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»To jsi udělal hezkou hromádku,« dojímá se
pejskař při venčení svého miláčka a pochval-
ně jej podrbe za uchem. Smutné ovšem je, že
právě páníček si podobnou pochvalu často
nezaslouží. Naopak. Za ucho by spíš potřebo-
val dostat. To když »voňavou hromádku« ne-
chá na pospas osudu.

Bohumínské trávníky poslední dobou stále
častěji připomínají »minové pole«. Sníh před ča-
sem ledacos zakryl, ale po oblevě… co krok, to
riziko šlápnutí do »štěstíčka«. A lidem už dochá-
zí trpělivost. »V anketách občané označují psí výka-
ly v ulicích za největší problém. Vůči nezodpovědným
chovatelům jsme se proto rozhodli přitvrdit,« sdělil
ředitel městské policie Karel Vach. Shovívavosti
už bylo dost, a tak strážníci přešli od domlouvání

k pokutám. Uloží jich až deset do týdne. Výmlu-
vy pejskařů, že exkrementy není kam dát, nejsou
na místě. Hromádku, samozřejmě v igelitovém
sáčku, je možné vhodit do kteréhokoli odpadko-
vého koše. Balík sáčků přitom majitelé chlupáčů
zdarma dostanou na městském úřadě při placení
poplatku ze psů. Te� je mohou vyfasovat i v uli-
cích, ovšem bude to dražší. Sáčky totiž s sebou
nosí právě strážníci a jako »bonus« je rozdávají
pokutovaným hříšníkům.

Postih je ovšem tou nejzazší možností, lidé by
měli především »jít do sebe«. V nedávné ano-
nymní anketě na městském webu se totiž dva-
náct procent pejskařů přiznalo, že výkaly vůbec
neuklízí. Dalších sedm procent hromádku se se-
bezapřením zvedne, ale jen v případě, že je ně-
kdo ostřížím zrakem sleduje. (tch)

Zase máme ulice »zaminované« psími výkaly

Ilustrační foto: Pavel Čempěl

»Nekulatý« letopočet 2011 může svádět k průměrnosti, ale
zdání klame. Bohumínské dějiny jsou na události z let končí-
cích jedničkou poměrně štědré. Stačí zalistovat v historických
análech, nebo v loňském »vánočním« Oku, kde jsme předsta-
vili téměř dvě desítky jubileí, která nás letos čekají. 

Třem z nich se obšírněji věnujeme v tomto čísle a na stránkách
našich novin to nebude setkání poslední. Úctyhodné 90. výročí
slaví bohumínské gymnázium (15 let nese název Gymnázium

Františka Živného), kterým
prošly tisíce studentů a jejich
absolventy dnes potkáte na každém
kroku. O poznání mladší je další jubi-
lant, ale i jeho představitele vídáte den co den v ulicích. Dvacetiny
totiž slaví městská policie. A na své si letos přijdou i sportovní
fandové, konkrétně příznivci TJ Slovanu Záblatí. Klub, založený
v roce 1961, je tady s nimi v dobrém i ve zlém už půl století. (red)

Foto: Pavel Čempěl
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Občas bývá prostořeká - jako její papoušek

Milovnice fauny i flory, ale také velká
bojovnice Marcela Ciprichová (53). 
Coby bývalá vychovatelka musela kro-
tit rozpustilé školáky a současně jako
samoživitelka zvládnout výchovu svých
dvou dětí. Děti dospěly, osamostatnily
se, ale paní Marcelu čekala zkouška nej-
větší. Pře třemi lety jí lékaři diagnosti-
kovali závažné onemocnění, ovšem 
i s ním se zdárně vypořádala. V předmi-
nulém volebním období naskočila do
zastupitelstva, původně jako náhradni-
ce, a od té doby je už pět let jeho plat-
nou členkou.

Působíte mimo jiné v komisi životního prostředí.
Která oblast je vám nejbližší?

Nejvíce na očích je asi zeleň, »plíce«
města. Proto pozorně sleduji, co se kde ká-
cí a zda se náhradou vysazuje adekvátní
počet dřevin. Jen vyměnit jeden starý
strom za mladý nestačí. Musíme si uvědo-
mit, kolik kyslíku vyprodukuje statný ko-
šatý strom a kolik mladé »nedochůdče«.
To je nepoměr.

Proti tomu nelze nic namítnout. 
Argumentujete podobně i v komisi?

Jsem horká hlava a někdy i trochu pro-
stořeká. Ale jen proto, že chci u ostatních
vzbudit zájem pro dobrou věc. 

Vztah k floře vám nelze upřít, co fauna?
To spolu úzce souvisí. I zvířata musí mít

pro život vhodné podmínky. Ráda bych se
proto angažovala i v nějakých ochranář-
ských organizacích.

Jak jsem zjistil, tíhnete také k umění.
Maluju obrazy, pracuju s keramikou, vy-

rábím šperky a mým snem je módní návr-
hářství. Když je člověk mladý, to je jen sa-
má práce, povinnosti a na koníčky nezbý-
vá čas. Te� si to chci vynahradit. Svou ro-
li v tom pochopitelně hrálo i mé onemoc-
nění. Kdysi jsem byla pragmatik, ale po 
takové zkušenosti každý nahlíží na svět 
jinak.

Chce říct, že dříve jste měla jiné priority?
Poledních pár let jsme například dřela,

někdy i třináct hodin denně, na chalupě 
a zahradě v Kopytově. Nechci to úplně
hodit za hlavu, ale rozhodně jsem musela
hodně zvolnit.

Přírodou jsme začínali, co v tomto duchu také
skončit. Jací příslušníci zvířecí říše vám dělají
společnost doma? 

Měla jsem pejska, který se dožil úcty-
hodných devatenácti let. Prožil se mnou
kus života a pořád je mi po něm smutno.
O společnost, a někdy dost hlučnou, se mi
nyní starají čtyři papoušci. Zejména jeden
roselák Harry o sobě dává pořád vědět.
Doslova »nezavře zobák«.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl

»Momentálně bohužel na vý-
stavbu hrází v Pudlově neexistuje
ani projekt. Před lety byly přípra-
vy zastaveny, protože stavba ne-
vyhověla kritériím pro získání
státní dotace. Konkrétně podmín-
ce, že náklady nepřevýší hodnotu
majetku, který by měly ochraňo-
vat,« sdělil místostarosta Lu-
mír Macura. Loňské povodně
však ukázaly, že velká voda
může udeřit kdykoliv. Proto
město intenzivně jedná s Po-
vodím Odry o rychlejší přípra-
vě hrází. Reálně totiž hrozí, že
pokud se vyskytne vhodný do-
tační titul, bez projektu nebu-
de moci Povodí Odry o dotaci
požádat. 

Práce na projektu hrází v Pud-
lově mohou trvat až dva roky.

Náklady na jeho pořízení se
odhadují na pět milionů, při-
čemž za městské dva miliony
vznikne Studie technické pro-
veditelnosti a Dokumentace
pro vydání územního rozhod-

nutí. Zbytek financí dodá Po-
vodí Odry. 

Valy proti stoleté vodě za
120 milionů korun vystavělo
Povodí Odry v minulých le-
tech ve Starém Bohumíně 
a Šunychlu. Další ochrana
vzniká při stavbě dálnice a bu-
de plně funkční až po jejím do-
končení. Protipovodňové hrá-
ze zatím chybí kromě Pudlova
také ve Vrbici. 

Městské peníze urychlí projektování hrází

a k t u á l n ě

Dva miliony korun. Částka, kterou zastupitelé jednomyslně
uvolnili na přípravu protipovodňových hrází v Pudlově. 
Obnos použije Povodí Odry na projektové práce. Hráze by
tak v budoucnu mohly ochránit městskou část a jejích čtrnáct
set obyvatel před stoletou vodou.

»Už tady mohly stát, ale vlast-
níci pozemků je bohužel nechtěli
prodat,« uvedl starosta Petr Ví-

cha. Po loňských povodních se

majitele půdy ve Vrbici poda-

řilo o odkoupení přesvědčit.

Jedna rodina se však stále

zdráhá. »Pokud se nedohodne-
me, bude nutné pozemek vyvlast-
nit. To by však začátek výstavby
hrází oddálilo,« dodal starosta.

Ve Vrbici by výstavba hrází

stála zhruba šedesát milionů.

Pokud by se Povodí Odry po-

dařilo s jediným vzdorujícím

vlastníkem dohodnout, mohlo

by se začít stavět už letos. 

V Pudlově se zatím hrubé sta-

vební náklady odhadují asi na

dvě stě milionů. Výstavba tady

bude mnohem náročnější než

u všech předchozích. V někte-

rým místech by hráz měla do-

sahovat výšky až 4,5 metru.

Lucie BALCAROVÁ

Nový územní plán
V pondělí 7. března od 15

hodin proběhne ve velké zase-
dací místnosti městského úřa-
du veřejně přístupný pracovní
seminář na téma »Nový územ-
ní plán města«. Místostarosta
Lumír Macura a projektant Ja-
roslav Haluza pohovoří o pří-
nosech územního plánu, mož-
nostech regulace výstavby, pro-
blematice dopravy či životního
prostředí a dalších souvisejí-
cích otázkách. (red)

Konference 
o znečištění ovzduší

Ve středu 23. března pro-
běhne v kině K3 odborná kon-
ference o znečištění ovzduší
určená široké veřejnosti. Před-
nášet zde budou zdravotníci,
hygienici, zástupci České ob-
chodní inspekce či krajského
úřadu. Konferenci bude živě
přenášet také TIK. (red)

k r á t c e



Bývalá radnice je kulturní památkou. Štukové vý-
zdobě fasády vévodí socha sv. Floriána ve štítu.
Objekt je v dosti neutěšeném stavu a oprava bude
nákladná. Cena za prodej by proto měla být spíše
symbolická. Foto: Pavel Čempěl

bývalé radnice,
kde se první zase-

dání rady uskutečni-
lo v kulatém roce 1900.

3Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Jaký je rozdíl mezi žumpou
a septikem? 

Žumpa je podzemní nádrž,
která není opatřena odtokem
a veškerý obsah musí odvážet
fekální vůz. Septik je rovněž
podzemní nádrž, ale uvnitř je
přepážkami rozdělen na ko-
mory a je opatřen odtokem.
Jeho zhruba třicetiprocentní
účinnost je však v dnešní době
nedostatečná. Pokud se ale za
septik osadí zemní pískový ne-
bo biologický filtr, lze tento
způsob čištění využívat i dnes.
Septik se zemním filtrem je
dokonce vhodnější u zřídka 

obývaných nemovitostí (chaty,
chalupy) než domovní čistírna.

Je žumpa vhodná k rodinnému
domu?

Jelikož produkce splašků 
z domu se čtyřčlennou rodi-
nou činí asi 0,5 až 0,6 m3 den-
ně, standardní žumpa o obje-
mu deseti kubíků se naplní za
pouhých sedmnáct dní. Je ji
proto nutné za rok téměř dva-
advacetkrát vyvézt. K rodin-
nému domu se proto nehodí.
Lze ji využít pouze dočasně 

u domu, kde se počítá s brzkou
výstavbou veřejné kanalizace,
nebo u víkendových chat s ma-
lou produkcí odpadů.

Vyžaduje čistírna, septik nebo
žumpa stavební povolení?

Čistírna a septik se zemním
filtrem jsou vodními díly a vy-
žadují stavební povolení, pří-
padně ohlášení stavby. Vydává
je vodoprávní úřad. Stavební-
mu povolení musí předcházet
umístění stavby stavebním 
úřadem, který vydá územní
souhlas nebo rozhodnutí.
Žumpa stavební povolení ne-

vyžaduje a pokud je maximál-
ně do tří metrů hloubky, sta-
vební úřad na základě žádosti
vydá pouze územní souhlas.

Lze do čistírny odvádět deš�ové
vody?

V žádném případě. Deš�ové,
případně drenážní vody jsou
vody čisté, které škodí biolo-
gickému procesu v čistírně. Při
přívalových deštích by velké
množství vody vyplavilo akti-
vovaný kal z čistírny a zastavi-
lo čistící proces. Obnova kalu
pak může trvat měsíc i dva.

(Pokračování příště)

Radim STOŠEK,
stavební odbor

Jak na splaškové vody: Čistička, žumpa, septik?

o t á z k y  a  o d p o v ě d i

Nejčastěji kladené otázky kolem odvádění splaškových vod
z rodinných domů. 

Bývalá radnice marně čeká na nové 
»nájemníky«

V historickém domě roky
sídlilo oblastní ředitelství cizi-
necké policie, jenže jeho půso-
bení zde skončilo. Budova zů-
stala prázdná. »Jde o přebytečný
majetek Ministerstva vnitra. Ni-
kdo o něj neměl zájem,« potvrdil
Vladimír Řepka z tiskového
odboru Ministerstva vnitra.
Dodal, že jeho resort te� ob-
jekt nabídne ostatním minis-
terstvům, a pokud o něj žádné
z nich nebude stát, bude pro-
dán jako nepotřebný majetek.

Pro ministerstvo je dům oči-
vidnou přítěží, i když má řešení
»problému« už dva roky na
stole. »V roce 2009, kdy
padla první zmínka o ru-
šení oddělení cizinecké
policie, jsme minister-
stvo kontaktovali. Bo-
hužel nám sdělili, že
prodej nepřichází 
v úvahu, a že objekt
využijí pro své potřeby,«
uvedl Kajetán Raut 
z majetkového odboru.

Nyní se situace změnila 
a město by mohlo mít větší

Kulturní památka a jeden z nejatraktivnějších objektů ve Sta-
rém Bohumíně zeje prázdnotou. Dům číslo 43 na náměstí Svo-
body vlastní Ministerstvo vnitra, ale je mu více méně na obtíž.
Nemá pro něj využití. Město přitom už před dvěma roky minis-
terstvo oslovilo, že by mělo o koupi domu eminentní zájem.

Svému účelu sloužila až do 
roku 1973, kdy se Starý Bohu-
mín sloučil s Novým.

Pavel ČEMPĚL

šance. Proto úředníci v únoru
zaslali ministerstvu opětov-
nou žádost. »Argumentujeme
tím, že máme zpracovanou studii
na rekonstrukci celého starobo-
humínského náměstí Svobody.
Sousední dům číslo 45 se už 
opravuje, v plánu je i Národní
dům,« dodal Raut.

Stavba, o kterou Bohumín
tak stojí, má pro město vý-
znam nejen jako skvost měst-
ské architektury z přelomu 19.
a 20. století. Je to totiž budova
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I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1143, číslo bytu 31, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2,
celková plocha bytu 29,70 m2.
Prohlídka 1.3. v 10 – 10.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 2.3. v 15.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1143, číslo bytu 71, katego-

rie I., 13. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2,
celková plocha bytu 29,70 m2.
Prohlídka 1.3. v 10.30 – 11 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 2.3. v 15.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 1076, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 56,70 m2,
celková plocha bytu 56,70 m2.
Prohlídka 1.3. v 8 – 8.30 a 14 –
14.30 hodin. Licitace se koná
2.3. v 16 hodin. 

I Byt 0+1, v ulici Tovární
426, číslo bytu 3, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 33,58 m2, celková
plocha bytu 34,10 m2. Prohlíd-
ka 1.3. v 8.30 – 9 hodin. Opa-
kovaná licitace se koná 2.3. 
v 16.15 hodin. 

I Byt 0+1, v ulici Tovární
426, číslo bytu 28, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 33,58 m2,
celková plocha bytu 34,10 m2.
Prohlídka 1.3. v 9 – 9.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 2.3. v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 41, kate-

gorie I., 9. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha bytu 60,71 m2.
Prohlídka 3.3. v 10.30 – 11 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 7.3. v 15.30 hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Okružní
383, číslo bytu 6, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2, cel-

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:

Licitace městských bytů připravované v březnu
ková plocha bytu 59,86 m2.
Prohlídka 3.3. v 9.30 – 10 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 7.3. v 15.45 hodin. 

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 57, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 3.3. v 8 – 8.30 a ve
14.30 – 15 hodin. Licitace se
koná 7.3. v 16 hodin. 

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

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 52,85 m2, cel-
ková plocha bytu 61,60 m2.
Prohlídka 3.3. v 8.30 – 9 
hodin. Licitace se koná 7.3. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Okružní
1055, číslo bytu 25, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 59,39 m2,
celková plocha bytu 60,73 m2.
Prohlídka 3.3. v 9 – 9.30 a ve
14 – 14.30 hodin. Licitace se
koná 7.3. v 16.30 hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 8, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,33 m2,
celková plocha bytu 60,67 m2.
Prohlídka 2.3. ve 14 – 14.30 
a 3.3. od 7.30 – 8 hodin. Opa-

kovaná licitace se koná 7.3. 
v 16.45 hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Okružní
375, číslo bytu 5, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2, cel-
ková plocha bytu 59,86 m2.
Prohlídka 8.3. v 8 – 8.30 ho-
din. Licitace se koná 14.3. v 16
hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Drátoven-
ská 198, číslo bytu 10, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 40,85 m2,
celková plocha bytu 40,85 m2.
Prohlídka 8.3. v 10 – 10.30 ho-
din. Licitace se koná 14.3. 
v 16.15 hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 6, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha bytu 60,71 m2.
Prohlídka 8.3. v 9.30 – 10 
a 14.3. v 16.30 – 17 hodin. Li-
citace se koná 16.3. v 16 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

Po vyčíslení celkových ná-
kladů bude zvážena i případná
finanční spoluúčast města či
Kamenolomů ČR (bývalé
Štěrkovny). Město už před-
běžně slíbilo, že na údržbu po-

toka přispěje stejnou částkou
jako její správce.

ŽDB GROUP spravují Baj-
cůvku od roku 1967. Potůček
se dříve jmenoval Oderská
stružka a současný název je

odvozen od vlévání vod, který-
mi se bajcovaly (mořily) dráty.
Dnes už se do Bajcůvky z pod-
niku žádný odpad nevypouští,
a proto chce firma navrhnout
takzvanou »dělenou« správu.
V praxi by to znamenalo, že by
se o údržbu po úsecích staraly
železárny, město a případně
Povodí Odry.

Lumír MACURA, 
místostarosta

Plán čistění Bajcůvky je na stole

V Bohumíně se již stalo tradicí nabízet
městské byty formou licitace. V loňském
roce se jich uskutečnilo 321, přičemž 
bylo úspěšně vylicitováno 235 bytů.

Ostatní našly nové nájemníky v takzva-
né opakované licitaci, které se mohou 
účastnit i občané Evropské unie s trvalým
pobytem na celém území ČR. Byty, o které

ŽDB GROUP jakožto správce potoku Bajcůvka zveřejnily
plán jejího čistění a oprav v roce 2011. Podle zpracované stu-
die je třeba odtěžit asi tisíc kubíků nánosů, opravit oplůtky ze-
jména v úseku Na Chalupách a s pomocí veřejně prospěšných
pracovníků vyčistit koryto a břehy od komunálního odpadu.

Údaje za poslední dva roky lze vyhledat 
v sekci Radnice, rubrika Licitace bytů. Je
zde přehled vylicitovaných bytů, počet 
účastníků licitací i výše vylicitovaného ná-
jemného za m2. Sestava se aktualizuje vždy
po uzavření nájemních smluv předcháze-
jícího měsíce a kvůli ochraně osobních 
údajů v ní nejsou uvedena čísla bytů. (vach)

nebyl v první vlně zájem, rovněž mohly
být mimořádně přiděleny, či jsou na ně vy-
hlášeny opakované licitace. U licitací se
průměrně o jeden byt ucházeli tři zájemci
a průměrná vylicitovaná částka činila
53,38 Kč/m2 měsíčně. 

Novinkou je zveřejňování výsledků lici-
tací na internetových stránkách města.

Vloni proběhlo 321 licitací, vylicitováno 235 městských bytů

Dodrželi přísahu
Chtěla bych poděkovat

všem bohumínským léka-
řům, kteří se nezapojili do
akce »Děkujeme, odchází-
me«. Dodrželi tak svou
přísahu, že budou chránit
životy nás, lidiček. Proto jim
přeji zdraví a pevné nervy.
Děkuji i panu starostovi,
řediteli nemocnice a všem
našim lékařům za krásný
přístup k nám, pacientům.

Helena MALECOVÁ
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Městská policie: Krušné počátky 
v improvizovaných uniformách

■ Dopoledne 4. února si hlídka
všimla muže, který ze stavby
dálnice ve Starém Bohumíně
odcizoval kovová síta. Případ
si převzala Policie ČR a mate-
riál byl vrácen na stavbu.

■ Následujícího dne k večeru
jsme obdrželi hlášení o vlou-
pání do bufetu na ZŠ v ulici
Čs. armády. Po příjezdu na
místo hlídka objevila rozbité
dveře, ale v objektu už nikdo
nebyl. Zato v nedalekém okolí
školy strážníci zadrželi tři po-
dezřelé i s odcizenými věcmi.
Předali je do rukou kolegů 
z republikové policie.

■ V úterý 8. února se stala ter-
čem vloupání kůlna u rodin-
ného domu v Opletalově ulici.
Naštěstí to zaregistrovali svěd-
ci a případ oznámili. Hlídka 
u kůlny pachatele zadržela 
i s materiálem připraveným k
odcizení.

■ Hlášení pozorných sousedů
zmařilo i další krádež, tento-
krát v Bezručové ulici v Zábla-
tí. Dopoledne 12. února, v do-
bě přítomnosti majitele, vnikl
na zahradu poberta a snažil se
ukrást kovové profily, lešenář-
ské trubky a další materiál. 
I tohoto muže strážníci dopadli.

■ Od počátku února řešili stráž-
níci také založení šesti černých
skládek. Všechny hříšníky če-
kal za přestupek přiměřený
trest. Hlídky přistihly rovněž
dva muže, po kterých bylo vy-
hlášeno pátrání. Jednoho do-
padli v Tovární ulici, druhého
na třídě Dr. E. Beneše.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

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

»S prací strážce zákona jsem neměl žádné zkuše-
nosti. A když se ta nabídka naskytla, dlouho jsem
váhal. Pak ale sehrála roli náhoda,« vzpomíná
Vach. Coby tehdejšímu inženýrovi Hutního pro-
jektu mu vykradli auto a korunu všemu nasadilo
sepisování protokolu s policií. »Bylo to nepříjem-
né, jednali se mnou jako s podezřelým. Uvědomil
jsem si, že být na jejich místě, počínal bych si jinak. 
A tak jsem se to rozhodl zkusit,« říká Karel Vach.

Do funkce nastoupil v květnu 1991 a počátky
byly krušné. Tehdejší »kanceláří« mu byl stůl na
chodbě radnice. Zato když se začaly adaptovat
prostory služebny, alespoň se mu hodila zkuše-
nost projektanta. V červenci se jednotka roz-
rostla o prvních devět strážníků. »Měl jsem ob-
rovské štěstí na lidi,« pochvaluje si Vach s tím, že 
z původní desítky čtyři slouží dodnes. S rozrůstá-
ním jednotky ale vyvstal další problém. Neexi-
stovaly stejnokroje a bylo třeba improvizovat še-
dými kalhotami s tmavými bundami. Současně
se hledal krejčí, který by skutečné uniformy ušil.

V euforii raných 90. let chybělo u lidí právní
povědomí a občané na hlídky mnohdy hleděli 
s despektem. Zlomovým byl konflikt z roku
1994, kdy na čtyři bohumínské strážníky zaúto-

Karel Vach vybudoval jednotku, v jejímž čele stojí už dvacet let. Foto: Pavel Čempěl

Vznik SNB v roce 1945 »pohřbil« prvorepub-
likové četníky a pojem obecní policie se na 
téměř půl století vytratil. Když se na počátku
90. let první jednotky strážníků začaly zno-
vu nesměle formovat, všechny začínaly
od píky. Bohumín nebyl výjimkou.
Neexistovaly zákony, uniformy, slu-
žebny, nebylo koho požádat o radu.
Byl to vstup do neznáma i pro teh-
dy novopečeného velitele Karla
Vacha, který, nyní už ve funkci
ředitele, stojí v čele bohumínské
městské policie dodnes. 

čila pálkami vyzbrojená dvacetičlenná tlupa ná-
silníků. »Ta událost veřejností otřásla a sympatie se
obrátily na naší stranu,« hodnotí neš�astný inci-
dent ředitel jednotky.

Definitivně si Bohumíňáci ujasnili potřeb-
nost strážníků při povodních v roce 1997.
»Všechno tehdy zkolabovalo. Elektřina, plyn, teleko-
munikace. Byli jsme nepřetržitě ve službě a snažili se
ze všech sil pomáhat,« vzpomíná Vach a dodává,
že tehdy kredit jeho mužů obrovsky stoupl. 
A proč jen mužů? Za celých dvacet let v řadách
bohumínských strážníků, by� by to někteří při-
vítali, žádná žena nesloužila. Hlásily se, to je
pravda, ale zatím žádná ve výběrovém řízení po
fyzické stránce neuspěla.

Pavel ČEMPĚL

Dnešní výstroj
strážníků 

je praktická 
a moderní.

Zloděj a žhář
Neznámý barbar zpustošil

na přelomu ledna a února po-
jízdný včelín v Pudlově. Vypá-
čil dveře i okna a uvnitř odcizil
barvy. Po krádeži ještě úmysl-
ně založil požár a včelař tak
přišel o šedesát nových nástav-
ků a dvacet včelstev. Škoda včet-
ně zdevastovaného včelína se
vyšplhala na 170 tisíc. (tch)

s t a l o  s e
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Bezdrátový internet na radnici a okolí 
Čekáte na vyřízení záležitosti na radnici, případně se pohybu-

jete v blízkém okolí? Pokud ano a máte u sebe mobilní zařízení 
s bezdrátovým připojením (wi-fi), využijte nabídky a připojte se
zdarma k internetu. Tuto službu nabízí už několik let městský 
úřad Bohumín. Bezdrátový internet mohou přijímat občané
na svých mobilech, kapesních počítačích i noteboocích.

»K připojení nejsou třeba žádné přihlašovací údaje a internet je neo-
mezený. Budova městského úřadu sice není pokryta celoplošně, ale sna-
hou je poskytnout připojení na většině vnitřních chodeb,« uvedl pracov-
ník IT Jiří Rozsypal. V letních měsících pak lze využít wi-fi připo-
jení k internetu i na náměstí, před vchodem do radnice a případně
i na lavičkách před budovou úřadu. »Je ale třeba upozornit, že připo-
jení není garantováno. Je to pouze bezplatná služba pro občany a v žád-
ném případě není určena pro trvalé připojení,« dodal Rozsypal.

V Bohumíně existuje několik dalších firem a společností, které
také poskytují zdarma bezdrátový internet. Jedná se například 
o restaurace, sportcentra a bary. Jejich seznam naleznete na webu
města www.mesto-bohumin.cz, sekce O městě, rubrika Internet.

Michal KOLOVRAT, organizační odbor

V pátek 4. února se děti z Ma-
teřské školy se speciální třídou 
v Nerudově ulici vypravily do
Starého Bohumína ke krmelci. 

V rámci aktivit dlouhodobého
projektu s environmentálním za-
měřením spěchaly obtěžkány bato-
hy s nastřádanými pamlsky obdaro-
vat lesní zvěř. Ke krmelci do lesa
nesly suché pečivo, ovoce a zeleni-
nu. Počasí akci přálo. Slunce svítilo
na cestu a děti mohly vychutnávat
atmosféru zimní přírody. Stopy zvě-
ře ve sněhu, stromy, řeka Odra či
Kališovo jezero. To všechno mohly
bezprostředně vnímat a vštípit si
tak do paměti, že v současné době
má příroda pro nás všechny oprav-
du velký význam.

Učitelky Mateřské školy Nerudova

Příroda nám není lhostejná…

Foto: Lenka Nodžáková

Na 59. kanálu digitálního
pásma DVB-T měli diváci od
ledna sledovat kromě pořadů
Local TV i zprávy bohumínské
televize. Své přijímače však la-
dili marně. Klimkovická spo-
lečnost totiž včas nezískala po-
třebné oprávnění k využívání
kmitočtového spektra. Laicky
řečeno, že vysílání na zmíně-
ném 59. kanálu nebude rušit
jiné, nejen 
televizní sig-
nály. »Museli
jsme počkat na vyjádření okol-
ních států. Stanovisko ze Sloven-
ka ale přišlo později, než jsme če-
kali. Teprve pak mohl Český tele-
komunikační úřad individuální
oprávnění vydat,« uvedl Jiří Ku-
bečka, ředitel Local TV Plus
Klimkovice. 

Kromě legislativních kom-
plikací se v Klimkovicích vy-
skytly i drobné technické pro-
blémy. Na vysílači bylo podle
Kubečky nutné provést úpra-
vy, aby vzniklo potřebné záze-
mí pro nový anténní systém. 

Město, jakožto pouhý »zá-
kazník«, který si vysílací čas

pro TIK v rámci Local TV 
zakoupí, nemohlo spuštění ni-
jak ovlivnit. »Přesto považuji 

za nutné se ob-
čanům Bohu-
mína omluvit.

Tlumočili jsme optimistické infor-
mace společnosti, aniž bychom
tušili o dílčích problémech v Klim-
kovicích,« uvedl místostarosta
Lumír Macura.

Pokud se v náhradním ter-
mínu 1. března podaří vysílání
spustit, objeví se TIK ve zpra-
vodajském bloku čtyřikrát den-
ně vždy ve 4, 10, 16 a ve 22 ho-
din. Zprvu půjde o čtvrthodi-
nový výběr zpráv s tím, že když
se systém osvědčí, prodlouží se
zpravodajský servis na celou
půlhodinu.

Lukáš KANIA, 
Pavel ČEMPĚL

V éteru je zatím ticho, 
vysílání nabralo zpoždění

Televizory stále jen »zrní«. Na vysílání TIKu éterem v rámci
pozemské digitální televize si diváci ještě chvíli počkají. Podle
společnosti B Plus TV, která má vysílání zprostředkovat, od-
dálily start legislativní a technické překážky. Firma ve svém
posledním vyjádření slíbila, že vysílač spustí 1. března.

a k t u á l n ě

Prázdninový provoz
mateřských škol 
1. 7. – 15. 7.
● Záblatí, Tovární ulice 

(soukromá) � 558 848 028

● Skřečoň � 596 033 110

● Nerudova � 596 013 242

18. 7. – 29. 7.
● Čáslavská � 596 011 160

1. 8. – 12. 8.
● Rafinérský lesík 

� 596 012 873

● Starý Bohumín 
� 596 013 031

15. 8. – 26. 8.
● Fitškolka, Okružní ulice 

� 596 013 613

15. 8. – 31. 8. 2011
● Bambino, Záblatí (soukromá)

� 596 035 149

Mateřské školy Smetanova
v Bohumíně a Na Pískách v Zá-
blatí nebudou v provozu z dů-
vodu rozsáhlých oprav na 
budovách.

Umístění dětí o prázdni-
nách na jiné mateřské škole si
rodiče nebo zákonní zástupci
zajiš�ují samostatně. Termín
přihlášení je do 29. dubna. 
K přijetí je nutný ofocený evi-
denční list dítěte z kmenové
mateřské školy. 

Odbor školství, 
kultury a sportu 

Plameny v Lounech
Hasiči 5. února znovu zasa-

hovali u požáru v pudlovských
Lounech. Plameny poničily
strop obydleného bytu v příze-
mí a podlahu prázdného bytu
v prvním patře, kde požár vzni-
kl. Dřevěná podlaha začala ho-
řet zřejmě od jiskry z komína.
Na místě zasahovali bohumín-
ští profesionální hasiči a dob-
rovolná jednotka ze Starého
Bohumína. Předběžná škoda
činí sto tisíc. V Lounech hoře-
lo už v lednu, kdy nezvaný ná-
vštěvník odhodil nedopalek 
v neobydleném domě. (luk)

k r á t c e



Rok 2010 byl v oblasti práce s dotacemi pro
město velmi náročný. Připravili jsme řadu pro-
jektů, přičemž žádosti se všemi podklady, prů-

zkumy, studiemi a analýzami zpracováváme z větší části sami. 
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Mezi úspěšné žádosti pod-
pořené dotací z Evropské unie
patřilo například dětské do-
pravní hřiště, cyklostezka, ob-
nova korza u náměstí Budouc-
nosti, pokračující regenerace
parku Petra Bezruče, revitali-

zace veřejného prostranství 
v Nerudově ulici, nebo právě
probíhající úpravy domů 1015
a 1016 v Mírové ulici. Ukončili
jsme také dva »vodácké« návr-
hy - projektové dokumentace
na nástupní místa pro vodáky
a lávku přes Olši pro pěší 
a cyklisty. Na samotnou reali-

zaci nástupních míst jsme zís-
kali příslib 90% dotace. Tato
akce bude ukončena na pod-
zim a probíhá ve spolupráce 
s polskými Krzyżanowicemi.
Všechny uvedené projekty
mají svou webovou stránku 

Dotacemi podpořené akce jsou vidět
na každém kroku

s podrobnými informacemi na
www.mesto-bohumin.cz/cz/
o-meste/dotace/.

Mimo Evropské fondy prou-
dí na městské projekty dotace
také ze státního rozpočtu,
státních fondů nebo Morav-
skoslezského kraje. Mezi ty ús-
pěšné loni patřil den sociál-

ních služeb, regenerace Rafi-
nérského lesíku nebo turistic-
ké informační centrum.

V roce 2010 jsme připravili 
i řadu žádostí, jejichž výběr
však stále není ze strany posky-
tovatele dotace ukončen. Na-
příklad jsme podali žádosti na
rekonstrukci a zateplení budo-

vy Centra mladé rodiny Bobeš
a denního stacionáře Salome,
na rekonstrukci tržnice a par-
koviště u nádraží. Ucházíme se
také o dotaci na modernizaci
spisové služby a softwarového
vybavení městského úřadu a pří-
spěvkových organizací včetně
Rychvaldu a na pořízení nové-
ho územního plánu.

S podáváním žádostí jsme
začali i letos. Požádali jsme o do-
tace na naučnou stezku v pří-
rodní památce Hraniční mean-
dry Odry, naučnou stezku v par-
ku Petra Bezruče či sportovní
hřiště na dvoře ZŠ Skřečoň.
Připravit ještě chceme žádosti
na revitalizaci prostranství u po-
likliniky, regeneraci dalších by-
tových domů (v první řadě 
Sv. Čecha 1093) nebo výsadbu 
a regeneraci izolační zeleně.

Věra VZATKOVÁ, 
Hana GONSIOROVÁ, 

odbor rozvoje a investic

Díky dotacím se podařilo například revitalizovat prostranství v Nerudově ulici a postavit dopravní hřiště v Hobbyparku. Foto: Pavel Čempěl

Komise pracuje ve složení
Karla Novotná Bernátová, Ja-
na Holeszová, Petr Kadlec,
Markéta Opartyová, Jaromír
Svrček, Antonie Walterová 
a Otakar Staněk. Předsedou
komise je Stanislav Musil.
Všichni členové ve Skřečoni
bydlí a jistě mnohé z nich 
osobně znáte. Pokud budete
mít nějaké požadavky či jiné

záležitosti k projednání, s dů-
věrou se na nás obra�te. Uvítá-
me náměty, které se dotýkají
všech oblastí zlepšení života.
Pokud se chcete zúčastnit jed-
nání osobně, jste srdečně zváni.
Bližší informace na �777 252
698 nebo musil.stanislav@
seznam.cz.

Stanislav MUSIL,
předseda komise

Skřečoň má své vyslance
Radou města byla jmenována komise pro městskou část 

Skřečoň. Rád bych jejím jménem vyzval spoluobčany z této
městské části ke spolupráci. Nejbližší jednání komise se usku-
teční 16. dubna v 16 hodin v salonku restaurace Kecoň.

»Zelený« odpad do kompostárny
Stabilní sběrný dvůr BM servisu v Koperníkově ulici začal 

v souvislosti s otevřením nové kompostárny odebírat ve vět-
ším rozsahu odpad ze zeleně. 

Dosud mohli zájemci ve dvoře odevzdávat výhradně posečenou
trávu, listí nebo rostlinné zbytky. Nově lze předávat také ořezy ke-
řů a stromů do průměru 20 centimetrů. Jakékoli množství odpadu
ze zeleně lze odvézt také přímo na skládku komunálního odpadu.
Zatímco ve sběrně je odběr bezplatný, na skládce probíhá za 
finanční úhradu. 

Vzhledem k otevření kompostárny si chce BM servis ověřit zá-
jem občanů o odvážení »zeleného« odpadu přímo od domů. Spo-
lečnost oslovila domácnosti anketou. Pokud o službu požádá mi-
nimálně dvacet občanů z konkrétní lokality, bude se odpad svážet
jednou za čtrnáct dnů v období od dubna do listopadu. Za odvoz
nádob na rostlinný odpad o objemu 120 litrů zaplatí zájemci za ce-
lé období 500 Kč. U nádoby na 240 litrů 700 Kč. (red)



Městská policie dostihla zpupného řidiče až na
nové silnici, která vede souběžně s dálnicí.
Muž si »ustlal« na volantu a odmítal komu-
nikovat. Foto: Pavel Čempěl
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Kamioňák bez řidičáku prchal před strážníky
Mnohatunový kolos řítící se ulicemi.

Bohumín zažil 14. února divokou honič-
ku, kterou vyprovokoval nezodpovědný
řidič kamionu. Ze všech sil se snažil 
uprchnout hlídce městské policie. Na-
víc se ukázalo, že s objemným vozem vy-
razil na silnice bez řidičského průkazu.

Šofér renaultu uvízl v hledáčku strážní-
ků v ulici Čs. armády, kde nemají vozy nad
tři a půl tuny co dělat. Hlídka jej u Alberta
zastavila a řidič spořádaně zastavil. Pak ale
nabral do té doby rutinní zákrok nečekaný
spád. »Muž odmítl předložit doklady, zabouchl
dveře a začal ujíždět,« uvedl zástupce ředi-
tele městské policie Roman Honysz.

Strážníci se jali prchající kolos pronásle-
dovat. Po více než dvou kilometrech, kdy
uprchlík projel rondelem ve Starém Bo-
humíně, jej dostihli uprostřed nové silnice
ve směru na Šunychl. Muž se však »zaba-
rikádoval« v kabině a odmítal otevřít.
Dostat ho ven, to už byl úkol pro přivola-
nou republikovou policii.

V tu chvíli už bylo šoférovi jasné, že dal-
ší odpor nemá cenu. Zjihnul jako beránek
a dokonce se podrobil dechové zkoušce. 
V kontextu s tím, jak se do té chvíle cho-
val, byla překvapivě negativní. »Tvrdil, že
zprvu zabloudil, a pak začal zmatkovat,« tlu-
močil řidičovu výpově� mluvčí policie

Miroslav Kolatek. Hříšníka tak čekala po-
kuta, ovšem nejen za spáchané dopravní
přestupky. Je sice vlastníkem řidičského prů-
kazu, ale přestože služebně šoféroval mnoha-
tunové auta, neobtěžoval se brát si ho s sebou.

Pavel ČEMPĚL

Dílo náhodného vandala, nebo
piráta silnic, kterého iritoval ná-
pis »Zpomalte«? Neznámý ničitel
si vzal na mušku měřič rychlosti
u základní školy v Záblatí. Je to
zatím první útok na technické
zařízení, jehož tři exempláře ve
městě fungují od roku 2009. 

Není jisté, zda to byl úmysl, ale
vandal nerozbil samotný číselný
displej. Jeho útoku neodolala »pouze« tabulka,
která příliš spěchající řidiče nabádala ke snížení
rychlosti. »Způsobil škodu v řádu několika tisíc. 
S opravou však musíme počkat, až bude mít servisní
firma nějakou zakázku v regionu. Nyní by byl výjezd
techniků dražší než celá oprava,« řekl Karel Vach,
ředitel městské policie, která měřiče provozuje.
Stejný typ jako ten záblatský měří rychlost v No-
vé Vsi a na nejmodernější model narazí řidiči ve
Vrbici. Ten dokáže kromě rychlosti zaznamenat 
i espézetku auta a bezdrátově přenést data na 
operační středisko strážníků.

Kvůli neukázněnosti některých motoristů se
měřiče zřejmě dočká i Šunychelská ulice. »Nej-
prve si situaci ověříme přenosným zařízením. Podle
výsledků rozhodneme o dalším řešení,« uvedl Vach.
Město, které do tři měřičů investovalo čtyři sta
tisíc, zřejmě další pořizovat nebude. Přemístí

sem některý ze současné trojky. Volba zřejmě
padne na ten novoveský, ale až ve chvíli, kdy
bude dokončen obchvat a doprava v městské
části se vrátí do poklidných vod.

Pavel ČEMPĚL

Měřiče mají psychologický efekt. V Záblatí je nain-
stalován u základní školy, ale neznámý vandal jeho
část rozbil. Foto: Pavel Čempěl

Orientační »radar« dostal tvrdý zásah Pozvánka na Běh
do schodů

V pondělí 7. března se
uskuteční už 6. ročník
Běhu do schodů. Na zá-
vodníky čeká 8 pater 
a 187 schodů Penzionu
ve věži. Prezentace začí-
ná v 11 hodin ve vestibu-
lu aquacentra. Startuje
se ve 12 hodin.

Slavnostní vyhlášení ví-
tězů v jednotlivých kate-
goriích proběhne v 15.30
hodin opět v aquacentru.

V předcházejících le-
tech se v běhu popasovali
hlavně studenti bohumín-
ských středních škol a míst-
ní sportovci. Letos chtějí
pořadatelé vyzvat k účasti
také širokou veřejnost.
Přihlášky jsou k dispozici
na recepci Penzionu ve
věži. Bližší informace na
číslech � 777 707 792,
596 092 310 nebo emailu
penzion@bospor.info.

(red)
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Prvorepublikovou slávu 
střídaly válečné peripetie

Škola se zrodila v roce 1921 
a dostala z dnešního pohledu
krkolomný název České státní
reformní reálné gymnázium 
v Bohumíně-nádraží. Založe-
ním je pochopitelně míněn
statut školy, nikoli budova.
Zprvu se totiž učilo v provizo- riu a na vlastní zázemí v novo-

stavbě u parku si museli stu-
denti osm let počkat.

Do historicky prvního roč-
níku gymnázia bylo přijato
jednapadesát studentů, ovšem
úskalím náročné výuky zakon-
čené maturitou jich prošlo jen
sedmnáct. Nové žáky to ale
neodradilo. Jejich počty narů-
staly a v roce 1938 už školu
navštěvovalo 450 gymnazistů.

Rekordní počet studentů ale
téhož roku zastínila jiná udá-
lost. Podpisem Mnichovské
dohody připadl Bohumín Polá-
kům a ti české gymnázium
šmahem zrušili. V budově si
zřídili svou školu, ale tu o rok

později stihl stejný osud, když
město obsadili Němci. Do lavic
se pro změnu stěhovali němeč-
tí studenti, ale ani ti se v nich

Bohumínské gymnázium, dnes nesoucí jméno prvního po-
válečného ředitele Františka Živného, slaví devadesátiny. 
U příležitosti tohoto jubilea postupně nahlédneme do histo-
rie i současnosti školy, proměn budovy, studijních oborů 
a nastíníme i přípravy říjnových oslav k 90. výročí gymnázia. 

dlouho neohřáli. V průběhu
školního roku 1943/1944 za-
brala budovu německá vojen-
ská správa a zřídila zde špitál.

České gymnázium bylo ob-
noveno hned po válce, v září
1945. Na školu nastoupilo de-
set profesorů v čele s Františ-
kem Živným, který zde působil
už za první republiky. Tento
kutnohorský rodák, profesor
matematiky a fyziky, nakonec
strávil na bohumínském gym-
náziu úctyhodných pětatřicet
let. Od roku 1996 nese škola
jeho jméno.

Pavel ČEMPĚL
Zdroj: Sborník

k 75. výročí založení školy

Stavba gymnaziální budovy v tehdy neupravené části městského sadu. Položení základního kamene proběhlo 
u příležitosti devátého výročí vzniku samostatného státu 28. října 1927. Foto: Archiv gymnázia

Profesor František Živný působil
na gymnáziu pětatřicet let.

Praktická ško-
la pro život

Vyučující Základní školy 
v Pudlově již druhým rokem
realizují projekt »Škola pro
život«. Jeho součástí je sedm
škol s podobným složením
žáků z Karviné, Ostravy a Bo-
humína. Koordinátorem
projektu je Krajské zařízení
pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků a infor-
mační centrum Nový Jičín.
Financován je z prostředků
Evropského sociálního fon-
du a státního rozpočtu.

Cílem projektu je předchá-
zet předčasnému odchodu žá-
ků ze škol. Aktivity jsou rozdě-
leny na vzdělávání pedagogů,
práci s rodiči prostřednictvím
společných dílen a netradič-
ních třídních schůzek, estetic-
kou výchovu a výchovu k vol-
bě povolání prostřednictvím
rozšířeného využívání infor-
mačních technologií.

Jednou z uskutečněných ak-
tivit byla velice zajímavá burza
práce pro žáky druhého stup-
ně. Přímo ve škole se setkali 
s představiteli několika povo-
lání. Mezi žáky přišli učni a vy-
učující Střední školy Bohumín,
aby demonstrovali profese,
kterým se zde vyučuje. Naši
svěřenci tak měli možnost vi-
dět v dílnách zpracování dřeva
i kovu, práci číšníků i kadeřnic,
děvčata si nechala ozdobit své
nehty. Největší ohlas ale mělo
setkání s kriminalistou.

Celý projekt vychází z čin-
ností, které jednotlivé školy již
dříve realizovaly a měly s nimi
dobré zkušenosti. Vzájemná
spolupráce pak vede k jejich
rozšíření a dalšímu obohacení
způsobu práce s dětmi. Velmi
důležité je finanční zabezpeče-
ní aktivit a zlepšení vybavení
školy počítači nebo materiá-
lem pro estetickou výchovu.

Jarmila HOROVÁ, 
ředitelka školy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

fondem a státním rozpočtem České republiky.



Jak se »cizorodý předmět« ocitl
uprostřed Vrbické stružky prý
jeho majitel vůbec netuší. Jediné
štěstí, že z kuriózně odstaveného
auta neunikly do potoka ropné
látky. Foto: Věra Niklová
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Městské kolo soutěže v cizích jazycích

Soutěž byla zaměřena na ang-
ličtinu, němčinu a v letošním
roce poprvé i na ruštinu, která
se na některých školách učí ja-
ko druhý cizí jazyk. Žáci byli
rozděleni do tří kategorií podle
věku a převedli své znalosti ci-
zího jazyka při poslechu, dopl-

ňováním textu, popisem obráz-
ku, nebo konverzací s porotou
na vylosované téma. Někteří se
prezentovali také recitací či
zpěvem.

O vítězích rozhodovala poro-
ta složená z učitelů Gymnázia
Františka Živného a bývalých

učitelů ZŠ Pudlov. Stejně jako
loni obsadili první místo žáci
ZŠ ve Skřečoni, na druhou
příčku dosáhla ZŠ Čs. armády 
a třetí pozice patřila ZŠ Beneše.
Na odměny pro soutěžící 
a ceny pro vítěze již tradičně
přispělo město Bohumín.

Vítězové jednotlivých kate-
gorií:

Angličtina: 1. kategorie –
Klára Exnerová, ZŠ Skřečoň; 2.

kategorie – Viktorie Walicová,
ZŠ Skřečoň; 3. kategorie –
Adéla Marcalíková, ZŠ Čs. ar-
mády.

Němčina:Povinný jazyk –
Radka Spolníková, ZŠ Čs. ar-
mády; Druhý cizí jazyk – Gabri-
ela Čejková, ZŠ Skřečoň.

Ruština: Druhý cizí jazyk –
Monika Kijonková, ZŠ Skřečoň.

Marie VALUŠTÍKOVÁ,
ředitelka ZŠ Skřečoň

Žáci v angličtině, němčině a ruštině debatovali, recitovali i zpívali. Foto: Milan Pětroš

1. února se v Základní škole ve Skřečoni uskutečnilo městské
kolo tradiční soutěže v cizích jazycích. Zapojilo se do ní dva-
ačtyřicet žáků z pěti bohumínských škol.

»Vrak se nacházel v těžko pří-
stupném terénu. Zprvu se dokonce
uvažovalo o nasazení jeřábu,« po-
psala zapeklitou situaci Šárka
Plutová z odboru životního
prostředí a služeb. Se starou

Šoféři už roupama nevědí, kde zaparkovat

škodovkou si ale nakonec pora-
dil traktor s lanem. Náklady na
záchrannou akci vzalo na
svá bedra Povodí Odry,
coby správce potoka.
Povodí je bude nyní

vymáhat po majiteli vozu, kte-
rého se během záchranářských

prací podařilo vypátrat. K vraku
se ale příliš nemá. Tvrdí, že mu

škodovku kdosi ukradl, a nemá tuše-
ní, jak se ve stružce ocitla. (tch)

Tak tohle pokuta za »špatné parkování« nespraví. Na nejmé-
ně očekávaném místě objevili strážníci počátkem února vrak
starého favoritu. Na místo dorazily další bezpečnostní složky 
i zástupci úřadu a všem okamžitě probleskly hlavou dvě otázky:
Jak se auto do Vrbické stružky vůbec dostalo, ale hlavně, jako
ho zase dostat na pevnou zem.
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Sumeček americký (Ameiurus nebulosus)
Příroda kolem nás - ryby Bohumína (70)

Tento druh sumečka patří mezi tak-
zvané invazní druhy. V České republice
byl jako konzumní ryba chován na ryb-
nících v jižních Čechách od roku 1890,
ale v našich podmínkách roste pomalu,
a tak se příliš neuplatnil. Ve své domovi-
ně v Severní Americe dorůstá podstat-
ně větších rozměrů a je tam významnou
sportovní rybou.

Od našeho sumce velkého se liší přede-
vším menší velikostí, nebo� dorůstá do dél-
ky asi 30 cm (jen vzácně až 55 cm) a hmot-
nosti 0,7–1,0 kg. Ústa jsou opatřena osmi
vousky a ocasní ploutev je mírně vykroje-
ná. Živí se faunou dna a občas si zpestří 
jídelníček i rostlinnou potravou. Tato tep-
lomilná ryba se tře v párech a samice od-
kládá jikry do hnízdovité prohlubně na
hlinitém dně. Samec snůšku až 5 000 jiker
pečlivě hlídá. U nás je rozšířen lokálně 

v Polabí a Pomoraví. Jeho narůžovělé ma-
so s vyšším obsahem tuku rybáři upravují
uzením.

Ve Slezsku se sumeček dříve nevyskyto-
val a začal se zde objevovat teprve na 
počátku 21. století. V našem regionu byl
poprvé uloven na udici v přírodní památce
Hraniční meandry Odry v roce 2002 ko-

pytovským rybářem M. Masným a další je-
dinec v roce 2004 pomocí elektrického 
agregátu při monitoringu plůdkového spo-
lečenstva P. Jurajdou z Ústavu biologie
obratlovců v Brně. V loňském roce se po-
dařilo ulovit kolegovi M. Kochovi celkem
pět exemplářů. To znamená, že v bohu-
mínském úseku Odry již zdomácněl.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Oddělení klinické biochemie a hema-
tologie Bohumínské městské nemocnice
poskytuje široké spektrum laborator-
ních vyšetření. Výsledky těchto vyšetře-
ní využívá nejen nemocnice, ale také lé-
kaři v externích ambulancích. Pomáhají
jim k určení správné diagnózy pacienta 
a v následném optimálním vedení léčby.

V průběhu loňského roku začalo dochá-
zet v laboratoři stále častěji k opakovaným
poruchám analyzátoru, na kterém se prová-
dí velká část biochemických vyšetření. 
V souladu s naší snahou neustále rozvíjet 
a zvyšovat kvalitu služeb se stále naléhavěji
jevila nutnost výměny analyzátoru, který
fungoval v laboratoři v nepřetržitém provo-
zu deset let.

Díky pochopení vedení nemocnice a měs-
ta proběhlo v prosinci výběrové řízení. Jako
nejvhodnější pro provoz v naší laboratoři
byl nakonec vybrán analyzátor COBAS
6000 firmy Roche Diagnostics. Ten totiž
plně vyhovuje požadavkům následné akre-
ditace laboratoře, která je plánována v tom-
to roce. Při vývoji analyzátoru, uvedeném
na světový trh v roce 2006, byly využity ne-
jmodernější technologie a mnohaleté zku-
šenosti v tomto oboru. Analyzátor je scho-
pen provést najednou až 60 různých vyšet-

ření s rychlostí 600 testů za hodinu, což
plně postačuje požadavkům lékařů.

Instalace nového analyzátoru proběhla
koncem ledna. V plném provozu by měl
být po provedení nezbytných nastavení 
a kalibrací přibližně od března.

Viktor TŮMA, primář oddělení 
klinické biochemie a hematologie

Nemocniční laboratoř má moderního
pomocníka

Primář Viktor Tůma se seznamuje s novým 
analyzátorem. Foto: Pavel Čempěl
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Dorostenci vyhráli mezinárodní turnaj

Mužstvo fotbalových dorostenců TJ 
Slo van Záblatí se 5. února zúčastnilo

tradičního zimního halového turnaje starších
dorostenců v polském Zablociu. Turnaj vyhrálo
bez ztráty bodu, když nejprve porazilo domácí
LKS Orzeł Zablocie 1:0, potom LKS Zryw Bą-
ków 4:2 a nakonec v přímém souboji o vítězství 

v turnaji i FK Bohumín 5:1. Nejlepším střelcem
turnaje se navíc stal záblatský Marek Buch se
čtyřmi góly. 

Dorostenci tak sbírají sebevědomí a ladí for-
mu před jarní části sezony, ve které se chystají
zabojovat o postup do krajské soutěže.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Foto: TJ Slovan Záblatí

Slovan Záblatí 
slavnostně

Rok 1961
byl pro vše-
stranný svě-
tový vývoj ve-
lice význam-

ný. Jurij Gagarin vyletěl
do vesmíru, byla zaháje-
na stavba berlínské zdi 
a z mauzolea na Rudém
náměstí v Moskvě 
Chruščov vyhodil ostat-
ky Stalina... Všechny ty-
to události ale trumfnul
4. červenec, kdy byl 
u nás založen fotbalový
klub Slovan Záblatí.

Letos poprvé jsme si 
v Záblatí tuto význam-
nou událost připomněli
na tradičním sportov-
ním plese pořádaném
Slovanem. Oficiální osla-
vy 50. výročí se uskuteč-
ní ve dnech 15. a 16. čer-
vence a o jejich připra-
vovaném velice sportov-
ně i společensky atrak-
tivním programu vás 
ještě budeme včas infor-
movat. 

Ivo SEBERA, 
Slovan Záblatí

Zajímavé jsou okolnosti,
které předcházely založení
klubu v roce 1961. Autor
almanachu Ivo Sebera se
rovněž věnuje stavbě hřiš-
tě, zázemí oddílu kopané 
a úspěchům i nezdarům
mužstev mužů, dorostenců 
i žáků od 60. let dodnes. 
Samostatná kapitola je věno-
vána turnajům pořádaným
Slovanem Záblatí, včetně me-
zinárodního turnaje obcí stej-
ného názvu.

Historie kopané zvěčněna v almanachu
Almanach nezapomíná ani

na »staré pány«, kteří se pravi-
delně scházejí ke svému páteč-
nímu fotbálku, ačkoliv je jejich
průměrný věk shodou okol-
ností rovněž kolem 50 let. Zá-
věr publikace optimisticky po-

Na sportovním plese TJ Slovanu Záblatí byl 12. února 
pokřtěn almanach k padesátému výročí založení klubu. 
Publikace mapuje historii kopané nejen v Záblatí,
ale na území celého Bohumína.

hlíží na budoucnost klubu.
Součástí almanachu je také
DVD s více než hodinovým
sestřihem reportáží a video-
záznamů natočených za po-
sledních 23 let při zápasech
Slovanu. (lum)

Jedna z prvních fotografií mužstva z 3. září 1961. 

Zájemci si o Almanach mohou 
psát na emailovou adresu sebera@
azgeo.cz. Cena publikace je 100 Kč.



Koncem ledna se v Olomouci uskutečnilo
Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebo-
jích. V sedmiboji soutěžili dva junioři AK
Bohumín. Michal Stuchlík obsadil 3. mís-

to a Michal Heczko skončil na 8.místě. Ná-
sledovalo stejné mistrovství v individuálních

disciplínách v Bratislavě, protože Morava obdobnou halu ne-
má. Junior Michal Stuchlík zde obsadil 2. místo ve skoku o ty-
či (4,34 m) a dorostenec Martin Perutka 3. místo v běhu na 60
m překážek (8,63 s). Těmito výkony se kvalifikovali na Mist-
rovství ČR, které se uskuteční 26. a 27. února v Praze. V Bra-
tislavě ještě Michal Perutka obsadil 6. místo v běhu na 800 m.
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SK Šafrata Bohumín v roce 2010

Družstvo silniční cyklistika v sestavě Bogdan Zok, Martin Giraczka,
Tomáš Galuška, Petr Homola, Norbert Mosiol, Jan Ferdyn, Ivana 
Jaklová, Lucie Nováková popáté zvítězilo v celoročním seriálu SPAC.

Foto: Martin Dedek

Silniční cyklistika
Oddíl uspořádal dva silniční

cyklistické závody jako »Sport
pro všechny«, z nichž jeden byl
zařazen do amatérského kraj-
ského seriálu SPAC (Pětihodi-
novka) a jeden do okresní po-
hárové soutěže (Hodinovka).

MTB
Oddíl uspořádal čtyři veřejně

přístupné závody horských kol
v Bu� Fit areálu Gliňoč. Dva
závody byly zařazeny do pol-
skočeského seriálu GP MTB
Silesia 2010, tři do okresní po-
hárové soutěže MTB XC.

Cykloturistika
Oddíl uspořádal dvaadvacet

výletů pro veřejnost v rámci
celoročního seriálu »Nebude-
li pršet...«, zapojil se do celo-
státní soutěže cykloturistické
aktivity, ve které je každoroč-
ně mezi nejúspěšnějšími sou-
těžícími v kategorii družstev 
a mládeže. Oddíl pořádal také
dvě recesní akce (Novoroční
jízdu a Poslední zvonění), o kte-

ré nečekaně stoupl zájem ve-
řejnosti. Skalní cykloturisté
absolvovali dva putovní tábo-
ry (Litovelské Pomoraví a Je-
deme do Vídně). Nejaktivněj-
šími cykloturisty byli vyhláše-
ní Ludvík Brychta, Roman Li-
berda a Aneta Pilchovská. 

Vloni naši závodníci a sou-
těžící celkově obsadili 68 krát
1. místo a navýšili tak počet
úspěšných startů na 1385! 
V klubové historii se na první
post posunul Bogdan Zok s 97
vítězstvími.

Rostislav ŠAFRATA

Ve dnech 11. až 13. února
proběhlo Mistrovství ČR v sed-
miboji a v chůzi v Praze. Také
z něj naši borci přivezli dvě
cenné medaile. Junior Ondřej
Chylek  získal zlatou medaili
za 1. místo v chůzi na 5000 m
časem 24:05,03, čímž zlepšil
svůj osobní rekord o více než
dvě minuty. A Michal Stuchlík
získal bronzovou medaili za
pěkné 3. místo v sedmiboji,
když si vytvořil osobní rekordy
ve všech disciplínách a celkově
získal 4 769 bodů (zlepšení 
o 550 bodů).

V konkurenci devatenácti
finalistů dosáhl například
těchto výkonů: skok o tyči
4,60 m, skok daleký 6,60 m,
běh na 60 m 7,47 s. Michal
Heczko v sedmiboji obsadil 15.
místo a zlepšil se o 215 bodů.

Jsme rádi, že i když jsme ma-
lý atletický oddíl, naši členové
ziskem medailí vzorně repre-
zentují město Bohumín. Za to
jim i jejich trenérům patří po-
děkování a budeme jim nadále
držet palce.

Zdeněk VESELÝ,
předseda AK Bohumín

Halová atletická sezóna vrcholí

Nejbližší cyklistické
akce 

8. března – První trénink
pro začátečníky. Pravidelná
akce se bude konat vždy v úte-
rý a ve čtvrtek v 16 hodin. 

19. března - Zahájení cyklo-
turistické sezony akcí »Za dře-
věnými kostelíky«. Start v 9
hodin.

20. března - »Country měs-
tečko«, tradiční akce seriálu Ne-
bude-li pršet... Start v 9 hodin.

26. března - Brigáda na Gli-
ňoči. Úprava trati pro prvo-
májové závody bikerů. 

27. března - »A jedeme na
česnečku«, vyjíž�ka do Děhy-
lova v rámci seriálu Nebude-li
pršet...

3. dubna - První MTB zá-
vod, který zahájí mezinárodní
seriál GP Silesia polská Wod-
zislaw. Odjezd v 8 hodin z ná-
městí T. G. Masaryka.

9. dubna - »Ostravský or-
loj«, akce seriálu Nebude-li pr-
šet...

10. dubna - »Cestou neces-
tou, aneb skrytá zákoutí Bo-
humína«, akce seriálu Nebu-
de-li pršet...

17. dubna - Zahajovací zá-
vod OPS MTB Karvinska 
a další závod mezinárodního
seriálu GP Silesia. Odjezd 
v 8.30 hodin z náměstí T. G.
Masaryka.

23. dubna - Memoriál Jan-
ka Ferdyna, první silniční zá-
vod pořádaný SK Šafrata.

24. dubna - »Kolem bludné-
ho kmene«, akce seriálu Ne-
bude-li pršet... (šaf)

co - kdy - kde

Turnaj ve vybíjené
Dům dětí a mládeže Fontá-

na pořádá městské kolo ve vy-

bíjené. V tělocvičně DDM se

1. března utkají starší žákyně.

Turnaj je určen desetičlenným

družstvům s maximálně třemi

náhradnicemi. Hrací čas bude

určen podle počtu zúčastně-

ných družstev s tím, že stan-

dardně by měl hrát každý s kaž-

dým. Vítězné družstvo postou-

pí do okresního kola. Bližší in-

formace na čísle 603 448 235,

nebo emailu ddmbohumin@

post.cz. (red)

Tenisová liga
Tenisté zbystřete. V letoš-

ním roce se uskuteční již 15.

ročník Bohumínské tenisové

ligy. Přihlášky je nutno poslat

do 31. března na emailovou

adresu sbogumski@seznam.cz.

Bližší informace na telefon-

ním čísle 608 884 891. (red)

p o z v á n k y

p o z v á n í

Čajka o lásce 
a vztazích

Farní sbor Slezské církve e-
vangelické a.v. pořádá v rámci
projektu Fara dokořán další
setkání »Klubová čajka« pro
mladé lidi od 13 let. Posezení 
u konvičky čaje se uskuteční
26. února od 16 do 20 hodin 
v modré vile u parku Chopina.
Na setkání proběhne od 18
hodin beseda na téma »ON
mluví MARSovsky x ONA
VENUŠovsky, aneb o Lásce 
a vztazích zase jinak«. (pasz)
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Vzpomínky - úmrtí

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy
nezapomene.
14. února 

jsme vzpomněli 

4. výročí úmrtí 

naší drahé 

paní Valerie MIRGOVÉ.

S láskou a úctou na ni vzpomínají

sourozenci a manželé Magdanovi 

s dětmi.

20. února by se dožil

80 let 

pan Josef
CZEPIEC
z Pudlova.

V červnu uplyne 20 let

od jeho úmrtí. 

�
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Marie a dcery Irena a Kamila 

s rodinami.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy tvoje srdce.
Očima se už nepodíváš,
te
 klidným spánkem 

odpočíváš. Utichlo srdce,
zůstal žal. Ten, kdo tě 
miloval, vzpomíná dál.

15. února 

jsme si připomněli 

2. smutné výročí úmrtí našeho 

drahého syna, bratra a strýčka 

pana Zdeňka WAJDY
z Bohumína.

S láskou vzpomínají maminka, 

bratr a neteř s rodinou.

Věnujte, prosím, 

vzpomínku na 

pana Oldřicha
KUBALU 

z Nového Bohumína,

který zemřel ve věku

nedožitých 80 let.

�
Kamarádi a známí.

Jak červené plamínky 
byla láska naší maminky. 
Jen pro nás maminka žila, 
už srdíčko znavené jí pře-
stalo bít. Jenom my víme, 
čím pro nás byla, v našich
vzpomínkách dál bude žít.

1. března vzpomeneme

6. výročí úmrtí naší

drahé maminky, babičky a prababičky 

paní Marty KUBICOVÉ
z Bohumína.

S láskou vzpomínají manžel Milan,

Jiřina a Roman s rodinami.

Odešla... jediná na světě,
jež nikdy nezradí. Na ni
nám zůstane nejhezčí

vzpomínka. Ta bytost nej-
dražší, to byla maminka.

26. února vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí

naší drahé maminky,

babičky, tety 

paní Jindřišky SODZAWICZNÉ
z Bohumína.

S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene syn Milan 

s rodinou.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

28. února vzpomeneme 

20. výročí úmrtí 

paní Hildy KOSINOVÉ.

�
11. prosince 2010 uplynulo 20 let 

od úmrtí 

pana Viléma KOSINY.

�
Vzpomínají dcery Hana a Jarmila 

s rodinami.

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

ten nikdy nezapomene.

7. března uplyne 15 let od úmrtí 

pana Petra HÖRINGA.

�
A zároveň 25. června uplyne rok 

od úmrtí jeho maminky 

paní Heleny ČEČETKOVÉ.

�
S úctou a láskou vzpomíná 

manželka a snacha.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. 

24. února 

jsme vzpomněli 

5. smutné výročí, 

kdy nás opustila naše

milovaná manželka,

maminka a babička 

paní Justina FRANCÚZOVÁ. 

�
S láskou vzpomínají manžel a děti 

s rodinami.

Odešel jsi, 
jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích 

žiješ dál.

23. února 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

pana Pavla
JANOŠE.

�
S láskou vzpomíná manželka Slávka 

s rodinou.
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Vzpomínky - úmrtí
Jen svíci hořící 

a krásnou kytici 
na hrob můžeme dát 

a s láskou na tebe 
vzpomínat...

1. března vzpomeneme

20. smutné výročí, kdy

nás opustil 

pan Jan BOGOCZ.

S láskou vzpomínají maminka, manželka,

dcera a syn s rodinou.

Blahopřání - jubilea
✁

AKCE 1 + 1

VOLNÁ VSTUPENKA 
do AQUACENTRA

Bohumín

S tímto kuponem obdržíte 
k zakoupené vstupence 

pro dospělého

1 VOLNÝ VSTUP.

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

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

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

REALITY
● Prodám dr. byt 2+1, ul.

Čáslavská. ✆ 604 946 402.

● Prodám dr. byt 2+1, ul.
Čáslavská. Cena 600.000 Kč,
RK nevolat. ✆ 737 930 133.

● Pronajmu byt 3+1 v To-
vární ul. (hokejka), 5. patro,
prostorný, s komorou, plast.
okna, možnost pronájmu vč.
garáže v Bezručově ul. ✆ 
602 142 731.

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

● Pronajmu byt 1+1 v RD
u Bohumína. ÚT – tuhá pal.
✆ 603 844 693.

● Pronajmu zařízenou gar-
sonku po rekon. St. Bohu-
mín. ✆ 603 750 560.

● Pronajmu neb. prostor
vhod. pro ordinaci. St. Bohu-
mín. ✆ 603 750 560.

● Koupím byt v Boh., 
Rychvaldě, event. pozemek.
Platba hotově! Případný dluh
uhradím a zajistím náhradní
bydlení. ✆ 736 228 883.

AUTO-MOTO
● Prodám větší nákladní

přívěs. Vlastní výroba, tech-
nická – duben 2012. Levně. 
✆ 731 226 497.

ř á d k o v á  i n z e r c e

SLUŽBY
● Provádím instalaci OS

(Windows/Linux) včetně pro-

gramů, odvirování PC + zá-

chrana dat. Nabízím prog. ře-

šení pro vaše PC zcela zdarma.

✆ 732 735 209.

● Měli jste dop. nehodu 
a utrpěli při ní úraz a nejste

spokojeni s odškodněním? Mě-

li jste úraz na chodníku a ne-

odškodnili vás? Potom jsem

tady pro vás. ✆ 608 761 068.

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy. Bohumín 3, Musi-

olová. ✆ 728 597 581.

● 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 a informace o podmínkách 
inzerce v Oku najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

Ceny inzerce (s DPH)

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 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

■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč
Při opakování 3 - 4 x sleva 10 %

5 x a více sleva 20 %

�

20. lutego obchodziła
swój jubileusz życiowy

nasza droga żona, mama,
teściowa i babcia 

pani Marie
ORSZULIKOWA.
Na Twoje piękne urodziny

Ci z serca życzymy tego, co najlepsze – zdrowia,
szczęścia i Błogosławieństwa Bożego. Niech
Cię nie opuszcza pogoda ducha, każdego dnia

masz powody do radości, a wszelkie troski roz-
wieje górski wiatr. Tego życzą Ci mąż Krystyn,

syn Kamil z rodziną i córka Lidia.
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ABvet veterinární klinika

specializované veterinární pracoviště
Bohumín Nerudova 1040 �596 012 146 

Velmi si vážíme důvěry našich klientů. Jako poděkování Vám 
umožníme využívat slevy za zboží a služby v naší praxi.

Stálý klient obdrží na naší klinice kartu 
s minimální slevou 5%. Slevy a akce se nesčítají. 

SPECIÁLNÍ AKCE v období 1.3. - 31.4. 2011: 
Ke kompletní vakcinaci psa či kočky ODČERVENÍ 

DLE VÁHY ZVÍŘETE ZDARMA.

Akce na měsíc březen: VAKCINACE PROTI LYMSKÉ
BORELIÓZE za akční cenu - 20%.

Více informací na klinice nebo na www.abvet.cz

www.abvet.cz POHOTOVOST �604 957 560
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Autor: 
Jan Šula

Průhledná
hmota

Islámské ro-
dové 

tradice

Strunný 
hudební
nástroj

Oživení
(knižně) �

Francovka
Ta druhá

Slepičí 
citoslovce

Značka
cukrovinek
Vojenský

pakt

Evropan
Filipínská

sopka

Časná
Bulharská

měna

Zachycovač
Buddhistic-

ký kněz

Jméno pěv-
ce Blachuta

STŘED
TAJENKY

Kód 
Libérie

Citoslovce
pochopení Postrašit

Průmyslová
trhavina

Pokrývky
podlah

Město
v Peru

Symbol
moudrosti
Tropický

strom

Hájení3,14 �

Český 
spisovatel
Na které

místo

Klobouk
(nářečně)
Špádová

karta

Kyklop
Sídlo 

v Dánsku

Povzdech
Start

letadla

Mračna Sípání

Biografy
Zeměděl-

ský 
pracovník

Krátký
kabát

ZAČÁTEK 
TAJENKY

Mrtvý
jazyk

Česká
řeka

�

Duchovní
SPZ 

Benešova

Ozdobná
spona

Meditační
slabika

Revolty

Značka
radia
Druh

borovice

Symbol
zbožnosti

Hrčivý 
zvuk

Unikat
Oba

(slovensky)

Japonská
metropole
Umělecký
neúspěch

Husarský
kabátec

Zvuk
trubky

Podnik 
v Rožnově

p.R.
Luční bylina

Ten 
i onen

Římsky
550

Ženské
jméno
(4.12.)

Zpustlý 
člověk
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Iniciály 
herce

Krampola

Pomůcka: Aale, Apo, BNI, Ea, Ica, menta, orant
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 26. února do 15. března

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

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

DIVADLO
■ 26.2. v 19 hodin (NE)NORMÁLNÍ RODINKA. Diva-
delní zpracování televizního seriálu Taková normální
rodinka. Účinkuje ochotnický soubor Timboj Bohumín.
Sál kina, 50 Kč.
■ 19.3. v 19 hodin VŠE O MUŽÍCH. Tragikomedie o
mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají Michal
Slaný, Filip Blažek, Maroš Kramár. Studio Dva Praha.
Sál kina, 270, 250, 230 Kč (- 20 Kč v předprodeji).

VÝSTAVY
■ 2.3. v 17 hodin ZÁMKY. Občanská společnost Vize-
art Bohumín připravila výstavu kreseb a fotografií 
umělců z regionu. Foyer kina, vstup volný.

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 ani noční města, lidské momentky a emoce.
Galerie v 1. patře.

PŘEDNÁŠKY
■ 24.2. v 17 hodin ROSNIČKA Z BARRANDOVA. He-
rec, režisér, šéf české scény Těšínského divadla a ros-
nička počasí Miloslav Čížek vypráví příběhy z pestrého
profesionálního života. Přednášková místnost knihov-
ny, 30 Kč.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 24.2. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Zábavné
věděcké pokusy, tentokrát s vodou, octem, sodou a ole-
jem. Pro kluky a holky od 8 do 15 let, dětské oddělení
knihovny.
■ 13.3. v 10 hodin O PRAČLOVÍČKOVI. Výlet do světa
dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek.
Pohádka Divadla Tramtarie Olomouc. Sál kina, 50 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 24. a 25.2. v 19 hodin TRON: LEGACY. Film USA
2010, titulky, přístupný, 78 Kč.
■ 27.2. v 10 hodin KUKY SE VRACÍ. Film ČR 2010, 
přístupný, 65 Kč.
■ 27.2. v 19 hodin TACHO. Film ČR, přístupný od 12
let, 75 Kč.
■ 3. a 4.3. v 19 hodin THE SOCIAL NETWORK. Film
USA 2010, titulky, přístupný, 70 Kč.
■ 5. a 6.3. v 17 hodin MEGAMYSL. Animovaný film
USA 2010, dabing, 70 Kč.
■ 5. a 6.3. v 19 hodin HON NA ČARODĚJNICE. Film
USA 2011, titulky, přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 7.3. v 19 hodin VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NO-
ŠOVIC. Dokumentární film ČR 2010,  přístupný, 65 Kč
(pro členy filmového klubu 55 Kč).
■ 8.3. v 19 hodin JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT. Film
USA 2010, titulky, přístupný, 65 Kč.

Balcárkové. Vhodné i pro seniory a méně pohyblivé cvi-
čence.

SENIOR KLUB

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

■ 1.3. ve 14.30 hodin INFOSCHŮZKA. Zasedací síň
MěÚ.
■ 3.3. v 8 a 10 hodin KUŽELKY. Kuželna TJ Sokol Bo-
humín.
■ 15.3. ve 14 hodin BESEDA S JANEM F. TEISTEREM.
Klubovna v Okružní ulici.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

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

■ 26.2. od 16  KLUBOVÁ ČAJKA. Tentokrát s besedou
o lásce a vztazích. Modrá budova v Masarykově ulici
■ 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

■ 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!
VYSTŘIHNĚTE SI kupon na str. 15.

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.

■ 10. a 11.3. v 19 hodin RODINKA. Film ČR 2010, pří-
stupný, 75 Kč.
■ 12.3. v 17 hodin a 13.3. v 19 hodin LETOPISY
NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA. Film Velká
Británie 2010, dabing, přístupný, 70 Kč.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

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

■ 28.2. v 15.30 hodin KURZ ZNAKOVÉ ŘEČI PRO
BATOLATA. BabySigns - jednorázový vzdělávací semi-
nář, na tel. objednávku. 
■ Každé pondělí v 15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro ma-
minky 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 17.30 hodin ČEKÁME MIMINKO. Sou-
bor cvičení, plavání a besed pro těhotné.
■ Každý čtvrtek v 9 a 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové ak-
tivity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každý pátek v 15.45 hodin BABYENGLISH. Výuka
angličtiny pro nejmenší děti podle nejnovějších výuko-
vých metod.

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

vilmaurbancikova@seznam.cz, ☎ 604 999 147

■ 25.2. v 9 hodin OTISKY RUČIČEK A NOŽIČEK DO
HLÍNY. Pouze na tel. objednávku ✆ 604 999 147.
PRO DĚTI
■ Každé pondělí od 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA
RODIČŮ S DĚTMI. Klasické i netradiční výtvarné tech-
niky pro nejmenší od 2 let.
■ Každou středu od 9 hodin PŘEDŠKOLKA. Dvouhodi-
nové setkání dětí s programem.
PRO DOSPĚLÉ
■ Každé pondělí a čtvrtek v 17 a 18 hodin PILATES.
■ Každé úterý v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
Výuka angličtiny ve Slůněti.
■ Každou středu od 16 do 17 hodin CVIČENÍ A PO-
VÍDÁNÍ 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. Novinka, různé techniky rela-
xací a meditací. 

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 24.2. v 15 hodin UMĚNÍ GYMNÁZIA. Vernisáž výsta-
vy obrazů a fotografií studentů gymnázia. Výstavu mů-
žete vidět vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin 
a v době konání ostatních kulturních akcí.
■ 28.2. od 16 do 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Kurz pod
vedením cvičitelky jógy a zdravotní tělovýchovy Aničky
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Návrat do diskotékových časů
Cesta proti proudu času do 80. let. Ná-

vštěvníci reprezentačního plesu města Bo-
humína mohli 18. února narazit na veksláky,
kšeftující s bony, skořápkáře, nebo se proplétat ře-
tězy z »céček«. Ten pravý uragán »diskotékových« časů se
ovšem přihnal z pódia. Showman Vlá�a Hron rozehřál tanečníky
směsicí dobových hitů a imitovaných filmových scének. Dokonale
tak připravil atmosféru pro hvězdu večera, hitmakera 80. let Mi-
chala Davida, který si ke svým padesátinám nadělil odtučňovací
kůru a shodil sedm kilo. Jeho vystoupení mělo účinky srovnatelné
s Lurdským zázračným pramenem. I dříve narození návštěvníci
zapomněli na bolesti zad či kloubů a vlnili se na parketu do pro-
pocení svých obleků a rób. Jubilejní patnáctý městský ples neza-
přel svou stylizaci do předposlední dekády minulého století ani
při vyhlašování tradičně bohaté tomboly. I ryze moderní a prak-
tické ceny se maskovaly pod názvy jako »sledovací zařízení StB« 
či »víkendový pobyt ROH«. Přestože se v tombole nedostalo na
každého, ples si báječně užili všichni. Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Srneček v ledové pasti
Tající led se 8. února prolomil pod mladým srncem

na Kališově jezeře v Šunychlu. Do záchrany zvířete se
pustili profesionální hasiči ze stanice v Novém Bohu-
míně. Při akci jim sekundovali místní dobrovolní hasi-
či, kteří vylekané a podchlazené zvíře dostali na břeh.
Na srnce, který ve vodě bojoval o život, upozornil 
obyvatel Šunychlu, shodou okolností dobrovolný hasič.
Jeho kolegové se při zásahu neobešli bez dlouhých
lan a nafukovacího člunu. »Cesta ke zvířeti ne-
byla vůbec snadná. Dva muži se k němu muse-
li ve člunu centimetr po centimetru dosoukat
po stále ještě zamrzlé vodní hladině,« uvedl
velitel bohumínských profesionálních
hasičů Přemysl Švajda. Zvíře bylo vy-
stresované, ale nakonec se ho podaři-
lo dostat do člunu. »S pomocí lana jsme
pak člun s hasiči i srncem dostali bezpečně
ke břehu,« dodal Švajda. Zachráněného
samečka prohlédla na místě přivolaná 
veterinářka. Text a foto: Lukáš KANIA

Zachráněného srnce 
po osušení hasiči odvezli
do šunychelských polí,

kde jej vypustili 
do volné přírody.


