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Fontána se změnila ve statický obelisk
Rybka, žabák a další chrliče lokají na

prázdno. Z fontány na náměstí T. G.
Masaryka od loňského léta nevytryskl
ani pramínek. Prvek se dlouhodobě po-
týká s nešťastně řešenou strojovnou,
která by se uplatnila spíše v pouštních
emirátech než v Bohumíně. Projektant
totiž nepočítal s přívalovými dešti, které
»srdce« fontány pravidelně zaplavovaly.

Bezproblémová byla v podstatě jen prv-
ní sezona při spuštění fontány před třemi
roky. O rok později vyplavily přívalové
deště strojovnu dvakrát, loni dokonce čty-
řikrát. »Ve strojovně, která se nachází pod ná-
městím v blízkosti fontány, byly téměř dva
metry vody,« konstatoval technik BM ser-
visu Ivo Marek. Při každém zatopení vzala

za své elektroinstalace i technické vybave-
ní. Odpadní potrubí je totiž položeno výše
než čerpadla, a když se při intenzivnějších
lijácích kanalizace přeplní, je zle.

»Jedinou možností je přidat do retenční ná-
drže další čerpadlo ovládané sondami, které
by indikovaly rizikové přívaly vody,« dodal
Marek. Technici nyní čekají, až se počasí
ustálí nad nulovými hodnotami, aby se
mohli pustit do oprav. Doufají, že další

čerpadlo ochrání strojovnu před opětov-
ným zatopením a v letošní sezoně už

bude prvek funkční.
Za fontánu z kararského mra-

moru, která dostala název »Sou-
tok Odry s Olší«, město zapla-

tilo bezmála dva miliony.
BM servis je pouze je-
jím správcem a veške-

ré poruchy se řeší for-
mou reklamace u autora

díla.
Pavel ČEMPĚL

Fontána je od loňského léta jen statickou 
dominantou náměstí. Technici doufají, že
se ji pro letošní sezonu podaří zprovoznit..  

Ze školních lavic rovnou
do bazénu s výhledem na
Beskydy. To je idyla! První
třicítka bohumínských ško-
láků už má za sebou větší
část měsíčního ozdravného
pobytu v Odborném léčeb-
ném ústavu v Metylovicích
na Frýdecko-Místecku. 

A svým spolužákům, kteří je
tady budou v polovině března
střídat, posílají jasný vzkaz:
»Máme se tady báječně, těšte se!«

Koncentrace průmyslových
podniků, hustá dopravní sí�, ne-
zodpovědní domkaři spalující
kdejaký odpad. V Bohumíně,
sužovaném extrémně znečiště-
ným ovzduším, trpí podle neofi-
ciálního průzkumu sedmnáct
procent školáků astmatem nebo
alergií. Pilotní projekt městské
podpory ozdravných pobytů dě-
tí se proto setkal s nebývalým 
ohlasem. Na přání rodičů a s do-
poručením lékaře se na výpravu
za čistým vzduchem přihlásilo
téměř sedmdesát školáků. V Me-
tylovicích absolvují terapie, 
a aby nezameškali výuku, pravi-
delně usedají do lavic. (tch)

První turnus dětí, který vyrazil z Bohumína do Beskyd
14. února, jsme v léčebně navštívili a reportáž přináší-
me na straně 10. Foto: Pavel Čempěl
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Pozemku na hráz bych se vzdala i zadarmo

Na předměstí nedá dopustit. Petra
Dudová (46), profesí vedoucí zásobová-
ní BM servisu, už druhé volební období
hájí v zastupitelstvu zájmy městských
částí. Žije v Pudlově, a tak jejich potře-
by i trampoty dokonale zná. Ve volném
čase relaxuje matka dvou dospělých 
potomků nejraději v lese, a čas od času
popustí uzdu své cestovatelské vášni.

Nejožehavějším tématem posledních let 
v Pudlově a Vrbici jsou bezesporu záplavy.
Máte s řáděním vodního živlu osobní 
zkušenosti?

Aby ne, v roce 1997 jsme měli v domě
téměř dva metry vody. Teklo to k nám do-
slova proudem. Obzvláště zamrzí, že jsme
měli rok po kolaudaci a museli jsme začí-
nat znovu. Ale nevzdali jsme to.

Jak v této souvislosti vnímáte výstavbu hrází?
Jsem pro všemi deseti. Když to ochrání

majetky a životy lidí, není o čem diskuto-
vat. Proto dost dobře nechápu, že se něk-

teří »sousedé« zdráhali prodat pozemky
pro jejich výstavbu. Kdyby se to týkalo
mne, bez váhání bych ten kousek parcely
darovala. O těch pár metrů zahrádky ni-
koho neubude.

V úvodu jsme nezmínili vaše působení 
v bytové komisi. Mohou se i do ní promítat
zájmy městských částí?

Byty v centru se opravují ve velkém, ale
na předměstí se trochu pozapomnělo. Pa-
novaly obavy, že o zdejší byty nebude zá-
jem. Jenže čerstvý příklad rekonstruova-
ného domu v Partyzánské ulici u nás 
v Pudlově ukázal pravý opak. Po bytech se
jen zaprášilo.

Překvapilo vás to?
Velmi příjemně. Byty vylicitovali přede-

vším mladí lidé. Když k tomu přičteme no-
vé domky s mladými rodinami, městskou
část to oživí, což je jen dobře.

Když odhlédneme od pracovních povinností,
jak ve vašem podání vypadá relaxace?

Ráda cestuju, chodím hrát volejbal, ale
asi nejlépe se odreaguju v lese u houbaře-
ní. V houbách se poměrně dobře vyznám.
Pevně doufám, doposud se po mé smaže-
nici ještě nikomu nepřitížilo.

Děkuji za rozhovor. Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl

Nádoby na tříděný odpad výhodně

a k t u á l n ě

Přerušení dodávky
elektřiny

18. března od 7.30 do 15 ho-
din bude přerušena dodávka
elektřiny v celé městské části
Vrbice. Důvodem jsou práce
na vedení vysokého napětí. 

Nezaměstnaných
přibylo

Na počátku letošního roku
se v Bohumíně zvýšila míra
nezaměstnanosti. Z prosinco-
vých 12,2 % vzrostla na 12,6
%. Průměrná míra nezaměst-
nanosti v celé České republice
činí 9,7%. (red)

k r á t c e

Běžná cena jedné nádoby na
sklo se pohybuje kolem deseti
tisíc, o něco větší »kontejner«
na plasty vyjde až na šestnáct
tisíc. Podle zmíněné smlouvy
je však město může časem zís-
kat za pouhých pět set korun
za jeden kus.

Smlouvu o výpůjčce nádob
město s firmou EKO - KOM 
uzavírá už od roku 2004. Tehdy

společnost poskytla k užívání
osmatřicet kontejnerů a o dva
roky později je městu nabídla 
k odprodeji. Bohumín za ně za-
platil pouhé čtyři a půl tisíce. 

V letech 2006 až 2009 přiby-
lo v ulicích dalších třiašedesát
separačních nádob. Ty zatím 

k odkoupení nabídnuty nebyly.
V předchozích letech byla sou-
částí smlouvy také podmínka,
že si město musí část nádob
pořídit z vlastních zdrojů. V ak-
tuální dohodě už tento záva-
zek není. (red)

Bohumín prodloužil se společností EKO - KOM smlouvu 
o výpůjčce nádob na tříděný odpad. Díky ní získá město do
bezplatného užívání patnáct nových nádob s tím, že je po čase
bude moci odkoupit za symbolickou částku. 

Až do června bude probíhat mezinárodní
výzkum Share, kterého se účastní jednadvacet
států starého kontinentu. Pro studii o zdraví,
stárnutí a důchodovém věku v Evropě byla 
náhodně vybrána i městská část Vrbice.

Výzkum budou provádět vyškolení tazatelé
společnosti SC&C, kteří se prokážou průkazem.
Rozhovor zabere přibližně hodinu a dotazovaní
obdrží za ochotu dárek. Poskytnuté informace
budou naprosto důvěrné, v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů.

Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast
ve výzkumu, probíhá zcela náhodně. Je ale vel-
mi důležité, aby se dotazníkové akce zúčastnilo
co nejvíce lidí, nebo� každý respondent zastupu-
je tisíce vrstevníků z celého Česka. Organizátoři
proto prosí všechny oslovené, aby účast neod-
mítali a pomohli zjistit co nejvíce informací 
o potřebách a životních zkušenostech občanů
starších 50 let. Získané údaje poslouží jako pod-
klad pro rozhodování v oblasti zdravotní a soci-
ální politiky. (red)

Vrbice bude součástí evropského výzkumu
Kotelny na prodej

Město Bohumín nabízí
k prodeji technologická
zařízení plynových kote-
len. Bližší informace lze
získat na majetkovém od-
boru MěÚ Bohumín, kon-
taktní osoba Ondrej Répás,
telefon 596 092 232, email:
repas.ondrej@mubo.cz.

(repo)

Ilustrační foto
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Noční můra motoristů,
především řidičů kamionů,
se pomalu poroučí do pro-
padliště dějin. Krkolomná
zatáčka v Drátovenské ulici
už nebude dějištěm četných
karambolů. Její nepřirozený
esovitý tvar zmizí a na místě
vyroste nová rovná silnice.

Přestavbu silnice, která v kri-
tickém místě kříží Bajcůvku, si
vyžádal nejen nebezpečný tvar
zatáčky, ale také tristní stav
mostku přes potok. »Stávající
most bude odstraněn a o pár desí-
tek metrů dále vyroste most nový.
Jeho součástí bude i veřejný chod-
ník, který na tom původním chy-
běl,«vysvětlil Martin
Swiatkowski ze Sprá-
vy silnic Moravsko
slezského kraje, které
komunikace patří.

Aby však silničáři
mohli silnici narovnat,
musí spolu s ní »srov-
nat do latě« i klikatící
se Bajcůvku. Vyhloubí
proto nové koryto, a až
potůček zkrotí, mohou
se pustit do stavby silni-
ce a mostu. Práce, jejichž
přípravná fáze začala 
v těchto dnech čištěním
terénu, potrvají tři měsíce
a vyžádají si sedmadvacet
milionů.

Protože je Drátovenská
ulice jednou z hlavních pří-
stupových cest do centra,

Jednou z ohrožených lokalit
je například sokolské hřiště ve
Vrbici, kde bude pravděpodob-
ně využita stávající kanalizace ve Vrbické
ulici. V oblasti se sice pod železnicí nachází
pozůstatek odvodňovacího příkopu, který
v minulosti vedl do »Vrbické stružky«, ale
dnes je téměř celý zasypán a zarostlý zelení.
S jeho obnovou se zatím vzhledem k nepři-
měřeně vysokým nákladům nepočítá.

Další důležitou lokalitou je okolí ulic
Partyzánské a Nové včetně přilehlé roz-

vodny v Pudlově. Její ochranu ale bude
třeba řešit až v návaznosti na to, s jakými
protipovodňovými opatřeními přijde ČEZ.

V lokalitě Suchý stav ve Starém Bohu-
míně se jako nejideálnější jeví stavby nové
kanalizace na odtoku z rybníka do Bajcův-
ky a současně bude řešeno i odvodnění 
ulice Petra Cingra v návaznosti na budou-
cí využití území k zástavbě. 

Existují však bohužel území v měst-
ských částech Bohumína, kde je protipo-
vodňová ochrana natolik složitá, že ji bu-
de třeba řešit postupně. Patří sem Mlýn-
ský příkop a ulice Ovocná v Šunychlu, uli-

ce Na Výsluní, Čemat a bývalá
Rybena v Pudlově, nebo ulice
Blatná ve Skřečoni.

Přes veškerou snahu budou
mít opatření proti »vnitřním« vodám pou-
ze preventivní charakter. Zmírní dopady
záplav, ale nedokážou jim zcela zabránit.
Takové technické řešení zkrátka neexistu-
je. Věříme však, že se nám podaří alespoň
minimalizovat škody na majetku, a přede-
vším na zdraví a životech lidí. 

Věra NIKLOVÁ, 
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Živel umí zahrozit i mimo vodní toky

p r o t i p o v o d ň o v á  o c h r a n a

Vedle přípravy velkých projektů na ochranu města před povodněmi, jako jsou
hráze ve Vrbici a v Pudlově, je třeba řešit i další choulostivé lokality. Při loňských
povodních se totiž město potýkalo s nedostatečným odváděním vnitřních vod. 
Ohrožených míst je devatenáct, a proto se v lednu na toto téma uskutečnilo jedná-
ní, aby mohla začít příprava k jejich zabezpečení.

podařilo se práce skloubit tak,
aby nemusela být pro dopravu
»odříznuta«. »Stavba se obejde
bez uzavírek. Řidiči tudy projedou
i v průběhu asfaltování, které bu-
de probíhat o víkendu,« potvrdil
Petr Sobek z odboru dopravy.
Dílčí »miniobjíž�ky« ale mo-

toristy přece jen čekají. Zejmé-
na ve chvíli, kdy se bude nová
silnice napojovat na Jeremen-
kovu ulici. Náhradní trasy ale
povedou v nejbližším okolí po
sousedních ulicích a prodlouží
jízdu jen o pár stovek metrů.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

V okolí zatáčky už

stavbaři vykáceli

stromy a vyčistili 

terén v místě 

budoucí silnice.

Narovnání se 

dočká i Bajcůvka,

nad níž vyroste 

nový most.

Silničáři srovnají do latě silnici i potok
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I Byt 1+3, v ulici Nerudova
1157, číslo bytu 50, katego-

rie I., 11. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,15 m2,
celková plocha bytu 69,02 m2.
Prohlídka 15.3. v 8 - 8.30 
hodin a 16.3. v 16.30 - 17 ho-
din. Licitace se koná 21.3. v 16
hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Poděbra-
dova 126, číslo bytu 11, ka-

tegorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 79,58 m2,
celková plocha bytu 81,76 m2.
Prohlídka 15.3. v 8.45 - 9 
hodin a 16.3. v od 15.45 - 16
hodin. Licitace se koná 21.3. 
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 16.3. v 16.45 - 17
hodin a 18.3. v od 8.45 - 9 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 21.3. 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 22.3. v 8 - 8.15 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 23.3. v 16 hodin. 

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v malé zasedací místnosti, číslo dveří 230 nebo
243. 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 březnu
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 22.3. v 8.15 - 8.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 23.3. v 16.15 hodin. 

I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1143, číslo bytu 14, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2,
celková plocha bytu 29,70 m2.
Prohlídka 22.3. v 8.30 - 8.45
hodin. Licitace se koná 23.3. 
v 16.30 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Čáslavská
304, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 57,83 m2, celková
plocha bytu 59,13 m2. Prohlíd-
ka 23.3. v 17 - 17.30 hodin 
a 24.3. v 7.30 - 8 hodin. Lici-
tace se koná 28.3. v 16 hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
1145, číslo bytu 36, katego-

rie I., 8. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,15 m2,
celková plocha bytu 69,02 m2.
Prohlídka 23.3. v 16.45 - 17
hodin a 24.3. v od 10 - 10.15
hodin. Licitace se koná 28.3. 
v 16.15 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Husova
309, číslo bytu 4, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 61,55 m2, cel-
ková plocha bytu 62,80 m2.
Prohlídka 23.3. v 15 - 15.15
hodin a 24.3. v od 8 - 8.15 ho-
din. Licitace se koná 28.3. 
v 16.30 hodin. 

Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 596 092 199,
nebo osobně na Městském 
úřade v Bohumíně, odbor ma-
jetkový, číslo dveří B207 v 1.
patře, e-mail: vachtarcikova.
lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Je lepší čistírna nebo septik 
s filtrem?

Obě zařízení mají své výho-
dy i nevýhody. Čistírna je mo-
derním způsobem likvidace
splašků a její účinnost při
správném provozu se pohybuje
kolem 95 procent. Výhodou je
i malá zastavěnost - domovní
čistírny mívají průměr 1,2 až
1,4 metru. Také výškový rozdíl
mezi nátokem a odtokem je
minimální, někdy je dokonce
odtok výše než nátok.

Naopak hlavní výhodou sep-
tiku se zemním filtrem je, že 
k provozu nepotřebuje elek-

trickou energii. Nedosahuje si-
ce takové účinnosti jako čistír-
na, ale zato je stabilnější. Lépe
se vyrovná s nárazovým přísu-
nem odpadních vod a s čistící-
mi prostředky na bázi chloru.
Splašky se v septiku zdržují mi-
nimálně tři dny a chlor za tu
dobu vyprchá. Septik se zem-
ním filtrem je vhodnější na
zřídka obývané objekty (chaty,
chalupy), protože mu nevadí
delší období bez přísunu splaš-
ků. Nevýhodou je větší zasta-
věná plocha a potřeba dosta-
tečného spádu, jelikož mezi
nátokem a odtokem bývá výš-

Jak na splaškové vody: Čistička, žumpa, septik?
Nejčastěji kladené otázky kolem odvádění splaškových vod

z rodinných domů - dokončení z minulého čísla. 

TIK už i v městských částech
Z Bohumína míří televizní zprávy i do měst-

ských částí. V průběhu března navyšuje Local TV
Klimkovice výkon vysílače pro 59. kanál v pozem-
ském digitálním vysílání DVB-T. V něm bude vysí-

lat půlhodinový výběr zpráv také TIK Bohumín, vždy v časech
4.15, 10.15, 16.15 a 22.15, s premiérou v sobotu 5. března. Do 8.
dubna probíhá zkušební vysílání. Program naladíte na televizo-
rech s DVB-T tunerem i pomocí set-top boxu. (luk)

Kolize na mostě
Záchranáři zasahovali 27. úno-

ra u vážné nehody na mostě
přes Odru ve Starém Bohumí-
ně. Do zábradlí mostu narazila
polská řidička (44) osobního
vozu. Z jeho vraku ji museli
vyprostit hasiči. Žena utrpěla

k r á t c e

kový rozdíl 70 až 100 centimet-
rů. Tuto nevýhodu sice odstra-
ňuje moderní biofiltr (výškový
rozdíl se sníží na pět centimet-
rů), avšak ten potřebuje k pro-
vozu elektřinu. Zato má lepší
účinnost čištění než klasický
zemní filtr. Nevýhodou zemní-
ho filtru je, že se po čase zane-
se a zhruba po 10 až 15 letech je
nutné vyměnit pískovou ná-

plň. Hodně to závisí na zatíže-
ní a pravidelném vývozu septi-
ku, který by měl být prováděn
jednou až dvakrát ročně.

Mohu přečištěnou vodou z čistír-
ny nebo septiku zalévat zeleninu?

To se nedoporučuje. Před-
čištěnou vodou lze zalévat jen
trávník, křoviny, dřeviny a po-
dobně.

Je možné napojit čistírnu či septik
do veřejné kanalizace?

Ze zákona nelze vypouštět čiš-
těné vody ukončené čističkou či
septikem do kanalizace. Je nut-
né nemovitost napojit přímo.

Radim STOŠEK,
stavební odbor

těžká poranění hlavy, hrudní-
ku a nohou. Byla převezena do
ostravské nemocnice. (tch)

Archiv licitací
Na webu města v sekci licita-

ce bytů je nově přehled vylici-
tovaných bytů za poslední dva
roky. Najdete tu počet účastní-
ků licitací i výši vylicitovaného
nájemného za m2. (red)

Ilustrační fotoIlustrační foto



rážemi, dru-
hý se dal na
útěk do polí.
Také toho
ale strážníci
dostihli,«
popsal zá-
krok ředitel městské policie
Karel Vach.

Jak se ukázalo při prohledá-
ní místa činu, pachatelé z ga-
ráže vynesli řadu věcí. Několik
sad nářadí, kanystry, lyže a do-
konce i čtyřkolku. Část lupu
naložili do vozíku, něco ukryli
v trávě a ve křoví. Při podrob-
nější prohlídce v ranních ho-
dinách vyšlo najevo, že opodál
měli zaparkovaný osobní vůz,
ve kterém se našly další odci-
zené věci. Všechny předměty
za bezmála 170 tisíc strážníci
společně s republikovými poli-
cisty zajistili a předali majiteli.

»Muž, který utíkal do polí, byl
ozbrojený ukradenou zbraní. Měl
ji za pasem. Náboje se mu při 
útěku rozsypaly,« dodal Karel
Vach s tím, že případ vyšetřuje
policie. Na jednoho z pobertů
soudce uvalil vazbu.

Lukáš KANIA
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Druhou polovinu února po-
znamenaly četné krádeže ko-
vového materiálu. V úterý 15.
února se dva muži zmocnili
kovových mřížek z podchodu
vlakového nádraží. Nejkratší
cestou si to namířili ke sběrně
surovin v Lidické ulici, kde je
také strážníci zadrželi. O tři
hodiny později ale v areálu
Českých drah řádil další po-
berta. Hlídka ho dopadla na
lávce přes kolejiště, když tudy
táhl dva železné profily. Další
odcizený materiál už měl při-
pravený k transportu u scho-
diště lávky.

Krádeže stejného zaměření
se nevyhnuly ani Rychvaldu. 
V sobotu 19. února upoutali

Maják městské policie

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

Hlídka si připsala úspěšný zákrok u garáží v Mírové ulici. Foto: Lukáš Kania

s t a l o  s e

pozornost hlídky dva muži, kte-
ří v Michalkovické ulici naklá-
dali kovový materiál do vozidla.
Strážníci zakročili a zjistili, že
muži z Ostravy materiál odcizili
z pozemku místní firmy.

ných skládek. Ve čtyřech pří-
padech se hříšníci nelegálně
zbavovali domovního odpadu.
Pytle se smetím odhodili v Os-
travské, Rychvaldské a dva-
krát v Blatné ulici.

Na poslední zloděje kovů
dopadla ruka spravedlnosti
23. února u sběrny ve Vrbici.
Trojlístek pachatelů tady chtěl
zpeněžit pět ocelových válců,
které předtím odsmýkal ze že-
lezničního vagonu.

Kromě krádeží kovů městští
strážníci v uplynulém období
nejčastěji řešili založení čer-

V praxi se opět osvědčil také
kamerový systém. Díky němu
mohli strážníci sledovat a pak
také zadržet nezodpovědného
řidiče favoritu. Způsobil do-
pravního nehodu, když na-
boural do jiného vozu, a z mís-
ta střetu se snažil ujet.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Opilý mladík prchal
ve voze i pěšky

Silně podnapilý řidič (20)
rozpoutal honičku v ulicích
města. Měl v krvi 2,27 pro-
mile.

Mladík na sebe upozornil na
parkovišti u prodejny Lidl. 
V noci na pondělí 28. února
tady túroval motor a zběsile
kroužil modrou felicií. Lidé 
z okolí přivolali strážníky, kteří
podezřelý vůz spatřili už v Mí-
rové ulici. Když se na policej-
ním voze rozsvítily majáky, šo-
fér ve felicii na moment při-
brzdil. Vzápětí ale přidal plyn
a začal ujíždět směrem k areá-
lu bývalé Rybeny. V tamních
garážích zastavil a pokračoval
po vlastních. Útěk byl ale mar-
ný. Strážníci mladíka dostihli
a předali jej kolegům z republi-
kové policie. (luk)

Hlídka poberty zpacifikova-

la, aniž by se zmohli na větší

odpor. Naštěstí. Jeden z pa-

chatelů měl totiž za pasem 

ukradenou zbraň s náboji. Zlo-

ději si vyhlédli garáž až na sa-

motném konci řady. Vypáčili
vrata a kořist vynášeli do při-
praveného vozíku. »Při pochůz-
ce si jich všiml strážník, který na
místo přivolal posily. Jednoho mu-
že hlídka dohonila ještě mezi ga-

BOHUMÍNŠTÍ STRÁŽNÍCI V AKCI

Zloděj při útěku chycen s pistolí za pasem
Přímo při činu nachytali strážníci povedenou dvojici 

(25, 31), která vykradla garáž v Mírové ulici.



... mít trvalý pobyt je dosud zá-
konem daná povinnost? Svou

»adresu« proto mají i lidé, kteří o domov dávno přišli. Místem
»trvalého pobytu« pro osoby bez přístřeší je právě 
ohlašovna příslušného městského úřadu. V případě Bohumína
je na adrese Masarykova 158, tedy na radnici, v současnosti
přihlášeno už přes 550 lidí. (red)
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Pojízdná sběrna v březnu vyráží do ulic

v í t e ,  ž e . . .

K přihlášení, nebo změně
trvalého pobytu v rámci měs-
ta, je v první řadě zapotřebí 
osobní návštěva občana starší-
ho 15 let. Musí mít s sebou ob-
čanský průkaz, nájemní smlou-
vu k bytu, případně výpis z ka-
tastru v případě rodinného
domu nebo bytu v osobním
vlastnictví. Správní poplatek
činí 50 Kč.

Při přehlašování trvalého
pobytu k jiné osobě, se tato

musí na ohlašovnu dostavit
také. Týká se to soukromých
majitelů domů nebo nájemní-
ků s řádnou nájemní smlou-
vou, pro které se vžilo označe-
ní »oprávněná« osoba.

Tyto oprávněné osoby mo-
hou svým spolunájemníkům
nebo podnájemníkům trvalý
pobyt také zrušit. Musí se pro-
kázat nájemní smlouvou nebo
výpisem z katastru a vyplnit
žádost. Splněna však musí být

ještě jedna podmínka. Dotyčný
»spolunájemník« se nesmí v mís-
tě trvalého pobytu dlouhodobě
zdržovat a mít zde své věci.

Poslední možností je takzva-
né ukončení trvalého pobytu,
pokud se občan nastálo stěhu-
je do zahraničí. Žádost může
na ohlašovně podat osobně,
případně ji zaslat poštou s ově-

řeným podpisem. Pokud však
člověk ukončí trvalý pobyt na
území České republiky a roz-
hodnutí nabude právní moci,
musí také podle zákona do 15
dnů odevzdal platný občanský
průkaz.

Žaneta KOMÁRKOVÁ,
odbor právní a živnostenský

Řešíte trvalý pobyt? Navštivte ohlašovnu
Evidence obyvatel - ohlašovna slouží z pohledu občana k pře-

hlášení svého stávajícího bydliště na bydliště nové. Do agendy
ale spadá také odhlášení trvalého pobytu osob, které se na své
adrese dlouhodobě nezdržují. A pokud dotyčný natrvalo opou-
ští republiku, přichází na řadu takzvané ukončení pobytu.

Starý Bohumín (záchytné parkoviště) 3.3. - 15.3. a 7.7. - 19.7.
Pudlov (za sídlem štěrkoven) 17.3. - 29.3. a 21.7. - 2.8.
Vrbice (parkoviště U Zvonu) 31.3. - 12.4. a 4.8. - 16.8.
Šunychl (u mostku) 14.4. - 26.4. a 18.8. - 30.8.
Nová Ves (Na Valech) 28.4. - 10.5. a 1.9. - 13.9.
Skřečoň (sklad u pneuservisu) 12.5. - 24.5. a 15.9. - 27.9.
Záblatí (za zbrojnicí) 26.5. - 7.6. a 29.9. - 11.10.
Nový Bohumín (u věžáků, Bezručova ul.) 9.6. - 21.6. a 13.10. - 25.10.
Nový Bohumín (parkoviště, Jateční ul.) 23.6. - 4.7. a 27.10. - 8.11.

Harmonogram mobilního sběrného dvora

Mobilní sběrný dvůr odpadů, který
putuje jednotlivými městskými částmi,
se po zimní přestávce opět vydá na ces-
ty. Jeho první zastávkou je Starý Bohu-
mín. Dvůr bude občanům k dispozici
od pondělí do pátku od 10 do 16 a o so-
botách od 8.30 do 14 hodin.

Mobilní dvůr v průběhu roku dvakrát
navštíví devět určených stanoviš�. Lidé
zde mohou odevzdávat velkoobjemové od-
pady (gauče, koberce), tříděný odpad (pa-
pír, plasty, sklo), textil, kovy, nebezpečné
odpady, vyřazená elektrozařízení a rostlin-
né zbytky kromě ořezů keřů a stromů.

Bezplatná služba je určena pouze obča-
nům bydlícím v Bohumíně a nesmí ji vyu-
žívat živnostníci k likvidaci odpadů z pod-
nikatelské činnosti. Předávat zde mohou
pouze kompletní vyřazené elektrozařízení. 

Loni lidé do mobilního dvora odevzdali
501 tun odpadu. Službu využilo 3 182 oby-
vatel. »Největší byl objem stavební suti. Množ-

ství neúnosně narůstalo, mnozí systém zneuží-
vali, a proto jsme od letošního roku přijali přís-
nější pravidla,« upozornila Šárka Plutová 
z odboru životního prostředí a služeb. Nyní
už není možné stavební su� odevzdávat 
v mobilním dvoře, ale pouze v tom stabil-
ním v areálu BM servisu v Koperníkově 
ulici a v omezeném množství (jeden přívěs-
ný vozík o rozměru max. 120x240x30 cm).

V březnu vyjede poprvé do ulic také po-
jízdná sběrného nebezpečných odpadů,
vyřazených elektrozařízení a drobného
šrotu. Městem bude křižovat v sobotu 26.
března. (red)

První zastávka mobilního dvora ve Starém Bohumíně. Na záchytném parkovišti poblíž nemocnice
setrvá do 15. března. Foto: Pavel Čempěl



Mladík hazardoval životem, aby na střeše věžáku ve 
Štefánikově ulici vytvořil sedmimetrové graffiti. 

Foto: Pavel Čempěl a OO PČR Bohumín

Místo pro budoucí »dílo« si
mladík vyhlédl už dříve. Pravi-
delně ho pozoroval z autobusu

při cestě do bohumínské
školy. Na akci samot-

nou se už vyzbrojil
taškou se spreji 

a také přenos-
ným hliníko-
vým žebří-
kem. S tím
vším se pro-
táhl oknem 
a ve výšce ně-
kolika desítek

metrů šplhal na střechu. »Ná-
jemníci nám oznámili, že na stře-
še slyší nějaký hluk. Nasměrovali
jsme na místo kameru a spatřili
mladíka, kterak ›vylepšuje‹ fasá-
du domu,« sdělil ředitel měst-
ské policie Karel Vach.

Mladý »umělec« nestihl dílo
dokončit. Skončil v rukou
městské a posléze republikové
policie. Barevnou čmáranicí
způsobil městu více než pětiti-
sícovou škodu. A tak mu te�
za poškozování cizí věci hrozí
roční trest. (tch, luk)
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Nezištně pomáhají zachraňovat životy

»Pavoučí muž« si neváží
majetku ani svého života

Adrenalin byl silnější než pud sebezáchovy. Student (17) 
z Orlové šokoval policisty riskantním kouskem ve Štefániko-
vě ulici. Oknem z chodby vyšplhal na zamčenou střechu dva-
náctipatrového věžáku. Vše jen proto, aby tady zanechal svou
vizitku v podobě graffiti.

Darovali krev a zachránili tak život. Dvaapadesát čest-
ných dárců krve z Bohumína loni dosáhlo na některý 

z limitů, za které Český červený kříž (ČČK) uděluje Janského
plakety a Zlaté kříže. Také představitelé města je 22. února 
ocenili a poděkovali za záslužnou činnost.

»Z odměňování čestných dárců krve se stala hezká tradice. Začali jsme
spontánně po povodních v roce 1997, kdy jsme úzce spolupracovali s Čes-
kým červeným křížem. Dárců krve si velmi vážíme a chceme alespoň symbo-
licky ocenit jejich ochotu pomáhat druhým,« uvedl starosta Petr Vícha.

Nejvyšší mety, 160 bezplatných odběrů, dosáhli tři bohumínští
dárci a ČČK jim udělil Zlatý kříž I. třídy. Další dva dárci získali za 120

odběrů Zlatý kříž II. třídy a jedenáct obdrželo za 80 odběrů Zlatý kříž
III. třídy. Zlatou plaketou Jana Janského (40 odběrů) se může pyšnit
sedmnáct a stříbrnou (20 odběrů) devatenáct Bohumíňáků. »S da-
rováním jsem začal ve svých třiadvaceti letech. Sám jsem zatím transfuzi
nikdy nepotřeboval, ale stačí mi vědomí, že dárcovstvím pomáhám jiným,«
poznamenal držitel zlaté plakety Josef Deutschmann (57).

Počet oceněných dárců neustále stoupá. V roce 2005 se slav-
nostního ceremoniálu zúčastnilo devětadvacet čestných dárců,
kterým město věnovalo odměny za padesát tisíc. Letos už bylo
dárců dvaapadesát a hodnota cen vystoupala na 120 tisíc. 

Lucie BALCAROVÁ

Do pamětní knihy města se letos zapsalo dvaapadesát čestných dárců krve. Kromě finanční odměny získali ocenění permanentky do aquacentra 
a do kina a symbolicky také láhev červeného vína na podporu červených krvinek. Foto: Pavel Čempěl
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Hadička a uražená víka nádrží

Videoarchiv města už i na YouTube 
Město Bohumín zprovoznilo další bezplatný informační ka-

nál. Jde o využití největšího světového videoserveru YouTube
pro sdílení videí na internetu.

V průběhu listopadu a prosince probíhal testovací provoz 
a od ledna již přešel YouTube kanál města do ostrého provozu. 
V případě, že máte svůj účet na YouTube, můžete se přihlásit k od-
běru reportáží z tohoto videokanálu. Naleznete jej na adrese
www.youtube.com/MestoBohumin.

»V současné době se zde nachází přes pětapadesát videí. Počet jejich
shlédnutí překročil dvě tisícovky,« uvedl webmaster Jiří Rozsypal. Do-
dal, že na YouTube jsou k vidění Obrazová zpravodajství, Studio
B, či videa o Bohumínu a jeho městských částech.

Počet videí se bude průběžně zvyšovat, týdně zde bude zveřejně-
no několik nových záznamů. Pravidelně se zde budou objevovat
například týdenní obrazová zpravodajství TIKu.

Patříte-li mezi majitele »chytrých« televizorů, které již zvládají
přehrávání videí z YouTube (služba Internet@TV), neváhejte 
a užijte si kanál města Bohumína i tímto způsobem.

Michal KOLOVRAT, organizační odbor

V rámci projektu škola při-
praví tři programy dalšího
vzdělávání určené zájemcům,
kteří si chtějí doplnit kvalifikaci
ve strojírenství, hutnictví a so-
ciálních činnostech. Loni vznik-
nul první z těchto programů -
Dělník ve strojírenské výrobě. 

Letos připravujeme pro-
gram zaměřený na sociální čin-
nost, který budeme v příštím
roce pilotně ověřovat a posky-
tovat prvním zájemcům. V ro-
ce 2012 vznikne poslední z pro-
gramů - Hutník. Zmíněné pro-
gramy navazují na standardní

obory naší školy. Oblasti další-
ho vzdělávání jsou zvoleny tak,
abychom mohli učební materi-
ály využít i v rámci prvotního
vzdělávání a opačně. 

Další vzdělávání je určeno
především zaměstnancům fi-
rem, kteří si chtějí doplnit zna-
losti a dovednosti, případně
zvýšit kvalifikaci. Další zájem-
ci mohou být z řad občanů evi-
dovaných na úřadu práce, ale 
i běžné veřejnosti.

Tomáš CEDIVODA, 
zástupce ředitele 

Loni vstoupila Střední škola Bohumín do 
projektu, jehož cílem je proměnit střední školy 
z institucí poskytujících počáteční vzdělávání 
v centra celoživotního učení. Škola chce navázat

na tradiční kurzy či rekvalifikace a postupně působit i v ob-
lasti poskytování dílčích kvalifikací.

Centrum celoživotního učení

Ceny pohonných hmot stoupají a nene-
chavci se šikují ke stále častějším útokům. Ja-
ko improvizovaná »benzinka« jim posloužilo
například parkoviště u Vrbického jezera. 
V noci na 21. února tady vysáli nádrže hned
sedmi zaparkovaným náklaďákům.

Pachatelé využili toho, že na neoplocené od-
stavné ploše hromadně parkují auta, která od-
vážejí vytěžený štěrk z nedaleké Odry. Pod rouš-
kou noci urazili víka nádrží u sedmi vozů a do
kanystrů odčerpali patnáct set litrů nafty. Její
krádeží způsobili škodu za pětačtyřicet tisíc, dal-
ší tři tisíce si vyžádá oprava poničených nádrží.

Neuběhly ani dva dny a pohonné hmoty se 
opět staly terčem zájmu nenechavců. Tentokrát

na statku v sousedním Pudlově. Majitelka areá-
lu večer zaregistrovala pohyb nezvaného ná-
vštěvníka a přivolala strážníky. Ti na místě obje-
vili traktor s otevřenou nádrží, z níž odtékalo
palivo hadičkou do připraveného kanystru. 
V okolí nikdo nebyl, ale hlídka se neukvapila. Poč-
kala v úkrytu půl hodiny a výsledek se dostavil.

»Pro kanystr, který měl být v tu chvíli už plný, si
přišel podezřelý muž. Ukázalo se, že má ve křoví při-
pravených dalších pět nádob,« komentoval úspěš-
né zadržení ředitel městské policie Karel Vach.
Dodal, že dopadený poberta není v »oboru«
žádným nováčkem. Republiková policie po něm
před časem vyhlásila pátrání a po zatčení si jej
také převzala. Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Volně přístupné parkoviště u Vrbického jezera láká poberty. Naposledy tu »vysáli« nádrže sedmi nákla	ákům.

Díky za péči
Děkuji panu primáři Tomáši

Sobalíkovi a jeho kolektivu
chirurgického oddělení Bohu-
mínské městské nemocnice za
všestrannou péči v době mé
hospitalizace.

Jaroslav BUKOVĚCKÝ

Profesionalita
a lidskost

Chtěla bych touto cestou
poděkovat primáři Pavlu Ho-
lubovi, lékařům a sestřičkám
gynekologického oddělení Bo-
humínské městské nemocnice
za perfektní a vysoce profesio-
nální lékařskou péči, vlídnost,
ochotu a lidský přístup. V úno-
ru jsem byla na tomto odděle-
ní hospitalizována a jsem rá-
da, že mohu vyjádřit slova
chvály a poděkování za jejich
práci.

Jozefína BĚHALOVÁ

Taneční párty 
pro radost

OS Aerobic club pořádá 2.
dubna od 9 hodin v tělocvičně
ZŠ Čs. armády Taneční párty
pro radost. Cena v předprode-
ji 180 Kč, na místě 230 Kč.
Další informace na čísle 608
333 771 nebo www.aerobikbo-
humin.net. (red)

k r á t c e
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Padesátka končí, nejmenší bankovkou bude stokoruna

První studenti se učili v provizoriu,
těm dnešním by záviděli

Gymnázium slaví výročí, a když dnes padne o škole jakákoli
zmínka, každému se hned vybaví budova u parku Petra Bez-
ruče. Před devadesáti lety ale bylo všechno jinak. První stu-
denti usedali do lavic v provizorních třídách zcela jiných škol.
Na vlastní budovu si museli počkat až do roku 1929.

lou vyrostlo nové hřiště s umě-
lým povrchem. Zásadními
proměnami prošla gymnaziál-
ní budova také v posledních
pěti letech. Došlo na výměnu
265 dřevomorkou prolezlých
oken za plastová. Zateplovaly
se půdy a střechy, rekonstruo-
valo dobové oplocení, z šaten
zmizely »klece« a nahradily je
šatní skříňky. Ve třídách se ob-
jevil nový výškově stavitelný

nábytek a moderní didaktická
technika. Školáci mají nově 
k dispozici také učebnu kera-
miky s hrnčířskou pecí. Éra ino-
vací ale zdaleka neskončila 
a už v létě se chystá obnova dal-
ších tříd. Na řadu přijde učeb-
na fyziky, chemie a biologie.

Pavel ČEMPĚL
Zdroj: Sborník

k 75. výročí založení školy

V prvním roce existence
gymnázia našlo jednapadesát
žáků a dvoučlenný profesorský
sbor útočiště v německé dívčí
škole u katolického kostela. 
V přízemí budovy dnešní rad-
nice ale české gymnázium fun-
govalo jen rok. Kvůli zvýšené-
mu počtu studentů se muselo
v roce 1922 stěhovat do uče-
ben současné základní školy 
v Bezručově ulici a setrvalo ta-
dy sedm let.

Nová budova projektovaná
»na míru« potřebám gymnázia
začala vyrůstat v roce 1927 
v bývalé bažantnici v neupra-

vené časti městského sadu. Slav-
nostního otevření se dočkala 
o dva roky později a nabídla žá-
kům i učitelům na tu dobu nej-
modernější zázemí. Kromě ne-
slavného období okupace, kdy
se v budově v rychlém sledu
vystřídala škola polská, němec-
ká a nakonec vojenský špitál,
slouží svému účelu dodnes.

Hlodající zub času a nutnost
přizpůsobit prostory aktuál-
ním potřebám výuky si v prů-
běhu let vyžádaly několik re-
konstrukcí. Na učebny byla
postupně zadaptována i sou-
sední »ředitelská vila«, za ško-

Gymnaziální budova stojí u parku 82 let a už třikrát změnila svou 
»adresu«. Přilehlá ulice se nejprve jmenovala Těšínská, pak 1. máje 
a nyní nese název Jana Palacha. Foto: Archiv školy a Pavel Čempěl

1929

2011

O ukončení platnosti ban-
kovky rozhodla bankovní rada
České národní banky (ČNB).
»Hlavním důvodem je snížení
nákladů na emisi peněz. Mince
mají několikanásobně vyšší život-
nost,« uvedl člen bankovní ra-
dy ČNB Pavel Řežábek. Do-
dal, že mince vydrží v oběhu
desítky let, zatímco bankovky

se musí měnit
každé tři až čty-
ři roky.

Neplatné ban-
kovky s portré-
tem Anežky Čes-
ké bude možné
od 1. dubna do 31. března 2012
vyměňovat jen v bankách. Od
1. dubna 2012 až do 31. března

2017 už pouze v pobočkách
České národní banky.

Padesátikoruna byla posled-
ním českým platidlem, které 
existovalo v kovovém i papíro-

vém provedení.
Jejich poměr se
ale stále více
přikláněl na
stranu mince.
Těch bylo kon-
cem ledna v obě-
hu třiašedesát

milionů kusů, bankovek »pou-
ze« šestnáct milionů. Dvouba-
revná kovová verze se také tě-

šila větší přízni numismatiků.
V roce 1993 získala kovová
»padesátka« světové ocenění
»Mince roku«.

Padesátikoruna se stala sou-
částí peněžního oběhu krátce
po vzniku Československa v ro-
ce 1919, ale v podobě bankovky
se objevila až o deset let pozdě-
ji. Současné papírové padesáti-
koruny se začaly tisknout v ro-
ce 1993. Poslední čtyři roky se
už ale nevyrábí a 1. dubna je-
jich platnost skončí.

Pavel ČEMPĚL

Od dubna naše peněženky pořádně ztěžknou. Doslova. 
U konce je totiž »papírová« éra jednoho z platidel, které sice 
v oběhu zůstane dál, ale už jen jako kovová mince. Řeč je 
o padesátikoruně. Ta 1. dubna ve formě bankovky po 
dvaaosmdesáti letech končí.  
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Na návštěvě u dětí na ozdravném po

kamenem dohodil, a tak rodiče
sednou do auta, naloží babičky 
a dědečky, a vyrazí za dětmi.

Pobyt v sanatoriu je ale pře-
devším o zdraví a už po dvou
týdnech bylo na malých astma-
ticích a alergicích vidět zlepše-
ní. První dny však byly krušné.
»Hned bylo jasné, že děti přijely 
z oblasti s velmi špatným ovzdu-
ším. Při inhalaci vincentkou kaš-
laly, nebyly to schopné ›oddýchat‹,
musely odpočívat,« posteskla si
vedoucí rehabilitace Věra Car-
bolová. Dodala, že právě de-

chová cvičení jsou pro bohu-
mínské děti stěžejní. Musí tré-
novat průdušky, protože nejsou
schopny vdechovat a vydecho-
vat takové množství kyslíku,
které je pro jejich organismus
optimální. »Výuka správného
dýchání a pohyb se už po čtrnácti
dnech projevily. Nyní už děti
zvládnou inhalovat předepsanou
dobu bez přestávky a zakašlání,«
pochválila děti Carbolová.

Ozdravné pobyty pro děti 
a mládež hradí zdravotní pojiš-
�ovny, ovšem poplatek za pobyt

Úsměvy na tvářích 
a dobrá nálada. Tři 

desítky dětí z bohumínských
škol tráví už téměř měsíc mimo
domov, a přesto se pobytu 
v Beskydech nemohou nabažit.
A není divu. Vířivka, sauna, 
pohyb na čerstvém vzduchu, 
a i ty školní povinnosti jdou 
v malebném prostředí tak 
nějak lépe od ruky.

1) Děti se v rodinném prostředí sanatoria rychle zabydlely. Výhodou bylo
»tělocvik«. Děti se skoliózou páteře nebo obezitou mají cvičení navíc.

3) Inhalace vincentkou trvá deset až patnáct minut. 4) Pobyt v bazénu, sau
měsíc, probíhá v léčebně standardní výuka. 

Ráno budíček, vizita a po sní-
dani hurá do lavic. Výuka trvá
čtyři hodiny a je prokládána
různými rehabilitacemi a tera-
piemi. Jednu chvíli řeší děti
rovnice nebo slovní úlohy a už
za okamžik jsou v plavkách v ba-
zénu a kochají se pohledem na
vrcholky hor. »Děti každý den
cvičí, absolvují vodoléčbu, dýchací
procedury nebo vyhřívání dutin 
a hrudníku. Po obědě je polední
klid a pak klimatoterapie, tedy po-
hyb venku na svěžím vzduchu,«
popsala denní režim Gabrie-
la Rumíšková, náměstkyně
pro ošetřovatelskou péči
Odborného léčebného

ústavu v Metylovicích. Nuda?
To slovo momentálně bohu-
mínští školáci vůbec neznají.
Beze zbytku mají využitý celý
den, a když skončí »povinnos-
ti«, mohou vyrazit do přírody
nebo si zasportovat v obecní tě-

locvičně. Tak to probíhá
od pondělí do soboty,

zatímco neděle je vy-
hrazena návštěvám.
Ano, návštěvám. Me-

tylovice jsou co by
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Částečný albín kosa 
černého (Turdus merula)

Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (71)

obytu v Beskydech

Loni na podzim se na náměstí Budoucnosti objevoval čás-
tečný albín kosa. Natáčení tohoto nezvykle zbarveného kosa
se uskutečnilo 23. listopadu, proto byl tento sameček nazván
Klementem. Moderátor TIKu Lukáš Kania trefně pozname-
nal, že to je kos černý, který zase až tak moc černý není.

Okroužkovaný sameček ko-
sa se ukrýval většinou v okras-
ných keřích nebo pod zapar-
kovanými auty, odkud podni-
kal krátké výlety za potravou.
Parciální (částečný) albinis-
mus je běžně používané po-
jmenování pro neúplnou ztrá-
tu tvorby barviva - leucismus.
Mnohdy jde jen o jednotlivé
bílé pero nebo o skupinu per.
U pravého albinismu chybí
pigment i v očích, které jsou
červené. U kosů jsou různé
formy albinotických jedinců
poměrně časté, ale mnohem
vzácněji jsou podrobně zdo-
kumentovány.

Různé formy albinismu
jsou u pěvců nejvíce pozoro-
vány u čeledí krkavcovitých 
a drozdovitých - časté jsou ta-
ké u vrabce domácího, špačka
obecného, vlaštovky obecné,
koroptve polní a bažanta
obecného. Vyšší podíl albino-
tických jedinců byl zazname-
nán v malých a izolovaných
populacích ptáků při párová-
ní vzájemně příbuzných je-
dinců. Částečný albinismus
vzniká i během života v dů-
sledku poranění nebo stresu -
tyto případy byly prokazatel-
ně zdokumentovány.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Narozeniny v tanečním rytmu
Dům dětí a mládeže Bohumín zve na velkolepou taneční

show u příležitosti 29. narozenin souborů Radost a Impuls.
Akce pod názvem Barvy života aneb Možná přijde i kouzelník
se koná 26. března v 17 hodin a 27. března v 15 a 18 hodin v sá-
le Kina K3. Předprodej vstupenek začíná 15. března v kanceláři
souboru Radost. (red)

v sanatoriu zbýval až dosud na
bedrech rodičů. Díky pilotnímu
projektu jim nyní vypomohlo
město. Uhradilo dopravu, koor-
dinaci a především dvě třetiny
lázeňského poplatku. Na letošní
dva turnusy přispělo z rozpočtu
devadesáti tisíci. Hlavní ovšem
je, aby pobyt dětem prospěl, 
a aby se v prostředí sanatoria
dobře cítily. »Děti jsem v polovině
února doprovázela a trochu jsem se
obávala, že mi te	 některé skončí
kolem krku a se slzami v očích bude
žadonit, abych ho vzala domů. Ale

nic takového se nestalo. Děti jsou
spokojené,« prohlásila vedoucí
odboru školství, kultury a spor-
tu Pavla Skokanová, která s dal-
šími představiteli města školáky
v léčebně navštívila. Dodala, že
názory na pilotní projekt mo-
hou po návratu obou turnusů
vyslovit v anketě také rodiče dě-
tí. Když s ním budou spokojeni,
a pokud pojiš�ovny nezmění
svůj přístup k hrazení pobytů,
vyrazí do Beskyd bohumínští
školáci i v příštím roce.

Pavel ČEMPĚL

, že se skupinky znaly ze svých domovských škol. 2) Každodenní speciální 

uně či vířivce je součástí vodoléčby. 5) Protože děti stráví mimo domov celý 
Foto: Pavel Čempěl
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p o z v á n k a

»Díky novému vybavení jsme rozšířili hodiny 
informatiky. Děti ho využijí i mimo školní vyučování.
Mohou například elektronicky komunikovat s rodi-
nou,« uvedl etoped Marek Czaniecki. 

Dětský diagnostický ústav se základní školou
v Šunychlu se zároveň zapojil i do projektu Čte-

nářská gramotnost. »Děti jsou ve čtení zanedbané.
Mají problém zvládnout souvislý text,« dodal Cza-
niecki s tím, že díky dotaci pořídili do školy zá-
znamové zařízení a přidali hodiny českého jazy-
ka. Školáci se budu při čtení nahrávat a násled-
ně poslouchat svůj projev. (tch)

Dětský diagnostický ústav se základní školou v Šunychlu. Momentálně  je v něm umístěno osmnáct dětí. 
Počítačovou učebnu naplno využijí při výuce i v době volna. Foto: Pavel Čempěl

Dětský diagnostický ústav se základní
školou v Šunychlu se může pyšnit novou
multimediální učebnou. Dříve se museli
mladí chovanci střídat u pomalých a za-
staralých počítačů, teď má každé dítě
ve skupině svůj »vlastní«. Vybavení 
učebny přišlo na 440 tisíc, přičemž
všechny náklady pokryla dotace státu
a Evropské unie.

Nové počítače a lekce češtiny

Pronájem bytu skončil zlomeným nosem

Paní Jolana si našla proná-
jem, pravidelně za něj platila,
ale vše nečekaně skončilo,
když majitelka přišla s tím, že
byt prodává. Nájemnice se
musela vystěhovat, ale bez ná-
bytku. Aby jej dostala zpět,
musela zaplatit nad rámec náj-
mu osmnáct tisíc. O peníze šlo
i při zatím posledním setkání
obou žen.

»Volala, že mi přiveze přepla-
tek. Dva tisíce. Prý má ale jen pě-
titisícovou bankovku,« svěřila se
paní Jolana, která v dobré víře
vytáhla z peněženky tři tisí-

covky coby výdavek a vyšla
před dům. Tam ji však čekalo
kruté vystřízlivění. Majitelka
bytu D. G. (42) žádný přepla-
tek nepřivezla. Naopak paní

Jolaně vytrhla z ruky ony tři ti-
síce a naskočila do auta. Okra-
dená žena se ještě zoufale sna-
žila auto zadržet, jenže řidička
šlápla na plyn a smetla ji na
vozovku. Paní Jolana skončila
po několika kotrmelcích se

Prodej, podnájem, pronájem. V džungli neoficiálních byz-
nysů s byty se pohybují různí vykukové. Důvěřivec jim může
snadno naletět a nemusí to skončit jen újmou finanční. To 
ostatně dokazuje i příběh naší čtenářky.

s t a l o  s e

píšete  nám

zlomeným nosem, otřesem
mozku a podlitinami v obličeji.

»Krádež byla vzhledem k výši
škody kvalifikována jako přestu-
pek. Případ jsme postoupili k do-
řešení ve správním řízení,« uved-
la mluvčí policie Zlatuše Viač-
ková. Zraněním ženy se policie
nezabývala s odůvodněním, že
to byla její chyba, když se sna-
žila jedoucí auto zachytit.

Vyšetřovatelé ale v případě
D. G. ještě neřekli poslední
slovo. Její jméno totiž figuruje
v další bytové kauze. Policisté
prověřují podezření z podvodu
při prodeji bytu. Trestní ozná-
mení na ženu podal další po-
škozený z Bohumína.

Pavel ČEMPĚL

Klienty Domova 
Jistoty bavil klaun

V pátek 18. února se konal
tradiční ples Domova Jisto-
ty, který se letos nesl v maš-
karním duchu. Kromě na-
šich klientů a jejich rodin-
ných příslušníků přijali po-
zvání také polští přátelé 
z Domovů pomoci v Gorzy-
cích a Rybniku a klienti Do-
mova pro seniory v Šuny-
chelské ulici. 

O hudbu k tanci a poslechu
se postaral pan Zoltán Botoš.
Nechyběla bohatá tombola, 
a protože to byl ples maškarní,
ani rej masek. Hvězdou večera
byl ovšem klaun, který vytvá-
řel z balonků zvířátka a obda-
rovával jimi naše klienty. Také
celou svou show doprovázel
vtipnými poznámkami, takže
se celým sálem ozýval upřímný
smích. 

Tímto bychom velice rádi
klaunu Bambulovi poděkova-
li. Dokázal rozveselit a přinést
kousek radosti do srdcí našich
klientů. Dík patří také agentu-
ře Ag-art z Havířova, přede-
vším panu Zbaviteli, že si na
nás ve svém nabitém progra-
mu našel čas. 

Jiří TRUCLA, Domov Jistoty 

Notička v Bobši
v novém čase

Tanečně pohybový kroužek
Veselá notička, jedna z pravi-
delných aktivit Centra mladé
rodiny Bobeš, bude probíhat 
v novém termínu. Tím je kaž-
dé pondělí od 10.30 hodin. Na
aktivitu, která je vhodná pro
děti od 18 měsíců, je třeba se
předem objednat.  

Centrum zároveň rozjíždí
22. března nový šestitýdenní
cyklus Znakujeme se zpěvem 
a hrou. Kurzy jsou vhodné pro
děti od 6 měsíců do 3 let. Pro-
bíhají jednou týdně a lekce 
trvá přibližně hodinu. 

Bobeš zve i na tradiční jarní
bazar dětských oděvů a po-
třeb. 21. až 22. března proběh-
ne sběr nabízených věcí, 23. 
a 24. března pak prodej zboží 
v provozní době herny. (red)
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Nánosy jsou pryč a hladina Odry 
se vrátila do normálu

Kvůli urychlení prací vyhrnula na podzim těžká technika štěrky nejprve do stran. Odtud je nyní odváží 
nákladní auta. Foto: Pavel Čempěl

Odře se viditelně »ulevilo«.
Před deseti měsíci její kory-
to zanesly tisíce kubíků pla-
venin, zejména štěrků, které
s sebou přinesla záplavová
vlna. Už v září začalo Povodí
Odry s jejich odtěžováním,
ale práce zbrzdila zima. Nyní
se konečně chýlí ke konci.
Alespoň na české straně 
řeky.

Bagry a podvodní dozery
nejprve vyhrnuly množství ná-
nosů ze dna řeky do stran, na
bermy. To je sice část koryta,
která je za normálních okol-
ností nad hladinou, ale stačilo,
aby se při větších deštích Odra
trochu rozvodnila, a vše by by-
lo zpět v řece. Plaveniny proto
musely pryč. 

Povodí Odry čistilo devět ki-
lometrů řeky od soutoku Odry
a Ostravice v ostravském Kob-
lově až po hraniční meandry 
v Bohumíně. Nákla�áky od-
tud vyvezly sto tisíc kubíků
štěrku, což představuje zhruba
dvě stě tisíc tun materiálu.
»Odtěžením plavenin klesla hla-
dina řeky o několik desítek centi-
metrů. Podařilo se tak obnovit

původní stupeň protipovodňové
ochrany,« uvedl Jiří Šašek z Po-
vodí Odry. 

Při současném tempu prací
skončí odvoz materiálu v polo-
vině března. Vyčištěné bermy

se pak osejí travou a zmizí 
i provizorní přístupové cesty,
kterými k řece pendlovala ná-
kladní auta. To vše se ale týká
jen české strany řeky. Levý
břeh v místech, kde Odrou

prochází státní hranice, mají

ve správě polští vodohospodá-

ři a odtěžování tady bude ještě

nějaký čas pokračovat.

Pavel ČEMPĚL

V jedné z chatek v Šunychelské ulici se
28. února udusili matka (63) a její syn (40).
Otec rodiny (65) jako zázrakem přežil. Pří-
činou neštěstí byl propan-butanový teplo-
met.

Trojici našel ráno známý rodiny, který za ní
do zahrádkářské kolonie docházel. Jím přivo-
laná záchranka už ale mohla pomoci jen star-
šímu muži. »Jevil známky podchlazení, byl však
při vědomí a komunikoval. Převezli jsme jej do
místní nemocnice,« uvedl mluvčí krajské zá-
chranky Lukáš Humpl. Dodal, že u matky se
synem mohl lékař pouze konstatovat smrt.

Rodina žila v chatce zhruba dva roky. Uchý-
lila se sem z nouze, když kvůli finančním pro-
blémům přišla o družstevní byt. Provizorní
bydlení se však pro ni stalo smrtící pastí. Star-
ší pár se synem si v chatce přitápěl propan-
butanovým přímotopem. Jeho plamen ale 
v noci nečekaně zhasl a spící obyvatelé se 
udusili zplodinami. (tch, luk)

Tragédii v zahrádkářské kolonii zavinil plynový přímotop

Policisté našli na místě plynový přímotop. Podle výsledků pitvy byl právě on příčinou neštěstí.
Foto: Pavel Čempěl
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Mladí judisté už sbírají cenné medaile 

Medailistky Lucie Kochová a Lucie Gawliczková, vlevo trofej z Českého
poháru v Ostravě. Foto: Filip Walter 

Mladí judisté mají za se-
bou náročný vstup do nové-
ho roku. Během prvních
dvou měsíců zvládli čtyři
turnaje - Malou cenu Třince,
Mezinárodní turnaj v Čes-
kém Těšíně, Český pohár
Ostrava a Otevřené mistrov-
ství v polské Bytomi.

Toto období je specifické ná-
ročným přechodem některých
dětí do vyšších věkových kate-
gorií a s tím spojeným setká-
ním s mnohem obtížnějším ju-
dem. Bohumínští mladí ju-
disté se s touto situací vypořá-
dali po svém a ze zmíněných
turnajů dovezli třicet medailí,
z toho devět zlatých. 

Cílem přípravy v tomto
období se stal Český pohár
Ostrava. Soutěž, kde se zá-
vodníci od mladších žáků
až po juniory perou o body
do celorepublikového žeb-

říčku, a ze které na konci
roku vzejdou nominace na
mistrovství republiky. Os-
travský turnaj je o to těžší,
že se ho pravidelně účastní
velké množství závodníků

z Polska a Slovenska. S velkou
konkurencí se nejlépe vypořá-
daly mladší žačky. Katka He-
kelová, Katka Böhmová a Lu-
cie Kochová obsadily ve svých
váhových kategoriích 3. místa.
Lucie Gawliczková svou »vá-
hu« dokonce vyhrála. I ostatní
Bohumíňáci se prali jako lvi.
V hmotnostních kategoriích,
kde se setkalo i čtyřicet závod-
níků, však většinou zůstali
kousek pod stupni vítězů.

Velmi zajímavou akcí se pro
naše sportovce stal turnaj v pol-
ské Bytomi. Tamní klub je me-
zi judisty legendární. Je domo-
vem téměř osmi set judistů,
mezi nimiž jsou i tři olympio-
nici z Pekingu. Výběr pěti bo-
humínských mladých závodní-
ku, kteří si svůj start zasloužili
v Ostravě, se musel vypořádat
s trošičku jinými pravidly. Pře-
devším u kategorií, kde závodí
holky dohromady s kluky, na
což v Čechách nejsme příliš
zvyklí. Velmi pikantní tedy je,
že největší  úspěchy opět slavi-
ly naše slečny. Kromě Matěje
Bucha, který obsadil 2. místo,
bodovaly také 2. místem Kate-
řina Hekelová, 3. místy Lucka
Kochová a Lucka Gawliczko-
vá, 4. místem pak Kateřina
Böhmová.

Trenéři svým svěřencům
gratulují k pěkným výsledkům
a přejí hodně štěstí do zbytku
dlouhé a náročné sezony.

Antonie WALTEROVÁ

Vynikající výkon podal také náš
druhý hráč Jan Musil, který si se sou-
peři poradil ve všech třech utkáních.
Po druhém kole byl stav zápasu ne-
rozhodný 6:6, a tak rozhodovaly zá-
pasy v jednobandu. A to už byla exhi-
bice bohumínských hráčů. Mirek
Andrejovský porazil Popeňažníka
jednoznačně 120:50, Honza Musil
pak rozdrtil Onderku 120: 23 a Vác-
lav Majewski vyhrál poměrem 73:54.

Tímto vítězstvím si bohumínští
hráči upevnili první místo v soutěži 
a budou bojovat s vítězi české skupi-
ny. Mistrovství republiky se pravdě-
podobně uskuteční ve dnech 16. 
a 17.dubna v Bohumíně.

Petr DUDA, jednatel BC Bohumín

Bohumínští kulečníkáři mají postup do finále »v kapse«
Bohumínští kulečníkáři vybojo-

vali účast ve finále mistrovství re-
publiky. V sobotu 26. února se ut-
kali v prestižním utkání o postup 
soutěži družstev na malém stole 

s mužstvem BC Ostrava. V drama-
tickém utkání s tradičním rivalem
zvítězili velmi přesvědčivě pomě-
rem 12:6.

Největší pozornost byla upřena na
utkání ve volné hře mezi mistrem re-
publiky Heřmanem Onderkou a na-
šim mistrem Miroslavem Andrejov-
ským (na snímku Lucie Balcarové).
Ostravský hráč udělal v prvním ná-
běhu chybu a Andrejovský pak tuto
hru vyhrál poměrem karambolů
300:10. 
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REALITY
● Koupím byt v Boh., 

Rychvaldě, event. pozemek.
Platba hotově! Případný dluh
uhradím a zajistím náhradní
bydlení. ✆ 736 228 883.

● Prodám RD v Bohumí-
ně. Dobrá dostupnost, veli-
kost 6+1, po částečné rekon-
strukci, nová okna, střecha,
zahrada. Cena 2.100.000 Kč.
✆ 732 855 251.

● Prodám luxusní rodinný
dům v Bohumíně-Záblatí.
Klidné a bezpečné místo. Bazén,
nádherná okrasná zahrada. Cena
4,9 mil. Kč. ✆ 604 228 324.

● Prodám dr. byt 2+1, ul.
Čáslavská. ✆ 604 946 402.

● Prodám dr. byt 2+1, ul.
Štefánikova. Cena 650.000
Kč. ✆ 777 005 110.

● Prodám dr. byt 1+1, 50
m2, přízemí, nízký nájem, cih-
lový dům, plast. okna, cena
dohodou. ✆ 603 366 056.

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

ř á d k o v á  i n z e r c e

● Pronajmu garáž po celko-
vé rekonstrukci v Mírové ulici.
Garáž se nachází v bezpro-
střední blízkosti hlavní silnice.
✆ 732 559 733.

● Pronajmu garáž v centru
města. ✆ 604 160 039.

● Pronajmu garáž v Mírové
ulici. Zabezpečeno el. bránou.
Cena 1.000 Kč/měs. ✆ 603
146 889.

PRÁCE
● Hledáme vedoucí pobo-

ček v Bohumíně a okolí. 
✆ 604 369 877.

● Hledám promotérky 
a promotéry i na brigádu. 
✆ 604 369 877.

RŮZNÉ
● Daruji koňský hnůj, Zá-

blatí. ✆ 774 946 614.

● Hledám poctivé zákazní-
ky Lidlu, kteří 7.1.2011 vidě-
li fyzický zásah prodavačky
proti 80 letému nem. muži
uvnitř prodejny před uzavře-

ným východem a zásah PČR.
✆ 736 700 181.

SLUŽBY
● Pedikúra – nehtová mo-

deláž. Bohumín, Bezručova
300. Objednávky na ✆ 733
599 470.

● 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.

● 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.

Autor: 
Jan Šula Ochutnat Peněžitý
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Ruku už ti nepodáme, 
abychom ti mohli přát.
Jen kytici květů na hrob
dáme a budeme s láskou

vzpomínat.

14. března 

vzpomeneme nedožité 

85. narozeniny 

paní Marie KARKOŠKOVÉ.
A 28. dubna tomu budou 4 roky, 

kdy nás navždy opustila. Budeme na ni
vždy s láskou a úctou vzpomínat. 

Manžel Bronislav a děti Trudka, Eva, 
Stanislav a Helena s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval a opustil,

ten neodešel...

15. března 

vzpomeneme 

15. výročí úmrtí 

naší milované sestry,

manželky, 

švagrové a tety 

paní Jiřiny JUCHELKOVÉ
z Bohumína.

�
Zároveň letos

23. července 

uplyne 27 let, 

kdy ve věku 53 let 

odešla i naše maminka

paní Božena
KUCIELOVÁ.

�
S láskou vzpomíná 

celá rodina.
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Vzpomínky - úmrtí

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.
5. března 

jsme vzpomněli 
1. smutné výročí, 
kdy nás opustil 

pan Eduard WELNA.

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jana, dcera Lucie, syn Přemysl.

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

nikdy nezapomene.

9. března 

jsem vzpomněla 

2. smutné výročí úmrtí

mého drahého manžela

pana Lubomíra PAWLIKA.
Zároveň si 23. března připomenu 

jeho nedožité 55. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jana.

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

ten nikdy nezapomene.

17. března uplyne 

5 let od chvíle, 

kdy nás opustil 

pan Ing. Leo BARTEČEK.

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Libuše,

vnučka Kateřina, pravnučka Klaudinka,

dcera Marcela a Ivo.

Děkujeme všem za účast a květiny 

při posledním rozloučení 

s panem Josefem CHORÝM
17. února. 

Taktéž děkujeme personálu 

bohumínské a havířovské nemocnice,

který se o něj do poslední chvíle staral, 

a pohřební službě paní Balarinové 

za ochotu při vyřizování. 

Maminka Vlasta Chorá s rodinou

Čas plyne, 
ale vzpomínky 

zůstávají. 

10. března 

jsme vzpomněli 

20. výročí 

úmrtí 

paní Květoslavy ZLÉ.

�
Stále vzpomínají dcery a Alena a Jana 

s rodinami.

Člověk nezemřel, 
pokud žije 

ve vzpomínkách 
svých milých.

19. března 

uplyne 6 let 

od úmrtí 

pana Jiřího SUCHORY.

�
Vzpomíná manželka s rodinou.

Tak náhle dotlouklo 
srdce tvé, rty nestačily

sbohem dát. My už 
nemůžeme udělat víc, 

než vzpomínku věnovat.

16. březen je dnem 

1. smutného výročí,

kdy nás navždy 

opustila 

paní Anna SUCHÁNKOVÁ
z Bohumína.

S úctou a láskou vzpomíná maminka, 

děti Jiří, Dagmar, Martina a sestry Věra 

a Olga, všichni se svými rodinami.

�
Zároveň jsme 2. února

vzpomněli nedožité 

57. narozeniny 

jejího přítele 

pana Rostislava
PŘILUČÍKA 

z Bohumína.

Vzpomíná rodina Kisialova, 

Suchánkova, Moroňova, 

Waclawikova a Jochýmkova.

AKCE 1 + 1
VOLNÁ VSTUPENKA 

do AQUACENTRA
Bohumín

S tímto kuponem obdržíte 
k zakoupené vstupence 

pro dospělého

1 VOLNÝ VSTUP.

✁
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Vzpomínky - úmrtí

Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 
ale vzpomínky na tebe dál žijí v nás.

22. března by se dožila 85 let 

naše milovaná maminka 

paní Věra ŠINDLEROVÁ.

16. června vzpomeneme 7. výročí 

jejího úmrtí.

�
27. března to bude 7 let, 

kdy nás opustil náš tatínek 

pan Zdeněk ŠINDLER.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana 

s rodinou, syn Sva�a s rodinou 

a vnuk Kamil s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

26. března by se dožil 65 let 

pan Miroslav ZAREMBA.

�
Zároveň 8. května by se dožil 90 let 

jeho otec 

pan František ZAREMBA.

�
S láskou vzpomínají maminka 

a manželka Žofie, dcery a vnučky 

Monika a Doris s rodinami.

Blahopřání - jubilea
13. března se dožívá 90 let 

paní Božena
KRATOCHVÍLOVÁ.

�
Do dalších let 

hlavně zdraví 

a pohodu přeje 

s celou rodinou 

syn Oldřich.

13. března oslaví 

své krásné 

45. narozeniny 

umělecká vedoucí

Radost-Impuls 

paní Lenka
KRČOVÁ.

Hodně lásky, zdraví,

štěstí, pohody a elánu v osobním 

i uměleckém životě přejí rodiče, sestra

Zdeňka s rodinou, Vojtíšek, Lukášek,

Tomášek, Martin a Jarek s manželkou.

K přání se připojují všechny děti ze

souboru Radost-Impuls a jejich rodiče.

15. března oslaví

krásné životní 

jubileum 80 let 

náš drahý manžel, 

otec, dědeček 

a pradědeček 

pan Tanas
ANASTASIADIS.

Hodně zdraví, štěstí, životní pohody 

a spoustu elánu do dalších let 

přeje manželka, syn, dcera, vnoučata 

a pravnoučata.

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Bára Babiarčíková ● Tereza Kocurová ●

Simon Kubátko ● Michal Kupčák ● Veroni-
ka a Karin Markovy ● Lukáš Matulka
● Lenka Moravcová ● Melanie Musilová
● Adéla Nadhajská ● Anabel Oračková ●

Marek Plasuň ● Denis Pompa ● Markéta
Slezáková ● Daniela Stemonová ● Domi-
nik Strkáč ● Tereza Žižková. (mat)

Milan Kurti * 1961 z Bohumína

Alojz Martiak * 1940 z Bohumína

Božena Řezníčková * 1934 z Bohumína

Milan Řezníček * 1953 z Bohumína

Miroslav Macura * 1947 ze Záblatí

Ivo Cvek * 1945 ze Starého Bohumína

Božena Valošková * 1920 z Bohumína

Michal Karoli * 1925 z Bohumína

Olga Zelková * 1939 ze Starého Bohumína

Josef Robek * 1925 z Vrbice

Viliam Podhorský * 1941 ze Skřečoně

Hedvika Gurná * 1933 z Bohumína

Jiřina Friedlová * 1936 ze Záblatí

Klára Witczaková * 1941 z Bohumína

Marie Chylková * 1958 z Pudlova

Roman Urbanek * 1956 z Bohumína

Andrej Nemtuda * 1941 ze Skřečoně

Eduard Müller * 1945 z Bohumína

Milada Bydlinská * 1948 z Bohumína

Jan Bydlinski * 1970 z Bohumína

Helena Minarovičová * 1936 z Bohumína.

Naposledy 
jsme se rozloučili
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TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních krytin
a izolačních materiálů 

včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆ 596 544 588, 606 205 469

INZERCE
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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



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ,  SPORTOVNÍ  A  SPOLEČENSKÉ DĚNÍ  VE MĚSTĚ od 10.  do 31.  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
■ 19.3. v 19 hodin VŠE O MUŽÍCH. Tragikomedie 
o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají Mi-
chal Slaný, Filip Blažek, Maroš Kramár. Studio Dva Praha.
Sál kina, 270, 250, 230 Kč (- 20 Kč v předprodeji).

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

EXPEDIČNÍ KAMERA
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké
přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Přednášková
místnost knihovny. Jednotlivé vstupné 40 Kč, na oba
dny 70 Kč. 
■ 10.3. od 17.30 hodin CESTY ZA POZNÁNÍM ZEM-
SKÝCH HLUBIN. Přednáška Josefa Wagnera a promítání
filmů: Sám ve stěně, Mongolsko - Ve stínu Čingischána,
Brahmaputra, Poslední lovci..
■ 11.3. v 17.30 hodin HOROLEZECTVÍ. Přednáška Petra
Piechowicze a promítání filmů: Asgard Project, Mezi námi,
Ztracený horizont, Jako staří argonauti, Projekt Kačkar.
■ 14.3. až 18.3. od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
POPLETENÉ JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ. Celý tý-
den ve znamení popletených pohádek a tématických
výtvarných dílen.
Pondělí JE TO PYŠNÝ KOBLÍŽEK?
Úterý SNĚHURKO, VAŘ!
Středa (pouze dopoledne) - MACHU, TÁHNI! 
Čtvrtek ZLATÉ VLASY NEBO SLEPIČKA?
Pátek S KRTKEM A RAKETOU NA MARS
■ 14., 15. a 18.3. ve 13 hodin JARNÍ ZÁPICHY DO
KVĚTINÁČŮ. Výtvarná dílna, vyrobte si výzdobu do
svého květináče. 14.3. knihovna Záblatí, 15. a 18.3.
knihovna Starý Bohumín. Vstup volný.
VÝSTAVY
■ Do 31.3. SPELEOLOGIE A HOROLEZECTVÍ Výstava
fotografií bohumínských rodáků Josefa Wagnera a Pet-
ra Piechowicze. Galerie knihovny, vstup volný.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 13.3. v 10 hodin O PRAČLOVÍČKOVI. Výlet do světa
dinosaurů a ptakoještěrů. Nová pohádka Divadla Tram-
tarie Olomouc pro celou rodinu. Sál kina, 50 Kč.
■ 14.3. ve 13 hodin, 18.3. od 9 do 11 hodin a od 12 do
17 hodin VESELÉ JARNÍ VYRÁBĚNÍ. Výtvarná dílna
pro děti. Knihovna Skřečoň.
■ 24.3. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Opět další
pokusy pro ty, kteří rádi zkoumají něco nového. Pro
kluky a holky od 8 do 15 let, dětské oddělení knihovny.
■ 21. až 25.3. v 15 hodin SVĚT PRINCEZEN A PRINCŮ.
Celý týden můžete číst svým dětem pohádky a přitom si
vyrobit i něco hezkého. Dětské oddělení knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 10. a 11.3. v 19 hodin RODINKA. Film ČR 2010, 
přístupný, 75 Kč.

■ 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

CYKLISTIKA
■ 19.3. v 9 hodin ZA DŘEVĚNÝMI KOSTELÍKY. Zaháje-
ní cykloturistické sezony, akce seriálu »Nebude-li pr-
šet...« Sraz na náměstí T. G. Masaryka.
■ 20.3. v 9 hodin COUNTRY MĚSTEČKO. Akce seriálu
»Nebude-li pršet...« Sraz na náměstí T.G.Masaryka.
■ 27.3. v 9 hodin JEDEME NA ČESNEČKU. Akce seriálu
»Nebude-li pršet...«.  Sraz na náměstí T. G. Masaryka.
ŠACHY
■ 27.3. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Jäkl Karviná B.
Sokolovna Starý Bohumín.
AEROBIK
■ ZUMBA FUN & FITNESS. Každý pátek od 18 hodin 
a každou neděli od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Beneše 
a každou středu od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Čs. armády.
■ ZUMBA FITNESS. Každý čtvrtek a neděli v 19 hodin
v tělocvičně Střední školy Bohumín.
■ ZUMBA S MONIKOU. Každé úterý v 16 hodin a každý
čtvrtek v 19 hodin ve velké tělocvičně ZŠ Masarykova.

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. 16.

■ PROVOZNÍ DOBA O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
14.3. -  20.3. 
pondělí až čtvrtek od 6 do 20 hodin
pátek od 10 do 21 hodin
sobota a neděle od 8 do 21 hodin

ZIMNÍ STADION

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

ZIMNÍ SEZONA KONČÍ 27. BŘEZNA
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.

■ BRUSLENÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
14.3. -  20.3. 

Veřejné bruslení: pondělí, úterý, čtvrtek, sobota 
a neděle 14.00 - 15.30 hodin 
pátek 12.30 -14.00 hodin

Diskotéka na ledě: středa od 17.20 do 18.50 hodin 
sobota od 17.45 do 19.15 hodin

■ 12.3. v 17 hodin a 13.3. v19 hodin LETOPISY
NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA. Film Velká
Británie 2010, dabing, přístupný, 70 Kč.
■ 15.3. ve 14 hodin a 16.3. v16 hodin HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI. Film Velká Británie, USA 2010, da-
bing, vhodný od 10 let, 65 Kč.
■ 17. a 18.3. v 19 hodin HABERMANNŮV MLÝN. Film ČR,
Německo, Rakousko 2010, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 19.3. ve 14 hodin a 20.3. v 10 hodin NA VLÁSKU.
Animovaný film USA 2010, dabing, 70 Kč.
■ 20.3. v 19 hodin TACHO. Film ČR 2010, přístupný od
12 let, 75 Kč.
■ 24.3. v 19 hodin OBČANSKÝ PRŮKAZ. Film ČR
2010, přístupný, 75 Kč.
■ 31.3. a 1.4. v 19 hodin FIGHTER. Film USA 2010, ti-
tulky, přístupný od 12 let, 75 Kč.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

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

■ Od 21.3. JARNÍ BAZAR DĚTSKÝCH ODĚVŮ A PO-
TŘEB. 21.3. - 22.3. sběr bazaru, 23.3. - 24. 3. prodej
zboží v provozní době herny.
■ 21.3. v 15.30 hodin PÉČE O DĚTSKÝ CHRUP. Vzdě-
lávací seminář pro rodiče dětí do tří let věku. 
■ 22.3. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
■ 22. a 29.3. v 15.15 hodin ZNAKOVÁNÍ BATOLAT.
Nový cyklus, nutno se předem objednat.

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

vilmaurbancikova@seznam.cz, ☎ 604 999 147

■ 11.3. v 10.30 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. Pouze
na tel. objednávku ✆ 604 999 147.
■ 21.3. v 10.00 hodin VÍTÁNÍ JARA. Výtvarná dílnička
pro rodiče s dětmi.  

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 14., 24. a 28.3. 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.
■ 21.3. v 11 hodin MLADÍ NÁVRHÁŘI ODĚVŮ. Výtvar-
ný oděvní workshop pro mládež. Výroba netradičních
oděvních doplňků. Spolupořádá gymnázium.
■ 26.3. v 19 hodin WOLKRŮV PROSTĚJOV V BOHU-
MÍNĚ. Prestižní přehlídka uměleckého přednesu poe-
zie a prózy.

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.



B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y OOKKOO vydává Město Bohumín, IČ 00297569 ● www.mesto−bohumin.cz
Šéfredaktorka Dagmar FIALOVÁ ● Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín ● Redaktor: Pavel ČEMPĚL
tel.: 731 130 672, 596 092 282, fax: 596 092 100, e−mail: oko@mubo.cz ● Grafická úprava: Mirka HRBÁČOVÁ −
INRET, hrbacova@reklama−bohumin.cz ● Tisk: Tiskárna SCHNEIDER, Opava ● Náklad: 2700 výtisků ● Reg. KA

OOKKOO

Lidové zlato v hrdle
Folklórní písnička stále žije. Přesvědčili se o tom účastníci

městského kola přehlídky v dětském zpěvu lidových písní Zpěvá-
ček 2011. Základní části soutěže, kterou uspořádal Dům dětí 
a mládeže Fontána spolu s občanským sdružením Maryška, se 
zúčastnilo třicet zpěváčků v šesti kategoriích. 

Přednes lidových písní byl plně v režii dívek. Zpívaly dvě slez-
ské písně odlišného charakteru, jednu táhlou a jednu rytmickou.

»Rozhodování poroty nebylo snadné, protože do regionální přehlídky
mohli postoupit jen vítězové jednotlivých kategorií,« uvedla za pořáda-
jící dům dětí a mládeže Lýdie Balcárková. 

Vítězství a postup si nakonec vyzpívaly Anna Klimesová ze 
ZŠ Beneše, Šárka Parmová ze ZŠ Čs. armády a šestice dívek ze ZŠ
Masarykova. Nikola Karásková, Veronika Kachlová a dua Micha-
ela Skupieňová s Terezou Bydlinskou a Nikola Gebauerová s Ni-
kolou Karáskovou. Regionální přehlídka se uskuteční 30. března
od 15 hodin v Městském domě kultury v Karviné. (luk)

Foto: OS Maryška

Foto: Pavel Čempěl

Historie na originálních magnetkách
Dobovou fotografii náměstí ve Starém

nebo Novém Bohumíně můžete mít pořád
na očích, třeba doma na lednici. V těchto
dnech vyšly originální magnetky s historic-
kými výjevy. Magnetky město vydalo ve
spolupráci s firmou Finesa a ocitlo se tak
na seznamu desítek českých obcí, které se
k projektu již přidaly. 

Motivy obrázků pochází ze starých kolo-
rovaných pohlednic z počátku 20. století.
Na magnetkách je vyobrazeno náměstí ve
Starém Bohumíně, Nový Bohumín zastu-
pují motivy nádraží a náměstí s pohledem
na katolický kostel. Každý
typ  vyšel v nákladu pade-
sáti kusů. Magnetky jsou

z hliníkového plechu o rozměrech 85 krát
65 milimetrů a rozšiřují skupinu propagač-
ních materiálů města. »Magnetky s historic-
kými motivy nám přišly zajímavé a originální.
Lidé je sbírají podobně jako třeba turistické
známky,« uvedl místostarosta Lumír Macura.

Novinku si mohou zájemci zakoupit na
informačním centru radnice za šedesát ko-
run. Zvolený materiál a jeho zpracování
řadí magnety Finesa mezi kvalitní upo-
mínkové předměty trvalé hodnoty s tradicí
výhradně českého výrobku. »Pokud o mag-
netky z historie Bohumína bude zájem, ne-

bráníme se vydání dalších sérií
s jinými dobovými motivy,«
dodal Macura. (luk)


