí Záblatší, zvažte tuto na-
bídku, do 1. září je stále čas se
rozhodnout a vybrat školu,
která je na dosah a vaše dítě
dokonale připraví pro život.

Pavla SKOKANOVÁ, vedoucí
odboru školství, kultury a sportu

Střední škola v Bohumíně
otevře v příštím školním ro-
ce dva nové obory s výučním

listem. Zájemci o jejich studium se mo-
hou přihlásit až do poloviny března.

»Nově otevíráme dvouletý obor Provozní
služby. Zaměřuje se hlavně na odbornou pří-
pravu a praxi. Ve třídě bude maximálně pat-
náct žáků, což zajistí individuální přístup pe-
dagogů ke studentům. Uplatnění by absolven-
ti měli najít zejména v oblasti sociálních nebo

Obráběč kovů. »Je vhodný hlavně pro dospě-
lé, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci. Výuka bu-
de probíhat jednou týdně a poměr teorie a pra-
xe je rovnocenný,« upřesnila Serbousková.

n o v i n k y  z e  š k o l

I když záblatskou školu navštěvují děti různého věku, jsou si bližší. Foto: Pavel Čempěl

Malotřídka, nebo škola v centru s dojížděním?
Malotřídka je malá školič-

ka, vesnického typu, kde se 
v jedné či dvou učebnách
vzdělávají pohromadě děti
různých ročníků. Trendem
současné pedagogiky je sku-
pinové vyučování. Na malo-
třídkách se takto pracuje už
dávno. Jinak to ani nejde.

ubytovacích služeb,« uvedla ředitelka školy
Zuzana Serbousková.

Škola přichází i s další novinkou pro
dálkové studenty. Nabízí jim nově obor

Studium na Střední škole Bohumín je
bezplatné. Nové studenty škola přijímá
bez přijímacích zkoušek na základě studij-
ních výsledků z posledních dvou ročníků
základní školy. Přihlášky ke studiu je mož-
né podat pro denní studium do 15. března,
pro dálkové studium do 20. března. Po-
drobnosti o dalších zajímavých oborech
lze získat přímo ve škole, nebo na interne-
tových stránkách www.sosboh.cz.

Lucie BALCAROVÁ

Střední škola nabízí dva zbrusu nové učební obory
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Dobrovolní hasiči dostali »přidáno«
Na počátku nového roku se tradičně koná

porada velitelů jednotek dobrovolných hasi-
čů, aby se posoudily nákupy vybavení na da-
ný rok. Letos je pro hasiče v rozpočtu města
1,12 milionu, což je o 220 tisíc více než v mi-
nulých letech.

Na nákupy je letos určeno přes 200 tisíc a na
opravu podlahy hasičské zbrojnice v Kopytově
80 tisíc. Po 50 tisících je vyčleněno na opravu
sociálního zařízení zbrojnice ve Skřečoni a na
projektovou dokumentaci pro plánovanou re-

konstrukci hasičárny v Šunychlu v roce 2012.
Pokračovat bude také obnova zásahových vozi-
del. Pro Kopytov je v plánu nákup repasované
starší cisterny, hasiči ze Šunychlu se přiklánějí 
k opravě cisterny stávající. 

Tématem diskuse bylo také zařazení jednotek 
z hlediska plošného plánu pokrytí. Ve městě jich fun-
guje šest, což je poměrně nadstandardní počet. 
A protože se další náklady na jejich provoz zvyšo-
vat nebudou, zůstane nadále jedna jednotka v ka-
tegorie JPO 3 (Starý Bohumín s výjezdy i mimo
město) a pět jednotek v kategorii JPO 5. (lum)

Jak strávit s dětmi letní
prázdniny v Bohumíně? Tu-
to otázku si už nyní klade ne-
jeden rodič. Začíná uvažo-
vat, jak zařídit hlídání a jaký
program vymyslet, aby se ra-
tolesti nenudily a měly pěk-
né prázdniny. I letos připra-
vuje město Bohumín ve spo-
lupráci s neziskovými orga-
nizacemi od 11. července do
5. srpna akci pro děti a mlá-
dež s názvem Prázdninový
kolotoč 2011. 

Dvě stě padesát dětí ve věku
od 6 do 16 let, které se zúčast-
nily loňského prvního roční-
ku, si akci nemohly vynachvá-
lit. Během čtyř týdnů se každý
všední den setkávaly pokaždé
na jiném místě v Bohumíně.
Vyzkoušely si jízdu na koni,
střílely z pušky, poznávaly ta-
jemná zákoutí kostela, sporto-
valy, tvořily z hlíny a jiných

materiálů a mnoho dalšího.
Velký ohlas měly skupinové
jízdy na kole v bezpečném do-
provodu strážníků.

Děti hojně navštěvovaly ta-
ké městskou knihovnu, kde
probíhal malý Prázdninový
kolotoč nejen v dopoledních,
ale i odpoledních hodinách. 
V knihovně čekal zájemce
pestrý program tvůrčích akti-
vit. Celou akci doprovázela ta-
ké soutěž o hodnotné ceny 
v několika kategoriích. Kolo-
toče se denně účastnilo v prů-
měru osmdesát dětí.

A protože se Prázdninový
kolotoč 2010 dětem líbil, měs-
to se rozhodlo ve zdařilém pro-
jektu pokračovat. Bližší infor-
mace k letošnímu ročníku zís-
káte na webových stránkách
města v sekci volný čas. Ga-
rantem akce je sociální odbor.

Martina OLÁHOVÁ, 
sociální odbor

Kolotoč slavil úspěch, roztočme jej znovu

Členové SK Šafrata a strážníci doprovázeli děti do záblatské sokolovny,
kde byl připraven pestrý program. Foto: Erich Krömer

Služba je určena dospělým
od 18 do 64 let s mentálním,
psychickým nebo kombinova-
ným postižením, kteří se vzhle-
dem ke svému hendikepu ne-
mohou uplatnit na volném ani
chráněném trhu práce. Sociál-
ní terapeutické dílny jim proto
nabízí obohacení osobního ži-
vota novými zajímavými čin-

nostmi. Klienti získají nové
přátele a na základě svých
schopností a zájmů také zruč-
nost a dovednosti ve zvolených
dílničkách. Využít mohou tkal-
covskou a textilní, kutilskou,

košíkářskou, keramickou, pěs-
titelskou nebo tvořivou.

Služba je bezplatná a je sou-
částí projektu Podpora a roz-
voj služeb sociální prevence 
v Moravskoslezském kraji 
v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Své zázemí nalezla v bývalém
denním stacionáři Domovinka
ve Slezské ulici 164. 

Bližší informace získáte na
telefonu 596 013 736 nebo

731 130 725, nebo při osobní
návštěvě ve všechních dnech
od 7 do 15 hodin.

Anna ORŠULÍKOVÁ,
ředitelka Centra sociálních

služeb Bohumín

Sociálně terapeutické dílny také v Bohumíně
1. února zahájila svou činnost nová služba sociál-

ní prevence - sociální terapeutické dílny. Cent-
rum sociálních služeb Bohumín tímto nabízí

vedle osobní asistence, denního stacionáře 
a pečovatelské služby další pomoc občanům v tíži-

vých životních situacích.

Jarní táborničení
Dům dětí a mládeže pořádá

v termínu jarních prázdnin 14.
- 18. března Příměstský jarní
tábor. Je určen dětem od 6 do
16 let, stojí 700 Kč a na děti
čekají hry, počítače, bowling 
i návštěva aquacentra. Strava
je zajištěna v Rio Clubu a účast-
níci tábora jsou pojištěni. Při-
hlášky a informace získáte v Do-
mě dětí a mládeže v Janáčkově
ulici 715 nebo na telefonních
číslech 596 013 131, 603 448
235, 605 149 346. (red)

Foto LucieBalcarová
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Už v minulém čísle Oka
jsme objasnili téma kácení 
v ulici Sv. Čecha, které se tý-
kalo sedmi vzrostlých topolů.
Byly na sklonku své životnosti
a na jejich místě je zastoupí
dva platany a kvetoucí sakury.
Zcela jiná situace ale zavládla 
1. února v parku Petra Bezru-

Osud jasanu: Ve špatnou dobu
na špatném místě

če, kde si vybralo svou daň bu-
dování nového vodovodního
řadu. Statný a ke vší smůle 
i zdravý jasan rostl příliš blízko
místu, kde bylo třeba nové ve-
dení napojit na to stávající. 

»Aby se pracovníci SmVaKu
dostali k napojení, vykopali dva
metry hlubokou jámu. Ta obnaži-

Dřevorubci měli v posledních dnech napilno. Podle plánu
poráželi přestárlé a svému okolí nebezpečné dřeviny, ale 
čekal je i jeden »akutní« zákrok. 

la třetinu kořenů stromu,« po-
psala situaci �ubica Jaroňová 
z odboru životního prostředí 
a služeb. Obhlídka na místě
ale odhalila další problém. 
Z druhé strany jasanu, v areá-
lu gymnázia, funguje už léta
kompost. Hrozilo tu, že tlející
biomasa narušila i zbylou část
kořenového systému, a to už
by mohutný strom »neustál«.
»Stačil silnější poryv větru a strom
se mohl vyvrátit. V okolí je zá-
stavba a pád by měl fatální ná-
sledky,« dodala Jaroňová s tím,
že bylo nezbytné z bezpečnost-
ních důvodů tento zdravý ja-
san pokácet. Strom navíc rostl
v ochranném pásmu vodovo-
du, a ani do budoucna by tam
zůstat nemohl. (tch)

Obrazem se vracíme ke kácení v ulici Svatopluka Čecha, kde šlo 
koncem ledna k zemi sedm vysloužilých topolů. Foto: Pavel Čempěl

Letní prázdniny jsou ještě
daleko, přesto si zkontrolujte
platnost pasu, abyste se mohli
včas rozhodnout, zda si do něj
ještě necháte dítě zapsat. Zapi-
sují se pouze děti do 10 let. 
K vyplněné žádosti předkládá
rodič platný pas, občanský
průkaz a originál rodného listu
dítěte. Správní poplatek činí
50 Kč za každý zápis. Ten je
podle druhu cestovního pasu
většinou proveden do tří pra-
covních dnů od podání žádosti.

Pokud se rozhodnete svému
dítěti vyřídit již nyní vlastní ces-
tovní pas, je k prvnímu vydání

nutné předložit doklad o stát-
ním občanství ČR dítěte (osvěd-
čení vydává krajský úřad), jeho
rodný list a svůj občanský prů-
kaz. Dítě musí být u podání žá-
dosti přítomno kvůli pořízení
fotografie. Správní poplatek pro
děti do 15 let činí 100 Kč, plat-
nost pasu je pět let a doklad je
vystaven ve lhůtě 30 dnů. Více
informací k zápisům a vydávání
cestovních pasů dětem získáte
na oddělení cestovních dokla-
dů nebo na číslech 596 092 134
a 596 092 180.

Ludmila MRAZÍKOVÁ, 
cestovní doklady

Končí zápis dětí do pasů rodičů
V lednu se změnil zákon o cestovních dokladech, který od

1. července ruší zapisování dětí do pasů rodičů. Ještě další rok
bude možné na tyto doklady cestovat, ale i to 26. června 2012
skončí. Po tomto dni budou děti při cestě do zahraničí potře-
bovat vlastní cestovní pas.

Spolek Alma mater chce
spojovat všechny ženy

V Bohumíně žijí ženy v nejlepších letech, které mají dar při-
tahovat lidi. Zní to trochu jako pohádka, ale je to tak. Potká-
valy se v bohumínské »Jeskyňce« a měly odlišný věk, vzdělání,
ekonomické zázemí, politické názory i životní trampoty. 

A stalo se, že jedna pomohla druhé, zaměstnala nezaměstna-
nou, ta veselejší dodala radost té smutnější, jedna druhé doporu-
čila dlouho sháněné řemeslníky a každá v nějakém oboru vzděla-
ná a zkušená poradila těm ostatním. Tak se tyto ženy z »Jeskyňky«
dohodly, že svému setkávání dají z praktických důvodů právní rá-
mec. Proto vznikla Alma mater, v překladu »matka živitelka«,
která si dala do vínku sdružovat ženy nehledě na věk a vzdělání
tak, aby se vzájemně obohacovaly, přinesly i našly nová přátelství,
vzdělávaly se a uskutečňovaly své sny, cíle a plány, na které zatím
nebyl čas nebo odvaha. 

Zakládající skupina »nadšenkyň« by si proto moc přála, aby
každá jejich členka měla pocit, že spolek je tu pro ni a nikdy na-
opak. Nápady i aktivita jsou vítány a každá z žen dostane prostor
pro své aktivity. Každá nová zájemkyně o členství je proto vítána 
a ani zájemce z mužských řad určitě nevyloučíme. 

Dagmar KNÝBLOVÁ

Instruktorem Zumby
nemůže být leckdo

ZUMBA není společenský
tanec, ale aerobik kombinova-
ný s tanečními prvky latinsko-
amerických tanců. Provozová-
ní této aktivity proto svoji
podstatou spadá do živnosti
vázané s předmětem podniká-
ní »Poskytování tělovýchov-
ných a sportovních služeb 
v oblasti fitness sportů nebo 
v oblasti výuky ZUMBY«.

Pro získání této živnosti je
zapotřebí doložit osvědčení 
o rekvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost nebo doklad
o vysokoškolském vzdělání 
v oboru zaměřeném na těles-
nou kulturu, tělovýchovu 
a sport. Bližší informace po-
skytne kterýkoliv živnostenský
úřad.

Soňa BEŤÁKOVÁ, 
odbor právní a živnostenský

k r á t c e

Oprava
V minulém čísle Oka si za-

řádil »tiskařský šotek«. V pří-
spěvku o populárních jmé-
nech novorozeňat byla zmínka
o zrušení bohumínské porod-
nice. K tomu však nedošlo
před patnácti lety, jak bylo
mylně uvedeno, ale v roce
2004. Za tuto chybu se čtená-
řům omlouváme. (red)



15Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Žáci v barvách FK Viktorie Bohumín válí

Vážení příznivci TOP 09, dnes vám před-
stavujeme našeho zastupitele Pavla Srnička.
Po třech měsících práce zastupitelstva měs-
ta jsme jej požádali o rozhovor.

Dobrý den,
Pavle. TOP
09 poprvé
získala jed-
noho zastu-

pitele, ve volbách jste přeskočil 
z druhého místa lídra strany. Byl
jste tímto výsledkem překvapen?

Ano, velmi. I když nejsem
členem TOP 09, je mi její po-
litika blízká a nabídnutou kan-
didaturu jsem přijal. Volební
výsledek mne trošku zaskočil,
jsem díky fotbalu asi osoba
známá, ale tak masivní podpo-
ru jsem nečekal. Chci poděko-
vat všem, kteří TOP 09 volili.
Po volbách mi velikou radost
udělalo náhodné setkání s pa-
ní učitelkou, která mne na zá-
kladní škole učila a právě pro-
to mě ve volbách podpořila.
Pro mne je to závazek a důvě-
ra, kterou nechci zklamat. 

Jaké je složení zastupitelstva 
a jak velký prostor pro prosazo-
vání programu TOP 09 máte? 

Volby v našem městě rozda-
ly karty tak, že v zastupitelstvu

má 17 míst ČSSD, 3 ODS, 2
KSČM a 1 TOP 09. Už z toho
jasně plyne, že vítěz voleb, te-
dy ČSSD, má většinový podíl.
My máme hlas pouze jeden.
Volební program tak, jak jsme
jej představili veřejnosti, tedy
neuskutečníme. Můžeme ale
při hlasování o důležitých vě-
cech vyslat jasný signál – s čím
souhlasíme 
a v čem ČSSD
nepodpoříme.

Mohu se zeptat na zasedací po-
řádek při jednáních? Vybíráte si,
vedle koho chcete sedět? 

Zasedací pořádek je dán 
a jsme usazeni podle abecedy.
Žádné vzájemné politické sym-
patie se tady neprojevují, platí
jen abecední pořadí. 

Je něco, co vás osobně ve vztahu
k městu trápí, co byste chtěl 
opravdu radikálně změnit?

Ano, za velký problém po-
važuji stav ovzduší. V zimním
období, kdy je navíc ještě plná
topná sezóna, je situace ob-
zvláště komplikovaná. Mys-

lím, že svůj podíl nesou i maji-
telé rodinných domků, kteří
jako palivo používají všechno,
co projde dvířky kotle. Rád
bych apeloval na všechny, kte-
ří ekologicky topit mohou, aby
to určitě udělali. Do budoucna
toto považuji za velké téma 
k řešení. Vím, že důležitým
faktorem ve hře je cena, topná
sezona je velmi drahá.

Pracujete také v komisi sportu.
Čím se tato komise zabývá 
a v jakém složení pracuje?

Komise jsou zřizovány na
základě záko-
na o obcích 
a působí jako

iniciativní a poradní orgány,
které jsou ze své činnosti od-
povědny radě města. My řeší-
me všechno, co se týká sportu
na území města. Naše komise
má 14 členů a jsou v ní zástupci
všech stran, které sestavily do
komunálních voleb kandidátky.
Tedy i těch stran, které ve vol-
bách plně neuspěly. TOP 09 
v ní má dva členy, kromě mne
ještě Jakuba Slívu. Oba jsme
sportovci, Jakub je dlouhá léta
aktivním hráčem a také trené-
rem tenisu, sportu rozumí, 
a proto práci v komisi přijal. 

Vy ale už aktivně sport neprovo-
zujete. Zůstal jste v oboru, nebo
vás živí jiná práce? 

Zůstal jsem, protože mám
zkušenosti z domácích i ze za-
hraničních angažmá. V mém
věku už nehraji, ale pracuji ja-
ko fotbalový trenér. V součas-
né době trénuji brankáře Ba-
níku Ostrava, mimo jiné mám
na starosti i tréninky dívčího
brankářského týmu. Trenér-
skou práci mám rád. Fotbal mne
baví a to, co jsem se naučil, dá-
vám dál. Je to práce zajímavá,
ale časově náročná, často jsme
mimo Ostravu. Proto se stále
učím rozvrhnout si čas. Na za-
stupitelstvo nemohu chodit
nepřipraven a fotbal nemohu
šidit. 

Děkuji za rozhovor, přeji úspěch
v práci pro město i v trenérské
činnosti, vám osobně mnoho
zdraví a štěstí.

Za MO TOP 09 
Karla FODOROVÁ

Budoucí prosperita Bohumína 
je pro nás víc, než si myslíte

16. ledna se ve Stonavě usku-
tečnil halový turnaj starších pří-
pravek ve fotbale. Družstvo žáků
FK Viktorie Bohumín nás zde
velice úspěšně reprezentovalo.
Nejen že tento turnaj vyhrálo,
ale mělo ve svém týmu i nejlepší-
ho hráče a střelce. 

Turnaje se zúčastnilo deset týmů
z Karvinska. Mužstvo Viktorie Bo-
humín neokusilo v žádném zápase
hořkost porážky. Nejlepším hrá-
čem, kterého volili trenéři všech
družstev, se stal player Viktorky
Jan Stošek. Nejlepším střelcem byl
autor sedmi branek Oskar Suchan
také z Viktorky. Kluci te� mají
zimní přípravu v tělocvičně Soko-
lovny ve Starém Bohumíně. Na
jarní sezonu se chceme co nejlépe
připravit, nebo	 jsme po podzimní
části v naší soutěži starších přípra-
vek okresu na druhém místě za
Slavii Orlová.

Všem mladým fotbalistům pře-
jeme mnoho dalších úspěšných 
vítězství a děkujeme za vzornou 
reprezentaci oddílů kopané. 

Vladimir BURDA, trenér

Družstvo žáků FK Viktorie Bohumín. Horní řada zleva: Jan Stošek, Lukáš Kubla, Vojta Pohlodka, 
Martin Šnapek, trenér Vladimír Burda. Klečící zleva: Franta Kursa, Franta Bébar, Oskar Suchan, 
kapitán Lukáš Burda, Vojta Miškowiec. Ležící: brankář Standa Kocsis. Foto: FK Viktorie Bohumín

p o l i t i k a



Vzpomínky - úmrtí

Bylo těžké se s Tebou
rozloučit, je ještě těžší

bez Tebe žít, 
v srdci stále Tě máme 
a navždy budeme mít.

14. února vzpomeneme
nedožité 55. narozeniny

našeho drahého 
manžela, tatínka,
tchána a dědečka 

pana Milana TRUCLY.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Anna,

dcera Anička s manželem 
a vnučkou Natálkou, dcera Zuzanka 

s přítelem Radkem.

V očích slzy, v srdci žal, 
co nejdražší nám bylo, osud vzal. 

Smutný je domov, smutno je v něm, 
chybíš nám, maminko, chybíš nám všem...

15. února vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí naší

drahé maminky a babičky

paní Květuše
MLYNÁRIKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná a nikdy 

nezapomene dcera Blanka s manželem 

a vnučkou Nikolkou, synové Jiří a Lukáš,

dcera Pavlína a přítel Jiří.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání. V srdci nám

stále zůstává bolest 
a vzpomínání.

12. únor je dnem 

6. smutného výročí,

kdy nás navždy opustil

pan Vladimír ZATLOUKAL.

S úctou a láskou vzpomíná manželka

Jana, syn Kamil, celá rodina, 

přátelé a známí.

21. února vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
naší maminky, babičky

a prababičky 

paní Viktorie
MIRGOVÉ.

�
Zároveň si 8. dubna připomeneme 

její nedožité 86. narozeniny.

Stále na Tebe s láskou a úctou vzpomínáme.
Dcery Marta, Valérie, Alžběta a Viktorie,

synové Andrej a Antonín, vnoučata, 
pravnoučata, ze	ové a snachy.

Osud nevrátí, 
co již vzal, 

nechal jen vzpomínky,
bolest a žal.

22. února 

vzpomeneme 

10. smutné výročí 

úmrtí 

pana Milana BĚLÍČKA.

S láskou a úctou vzpomínají 

maminka Ludmila 

a dcery Lenka a Renata s rodinami.

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

ten nikdy nezapomene.

21. února 

si připomeneme 

5. výročí úmrtí našeho

manžela a tatínka 

pana Jiřího HECZKA.

�
V lednu by se dožil 71 let. 

Stále s úctou a láskou vzpomíná 

manželka s rodinou.

Bohumil Hlaváč *1921 ze Starého 
Bohumína

Eduard Šebesta *1928 z Bohumína

Silvestr Witosz * 1953 ze Záblatí

Leo Trynka *1917 z Bohumína

Břetislav Herman *1944 z Bohumína

Emilie Lazarová * 1952 ze Skřečoně

Jiří Schodly * 1957 ze Záblatí

Helena Hámorníková * 1924 z Bohumína

Oldřich Kubala * 1931 z Bohumína

Drahoslav Chobot * 1927 z Bohumína

Naposledy jsme se rozloučili
Libuše Stránská * 1928 ze Starého 
Bohumína

Rudolf Smoček * 1947 z Bohumína

Justína Trnčáková * 1928 ze Záblatí

Jiří Kwasnica * 1957 ze Skřečoně

Miroslav Haflant * 1948 z Bohumína

Janina Pohludková * 1926 ze Skřečoně

Vladimír Rutta * 1923 ze Starého 
Bohumína

Edita Slovíková * 1943 z Bohumína

Jan Moskwik * 1945 z Bohumína (mat)
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Blahopřání - jubilea
15. února oslaví 

své krásné 

90. narozeniny 

paní Lucie
HOLESZOVÁ

ze Skřečoně.

�
Hodně pevného zdraví, elánu 

do dalších let a pohody v kruhu rodiny

přejí dcera a syn s rodinami.

p o z v á n k a

Své ANO si řekli
Stanislav Kováček z Ostravy 
a Kateřina Miczková z Bohumína

Petr Heller a Petra Fajkusová, 
oba z Bohumína (mat)

Seminář Dluhy, jak na ně
Zadluženost českých domácností stou-

pá. Částky, které si spotřebitelé půjčují,
jsou čím dál vyšší a s delší dobou splácení.
Život na dluh a expanze úvěrů domácnos-
tem je také výrazem měnícího se životního
stylu obyvatelstva. I v tomto parametru
Česko dohání západoevropské země.

Ale co všechno zadluženost pro jednot-
livce a jejich rodiny obnáší? Na co se za-
měřit, abychom na půjčku příliš draze ne-
doplatili? Jak zmapovat své osobní mož-
nosti? Co vše si zjistit před podpisem
smlouvy o úvěru? Kolik přeplatím? Jaké
sankce mi hrozí, když nebudu schopen do-
stát svým závazkům?

Na tyto a další otázky dluhové proble-
matiky bude zaměřen veřejně přístupný
seminář »Dluhy, jak na ně«, který se usku-
teční 18. února ve 12.30 hodin v Nízko-
prahovém denním centru pro osoby bez
přístřeší v Drátovenské ulici 197 v Pudlově.

Srdečně zve Charita Bohumín, 
Občanská poradna

AKCE 1 + 1
VOLNÁ VSTUPENKA 

do AQUACENTRA Bohumín

S tímto kuponem obdržíte 
k zakoupené vstupence 

pro dospělého

1 VOLNÝ VSTUP.

✁
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Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

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

REALITY
● Prodám dr. byt 2,5+1,

60m2, v Bohumíně, nízká 
zástavba. Cena 650 000. 
✆ 777 005 110.

● Prodám dr. byt 2+1 v Bo-
humíně. ✆ 604 946 402.

● Prodám 2+1 v osobním
vlastnictví v Mírové ulici 
v Bohumíně. Cena dohodou.
✆ 605 351 789.

● Prodám dr. byt 2+1, 2.
podlaží, nízká zástavba vedle
polikliniky v Bohumíně. Byt
je volný. Cena dohodou. 
✆ 731 218 098.

● Koupím jakýkoliv dr. byt
nebo v os. vl. kdekoliv v Boh.,
Rychvaldě, event. pozemek.
Případný dluh uhradím a za-
jistím náhradní bydlení, seri-
ózně. ✆ 736 228 883.

● Koupím byt 2+1 nebo
3+1, na stavu nezáleží, za 
nabídky předem děkuji. ✆ 606
710 464.

ř á d k o v á  i n z e r c e

● Pronajmu byt 0+1 Boh.

✆ 736 228 883.

● Prodám garáž v ulici 

Osvoboditelů. ✆ 731 025 011.

● Koupím garáž v Bohumí-

ně. ✆ 604 166 092.

SLUŽBY
● Kácení a ořezy stromů 

a keřů pro občany i obce za

velmi příznivé ceny. Zahrad-

nictví v parku Petra Bezruče.

✆ 596 013 463, 739 872 774,
604 795 798. Neváhejte!

● Již nyní přijímáme objed-
návky na návrhy realizací 
a rekonstrukcí zahrad. Pro-
fesionální tým zahradníků, ro-
zumné ceny. Zahradnictví 
v parku. ✆ 739 872 774.

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

Kupón pro řádkovou inzerci
na www.mesto-bohumin.cz,
sekce zpravodajství/městské

noviny Oko.

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

Nebojte se investovat 
do svého vztahu

Manželství není vždy procházkou růžovým sadem. Čas od
času se ve vztahu objeví krize, které se nevyhýbají žádnému
partnerskému svazku. Podstatné je rozpory správně pojmeno-
vat a chtít řešit. Pokud manželé společně sdílejí radosti i boles-
ti, jejich láska se po celý společný život postupně prohlubuje.

Každý manželský pár má svou historii a svůj originální způsob,
jak krize zvládat. Lidé si však většinou neuvědomují, že krize
partnerského života má také duchovní rozměr. Manželství je
vlastně jakousi laboratoří lásky a láska je pro člověka obrovským
darem. Manželství má tedy ztělesňovat dlouhou a někdy i dra-
hou dobu učení se této darované lásce.  

Národní týden manželství (NTM) probíhá u nás již pátým ro-
kem a vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené
manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli roz-
víjet. Každý rok je Národní týden manželství  příležitostí pro
všechny páry zaměřit se na své soužití. Valentýn je synonymem
romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně
jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v man-
želství neměly chybět.

Národní týden manželství začne 14. února tiskovou konferen-
cí, uspořádanou pod záštitou premiéra Petra Nečase v budově
Úřadu vlády ČR a bude probíhat do 20. února.

Zapojte se i vy! Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manžel-
ství chystají, nebo už svoji jsou, aby v tomto týdnu zvláštním způ-
sobem investovali do svého vztahu. Je bláhové si myslet, že se
nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše
manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky 
v dobrém i zlém, který jsme si dali a o kterém víme, že »sliby ne-
jsou chyby«. Více o NTM na www.tydenmanzeltvi.cz

Jan KANTOR, Křes�anský sbor Bohumín
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ,  SPORTOVNÍ  A  SPOLEČENSKÉ DĚNÍ  VE MĚSTĚ od 11.  do 28.  února

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

■ DIVADLO
13.2. v 10 hodin JAK ŠEL HONZA DO POHÁDKY. Po-
hádková koláž na motivy známých pohádek. Účinkuje
Divadlo Zlatý Klíč. Sál kina, 50 Kč
■ 22.2. v 19 hodin DÁMSKÁ JÍZDA. Komedie o pěti pří-
telkyních a jejich trampotách s láskou. Účinkuje Diva-
delní soubor Čtyřlístek. Sál kina, 50 Kč
■ 26.2. v 19 hodin(NE)NORMÁLNÍ RODINKA. Divadel-
ní zpracování televizního seriálu Taková normální ro-
dinka. Účinkuje ochotnický soubor Timboj Bohumín.
Sál kina, 50 Kč
■ KONCERT
23.2. v 19 hodin PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ. Koncert
českobudějovické folk & country písničkářky Pavlíny 
Jíšové. Foyer kina, 120 Kč (Akce 1+1 zdarma).
■ PLESY
18.2. v 19 hodin REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Ve
stylu 80. let. Michal David a Vláďa Hron, kapela Zdeňka
Krásného, diskotéka. Dům služeb ŽDB GROUP.
VYPRODÁNO!
19.2. v 19 hodin HASIČSKÝ PLES. Tradiční ples SDH
Kopytov. K tanci i poslechu hraje kapela Kopias. Kultur-
ní dům Bochemie, 350 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ VÝSTAVY
Do 26.2. dle otevírací doby studovny OBJEKTIVEM
PAVLA KOPCE. Ostravský fotograf fotí především loko-
motivy, ale i noční města, lidské momentky a emoce.
Galerie v 1. patře.
Do 28.2. CESTUJÍCÍ. Výstava abstraktních akrylových
obrazů Jiřího Mikulce inspirovaných tématikou labyrin-
tu. Foyer kina, vstup volný.
■ PŘEDNÁŠKY
24.2. v 17 hodin ROSNIČKA Z BARRANDOVA. Herec,
režisér, šéf české scény Těšínského divadla a rosnička
počasí Miloslav Čížek vypráví příběhy z pestrého profesi-
onálního života. Přednášková místnost knihovny, 30 Kč.
■ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
10.2. v 15 hodin VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ. Výtvarná díl-
nička, vyrobte si »Valentýnku« pro vaše nejbližší. Oddě-
lení pro děti.
17.2. v 15 hodin ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY. Posle-
chová »čítárnička pro nejmenší«. Oddělení pro děti.
21.2. - 25.2. (kromě středy) ve 13 hodin BOJUJEME O NOC
S ANDERSENEM. Únor na téma »Historie a zeměpis«.
Kdo získá od ledna do března nejvíce bodů ve vědo-
mostních kvízech, zajistí si dubnové nocování v knihov-
ně. Pro děti 2. až 6. tříd. Oddělení pro děti.
24.2. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Zábavné vě-
děcké pokusy, tentokrát s vodou, octem, sodou a ole-
jem. Pro kluky a holky od 8 do 15 let, dětské oddělení
knihovny.

■ 24.2. v 15 hodin UMĚNÍ GYMNÁZIA. Vernisáž výsta-
vy obrazů a fotografií studentů gymnázia. Výstava otev-
řena vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.

SENIOR KLUB

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

■ 14.2. ve 14 hodin KARETNÍ TURNAJ. Klubovna 
v Okružní ulici.
■ 15.2. JAN LUCEMBURSKÝ - KRÁL, KTERÝ LÉTAL. 
Výlet do Ostravského muzea.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Modrá budova v Masarykově ul. (vedle Parku
Chopina), bohumin@sceav.cz, ☎ 736 627 503

■ Každé úterý v 15.30 hodin KLUBOŠ. Pro děti ve věku
6 - 12 let.
■ Každé úterý v 17 hodin BLUE ENGLISH. Anglicky od
začátku pro zájemce do 40 let. 25 Kč.
■ Každý čtvrtek v 16.30 hodin KLUB PRO MLÁDEŽ.
Dvouhodinovka pro mladé.

SPORT

■ ŠACHY
20.2. Viktorie Bohumín A  - Slovan Havířov B. Sokolov-
na Starý Bohumín
■ ZUMBA FUN & FITNESS. Každou středu, pátek a ne-
děli od 18 hodin v tělocvičně ZŠ Beneše, každou středu
od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Čs. armády.

■ Každý čtvrtek a neděle od 19 do 20 hodin ZUMBA na
Střední škole Bohumín. 
■ 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. 

AQUACENTRUM

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

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

Akce 1+1: k zakoupené vstupence pro dospělé
volný vstup pro jednu další osobu zdarma! - viz
kupon na str. 16.

ZIMNÍ STADION

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

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.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 10. a 11. 2. v 19 hodin ZÁMĚNA. Film USA 2010, pří-
stupný, 75 Kč.
■ 12. a 13. 2. v 19 hodin RED. Film USA 2010, titulky,
přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 16.2. v 9 hodin ROMÁN PRO MUŽE. Filmový klub pro
seniory. Film ČR 2010, přístupný od 12 let, 50 Kč.
■ 17.2. a 18.2. v 19 hodin NA DORAZ. Film USA 2010,
titulky, přístupný, 70 Kč.
■ 19.2. v 17 hodin, 20.2. v 10 hodin JÁ, PADOUCH.
Promítání pro děti. Film USA, 2010, dabing, 70 Kč
■ 19. a 20.2. v 19 hodin RODINKA. Film ČR 2010, 
přístupný, 75 Kč.
■ 24. a 25.2. v 19 hodin TRON: LEGACY. Film USA
2010, titulky, přístupný, 78 Kč.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

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

■ 14.2. v 15.30 hodin EMOČNÍ INTELIGENCE DĚTI. Jak
vychovávat děti s láskou a rozumem, seminář na tel. ob-
jednávku.
■ 15.2. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ.
■ 21.2. v 15.30 hodin PÉČE O DĚTSKÝ CHRUP. Vzdělá-
vací seminář pro rodiče dětí ve věku 0-3 roky.
■ 22.2. dopoledne PORADENSTVÍ PRO ŽENY (nejen)
na rodičovské dovolené.  Pracovněprávní problematika,
poradenství i hlídání dítěte zdarma.
■ 23.2. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK. Na tel.
objednávku.
■ 23.2. v 15 hodin Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Zábavné
soutěžní odpoledne s klaunem a pohádkovou tématikou.
■ 28.2. v 15.30 hodin KURZ ZNAKOVÉ ŘEČI PRO
BATOLATA. BabySigns - jednorázový vzdělávací semi-
nář, na tel. objednávku. 

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

vilmaurbancikova@seznam.cz, ☎ 604 999 147

■ 11.2. v 16 hodin ZIMNÍ POHÁDKA. Maňáskové diva-
délko. Omezený počet míst, pouze na tel. objednávku.
■ 14.2. v 10 hodin CHYSTÁME SE DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY. Beseda s Evou Bučkovou. Jak připravit dítě na
vstup do školky.
■ 25.2. v 9 hodin OTISKY RUČIČEK A NOŽIČEK DO
HLÍNY. Pouze na tel. objednávku 604 999 147.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 14., 21. a 28.2. od 16 do 17 hodin JÓGA NA
ŽIDLÍCH. Kurz pod vedením cvičitelky jógy a zdravotní
tělovýchovy Aničky Balcárkové. Vhodné i pro seniory a
méně pohyblivé cvičence.
■ 23.2. v 9 hodin SVÁTEK POEZIE. Poetické dopoledne
pro školáky pořádané ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Fontána.
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Parkování u chodníku 
už je minulostí

Vrátit se z nákupů a najít na autě »botičku«, nic ve-
selého. Přitom by stačilo koukat po dopravních znač-
kách. Třída Dr. E. Beneše v okolí drogerie »na scho-
dech« se dočkala stavebních úprav a změnila se 
i organizace dopravy. Na místě vyrostla nová parko-
vací místa, zato stání u krajnice odzvonilo. Právě pro-
to, aby měli řidiči dost prostoru a mohli na nová mís-
ta pohodlně zacouvat. Ale jak se zdá, zvyk je železná 
košile. Šoféři mají po letech zafixováno parkování 
u chodníku a vůbec si nevšimli, že před jejich oblíbe-
nými »fleky« te� trůní značka zakazující stání. (tch)Foto: Pavel Čempěl

Ilustrační foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Přes 180 prvňáčků si poslední lednový den převzalo své první
vysvědčení. Školní rok se právě zlomil do druhé půlky. Jen na zá-
kladních školách ve městě obdrželo z rukou učitelů hodnocení své
pětiměsíční práce více než sedmnáct set žáků. 

»Mně se dokonce o vysvědčení zdálo,« hlásila se o slovo malá Klár-
ka v 1. A. Děti byly natěšené už od rána, potvrdila třídní učitelka

ZŠ Čs. armády Vlasta Wrožynová (na snímku nahoře). »Žáci to 
vnímají jako mimořádný den a v případě prvňáčků obzvláště. Těší se, až
se doma rodičům poprvé pochlubí svými výsledky,« konstatovala Wro-
žynová. A pokud se to náhodou na pololetním vysvědčení nehe-
mžilo samými »biči«, jak se dříve říkalo jedničkám, do konce škol-
ního roku je pořád dost času na zlepšení.  (luk)

Kvůli prvnímu vysvědčení děti nemohly ani dospat

Ve spolupráci místního rybářského svazu a Domu dětí 
a mládeže Fontána vznikl v Bohumíně nový rybářský krou-
žek »Racek«. Svou činnost zahájil v lednu. 

Kroužek je vhodný pro děti od 6 do 15 let, které se v něm sezná-
mí se základními znalostmi rybářských předpisů, určováním dru-
hu ryb, jejich anatomií, fyziologií, morfologií, lovem a základy ry-
bářství. Členové kroužku mají za sebou první setkání. Ta se bu-
dou konat pravidelně každou středu od 15 do 17 hodin v prosto-
rách základní školy ve Starém Bohumíně. Pokud děti chtějí získat
zároveň rybářský lístek, musí projít školením a absolvovat závě-
rečné přezkoušení k získání osvědčení ke kvalifikaci k výkonu ry-
bářského práva. Děti se mohou do kroužku přihlásit i dodatečně.
Přihlášky získají v DDM nebo přímo na schůzce kroužku ve Sta-
rém Bohumíně. (luk)

rybolovuRacek zasvětí děti do tajů rybolovu


