
Sobotkové (17) z Petro-
vic u Karviné, která se

prezentovala číslem 11.
Soutěže se mohly účastnit

svobodné a bezdětné dívky od
16 do 23 let, které v Bohumíně

bydlí, studují nebo pracují. Je-
denáct soutěžících slečen pro-
to pocházelo kromě Bohumí-
na také z Petrovic u Karviné,
Doubravy a Horní Suché.

(tch, luk)

V podzemí se našly 
pozůstatky tramvajové
trati  Str. 3

Policisté převáželi 
miliardový poklad Str. 5D
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Příští OKO

vyjde 

21. dubna,

uzávěrka

13. dubna 

Česko-polské smogové 
dilema  Str. 6

Vyšší kredit, 
ale složitější údržba 

Str. 7

»Bunkráci« se pochlu-
bili novým kanonem

Str. 9

Exoti se dočkají nových
voliér  Str. 14
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vychází 7. dubna

čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXI / 2011 ● cena 7 Kč

Nová miss si podmanila osud i porotu

Obchvat ano či ne? Na verdikt se stále čeká

Máme novou královnu krásy! Třpytivá korunka Miss 
Bohumína 2011a poukaz na zájezd do Londýna patří Zuzaně
Krupové (18). Studentka místní střední školy udělala na 
porotu nejlepší dojem ve druhém ročníku soutěže, pořádané 
městskou agenturou K3.

»Galavečer byl plný nervozity.
Až te� nám všem dochází, jaký
kus práce jsme odvedly. Bylo 
to super,« prohlásila
krátce po vyhláše-
ní novopečená
miss Zuzana
Krupová z Bo-
humína, kterou
do soutěže při-
hlásila maminka.

Dívky jako by si
letos předurčily
svůj osud, když si
dlouho před fi-
nálovým kláním
vylosovaly sou-
těžní čísla. Vítězná
Zuzka totiž soutěžila 
s jedničkou a číslo dvě
neměl nikdo jiný než prv-
ní vicemiss, Bohumíňačka 
Markéta Wybraniecová (22). 

Zdravotní sestřička bohumín-
ské nemocnice uchvátila také
publikum a získala titul Miss
diváků. Osudové hrátky s čísly
neplatily jen u druhé vice-

miss, studentky
gymnázia Hany 

Dívky absolvovaly 2. dubna v kině K3 promenádu, představení, 
rozhovor s moderátorem a volnou disciplínu. Foto: Karel Balcar

V mezidobí nejistoty stav-
ba stála a prováděly se jen
nezbytné udržovací práce.
Nyní už sice vše běží na plné
obrátky a stavební-
ci se snaží do-
hnat skluz,
ale zcela se
jim ho sma-
zat nepodaří.

Zprovoznění mimořádně důležitého mostu
se tak Bohumín zřejmě nedočká před
prázdninami, ale až po nich. Co ale letos se
stoprocentní jistotou nebude, je obchvat,
který měl most propojit s kruhovým objez-
dem v Šunychlu. (Dokončení na str. 4)

Skřečoňský most bude, byť s malým zpožděním, ohledně obchvatu ale stále panuje
nejistota. Po zimní přestávce se naplno rozjely práce na veledůležitých dopravních
stavbách. Ty nabraly mírný skluz, který paradoxně nezpůsobila zima nebo přírodní
živly. Harmonogram výstavby »nabouralo« loňské nešťastné rozhodnutí ministra
dopravy. Důsledky kauzy, kdy Vít Bárta nejprve zastavil a s odstupem času posvětil
dokončení mostu, jsou patrné i dnes.

Foto: Pavel Čempěl
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Je v důchodu, ale na zahálku nemá čas 
Ve svých deseti letech přičichl k fot-

balu a zůstal mu věrný do dnešních
dnů. S věkem se měnilo jeho postavení
na zeleném trávníku. Zprvu hráč, poslé-
ze trenér a nakonec funkcionář. Součas-
ný místopředseda klubu FK Bohumín
Roman Honysz (67) má ovšem zkuše-
ností na rozdávání nejen ve sportovní
oblasti. Před devíti lety proto přijal na-
bídku vstoupit do komunální politiky 
a v zastupitelstvu působí už třetí voleb-
ní období. 

Jak jste se svěřil, k lokální politice jste se dostal
už mnohem dříve.

Na počátku sedmdesátých let v mém
rodném, a tehdy ještě samostatném, Pud-
lově. Byla to ale bouřlivá léta, začátek nor-
malizace, a dlouho jsem se tam neohřál.
Nyní to bylo jiné. Věděl jsem, do čeho jdu
a hlavně s kým.

Za vašeho »novodobého« působení jste byl 
také členem rady a dva roky místostarostou.
Ve které oblasti jste se »našel«?

Chytly mě bytové záležitosti. Člověk má
radost, když se daří modernizovat, zvyšo-
vat úroveň bydlení, nebo když se ne-

vzhledná stavba před očima promění v pa-
rádní dům. Stačí se podívat na Slunečnici,
nebo na nedávno dokončený dům v Party-
zánské ulici v Pudlově.

Vy jste ale na byty nezanevřel ani po odchodu
z vedení města. Nerad opouštíte rozdělanou
práci?

Přesně tak. Čeká nás výměna oken 
u zhruba sedmnácti set bytů a chci být uži-
tečný. Proto se kromě působení v bytové
komisi podílím na práci majetkového od-
boru.

Tato sféra zájmu vám očividně dělá radost.
Jak je to ale s vaší druhou vášní, fotbalem?

Tam už to tak slavné není. Mrzí mě, že
se klubu nedaří, ale snažíme se udržet bo-
humínský fotbal alespoň v krajské soutěži.
Dnešní sport je bohužel hlavně o peně-
zích, a těch není nikdy dost, přestože měs-
to tělovýchovu štědře podporuje. 

S klubem jste ovšem zažil i úspěšné sezony.
Co třeba působení ve druhé lize?

V Bohumíně tehdy hrály takové kluby
jako Bohemians nebo Inter Bratislava. 
V roli trenéra k nám zavítal i legendární
internacionál Andrej Kvašňák. Na to ne-
jde zapomenout.

Věnujete se fotbalu, bytům, nemluvě 
o dalších aktivitách. Po jednačtyřiceti letech
odpracovaných v železárnách byste si přitom
mohl užívat penze, ale vy jste stále aktivní.

Ta práce mě zkrátka baví a pokud můžu
pomoct, rád pomůžu. 

Děkuji za rozhovor. Pavel ČEMPĚL

Foto: Štefan Špic

Nadále platí, že občané mo-
hou do sběrných dvorů zdar-
ma vozit rostlinné odpady -
posečenou trávu, listí a rost-
linné zbytky. Ve stabilním dvo-
ře navíc přibyla možnost ode-
vzdávat také ořezy keřů a stro-
mů do průměru dvaceti centi-
metrů. Na městské skládce 
byla totiž letos zkolaudována
nová kompostárna, která do-

káže i tyto ha-
luze zpracovat.
Ovšem ne kaž-
dý má sběrný dvůr na dosah 
a tráva roste neustále. Proto si
nyní mohou občané objednat
novou službu, zajištění sběru
odpadu ze zeleně přímo od
svého domu či zahrádky. První
svoz proběhne 22. dubna.
Opakovat se pak bude každý

sudý pátek až do 18. listopadu.
Na základě výsledků ankety
bude služba zavedena zkušeb-
ně pro občany Nového Bohu-
mína, Skřečoně včetně Nové
Vsi a Záblatí. Sběr bude pro-

váděn jednot-
ně do speciál-
ních odvětra-

ných nádob o obsahu 240 lit-
rů. Nádoba bude zapůjčena
zdarma, občané zaplatí pouze
náklady za dopravu na kom-
postárnu. To činí 44 Kč za je-
den odvoz, kterých bude 16,
což vychází na 704 Kč za celou
sezonu. Služba se může rozší-

Nové kontejnery na listí nebo posečenou trávu
Kam se »zeleným« odpadem? Odpověď je jednoznačná. 

Na vlastní kompost na zahrádce nebo na novou městskou
kompostárnu. Odpadá již jakýkoliv důvod vozit rostlinný 
odpad na černé skládky nebo jej pálit, což znepříjemňuje 
život sousedům a znečisťuje již tak špatné ovzduší ve městě.

řit do dalších lokalit, pokud
zde o ni bude zaznamenán vět-
ší zájem občanů. Do systému
svozu zeleně a listí se lze zapo-
jit také v průběhu vegetačního
období. Informace a objednání
u BM servisu, ✆ 596 092 400,
bmsas@bmsas.cz, nebo na od-
boru životního prostředí a slu-
žeb, ✆ 596 092 154, e-mail:
plutova.sarka@mubo.cz.

Ulehčete si práci na zahrád-
kách a rozšiřte řady ekologicky
smýšlejících občanů. Tři�te
nejen plasty, sklo a papír, ale
také rostlinný odpad.

Lumír MACURA, místostarosta

a k t u á l n ě

Konkursní řízení na místo ředitele Domu dětí a mládeže
Rada města Bohumína vyhlašuje konkurs na místo ředitele/ky Domu dětí a mláde-

že Bohumín, příspěvková organizace. Předpokládaný nástup do funkce 1. září 2011.

Přihlášky je možné podávat do 6. května písemně na adresu odboru školství, kultury

a sportu Městského úřadu Bohumín, nebo osobně na podatelně radnice. Bližší 

informace na www.mesto-bohumín, sekce Radnice, nabídka práce nebo na vývěsce

na tř. Dr. E. Beneše a v městských částech. (red)

Zasedání zastupitelstva
První jarní zasedání zastupitelstva města

se uskuteční v pondělí 11. dubna ve 14 ho-
din ve velké zasedací síni radnice. Zasedá-
ní je veřejné a vysílá jej v přímém přenosu
TIK.  Na programu je mimo jiné závěrečný
účet města za rok 2010. Program jednání
najdete na www.mesto-bohumin.cz nebo 
v městských vývěskách. (red)



Motoristé, zbystřete! Práce na narov-
nání esovité zatáčky v Drátovenské ulici
pokročily a už v dohledné době čekají
řidiče drobné změny v organizaci do-
pravy. Naštěstí neprotrvají dlouho a ne-
budou nijak dramatické. 

Silnice je jednou z nejrušnějších přístu-
pových cest do města, a tak se stavbaři
snažili zorganizovat práce
tak, aby se
obešly bez 
uzavírek. Po-
dařilo se jim
to až na jedi-
nou výjimku.
Přímo pod kři-
žovatkou Drá-
tovenské a Je-
remenkovy uli-
ce vede kanali-
zace, kterou
bude nutné
přepojit. A to
už za provozu
nejde. »Křižo-
vatka bude uza-
vřena jen na 
nezbytně nutnou
dobu a objízdná
trasa povede po
přilehlých ulicích,«
vysvětlil Petr 
Sobek z odboru
dopravy. Dodal,
že kvůli této dílčí
objíž�ce vznikla
mezi domy v Drá-
tovnách nová pro-
vizorní silnice. 
Pokud se zásadně
nezmění harmono-
gram prací, měli by se motoristé na tuto
změnu připravit po 16. dubnu.

Úprava »esíčka« nyní zaměstnává projek-

tanty. Při výkopových pracích totiž narazili

na málo stabilní písčité podloží. Operativně

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

Odtahování aut je až na posledním místě

V podzemí se našly pozůstatky tramvajové trati

Sobek. Charakter pozůstatků trati lokálek,

které Bohumínem pendlovaly v letech 1902

až 1973, dokládá, že písčité podloží dělalo stav-

bařům problémy už před více než sto lety.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

se tak mění plány a kvůli betonáži pilířů nového

mostu bude nutné kopat do větší hloubky.

»Po odkrytí zeminy stavbaři narazili na základy
bývalé tramvajové trati, která se pod zemí zacho-
vala včetně dřevěného bednění,« prozradil 

▲ V místě narovnání esovité zatáčky v Drátovenské ulici bude nutné kopat
daleko hlouběji, než se původně očekávalo. Na stavbě panuje čilý ruch. 
▼ V době uzavírky křižovatky bude doprava odvedena na sousední ulice -
Trnkovou, 9. května a Jeremenkovu s odbočkou na novou provizorní silničku.

▲
 

Ve městě se po zimě komu-
nikace čistí už od začátku břez-
na s tím, že by do konce dubna
měly být uklizeny. Nejprve se
čistí nejfrekventovanější silni-
ce, hlavní tahy, kde problém se
zaparkovanými auty nehrozí.

Nahrubo se
odklízí zbytky
posypu a další nečistoty i z ko-
munikací, které patří Správě
silnic MS kraje. Ta totiž s čiště-
ním po zimě začne až od dubna
a město chce i touto cestou při-

spět ke snížení prašnosti. V prv-
ní třetině dubna dojde i na
takzvané »blokové čištění«, při
kterém by už problémy se za-
parkovanými auty nastat mohly.
Zavedený postup se ale měnit

nebude. Týden
před blokovým
čištěním se 

v místě objeví dopravní značky,
které na chystanou akci moto-
risty upozorní. Po vypršení ter-
mínu k přeparkování lokalitu
zkontrolují strážníci a pokusí se

zapomnětlivé řidiče kontakto-
vat. Až dosud se ve většině pří-
padů podařilo místo před čiště-
ním vyprázdnit.

Samozřejmě může nastat 
situace, kdy je majitel vozu
dlouhodobě mimo město. Za
těchto okolností se auta sku-
tečně odtahují, ale jsou to zce-
la ojedinělé případy. Po roz-
hodnutí Nejvyššího soudu
proto město nepočítá s tím, že
by se postup nějak měnil. 

Lucie BALCAROVÁ

Nejvyšší soud v lednu rozhodl, že úřady a organizace, které
spravují městské ulice, musí vracet zpět na místo auta, která
nechají odtáhnout ve veřejnému zájmu. Měly by to udělat
hned poté, co zmizí dopravní značení s dočasným zákazem
stání. Dotkne se tento verdikt, například při čištění ulic, mo-
toristů v Bohumíně?

k  v ě c i
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I Byt 1+2, v ulici Tyršova
712, číslo bytu 6, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 69,95 m2, cel-
ková plocha bytu 75,30 m2.
Prohlídka 13.4. v 16.30 - 16.45
hodin a 14.4. v od 8 - 8.15 ho-
din. Licitace se koná 18.4. v 16
hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Partyzán-
ská 302, číslo bytu 6, kate-

gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 40,80 m2,
celková plocha bytu 44,80 m2.
Prohlídka 12.4. v 8 - 8.15 ho-
din. Licitace se koná 18.4. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Student-
ská 156, číslo bytu 4, kate-

gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 100,10 m2,
celková plocha bytu 100,10 m2.

Prohlídka 11.4. v 16.15 - 16.30
hodin a 12.4. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 18.4. v 16.30
hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Poděbra-
dova 126, číslo bytu 17, ka-

tegorie I., 5. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 52,22 m2,
celková plocha bytu 53,08 m2.
Prohlídka 13.4. v 16.15 - 16.30
hodin a 14.4. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 18.4. v 16.45
hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Nerudova
1158, číslo bytu 46, katego-

rie I., 10. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,66 m2,
celková plocha bytu 70,04 m2.
Prohlídka 13.4. v 16.45 - 17
hodin a 14.4. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 20.4. 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 in-
formace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice,
kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Licitace městských bytů připravované v dubnu
I Byt 1+1, v ulici Trnková

306, číslo bytu 7, kategorie
II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2, cel-
ková plocha bytu 56,33 m2.
Prohlídka 19.4. v 8.45 - 9 ho-
din. Licitace se koná 20.4. 
v 16.15 hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Trnková
304, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2, cel-
ková plocha bytu 56,33 m2.
Prohlídka 19.4. v 8.30 - 8.45
hodin. Licitace se koná 20.4. 
v 16.30 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 932, číslo bytu 5, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 50,79 m2,
celková plocha bytu 52,83 m2.
Prohlídka 13.4. v 15.45 - 16
hodin a 14.4. 9.30-9.45 hodin.
Licitace se koná 20.4. v 16.45
hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 238, číslo bytu 6, kate-

gorie II., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 55,10 m2,
celková plocha bytu 55,10 m2.
Prohlídka 20.4. v 16.30 - 16.45

hodin a 21.4. v 9 - 9.15 hodin.

Licitace se koná 27.4. v 16 ho-

din.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 200, číslo bytu 5, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro

výpočet nájemného 53,57 m2,

celková plocha bytu 58,70 m2.

Prohlídka 19.4. v 9 - 9.15 ho-

din a 20.4. v 16.45 - 17 hodin.

Licitace se koná 27.4. v 16.15

hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 238, číslo bytu 4, kate-

gorie II., 2. patro. Plocha pro

výpočet nájemného 44,40 m2,

celková plocha bytu 49,40 m2.

Prohlídka 20.4. v 16.15 - 16.30

hodin a 21.4. v 8.45 - 9 hodin.

Opakovaná licitace se koná

27.4. v 16.30 hodin. 

Bližší informace lze získat na

telefonním čísle 596 092 199,

nebo osobně na MěÚ Bohu-

mín, odbor majetkový, číslo

dveří B207 v 1. patře, e-mail:

vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Jak naladit televizní zprávy z Bohumína
Vzdálenost od vysílače, překážky v trase, ale 

i vhodný typ televizní antény a kvalita set-top
boxu. To vše může hrát roli ve chvíli, kdy si
chcete na televizoru naladit v digitálním pás-
mu DVB-T regionální vysílání Local TV na 59.
kanálu. Na tomto programu vysílá své zprávy
ve vybraných časech také TIK Bohumín.

Vysílač, který šíří
program na 59. kaná-
lu, se nachází v areálu
Jodových sanatorií
Klimkovice. »Střed Bo-
humína má v tomto pří-
padě stejný směr na
klimkovický vysílač jako
Hoš�álkovice. Diváci 
v okrajových částech
směrem na Starý Bohu-
mín by měli případně
anténu nasměrovat jem-
ně doprava od Hoš�álko-
vic a v částech směrem
na Dolní Lutyni jemně
doleva,« uvedl Milan
Otisk ze společnosti B
Plus TV Klimkovice,
která provoz vysílače 

v Klimkovicích zajiš�uje. Klimkovičtí technici
nevylučují, že mohou být v Bohumíně lokality,
kde se vysílání nepodaří naladit. Může jít napří-
klad o místa, která jsou stíněna vysokými domy
nebo hustou zástavbou. 

»Nejobjektivnějším posouzením, zda v dané loka-
litě je či není signál, je jeho změření profesionální 

anténářskou firmou, kte-
rá je vybavena přísluš-
nou technikou,« dodal
Milan Otisk.

Návod, jak postupo-
vat v případě ladění 
u rodinných domků 
a také domů, kde je
společná televizní an-
téna, najdete na strán-
kách města www.mesto-
bohumin.cz v sekci 
Zpravodajství v PDF
dokumentu. Odborní-
ky, zabývající se tele-
vizní technikou a mon-
táží antén, je rovněž
možné vyhledat na
městském webu, v sek-
ci Firmy.

Lukáš KANIAIlustrační foto: Tomáš Čempěl

Obchvat ano či
ne? Na verdikt
se stále čeká

(Dokončení ze str. 1)
»Stále doufáme, že dostavěn

bude, i když letošní termín do-
končení definitivně padl,« pro-
hlásil vedoucí odboru dopravy
Pavel Vavrečka. Naděje Bohu-
mín upírá ke strategickému
materiálu ministerstva dopra-
vy, vydanému letos v lednu,
který s obchvatem počítá.
»Ministerstvo sice šetří, ale roze-
stavěné projekty mají být dotaže-
ny do konce. Prioritní jsou podle
materiálu silnice první třídy, 
a tou je i náš obchvat,« dodal
Vavrečka.

Citovaný materiál strategie
dopravy je však pouze jakýmsi
»manuálem« a konečné stano-
visko ohledně obchvatu z mi-
nisterstva dosud bohužel ne-
padlo. 

Pavel ČEMPĚL



České a polské speciální jednotky
si poklad předaly na starém 
hraničním přechodu. Nejvzác-
nějším exemplářem je gotická
královská koruna, která zřejmě
patřila první ženě Karla IV., Blance 
z Valois. Foto: Policie ČR
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Policisté převáželi miliardový poklad
V Bohumíně se ocitl, byť

jen na chvíli, zlatý poklad. 
K události došlo 1. dubna,
ale rozhodně to nebyl apríl.
Cennosti nevyčíslitelné his-
torické hodnoty doprovázeli
po zuby ozbrojení příslušní-
ci speciální jednotky. Poklad
patří našim severním souse-
dům a čeští policisté jej mu-
seli bezpečně dopravit na
hraniční přechod Bohumín-
Chalupki.

Zlatý poklad, který byl nale-
zen před třiceti lety ve městě
Środa Śląska, byl zapůjčen Os-
travskému muzeu z polské
Wrocławi. V Ostravě totiž od
15. prosince loňského roku do
31. března probíhala výstava 
o době Jana Lucemburského,
která byla součástí oslav 700.
výročí od nástupu Lucembur-
ské dynastie na český trůn.

Přestože se poklad našel 
v Polsku, kterému také náleží,
původním majitelem byl český
šlechtic. A ne ledajaký. Podle
badatelů pochází poklad z ma-
jetku Karla IV. Nejvzácnějším
exemplářem je gotická králov-
ská koruna, která pravděpo-
dobně patřila první ženě Karla
IV., Blance z Valois.

Historická hodnota pokladu
je nevyčíslitelná, oficiálně je
ale oceněn na 1,5 miliardy. »Po
ukončení výstavy ho bylo nutné

bezpečně převézt zpět do Polska,«
sdělila mluvčí krajské policie
Soňa Štětínská. Převoz na na-
šem území proběhl bez kom-

plikací a na bývalém starobo-
humínském přechodu si po-
klad převzaly polské jednotky.

(tch)

Ne jeden, ale hned tři nové byty vzni-
kají v rekonstruovaném domě na ná-
městí Svobody ve Starém Bohumíně.
Na atraktivní bydlení v kulturní památce
z počátku minulého století si tak mohou
»brousit zuby« dal-
ší zájemci.
Vizitku his-
torického
domu číslo
45, čelní fa-
sádu, řeme-
slnící zkráš-
lili už před
čtvrt rokem.
Nyní se práce
přesunuly do
interiéru a dvorové části domu.

V památkově chráněném městském domě
měl být původně zadaptován pouze jeden
byt 2+1 v prvním patře. V přízemí se totiž
počítalo s nebytovými prostory. Zájem 

o ně byl ale nulový, a než by měly zrekon-
struované místnosti zahálet, upravil se pro-
jekt tak, aby své využití našly. V přízemí
proto vzniknou další dva byty, 3+1 a 1+1.

Stejně jako při pohledu zvenčí, i z inter-
iérů vyzařuje mistrovství stavitelů raného
20. století. Štuková výzdoba zdí, kované
zábradlí, prosklená střecha schodiště. Vše
se nyní pod dohledem památkářů vrací do
původní krásy. »V samotných bytech zres-
taurujeme například původní dřevěné obložky
zárubní,« prozradila Hana Kaspřáková 
z odboru rozvoje a investic.

I přes historickou věrnost rekonstrukce
se ale budoucí nájemníci nemusí bát, že
budou žít jako zdejší obyvatelé před sto le-
ty. Topení v kamnech a mytí v lavoru od-
zvonilo. V domě vznikají kompletně nové
rozvody vody, elektroinstalace a plynové-
ho ústředního vytápění. Nezapomnělo se
ani na nové sprchové kouty, sociální zaří-
zení a i původní septik nahradí kanalizač-
ní přípojka. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

»Pětačtyřicítka« poslouží výhradně k bydlení

Současně s úpravami společných prostor a by-
tů začala i renovace fasády zadní části domu.
Rekonstrukcí prochází i schodiště s historic-
kým kovaným zábradlím.



Ovzduší pod drobno-
hledem. Do Bohumína
se 23. března sjeli odbor-
níci Krajské hygienické
stanice, Zdravotního 
ústavu, Českého hydro-
meteorologického ústavu
nebo České inspekce 
životního prostředí. Na
radnicí pořádané konfe-
renci rozebrali všechny 
aspekty znečištění ovzduší,
které sužuje náš region.

Konferenci o ovzduší, kte-
rou z kina v přímém přenosu
zprostředkovával TIK, zahájil
starosta Petr Vícha. »Špatná
kvalita ovzduší ve městě nás vel-
mi trápí. Může za to topení ne-
kvalitními palivy, doprava, ale
jak prokázaly studie, celých se-
dmdesát procent znečištění k nám
přichází z velkých ostravských to-
váren,« prozradil Vícha. Město
konferenci uspořádalo, aby se
občané dozvěděli, proč je situa-
ce tak tristní, a co pro ochranu
ovzduší mohou udělat oni sami
a co naopak město a stát. »Set-
kání tolika odborníků na jednom
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Česko-polské smogové dilema

Odborníci rozebrali problematiku znečištění

Více než dvouhodinová konference určená široké veřejnosti v kině K3.
Starosta Petr Vícha zde vystoupil s přípěvkem »Máme holé ruce?« 

Foto: Pavel Čempěl

Slezské příhraničí patří k nej-
více znečištěným oblastem v Ev-
ropě. Hlavním cílem projektu

je proto vytvoření prvního spo-
lečného informačního systému
o zdejší kvalitě ovzduší. Že tady

podobný systém chybí, o tom
není sporu. V regionu jsou pře-
kračovány krátkodobé i dlou-
hodobé limity znečiš�ujících lá-
tek a lidé to vnímají s nevolí.
Chtějí znát příčiny a původce.

Přítrž spekulacím, zda jsou
hlavní zdroje kontaminace na
české nebo polské straně, učiní
právě mezinárodní projekt. Od-
borníci změří všechny znečiš�u-
jící látky v ovzduší a zmapují
meteorologické podmínky, kte-
ré úroveň zamoření ovlivňují. 

V další etapě bude vytvořen
model pro předpově� znečiš-
tění ovzduší v obdobích ne-
příznivých rozptylových pod-
mínek. Ze všech výsledků bu-
de možné vyhodnotit příčiny,
které budou názorné a srozu-
mitelné občanům a odborní-
kům na obou stranách hrani-
ce. Podrobné informace toho-
to druhu jsou potřebné rovněž
pro orgány veřejné správy,
které mají za úkol neuspokoji-

vou situaci řešit. Poslední eta-

pou projektu bude zpřístupně-

ní výsledků projektu veřejnos-

ti na české i polské straně pro-

střednictvím internetu. (red)

Kdo komu »podkuřuje«? Dusí se naši severní sousedé exha-
láty z českých továren, nebo si u nás ucpáváme nos kvůli kou-
ři z polských komínů? Tyto otázky visí ve vzduchu už roky 
a nastává chvíle, kdy se konečně dočkáme odpovědi. Poskyt-
ne ji česko-polský projekt, který bude zkoumat kvalitu ovzdu-
ší, zdroje znečištění a další cenné informace na obou stranách
hranice.

Ilustrační foto: Pavel Čempěl

místě bylo výjimečné a občané mě-
li možnost získat mnoho cenných
informací,« dodal starosta.

Pozvaní hosté probrali zdra-
votní dopady znečištění, jeho
monitorování v kraji i příhra-

ničí, vliv počasí a regulační řá-
dy v případě smogových situa-
cí. Na programu byly také
příspěvky o tlaku a žalobě, kte-
rým kvůli špatnému ovzduší
čelí stát. (balu)

»Informační systém
kvality ovzduší v oblasti
Polsko-Českého pohra-
ničí ve Slezském a Mo-
ravskoslezském regionu«

Vedoucí partner: Zdra-
votní ústav Ostrava (CZ)

Partneři projektu: Čes-
ký hydrometeorologický
ústav (CZ), Vysoká škola
báňská-Technická univer-
zita Ostrava (CZ), Institut
meteorologie a vodního
hospodářství (PL), Institut
základů inženýrství život-
ního prostředí polské aka-
demie věd (PL), Hlavní
institut hornictví (PL)



Tak už jsou pod »ochranou« všechny.
S výjimkou kapliček v Kopytově 
a Pudlově patří veškeré bohu-
mínské kostely do seznamu
kulturní památek. Čerstvě do
něj přibyl i kostel svaté Kate-
řiny a svatého Jakuba ve Vr-
bici. Chráněného statutu se
dočkal symbolicky u příleži-
tosti stého výročí vysvěcení.

de stát asi tři miliony a přibude zde 31 míst
ke stání.

»Před více než deseti lety jsme si udělali od-
had vývoje množství vozidel a s tímto vědomím
jsme budovali nová parkovací místa. Mohli
jsme si tak dovolit vytlačit auta i z náměstí T.
G. Masaryka. Do budoucna aut jistě ještě při-
bude, ale nelze jim obětovat veškerou zeleň.
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na aktuální téma
Situace s parkováním je poměrně stabi-

lizovaná. Za posledních sedm let vzniklo 
v centru více než 300 míst, dalších 130
před městským domem Slunečnice. Místa
k odstavení aut postupně vznikají i v rámci
regenerace sídliš�. Už jí prošla například
lokalita u náměstí Budoucnosti, sídliště
Svatopluka Čecha a loni se dotkla Mírové
a Nerudovy ulice, kde po úpravách vzniklo
113 parkovacích míst. Letos přijde na řadu
plocha kolem polikliniky. Regenerace bu-

Proto si lidé budou muset zvyknout, že své ple-
chové miláčky nezaparkují vždy pod svými ok-
ny,« uvedl starosta Petr Vícha.

Nová parkovací místa vyrůstají i v měst-
ských částech. Například v Záblatí v To-
vární ulici nebo na točně u pošty. V plánu
je také rekonstrukce náměstí ve Starém
Bohumíně, která se rovněž dotkne parko-
vání. V budoucnu by město rádo promě-
nilo na odpočinkovou zónu s parčíkem 
a parkovištěm i lokalitu Osvěta.

O tom, že v Bohumíně problémy s par-
kováním nejsou, svědčí i fakt, že jsou
všechna místa bezplatná. Jen v osmi loka-
litách platí časově omezené stání s parko-
vacím kotoučem. (balu)

Sice ne pod oknem, ale zaparkovat se dá vždy
Platit za parkování? To se v Bohumíně nenosí. Šoféři si zvykli, že na všech místech

ve městě zaparkují grátis. Proto se také minul účinkem pokus nabídnout zájemcům
k pronájmu své »vlastní« parkovací místo. Na licitaci nedorazila ani noha, což jen
dokazuje, že problémy s parkováním místní tolik netrápí.

Vyšší kredit, ale daleko složitější údržba

Vrbický kostel byl ze všech
bohumínských prohlášen pa-
mátkou překvapivě jako po-
slední. Přitom je po architek-
tonické stránce jedním nejhez-
čích a také nejzachovalejších.
Poslední generální oprava tady
proběhla v 90. letech, kdy se
renovovalo zdivo věže. Posta-
veného lešení tehdy využili ře-
meslníci i k opravě hodin. Vy-
fasovaly nový ciferník a ručič-
ky. Modernizace se dočkal 
i strojek, jehož přesnost te� ří-
dí rádiový signál z Frankfurtu.

komplikuje údržbu,« pozname-
nal duchovní.

Kostel svaté Kateřiny a sva-
tého Jakuba vyrostl před sto
lety vedle dřevěného kostelí-
ku, který byl o rok dříve roze-

brán. Jeho konstrukce už byla
zchátralá a navíc svými malý-
mi rozměry nevyhovoval teh-
dy hojné návštěvnosti při bo-
hoslužbách. 

Pavel ČEMPĚL

»Tech-
nický stav kostela je
velmi dobrý. V podstatě nás čeká
pouze oprava varhan. Bude je
nutné rozebrat a vyčistit,« pro-
zradil otec Kalikst Mryka. Kvi-
toval s povděkem, že se všech-
ny důležité opravy stihly pro-
vést před prohlášením chrámu
památkou. »Statut památky je
prestižní, zvyšuje kredit stavby.
Na druhou stranu ale poněkud

▲ Filiální kostel ve Vrbici se pyšní zachovalým interiérem. Otec Kalikst
Mryka si udělení památkového statutu považuje. Foto: Pavel Čempěl▲
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Delegáty nadchla výuka pod
širým nebem

Specifika výuky na českých školách nebo
nakládání s odpady. To byla témata, o která
se v Bohumíně zajímala delegace mezinárod-
ního projektu H.E.L.P. Účastní se jej Litva,
Řecko, Kypr, Itálie a Polsko. Letos končící
několikaletý projekt se ve vybraných evrop-
ských zemích soustředil na celoživotní vzdě-
lávání a zdravý životní styl.

Delegace cizinců navštívila 24. března základ-
ní školu Čs. armády, která se prezentovala svými
aktivitami v oblasti ekologické výchovy a zdra-
vého stravování. »Delegátům se tady velmi líbily
školní dvory s výukou pod širým nebem. Příjemně je
překvapila i výzdoba tříd autorskými výtvory žáků.
V jejich domovině jsou totiž třídy jen strohými učeb-
nami,« prozradila vedoucí odboru školství, kul-
tury a sportu Pavla Skokanová.

Projekt H.E.L.P. se před lety zrodil v Litvě 
a Česko, které se k němu připojilo, reprezentuje
ostravská Vysoká škola podnikání. Česká výpra-
va, v níž mají své místo i zástupci bohumínské
Univerzity třetího věku, se v minulých ročnících
podívala právě do Litvy nebo do Řecka. »Zaujalo
nás tam fungování poboček kulturních středisek 
v městských částech. Pro Řeky mají nejen kulturní

ale i společenský význam. Jsou pro ně místem přátelské-
ho setkávání,« dodala Skokanová. Projekt H.E.L.P.
se po několika ročnících letos uzavírá. Jako po-
slední čeká delegáty výprava na Kypr. (red) 

Účastníci projektu H.E.L.P se přijeli seznámit 
s aktivitami ZŠ Čs. armády. Navštívili také radnici
a nevynechali ani prohlídku centra Bohumína.

Škola se představila ukázkami zdravého stravování i kulturním vystoupením žáků. Foto: Pavel Čempěl

Zápis proběhne ve čtvrtek 5. května:
MŠ Nerudova 9 - 15 hodin; 
MŠ Rafinérský lesík 9.30 - 11.30 a 14 - 16 hodin;
FIT školka, Okružní 7.30 - 15 hodin; 
MŠ Smetanova 8 - 15 hodin; 

MŠ Čáslavská 10 - 11 a 14.30 - 15.30 hodin;
MŠ Záblatí - Na Pískách 8 - 15 hodin; 
MŠ Starý Bohumín 10 - 15 hodin; 
MŠ Skřečoň 8 - 16 hodin;
SMŠ Bambino 10 - 16 hodin. (skok)

Zápisy předškoláků v Bohumíně do devíti mateřských škol

s o u t ě ž

Řeka zachycená
štětcem i objektivem

Řeka Odra je přírodním
pokladem. Není proto divu,
že se stala námětem výtvar-
né a fotografické soutěže, vy-
hlášené občanským sdruže-
ním Hraniční meandry Od-
ry (HMO). Věnovalo ji žá-
kům základních škol a vy-
braných ročníků gymnázií.
Na soutěži, zorganizované 
u příležitosti Světového dne
vody, se podílí také občan-
ské sdružení Maryška.

»Bohumín se pyšní krásou hra-
ničních meandrů řeky Odry. Rá-
di bychom toto území přiblížili dě-
tem a mládeži, a upozornili je na
to, že je ho třeba chránit,« uvedl
Jiří Spáčil, předseda HMO.

Umělecké klání je meziná-
rodní, tedy pro děti na české 
i polské straně řeky. Soutěž
nese název »Naše řeka« a je
rozdělená do pěti kategorií.
Fotografické části se mohou
zúčastnit žáci 4. až 9. tříd, vý-
tvarná je určena dětem od 1. do
9. tříd s tím, že do obou se mo-
hou zapojit žáci příslušných
ročníků gymnázia. Podmínkou
je, aby každá práce byla jakým-
koliv způsobem spojená s ře-
kou Odrou. Na výtvarné tech-
nice či provedení nezáleží.

Uzávěrka soutěže na školách
je 27. května, poté bude násle-
dovat vernisáž hotových prací.
Vyhlášení výsledků proběhne
v Salonu Maryška v červnu.
Podrobná pravidla najdete na
webu www.meandryodry.wz.cz

Lukáš KANIA

Podhrabali se
Skládka barevných kovů zlá-

kala večer 24. března dvojici
pobertů (36, 47). Po předchozí
domluvě se oba podkopali pod
betonovým oplocením skládky
odpadů barevných kovů do 
areálu místního závodu v Bez-
ručové ulici. Vzali čtyřmetrový
a třímetrový měděný kabel.
Při krádeži je přistihla hlídka
městských strážníků. Krádež
policie řeší formou zkrácené-
ho přípravného řízení. Dopa-
deným chmatákům hrozí až
dva roky odnětí svobody. (tch)

s t a l o  s e



v bunkru exponátů přibývá, protože se jej
členové KVH snaží uvést do původní po-
doby. Mnohdy si však
musí pomoci repli-
kou či napodobeni-
nou. Ale jak sami
říkají, muzeum je
určeno hlavně laic-
ké veřejnosti a ne
puntič-
kář-
ským
histo-
rikům.

Pavel ČEMPĚL
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▲ Vedení města nepřišlo s prázdnou. Místo-
starosta Igor Bruzl předal předsedovi KVH
Pavlu Bílkovi symbolický šek, starosta Petr 
Vícha městskou vlajku. Vladimír Konečný
představuje nové lákadlo muzea, pevnostní
kanon vzor 36. Foto: Pavel Čempěl

Na tím zůstává rozum stát. Za-
tímco jedni staví, opravují, někdo
dokáže jen ničit a rabovat. Tři dny
před otevřením bunkru veřejnosti
vnikla do historického objektu ná-
vštěva nezvaná. A chovala se velmi
neomaleně.

Neznámí zloději se vloupali do sru-
bu nečekaně z levé strany kanono-
vou střílnou, kterou chrání hluboký
příkop. »Přinesli si dlouhou kládu, kte-
rou nejprve použili jako beranidlo a vy-
razili pětimilimetrový plechový kryt stříl-
ny. Pak jim kláda posloužila jako lávka 
a překonali po ní příkop,« popsal útok
zlodějů předseda Klubu vojenské
historie Bohumín Pavel Bílek.

Řádění barbarů neodolala klubov-
na a dílna. Ukradli několik kusů 
elektrického nářadí a nepohrdli ani
zásobou kávy. S sebou si odnesli ko-
řist za více než osm tisíc. Naštěstí

však neponičili ani neukradli žádný 
z historických exponátů. Vojenský
srub sice hlídají bezpečnostní čidla,
ale nikdo nepočítal s vloupáním z hů-
ře přístupné levé strany. »Vyražený
plechový kryt už jsme napevno zavařili 
a rozšíříme alarm do dalších částí sru-
bu,« uvedl Bílek, který doufá, že se
podobný incident nebude opakovat.

(tch)

Pachatelé 
v honbě 

za kořistí 
překonali 
i hluboký 

vodní příkop 
a do objektu
vlezli malým 

otvorem střílny. 
Foto: 

Pavel Čempěl

Tomu se říká zapálení pro věc.
Členové Klubu vojenské historie
Bohumín (KVH) už dvanáctým
rokem opečovávají a dovy-
bavují bunkr MO-S5
Na Trati ve Starém
Bohumíně. Ten
ale loni v květnu 
zaplavila velká
voda a spláchla
roky práce.
Kdekoho by
to otrávilo, ale
je ne. Vše uved-
li do původního
stavu a přes zimu
připravili také
horké novinky.

Letošní ná-
vštěvnická se-
zona ve vojenském srubu začala 2. dubna
a zájemci o prohlídku muzea se mohou tě-
šit na nové exponáty. Členové KVH jsou
právem pyšní především na kanon, jehož
zrezivělé torzo našli na více než dva tisíce
kilometrů vzdáleném francouzském po-
břeží. »Působí impozantně, ale dalo to práci.
Slaná voda u Atlantiku udělala své,« uvedl
Vladimír Konečný, který s kolegy pev-
nostní kanon rok a půl restauroval.

Další perličkou, kterou zatím ani pravi-

delní návštěvníci bunkru neviděli, je funkč-
ní replika filtrovny. »Jejím účelem bylo čistit
vzduch od prachu, dýmu a chemických látek.
Vzduch ale mohla také předehřívat a rozvádět
do celého objektu,« vysvětlil Konečný.

Vojenským srubem Na Trati, který je
kulturní památkou a ocitl se i na turistické
známce, projde ročně zhruba tisíc ná-
vštěvníků. Přístupný je veřejnosti o víken-
dech a svátcích od 14 do 18 hodin, po do-
mluvě i v jiném termínu. Rok od roku 

»Bunkráci« se pochlubili novým kanonem

▲
 

KVH Bohumín děkuje za pomoc a sponzorství: Městu Bohumín, Autocentru
Zmuda, firmě Stelmar, České nadaci 2000, Davidu Pachtovi a Sergeji Kuchtovi. 

Barbaři vykradli historickou památku



Netradiční dopoledne plné aktivit zažily
na konci března děti z mateřské školy

Rafinérský lesík. Vydaly se na téměř tříkilo-
metrovou procházku k Odře v Pudlově, hrály
hry a tradičním pohanským rituálem se vypořáda-
ly se zimou. Bohyni smrti Moranu, která vládne 
v zimě, prostě shodily z mostu do řeky a utopili.

Děti vyrazily ve dvou skupinách, kdy první připravila pro
své kamarády nejrůznější úkoly spojené s ukončením zimy a vítá-
ním jara. Celou trasu od školky až k Antošovické lávce předškoláci

pečlivě značili barevnými fáborky, v jejichž
blízkosti se ukrývaly obálky s instrukcemi.

Děti podle nich zpívaly, tančily a v cíli pochodu
na ně čekal ukrytý »sladký« poklad, o který se

pak podělily. Nezapomněly ani na zvířátka žijící 
v lese či podél řeky a donesly jim spoustu dobrot.

Zlatým hřebem celého dopoledne bylo loučení se zimou
v podobě utopení Morany v řece Odře. Dětem se celá akce

velmi líbila a už se moc těší na příští rok. 
Nikol PUNČEVOVÁ, MŠ Rafinérský Lesík
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Děti skoncovaly se zimou, utopily Moranu

V pěvecké části soutěže zněly sálem kina K3 lidovky i ruské »diskotékové« hity..  Foto: Pavel Čempěl

Přehlídka se dočkala už 45. ročníku a její
obliba mezi žáky a studenty stále stoupá.
Proto se letos přesunula do větších prostor,
na pódium bohumínského kina K3.

V pátek 1. dubna se tady představilo 
několik desítek soutěžících ve třech katego-
riích. Změřili své síly v ruské recitaci, zpěvu 
a kategorii kolektivů. 

Ars poetika - Puškinův památník se ko-
nal pod záštitou České asociace rusistů při
katedře rusistiky Ostravské univerzity, bo-
humínského gymnázia, ZŠ Beneše a za 
finanční podpory města Bohumína. 

V kině soutěžili žáci a studenti z celého
kraje v rámci regionální přehlídky. Vítězové
všech tří kategorií si tady zajistili účast na
celostátní přehlídce v Praze. (tch) 

Ruské básně, folklor i diskotékové hity
Ruština je opět v kurzu. Předešlými generacemi »proklínaný« povinný předmět

školních osnov vnímají dnešní studenti zcela jinak. Je pro ně atraktivním světovým 
jazykem a volí si jej dobrovolně. Oblibu ruštiny dokládá i přehlídka Ars poetika - 
Puškinův památník.

Foto: Pavel Čempěl
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Vážka tmavá (Sympetrum danae)
Příroda kolem nás - vážky Bohumína (73)

Poslední výpravu zhatil »tasmánský čert«

Uvedený druh má délku za-
dečku 19 - 24 mm, po stranách
hrudi světle žluté skvrny, nohy
celé černé a plamku na kříd-
lech hnědočernou. Samci jsou
celkově nápadně tmaví až čer-
ní. Zadeček samic je shora žlu-
tý a z břišní strany černý. Po
vylíhnutí se imaga nejdříve
vzdalují od vod a vracejí se asi
po dvou týdnech k páření. Sa-

mičky kladou vajíčka na vodní
hladinu stojatých vod přede-
vším rašelinného a slatinného
typu, kde přezimují. 

Larvy se líhnou na jaře a je-
jich vývoj je ukončen v násle-
dujícím roce. Dospělci létají
od konce května do září, ale
během teplého babího léta ně-
kdy až do začátku listopadu.
Usedají s oblibou na vysoké

byliny nebo keře. Žijí na baži-
natých březích jezer, rybníků 
a močálů Evropy, Asie a Sever-
ní Ameriky. Vážka tmavá se
vyskytuje od nížin po horské

oblasti (u nás až do 1420 m n.
m.), v Bohumíně ji můžeme
nalézt ve všech městských čás-
tech.

Jiří ŠUHAJ

V České republice bylo zjištěno 71 druhů vážek (Odonata),
nejpočetněji je zastoupen rod Sympetrum (9 druhů). V Bohu-
míně jsem nalezl zatím 37 druhů vážek - několik z nich je po-
měrně vzácných, naopak vážka tmavá patří mezi hojné druhy. 

Foto: Martin Mandák

Jedno tričko, kalhoty a v kapse pár ko-
run. Dobrodruh Martin Novák (34) po-
pírá zažité mýty, že kvůli výpravě do exo-
tických destinací musíte nutně »zruino-
vat« bankovní konto. S partou nadšenců
křižuje kontinenty stopem či na korbách
náklaďáků, přespává pod stanem nebo 
u dobrých lidí. Není mu zatěžko nased-
nout do vlaku a strávit nonstop sedm
dnů na nejdelší železniční trati světa,
Transsibiřské magistrále.

Profesí veterinární lékař, duší cestovatel.
Martin Novák se před sedmi lety vydal na
dobrodružnou výpravu na Bajkal a nezávis-
lému cestování nadobro propadl. »Je to jako
droga. Ty zážitky se nedají s klasickou dovole-
nou vůbec srovnat,« svěřil se Martin. Už prv-
ní cesta a šest tisíc kilometrů ve vlaku pro

něj byly neopakovatelným zážitkem. »Ve
vagonu nejsou žádná kupé nebo dveře. Ve vlaku
jíte, spíte, sžijete se s ostatními cestujícími,« po-
psal cestu nejdelší železnicí světa. 

Prosluněné pláže s palmami? Kdepak.
Martina lákají destinace, jejichž »exotič-
nost« je o něčem jiném. Proto s oblibou vy-
ráží třeba do postsovětských republik. Pro-
cestoval je doslova za pár korun. »Na čtr-
náctidenní pobyt v Kazachstánu vystačilo dvě
stě euro,« prozradil cestovatel. Samozřejmě
to znamená zapomenout na komfort a při-
způsobit se podmínkám. »Vždy se snažíme
›splynout s davem‹. Když ve vás někdo pozná
turistu, okamžitě to ztratí veškeré kouzlo,« vy-

představujeme

S batonem na zádech napříč Kyrgyzstánem. Ala-kolské sedlo nad horským jezerem. 
Foto: Archiv Martina Nováka

světlil Martin Novák, který si na principu
nezávislého cestování nejvíce cení toho, že
při něm nehrozí stereotyp. Každý den jiná
krajina, jiné lidé, nevíte, co bude druhý den.

Po adrenalinových, ale ve zdraví přečka-
ných, toulkách Asií se Martin letos vydal
do »civilizovanějších« končin - na Tasmá-
nii. A co (tasmánský) čert nechtěl, tato ex-
pedice skončila téměř tragicky. Už to, že
nízkonákladové aerolinky ztratily všechna
zavazadla, mělo dobrodruhy varovat. Jenže
mladí muži se rozhodli pokračovat a při
cestě stopem prodělali ošklivou autoneho-
du. »Kamarád si zlomil žebra a výlet pro nás
skončil,« přiznal posmutněle Martin. Tas-
mánie mu ale učarovala natolik, že se ji po-
kusí pokořit příště.

Pavel ČEMPĚL

Martin Novák (34) podniká výpravy do bohem
zapomenutých končin. Foto: Pavel Čempěl
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ŽDB Group má novou mořící linku

Premiéra »Čajů o páté« v Maryšce

Společnost ŽDB Group uvedla do zku-
šebního provozu novou linku na moření
válcovaného a patentovaného drátu. Za-
řízení patří k nejmodernějším ve střední
Evropě a společně s novým skladem
vstupního materiálu a neutralizační sta-
nicí přišlo na téměř 200 milionů.

»V posledních letech jsme investovali stovky
milionů do nových výrobních zařízení, zkušeb-
nictví, logistiky a pracovního prostředí. Díky
novým zařízením a výrobkům patří naše Drá-
tovna mezi nejmodernější ve světě,« uvedl ře-
ditel závodu Petr Jurok. 

STARÁ MOŘÍRNA (1958) NOVÁ MOŘÍRNA (2011)

rální ředitel společnosti ŽDB Group Jan
Marinov. 

I přes několikeré žádosti o poskytnutí
dotace na stavbu, která je velmi ohledupl-
ná k životnímu prostředí a splňuje i ty nej-
náročnější požadavky na čistotu vypouště-
ných látek, byla společnost nucena celou
investiční akci financovat z vlastních
zdrojů. »Naše žádosti nebyly ze strany posky-
tovatelů dotací bohužel vyslyšeny,« uzavřel
generální ředitel společnosti.  (red)

Budování mořírny začalo v říjnu 2009 
a koncem roku 2010 už byla dokončena
stavba i montáž technologie. V lednu zís-
kala společnost povolení k ročnímu zku-
šebnímu provozu, který už nyní nepřetrži-
tě probíhá. »Mořírna nahrazuje tu původní 
z roku 1958, jejíž technický stav už nevyhovo-
val. Do nové technologie povrchových úprav
drátu jsme investovali kvůli bezpečnosti práce,
ale především z důvodu upravené legislativy 
ochrany životního prostředí,« podotkl gene-

Petr Jurok a Jan Marinov u slavnostního pře-
střihávání pásky nového provozu.

Foto: Pavel Čempěl

Velkému zájmu se těšila premiéra no-
vého hudebního cyklu občanského
sdružení Maryška. Na scénu se díky ně-
mu vrací legendární »Čaje o páté«, ten-
tokrát pro starší a pokročilé. Budou
mít podobu tématických hudebně-dra-
matických pásem s živou muzikou.
Hrát se bude i na přání. První díl nazva-
ný Melodie z Vídně zavedl návštěvníky
do časů Rakouska-Uherska.

Nejen oblíbené valčíky hrál na akorde-
on zkušený muzikant Jan Kuchař. Na pó-
diu ho v divadelních vstupech doplňovala
dvojice herců divadelného spolku Boban
Nikola Liberdová a Jaromír Zich. 

Novým cyklem Maryška cílí zejména na
dříve narozené. »Mezi námi je spousta lidí,
kteří jsou z různých důvodů sami, nebo nema-
jí motivaci vyjít si do společnosti. Chceme jim
tuto možnost nabídnout,« uvedla Kamila
Smigová, předsedkyně občanského sdru-
žení Maryška. »Nejde o klasický koncert. Li-

Premiéra Čaje o páté s akordeonistou Janem
Kuchařem. Foto: Jiří Spáčil

dé si mohou v Salonu povídat, zazpívat si a po-
chutnat si třeba na nějaké té laskomině. Prostě
si to užít a zavzpomínat,« dodala Smigová. 

Premiéra Čaje o páté se 24. března vyved-
la. Několik desítek návštěvníků si atmosfé-
ru vídeňských valčíků vychutnaly. K hudbě
se podávaly stylové domácí dezerty, napří-
klad nefalšovaný Sachrův dort. »Něco tako-
vého v Bohumíně chybělo. Jsem z nového cyklu
nadšená a věřím, že se stejně vydaří také další
díly. Vzpomněla jsem si na své mládí, jak jsme
na podobná setkání rádi chodívali. Úplně jsem
se dnes do té doby vrátila,« svěřila se jedna z i-
niciátorek nápadu Anna Balcárková. 

Další díl Čaje o páté připravuje Maryška
na čtvrtek 28. dubna od 17 hodin. Poslu-
chače čeká promenáda jarní Paříží a jako
hudební pochoutky se budou servírovat
Melodie sladké Francie.

Lukáš KANIA

n o v i n k a
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EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

»V posledních měsících se ra-
zantně změnil stav břehů řeky

Odry v Pudlově, konkrétně lokalita kolem Antošovické lávky. 
Vznikly zde štěrkové cesty a došlo i na kácení. Je skutečně nutné 
likvidovat vysoké stromy, které nezasahují do břehů řeky, napří-
klad vzrostlý topol nedaleko lávky? Nejsou právě stromy přiroze-
ným zpevněním břehů? Zajímalo by mne proto, zda tyto aktivity
souvisí v lepším případě s protipovodňovými opatřeními, nebo jde
pouze o přípravu pro turistické využití řeky - schody pro vodáky.«

Markéta GÁLOVÁ, Pudlov

Kácení stromu pobuřuje, 
krádež dřeva nikoliv...

píšete  nám

Tento případ kácení, kte-
rý čtenářka zachytila objek-
tivem fotoaparátu, skutečně
souvisí s projektem »Řeky
rozdělují, řeky spojují - vybu-
dování nástupních míst pro
vodáky na Odře a Olši«. 

V místě vniknou schůdky 
k řece, kterým by běžný zdravý
strom nevadil. To ale bohužel
nebyl případ zmíněného topo-
lu černého. »Jeho stav byl velmi
špatný. Byl napaden houbou 
a opadávaly z něj mnohdy mo-

hutné větve,« sdělila Adriana
Altof z odboru rozvoje a inves-
tic. Dodala, že až se nástupní
místa dostaví a v místě se zvýší
pohyb turistů, hrozilo by rizi-
ko zranění padající větví.

Případ úprav břehů u Anto-
šovické lávky je ovšem zaráže-
jící i v jiném ohledu. Pokácení
stromu pobuřuje, ale nikdo se
zatím nepozastavil na tím, že 
v jeho okolí bují černá skládka.
Rozhodně ji tady nezaložil ni-
kdo z přespolních a město ji
te� musí na vlastní náklady

odstranit. A dokonce i poká-
cení topolu přišlo některým 
z místních obyvatel vhod. Ne-
lenili, a sotva místo opustili
dřevorubci, vyrazili k lávce 
s vozíkem a už si dřevo ve vel-
kém odváželi domů. (red)

Kácení topolu černého u Antošo-
vické lávky.

Foto: Markéta Gálová

Dřevo stromu se některým z místních obyvatel náramné hodilo.
Bez okolků si jej »přivlastnili«. Foto: Pavel Čempěl

Plameny u železnice
Hasičská vozidla spěchala 29. března k želez-

niční trati mezi Skřečoní a Novou Vsí. Suchou
trávu tady hned na dvou místech zachvátil po-
žár. Na místě zasahovali hasiči profesionální,
dobrovolní i drážní jednotka. Oheň vzplál neda-
leko opravny pantografických jednotek, další 

o kousek dál v blízkosti skřečoňského hřbitova.
»Požár nebyl rozsahem velký. Tráva hořela v úseku
dlouhém zhruba padesát metrů. Podařilo se nám jej
zvládnout v krátkém čase,« potvrdil velitel zásahu
Radek Sznapka z bohumínské stanice Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Příčina požáru je nejasná a variant je několik.
Není vyloučeno, že mohl vzniknout jiskrou od
brzd některého z projíždějících vlaků. Plameny
naštěstí nenapáchaly téměř žádnou škodu. (luk)

s t a l o  s e

Zdarma pomáhají
hendikepovaným

Obecně prospěšná společ-
nost TyfloCentrum ČR po-
řádá 21. dubna od 10 do 16
hodin den otevřených dveří.
Návštěvníci se budou moci
seznámit s kompenzačními
pomůckami pro hendikepo-
vané, výukou prostorové ori-
entace pro nevidomé, nebo 
s provozem tvůrčí dílny. 

TyfloCentrum ČR už devět
let poskytuje sociální služby na
Karvinsku. Zaměřuje se na ob-
čany se zrakovým, sluchovým
a tělesným postižením, senio-
ry i nezaměstnané. Pomáhá 
s výběrem a zakoupením kom-
penzačních pomůcek, dopro-
vází klienty do zdravotnických
zařízení či na úřady, pořádá
počítačové a jazykové kurzy,
tvůrčí dílnu, kurzy jógy, před-
nášky a společenské akce. Ne-
zaměstnaným společnost po-
skytuje přístup k internetu,
pomáhá s hledáním zaměstná-
ní, sepsáním životopisu a po-
dobně. Služby jsou zdarma.

TyfloCentrum ČR sídlí v Žiž-
kově ulici 2364 v  Karviné-Mi-
zerově (budova Slezské uni-
verzity). Další informace na
www.tyflocentrum.com nebo
čísle 596 311 177. (pap)

co dýcháme

Aktuální index 
kvality ovzduší

24. února byly na webu
ČHMÚ spuštěny aktualizova-
né stránky »Informace o kvali-
tě ovzduší - Aktuální přehled
dat z automatizovaných sta-
nic«. Jsou zde uvedeny aktuál-
ní hodinové koncentrace zne-
čiš�ujících látek z on-line při-
pojených monitorovacích sta-
nic a z nich odvozený index
kvality ovzduší. Aby index od-
povídal aktuální situaci, byl
změněn algoritmus pro jeho
výpočet. Do výpočtu je nyní za-
hrnuta hodinová koncentrace
polétavého prachu (PM10), za-
tímco klouzavá čtyřiadvaceti-
hodinová průměrná koncent-
race PM10 je uváděna pouze ja-
ko informativní údaj. Naměře-
né hodinové koncentrace za
posledních čtyřiadvacet hodin
na konkrétní stanici se zobrazí
po kliknutí na kód stanice.(bal)



B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  7  /  2 0 1 114 OOKKOO

▲ Dosavadních jedenáct voliér v parku doplní další dvě na uvolně-
ném místě v pravém traktu areálu. Zvelebování zázemí se věnuje
i předseda organizace Josef Deutschmann. Foto: Pavel Čempěl

Exoti se dočkají nových voliérk r á t c e

▲
 

Živá atrakce parku Petra Bezruče se roz-
růstá. Hojně navštěvované voliéry exotické-
ho ptactva už brzy nabídnou zase o něco více
exemplářů. Na místě šedesát let staré zimova-
cí části vyrostou další dvě voliéry určené pře-
devším bažantům a okrasným kachnám.

Areál »ptáčkařů« zbudovaný v 50. letech se
postupem času změnil k nepoznání. Jediné pů-
vodní stavbě, zimovací části, se však rekon-
strukce vyhýbala. I ona se ale v těchto dnech po-
roučela k zemi, aby uvolnila místo novým volié-
rám. Jejich stavbu financuje 113 tisíci město, ale
chovatelé se rozhodli při jednom, ovšem už
vlastními silami, zmodernizovat i zázemí.

»Nainstalovali jsme ústřední topení, které tady
dosud chybělo. Rekonstrukci jsme ze svého volna vě-
novali více než šest set hodin,« prozradil předseda
bohumínské organizace Českého svazu chova-
telů okrasného ptactva Josef Deutschmann. Pří-
pojku topení zajistil BM servis, rozvody a radiá-
tory už ptáčkaři hradili ze svého. Ale pomohli 

Po šedesáti letech se zimovací část voliéry exotického
ptactva v parku Petra Bezručeporoučela k zemi.

Foto: Ivo Čorba

i sponzoři. Členové svazu ocenili zejména po-

moc autodopravce Romana Gavelčíka, který

zdarma zajistil odvozu stavebního odpadu. (tch)

Nezapomínáme na jejich svátek

Naše oslavy Dne učitelů
jsme rozdělili na dvě části. 28.
března měli zaměstnanci školy
možnost shlédnout v kině fil-
mové představení a poté si 
u slavnostního oběda popoví-
dat o strastech a i příjemných
zážitcích ve školní kavárně.
Druhá část oslav výročí naro-
zení učitele národů se konala
29. března. Pozvali jsme na
přátelské posezení ty učitele 

a zaměstnance, kteří si již uží-
vají zaslouženého odpočinku.
Sešli se s vedením školy a ně-
kterými kolegy v Kavárně na
náměstí. Pozvání přijala i ná-
městkyně hejtmana Věra Pal-
ková a téměř třicet pedagogů,
kteří působili v bohumínském
učňovském školství. Po úvod-
ním vystoupení žáků školy se
u kávy začalo povídat o sou-
časném školství i jeho historii.

A aby byly dodrženy zásady
Komenského o názornosti, 
k mluvenému slovu se přidaly
i vzpomínkové videozáznamy
a fotografie. Vzhledem k to-
mu, že se toto setkání uskuteč-
nilo již potřetí, stane se určitě
příjemnou tradicí.

Závěrem se sluší všem podě-
kovat za práci, kterou s každo-
denní samozřejmostí odvádějí.
Pedagogům, i ostatním za-
městnancům, bez nichž by
škola nebyla školou. 

Zuzana SERBOUSKOVÁ,
ředitelka Střední školy Bohumín

»Učitelství jest těžký, robotný úřad vysilující duši, ochromující
fantazii, pijící sílu z organismu,« napsal roku 1892 český spiso-
vatel Otokar Březina. A právě pedagogové mají jednou v roce
možnost oslavit svůj svátek.

Studenti diskutovali
se starostou 

21. března zavítal na bohu-
mínské gymnázium starosta 
a senátor Petr Vícha, aby se ja-
ko každoročně zúčastnil bese-
dy o našem městě se studenty
maturitního ročníku. 

Maturanti se nejprve sezná-
mili se základními údaji o měs-
tě a s jeho nedávnou historií.
Díky obrazové prezentaci měli
možnost porovnat Bohumín 
i jeho změny v průběhu posled-
ního desetiletí. Zároveň se ho-
vořilo o projektech budoucích.

Závěrečná část besedy patři-
la konkrétním dotazům. Jako
již tradičně byli studenti, kteří
se nejvíce zapojovali do disku-
se, odměněni drobnými dárky.

Celé setkání proběhlo v přá-
telském duchu, a dokonce 
i maturanti, pro něž je Bohu-
mín rodným městem, se o něm
mohli dozvědět nové informa-
ce a zajímavosti. Věříme, že
obdobná setkání budou pokra-
čovat i v příštích letech.

Denisa GLACOVÁ, 
studentka gymnázia

Rodí se repliky krojů,
pomoci může každý

Staré dečky, výšivky, zbytky
přírodních látek, stuh a bavl-
nek. Máte-li něco takového 
v komodě, rozhodně to nevy-
hazujte. O vzácné staré mate-
riály mají zájem členky nově
vzniklého vlastivědně-etno-
grafického klubu občanského
sdružení Maryška. 

Založení klubu je vyústěním
dlouhodobé snahy popularizo-
vat historické tradice Bohu-
mínska. První vlaštovkou byly
zatím ještě neúplné repliky
krojů, které v minulých letech
ušila skupinka nadšených žen
ze Starého Bohumína. 

»Staré látky, dekorační textilní
materiály i celé kusy oblečení jsou
pro nás velmi cenné. Chceme 
o ně pečovat a předat tak kus tra-
dic dalším generacím,« prohlási-
la vůdčí osobnost klubu Alena
Krobotová. Klub můžete kon-
taktovat na číslech 776 577
722 a 739 036 902, případně
se v úterý a ve čtvrtek od 15 do
18 hodin zastavit osobně v Sa-
lonu Maryška na náměstí T. G.
Masaryka. Lukáš KANIA
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Atletický tunel patřil dětem

co - kdy - kde

Od konce září až do břez-
na je na zimním stadionu le-
dová plocha, kterou využívá
bohumínský hokejový klub,
místní hokejová sdružení 
a veřejnost na bruslení. Má-
lokdo ale ví, že se v letním
období stadion promění na
víceúčelovou halu pro nej-
různější sporty.

Mezi nejoblíbenější dnes
patří moderní badminton, ale
dá se zde hrát i tenis, ping
pong, volejbal a nohejbal. Ha-
la bude letos pro tyto sporty 
otevřena od 23. dubna do 11.
září denně od 6  do 22 hodin.
Jednotlivé sporty jsou odděle-
ny do tří sektorů. V prvním je
tenisový kurt s betonovým po-
vrchem, ve druhém dva bad-
mintonové koberce a dva stoly
pro stolní tenis, a ve třetím je
hřiště, které slouží pro volej-
bal a nohejbal. Halu si lze po

Na zimním stadionu to žije i v létě

domluvě  pronajmout i na jiné
sportovní a společenské akce.

Mezi zimním stadionem a ne-
dalekým aquacentrem je vybu-
dováno pískové hřiště pro vel-
mi oblíbený plážový volejbal.

Všechny tyto sportovní ak-
tivity si můžete objednat osob-

ně na zimním stadionu, nebo
telefonicky na čísle 777 707
783. Více informací na po-
kladně zimního stadionu, ne-
bo na webových stránkách
www.bospor.info.

Petr LAKOMÝ, 
vedoucí zimního stadionu

Foto: Archiv 

Ilustrační foto: Ondřej Veselý

Ve vítkovickém tunelu se
uskutečnilo halové Mistrov-
ství Moravskoslezského kra-
je nejmladších atletů. V úte-
rý 22. března soutěžily roční-
ky 2000 a 2001. Za AK Bo-
humín závodila jedna dívka
a čtyři chlapci.

Konkurence byla obrovská,
do Vítkovic se sjely sportovně
nadané děti z celé severní Mo-
ravy. Z našich se nejlépe umístil
Václav Valach v běhu na 60 m
překážek, když časem 10,65 s
obsadil 8. místo ze 45 startují-
cích. Ve skoku do dálky se umís-
tila Kateřina Kajzarová na 25.
místě výkonem 3,14 m ze 73
startujících.

Ve středu 23. března soutě-
žily ročníky 2002 a mladší. 
Z našeho AK se zúčastnilo 19
závodníků a všichni podali
snaživé výkony. Dokonce jsme
slavili super úspěch ziskem
zlaté medaile za 1. místo, které
obsadil v běhu na 50 m Adam
Šopík časem 8,33 s. Porazil té-
měř 70 startujících! Adam byl
také šestý ve skoku do dálky.
Barbora Moláčková skončila
na 12. místě v hodu plným mí-
čem obouruč, Jakub Liberda

na 15. místě na překážkové
dráze, Viktorie Juchelková na
13. místě v běhu na 400 m.

Z nejmladších, sedmiletých,
si dobře počínali Ondřej Kiš-
ka, Samuel Kluz, Jan Miczko,
Adéla Mucková. A pro šestile-

té, a vlastně pro všechny zú-
častněné, to byl určitě zajíma-
vý sportovní zážitek. Všem dě-
tem i jejich rodičům děkujeme
za reprezentaci AK i města, 
a trenérům za přípravu a obě-
tavý doprovod. (zves)

AK Bohumín již nyní vyzývá všechny sportovce k účasti 
na jubilejním 15. ročníku »Běhu ulicemi města Bohumí-
na«. Uskuteční se v neděli 8. května. (zves)

Fotbalový stánek
terčem nenechavců

Stačilo málo a na fotbalo-
vém trávníku mohlo dojít 
k těžkému úrazu. V areálu
Na Faji totiž neznámí pacha-
telé v noci na 30. března odci-
zili kanálové poklopy. Šachti-
ce se přitom nacházejí jen
pár metrů od hrací plochy.

Zloději rozhodně netroška-
řili. Z areálu fotbalového hřiš-
tě odnesli hned deset litino-
vých kanálových poklopů.
Fotbalový klub FK Bohumín
škodu vyčíslil na třicet tisíc.

»Do kanalizačních šachtic se
svádí voda ze hřiště i přilehlé bě-
žecké dráhy, proto jsou tak blízko
samotnému sportovišti,« vysvět-
lil místopředseda klubu FK
Bohumín Roman Honysz a do-
dal: »Správce hřiště šachtice 
ihned provizorně zabezpečil. Za-
jistil na míru nařezané dřevěné
fošny, kterými jsme šachtice za-
kryli. Na hřišti pokračují fotbalo-
vé tréninky a utkání bez omeze-
ní.« Krádeží se nyní zabývá 
republiková policie. (luk)

s t a l o  s e

Nábor do tenisu
Ve čtvrtek 14. dubna od 16

do 17 hodin se koná nábor TK
Sokol Bohumín do tenisové
přípravky. Ta je určena dětem
od čtyř do sedmi let. Tréninky
budou probíhat ve zhruba šes-
tičlenných skupinkách dvakrát
týdně. Cena je stanovena na
400 korun za měsíc. Na nábor
mohou děti přijít bez tenisové-
ho vybavení (bude jim zapůjče-
no), ale v tenisové obuvi (pod-
rážka bez hrubého vzorku, kte-
rá by mohla ničit povrch kur-
tu). Zájemci se mohou hlásit na
email tkbohumin@seznam.cz
nebo formou sms na telefonní
číslo 604 945 525. (dam)

Hokejové prázdniny
Velmi děkuji trenérům Dali-

boru Chmielovi a Lukáši Ma-
novi za perfektní organizaci
»minisoustředění« malých bo-
humínských hokejistů. 17.
března si vzali na starost všech-
ny děti a zpříjemnili jim tak je-
den den jarních prázdnin.

Petra LENORTOVÁ
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Vzpomínky - úmrtí

Miloval jsem život, 
ale nemoc, která přišla,

byla rychlejší.

12. dubna vzpomeneme

20. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil

drahý manžel, tatínek,

dědeček, pradědeček 

a strýc 

pan Dominik KRAMNÝ. 

Stále vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinou.

Odešel náhle, odešel mlád, 
vzpomínej s námi, 
kdos ho měl rád.

19. dubna uplynou 
4 roky ode dne, kdy nás
náhle a navždy opustil
ve věku nedožitých 22
let náš milovaný syn,
bratr, vnuk, synovec,
bratranec a kamarád 

pan Jan PIETER
ze Záblatí. 

Tvou smrtí naše láska k Tobě, Honzíku,

nekončí. S velkou bolestí v srdci 

vzpomíná rodina, přátelé a známí.

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

28. dubna 

vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí

našeho drahého 

manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka 

pana Josefa BOBKA. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Mária, syn Jiří, 

vnuci Žaneta a Jiří a pravnuk Tomáš.

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

ten nikdy nezapomene.
9. dubna 

vzpomeneme 2. smut-

né výročí 

úmrtí manžela a otce

pana Petra KLÍMY.

�
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy 

nezapomene manželka Zdeňka, 

syn Roman, dcera Karin s rodinou.

11. dubna uplyne rok,

kdy nás navždy 

opustila

paní Anna
PINIOROVÁ. 

Maminka a babička,

vždy laskavá, milá, 

nenahraditelná.

�
S láskou vzpomínají 

dcera Anna s manželem, 

vnoučata Jakub a Kateřina.

Oznamujeme všem, 

že jsme se 6. dubna 

naposledy rozloučili 

s naším milovaným

manželem, tatínkem,

tchánem, dědečkem,

bratrem, švagrem 

a strýcem 

panem Josefem HESSEM
z Bohumína.

Za pozůstalé syn Karel s manželkou Irmou

a rodinou, manželka Helena s dcerami

Evou a Ivou s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.
15. dubna uplyne 

20 let, kdy nás navždy

opustil náš manžel, 

tatínek a dědeček 

pan 
František JASAŇ.

�
Zároveň 15. září vzpomeneme 

jeho nedožité 80 narozeniny.

Stále vzpomínají manželka, 

dcery a synové s rodinami.

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

8. dubna uplyne 

již 20 let, kdy nás 

navždy opustil 

pan Václav
KUBART.

�
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie

a syn Vladimír s manželkou a vnoučata.

Blahopřání - jubilea
19. dubna oslaví 

životní jubileum 

60. narozeniny 

paní Zdeňka
LAPČÍKOVÁ

z Bohumína.

Hodně štěstí, zdraví,

rodinné pohody 

a životního elánu přejí maminka, 

syn Zdeněk s manželkou Alenou, 

dcera Andrea s manželem Petrem,

vnučky Alena, Míša, 

vnuci Kuba a Ondra 

a také sestra Irena s manželem Jiřím.

Pěčonková Hildegarda * 1917 ze Záblatí

Krůl Zdeněk * 1931 z Bohumína

Brachaczek Bohuslav * 1921 z Bohumína

Hlinka Jaroslav * 1948 z Bohumína

Vavřín Vladimír * 1945 z Bohumína

Mojžíšková Božena * 1925 z Bohumína

Piechowiczová Anna * 1936 z Bohumína

Prokschová Justina * 1929 z Bohumína

Mendis Tachir * 1943 z Bohumína

Kyselková Ivana * 1965 z Bohumína

matrikářky

Naposledy jsme 
se rozloučili

Své ANO si řekli
Aladár Ma�o z Orlové 

a Kateřina Moleková z Karviné

Milan Padrtka a Karla Redzinová, 

oba z Ostravy

Jakub Sittek a Kateřina Heczková, 

oba z Bohumína

Stanislav Zajíček a Jitka Boguszová, 

oba z Bohumína

Jiří Smahel a Petra Vachtarčíková, 

oba z Bohumína (mat)

Informace o podmínkách inzerce 
ve společenské kronice Oka 

(vzpomínky, blahopřání) najdete na 
webových stránkách Bohumína:

www.mesto-bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/
městské noviny Oko.

OOKKOO

�

�
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REALITY
● Prodám zrekonstruova-

ný družstevní byt 2+1+šatna
na náměstí u kina. Cena 850
tis. Kč. ✆ 604 754 011

● Prodám dr. byt 2+1, 1.
patro, nízká zástavba, Čáslav-
ská ul. vedle polikliniky. Cena
dohodou. Tel.: 731 218 098.

● Prodám 2+1 v osobním
vlast., ulice Mírová, cena doho-
dou. Spěchá. ✆ 606 710 464.

● Prodám dr. byt 3+1, ul.
Tovární v Bohumíně, s balko-
nem, slunný, 9. p, v původním
stavu. Volný ihned. Cena 550
tis. Kč. ✆ 605 830 575.

● Prodám garáž v Drátov-
nách. Cena 80.000 Kč. ✆
608 173 445.

● Prodám parcelu na
Oravské Lesné. Zajistím pro-

ř á d k o v á  i n z e r c e

jekt, stavební dozor a povolení
na výstavbu chaty nebo RD. ✆
732 176 971.

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

● Koupím byt v Bohumíně,
stav nerozhoduje. ✆605 351 789.

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

● Pronájem bytů 1+1 a 2+1
– Nová Ves, nová okna. ✆
603 844 693.

● Pronajmu byt 2+1 s bal-
konem, ul. Mírová, nízká zá-
stavba. ✆ 732 601 761.

RŮZNÉ
● Daruji koňský hnůj, Zá-

blatí. ✆ 774 946 614.

● Koupím horní vrátka 
na kotel Emka. I použitá. ✆
737 188 708.

● Prodám aktivní antide-
kubitní matraci válcovou zn.
Dolphin. Používaná 1 týden,
původní cena 5.900 nyní
4.000 Kč. ✆ 737 089 505.

● Hledám vedoucí pobo-
ček distribučních center 
a spolupracovníky, kteří si
chtějí vydělat peníze. Email:
kapustovaaparter@seznam.cz,
✆ 725 872 966.

SLUŽBY
● Zpracuji mzdy a daň. evi-

denci (jednoduché účto). ✆
732 353 498.

● Stavební práce, rekon-
strukce interierů RD a bytů.
www.rekonstav-mk.webnode.cz
✆ 605 010 645.

● Pedikúra – nehtová mo-
deláž. Bohumín, Bezručova

300. Objednávky na ✆ 733
599 470.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-

berců, samonivelační stěrky,

renovace parket. Více na www.

dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Jednočlenná živá hudba
na svatby, narozeniny, večírky.

✆ 605 829 110, www.hudba-

bohumin.wz.cz.

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy. Musiolová, Bohu-

mín 3. ✆ 728 597 581.

● Autodoprava – výkopo-
vé práce, uhlí – koks – struska

– písek – štěrk, 4 až 15 t. ✆
737 186 023.

● NEPEČTE - NAPEČU
VÁM! Cukroví, dorty, po ce-

lý rok. Super kvalita i cena. 

✆ 737 856 868.

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

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

Kupón pro řádkovou inzerci 

a informace o podmínkách 

inzerce v Oku najdete na

www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské

noviny Oko.

OOKKOO

Společnost Jan Hefner -
P R O G R E S

se sídlem v Bohumíně 
nabízí 

strojní zemní 
a výkopové práce

včetně převozu zeminy
a manipulace 
s materiálem.

Tel.: 596 011 370
606 794 163

e-mail: holan.personal
@progres-hefner

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 %

■ Společenská inzerce 
(blahopřání, vzpomínky)

Rozměr: 60 x 64 mm
Cena bez foto: 180 Kč
Cena s foto: 300 Kč (foto se vrací)
Cena dvojité 400 Kč (2 fotografie,
plochy: dlouhý text)

TWARDZIK Lumír
klempířské práce ● pokrývačské práce ● nátěry

plechových střech ● opravy plochých střech.
Široký sortiment střešních krytin 

a izolačních materiálů včetně dodávky.

DŮCHODCŮM PRÁCE SE SLEVOU!

Tel. 596 544 588, 606 205 469
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 7. do 24. dubna

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

■ 16.4. od 8 do 16 hodin VELIKONOČNÍ JARMARK.
Ukázky lidové tvorby a řemesel, pletení pomlázek, díl-
nička, zdobení vajíček a 80 prodejních stánků. Náměstí
T. G. Masaryka a foyer kina. Program na str. 13.
DIVADLO
■ 10.4. v 10 hodin VELIKONOČNÍ POHÁDKA. Účinkuje
Divadýlko Mrak. Sál kina, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

VÝSTAVY
■ Do 29.4. NITKA K NITCE. Výtvory žáků ZUŠ Bohu-
mín. Galerie v 1. patře knihovny, vstup volný.
■ Do 29.4. SNÍMKY. Výstava ostravského fotografa
Petra Juřici. Galerie v 1. patře knihovny, vstup volný.
PŘEDNÁŠKY
■ 12.4. v 17 hodin CANISTERAPIE. Pozitivní působení
psa na zdraví člověka, přednáška. Přednášková míst-
nost, 30 Kč
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 7.4. v 16 hodin PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Program
pro prvňáčky s certifikáty čtenáře, dětské oddělení kni-
hovny Nový Bohumín.
■ 11. až 15.4. v 15 hodin (mimo středu) JEDE, JEDE

MAŠINKA. Čítárnička s pohádkami o mašinkách. Dět-
ské oddělení, vstup volný.
■ 14.4. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Triky s na-
fouknutým balonkem. Dětské oddělení, vstup volný.
■ 21.4. ve 13 hodin VAJÍČKO NEBO POMLÁZKA. Vý-
tvarná dílna - zdobení velikonočních vajíček. Dětské
oddělení knihovny, vstup volný.
■ 22.4. ve 13 hodin VZKAZY PLANETĚ ZEMI. Výtvarná
dílna na téma »Den Země«. Dětské oddělení, vstup volný.
■ 21. a 22.4. ve 13 hodin VÍTÁME SVÁTKY JARA. Výtvar-
ná dílna - zdobení velikonočních vajíček. 21.4. knihovna
Skřečoň, 22.4. knihovna Starý Bohumín, vstup volný.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 8.4. v 19 hodin ZELENÝ SRŠEŇ. Film USA 2011, ti-
tulky, 70 Kč.
■ 9. a 10.4. v 19 hodin BIUTIFUL. Film Španělsko, Me-
xiko 2010, titulky, přístupný od 15 let, 75 Kč.
■ 11.4. v 19 hodin JÁ TAKY. Film Španělsko 2009, titul-
ky, přístupný, 65 Kč (pro členy filmového klubu 55 Kč).
■ 13.4. v 9 hodin OBČANSKÝ PRŮKAZ. Film ČR 2010,
přístupný, 50 Kč.
■ 14. a 15.4. v 19 hodin NEVINNOST. Film ČR 2011,
přístupný, 70 Kč.
■ 16.4. v 10, 13 a 15 hodin HORTON. Animovaný film
USA 2008, dabing, 20 Kč.
■ 16. a 17.4. v 19 hodin CIZINEC. Film USA, Francie
2010, titulky, 75 Kč.
■ 17.4. v 10 hodin LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍ-
HO POUTNÍKA. Film Velká Británie 2010, dabing, 70 Kč.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

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

■ 9.4. od 16 hodin KLUBOVÁ ČAJKA. Tentokrát s be-
sedou »Je něco silnějšího než smrt?«.
■ Každé úterý v 15.30 hodin KLUBOŠ. Pro děti 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. 

SPORT

CYKLISTIKA
■ 9.4. v 9 hodin OSTRAVSKÝ ORLOJ. Akce seriálu
»Nebude-li pršet...« Sraz na náměstí T. G. Masaryka.
■ 10.4. v 9 hodin CESTOU NECESTOU aneb SKRYTÁ
ZÁKOUTÍ BOHUMÍNA. Akce seriálu »Nebude-li pr-
šet...« Sraz na náměstí T. G. Masaryka.
FOTBAL
■ 9.4. v 10 hodin FK BOHUMÍN -  SK STONAVA. Mlad-
ší žáci.
■ 9.4. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN -  SLAVOJ
PETŘVALD. Muži B, hřiště ve Vrbici.
■ 10.4. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN -  SK BESKYD
FRENŠTÁT p. R. Muži A.
■ 14.4. v 16 hodin FK BOHUMÍN -  SLÁVIA ORLOVÁ B.
Starší přípravka.
■ 24.4. v 13.45 hodin FK BOHUMÍN -  LOKOMOTIVA
SUCHDOL n. O. Dorost KS, skupina B.
■ 24.4. v 16 hodin FK BOHUMÍN -  SK DĚTMAROVICE.
Muži A. * Není-li uvedeno jinak, hrají se fotbalová ut-
kání na travnatém hřišti za parkem.
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.
■ ZUMBA GOLD. Každý pátek v 17 hodin ve velké tě-
locvičně 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. 

ZIMNÍ STADION

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

LETNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU
23.4. - 11.9. denně od 6 do 22 hodin: badminton, 
tenis, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal.

Objednávky ✆ 777 707 783.

■ 21. a 22.4. v 19 hodin 127 HODIN. Film USA, Velká
Británie 2010, titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 23.4. v 17 hodin a 24.4. v 10 hodin GULLIVEROVY
CESTY. Film USA 2010, dabing, 70 Kč.
■ 23. a 24.4. v 19 hodin OPRAVDOVÁ KURÁŽ. Film
USA 2010, titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

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

■ 11.4. ve 12.30 hodin PORADENSTVÍ. Pro ženy 
(nejen) na rodičovské dovolené při hledání zaměstnání
a před návratem do zaměstnání.
■ 18.4. v 15 hodin PÉČE O DĚTSKÝ CHRUP. Vzděláva-
cí seminář pro rodiče dětí do tří let věku.
■ 18.4. v 16.30 hodin UZLÍK. Setkání pro rodiny s dět-
mi se zdravotním problémem. Hostem bude odborný
pracovník z Rané péče.
■ 19.4. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ.
■ 20.4. SVÁTKY JARA. Dopolední program pro děti 
s jarní tématikou.

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

vilmaurbancikova@seznam.cz, ☎ 604 999 147

PRO DOSPĚLÉ
■ Každé pondělí a čtvrtek v 17 a 18 hodin PILATES.
■ Každou středu v 18 hodin TAI-ČI.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin PILATES PRO ŽENY –
SENIORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ Od 7.4. v 15 hodin AKVARELY. Výstava malíře Adolfa Pře-
liáše ze Skřečoně. Obrazy zachycují proměny Bohumína.
■ 8.4. v 17 hodin WORKSHOP IZRAELSKÝCH
LIDOVÝCH TANCŮ. 30 Kč.
■ 11. a 18.4. od 16 do 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH.
Kurz pod vedením Aničky Balcárkové. Vhodné i pro se-
niory a méně pohyblivé cvičence.
■ 15.4. v 18 hodin OD BACHA AŽ PO MOZARTA. Vy-
stoupení profesorky operního zpěvu Niny Krioutchkové
a jejích studentů.
■ 16.4. v 9 hodin VELIKONOČNÍ TRADICE. Tvůrčí díl-
na s velikonoční tématikou.

OSTATNÍ AKCE

■ 7., 14. a 21.4. v 18 hodin VEČERY NAD BIBLÍ. Církev
adventistů sedmého dne, Mírová ulice.
■ 12.4. a 14.4. v 7.30 hodin HELFŠTÝN - VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ. Zájezd Senior klubu, sraz u radnice.
■ 18.4. v 16.30 hodin VELIKONOČNÍ KONCERT. Kon-
certní sál ZUŠ.
■ 21.4. v 17.hodin SEDEROVÁ VEČEŘE. Povídání o ži-
dovských kořenech křesťanských Velikonoc. Křesťan-
ský sbor Bohumín, Družstevní 767, ✆ 596 014 113. 
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Proč se spoléhat na nabídku butiků? Studenti Gymnázia
Františka Živného se vydali vlastní cestou. Obyčejná
trička si nápaditě upravili k obrazu
svému. Mladí výtvarníci si dali do-
staveníčko v Salonu Maryška. Pod
jejich rukama vznikly originální
módní kusy. Workshop proběhl
v rámci aktivit mládežnického
Klubu U Létající ryby.

Při zkrášlování triček mohli studenti
popustit uzdu fantazii. Jejich rodiče 

museli kdysi improvizovat a nápisy na
trika stříkat autolakýrnickými spreji.
Dnes jsou k dostání speciální barvy.

Foto: Pavel Čempěl

jsem volila jednoduché techniky, aby si je
studenti mohli zkoušet i doma,« prozradi-
la výtvarnice Eliška Václavíková. 

Workshopu se zúčastnilo dvanáct
studentů ze sekundy gymnázia. Někte-
ří si trička vyzdobili nápisy, jiní různými

ornamenty nebo třeba podobiznami.
»Jsem překvapená, jaké se dají s texti-
lem dělat zajímavé věci. Takové tričko
bych v obchodě nekoupila. Je to můj
nápad, moje výroba, takže si ho ráda
obléknu,« řekla třináctiletá Kristý-
na Murgašová.

Lukáš KANIA

Móda podle vlastního gusta

K tomu, aby se obyčejné tričko
změnilo v nápaditý módní dopl-
něk, stačilo pár barev na textil,
šablony a hlavně fantazie. »Pro
šablony jsem zvolila pevnější, pří-
padně samolepící papír. Stačilo si jen
vyřezat libovolný vzor, přiložit na
tričko a přetřít barvou. Záměrně

Aktuální čísla popisná, Rafinérský lesík,
dopravní hřiště i nové náměstí Svatého
Floriána v Kopytově, kompletní
trasa dálnice se sjezdy, nájezdy a ob-
chvatem, vodácká cesta na Odře i plá-
novaná stezka v meandrech. To vše 
a mnohem víc najdou lidé v nové ak-
tualizované mapě Bohumína. Město
ji vydalo přesně po čtyřech letech 
a zaplatilo za ni přes 25 tisíc korun.
V textové části mapy se nachází
nové fotografie zajímavých míst, a to
především kulturních památek. Ne-
chybí ani aktuální kontakty, napří-
klad na ubytování, anebo podrobné
informace o cyklotrasách i cyklostez-
kách v Bohumíně. Mapa vyšla v ná-
kladu 1 600 kusů. K mání je v radnič-
ním infocentru za 20 korun. (balu)

K mání je nová mapa 

Nových map Bohumína je pro zájemce dost, 
kurýr se při jejich doručení pěkně zapotil. F

o
to

: 
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Pozvání na 
velikonoční jarmark

Na náměstí T. G. Masa-
ryka a ve foyer kina pro-
běhne 16. dubna od 8 do
16 hodin velikonoční jar-
mark. Uvidíte ukázky li-
dové tvorby a řemesel, ple-
tení pomlázek, zdobení va-
jíček. Čeká vás 80 prodej-
ních stánků, v 9.05 a 10.30
hodin vystoupení harmo-
nikáře Edy Rakuse, které-
ho v 9.30 a 11.00 hodin
vystřídá historická kapela
Calata. Třemi vstupy - ve
13, 13.45 a 15.15 hodin - se
představí dechový orchestr
ŽDB Group a dvakrát vy-
stoupí taneční soubor Kotár
- ve 13.30 a 14.15 hodin. Na
děti čeká ve 14.30 hodin
pohádka v kině K3. (red)


