
Místo rekon-
strukce přijde de-
molice. Osud dvou
donedávna nejza-
chovalejších domů
v ulici Petra Cingra
je zpečetěn. Projekt
soukromé developer-
ské firmy na přestavbu
byl sice chvályhodný, jenže
ustrnul na pouhé myšlence 
a několika nákresech. 

Téměř tři roky na baráky 
nikdo ani nesáhl, ovšem to se 
letos změní. Do kolonie ale ne-

najedou čety stavební, nýbrž de-
moliční, a domy půjdou k zemi.

Kauza, která se táhla od ro-
ku 2008, dospěla nyní k defi-
nitivnímu rozuzlení. Zastupi-
telé schválili mimosoudní vy-
rovnání s firmou Orchid Rea-
lity a obě strany »šly od sebe«.
»Firmě vrátíme část zaplacené
kupní ceny ve výši 760 tisíc, oni
po nás nebudou požadovat uhra-
zení nákladů, které vložili do pří-
pravy projektu,« vysvětlila okol-
nosti dohody vedoucí majet-
kového odboru Eva Drdová.

(Dokončení na str. 4)

Kraslice, vůně medovi-
ny, pletení pomlázek 

i živá zvířátka. Ryze jarní sym-
boly a tradice vítaly 16. dubna pří-
chozí na náměstí T. G. Masaryka. Kvůli
tradičnímu velikonočnímu jarmarku tu
vyrostla dřevěná vesnička, kterou »za-
bydlelo« osmdesát prodejců a řemeslní-
ků. To vše pod organizátorskou taktovku
městské agentury K3 Bohumín.

Rekonstrukci věžáků 
dokončí jiná firma Str. 3

Rodina držitelů sošek
Amosů se opět rozrostla 
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5. května,
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27. dubna 

Téměř pět milionů na sport,
kulturu a koníčky Str. 7

Strom zranil dřevorubce
a zničil auto strážníků

Str. 9

Král uvedl prvňáčky 
do říše knih  Str. 11

Na černých skládkách
skončily tuny odpadků

Str. 12
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vychází 21. dubna

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

kus či ostravské Divadlo Smíšek. O hu-
dební kulisu se postarala dívčí kapela 
Calata, Dechový orchestr ŽDB Group ne-
bo taneční soubor Kotár ze Vsetína. 

Nejmenší návštěvníci u fontány obdivo-
vali zvířátka z ostravské ZOO i živá kuřátka,
králíky a holuby ve foyer kina. V kině fun-
govala i speciální dílnička, kde si děti moh-
ly vyrobit velikonoční přáníčka, ozdoby ne-
bo namalovat velikonoční vajíčko. (balu)

»Jarmarkem jsme chtěli oslavit příchod jara
a blížících se Velikonoc, proto jsme opět při-
pravili aranžmá v lidovém stylu. Kromě plete-
ní pomlázek a malování kraslic se lidé mohli
těšit na ukázky malby na textil a dřevo, drhá-
ní, anebo aranžování věnců,« uvedla vedou-
cí kultury a kina K3 Radana Vozňáková.

Jarmark bez muziky? To by nebylo ono. 
Z jeviště bavil zástupy Bohumíňáků míst-
ní harmonikář a lidový vypravěč Eda Ra-

Svého času patřily domy číslo 315 a 316 v kolonii Petra Cingra k nejza-
chovalejším. Bez údržby však zchátraly. Foto: Pavel Čempěl

Projekt zůstal na papíře, domy přijdou zbourat

Foto: Pavel Čempěl

Oáza jarních lidových tradic a folklóru
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Gurmán, který se rád podívá do světa
Milovník dobrého jídla, knih a cesto-

vání. Jiří Knot (48) vystudoval Vysokou
školu chemicko-technologickou v Par-
dubicích, ale čisté chemii se prakticky
nikdy nevěnoval. Svého času vedl bohu-
mínský Rockwool, nyní působí v Hut-
ním projektu ve Frýdku-Místku. Jako
nestraník je už druhé období členem
zastupitelstva a zajímá se paradoxně 
o témata, která nejsou ve velké oblibě.
Třeba o územní plán.

Jste mimo jiné předsedou komise pro územní
rozvoj. Čím to, že vás láká právě tato oblast?

Nerad se »nimrám« v detailech, zajímá
mě strategie, velké celky. Oblasti územní-
ho plánu nejsou příliš populární, protože
je to složitá problematika a chce to znát
souvislosti. To mě baví. Vědět, co se kde
děje, a že nějak mohu přispět svou tro-
chou do mlýna.

Není v tomto případě nevýhodou, že pracujete
mimo Bohumín?

Trochu ano, ale mám v rodině spoustu
žen, které mě o dění ve městě pravidelně
informují. Dalšími informacemi mě záso-
bují naši sokolové. Manželka je aktivní
členkou Sokola Záblatí a zprostředkovaně
se v něm také angažuji. Pro nás, záblatské,
je to téměř »povinné«.

Ano, záblatští sokolové jsou pojmem. 
Jak se obecně díváte na společenský život 
a sousedské vztahy?

Každá vesnice, nebo chcete-li městská
část, by měla mít svou komunitu. Je hez-
ké, když sousedé drží pospolu. Te� se všu-
de staví spousta domů, ale jejich obyvatelé
nemají k městu velký vztah. Jsou často 
odjinud, povětšinou se do dění v místě

bydliště moc nezapojují. To je podle mne
škoda.

Vy jste byl svým způsobem v podobné situaci.
Ač rodilý Bohumíňák, dlouho jste tady nežil,
a přesto jste znovu »zapadl«.

Ano, po studiích jsem se odstěhoval do
Ostravy a do Bohumína jsem se vrátil až
po devatenácti letech. Jak říkám, člověk
by neměl sedět zavřený doma a stranit se
okolí.

Kromě už zmíněných aktivit, co vás zajímá?
Baví mě cestování. Te� si ho užiju po-

žehnaně při služebních cestách do Indie,
kde jsme získali zakázku. Poznávat cizí
kraje a kultury je velmi poučné a všem
bych to doporučil, zejména mladým. Věci,
ze kterých u nás děláme problém, nám při
pohledu na život jinde přijdou jako mali-
cherné.

V tomto ohledu se vaše záliba ideálně skloubila
s prací. A co ryze domácí koníčky?

Čtu detektivky a sci-fi, zajímám se o his-
torii druhé světové války. Také jsem mi-
lovníkem dobrého vína a jídla. A určitě to
nemusí být nóbl speciality. I tlačenka 
z pergamenu, pokud je opravdu dobrá, do-
káže potěšit chu�ové pohárky.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

Foto: Štefan Špic

Kladete si otázku, proč by
jedinci, kteří jsou fyzicky zdra-
ví, a přesto dlouho nikdy ne-
pracují, šli najednou dobro-
volně a zadarmo uklízet ulice?
Ano, za službu plat nedosta-
nou, ale jisté finanční výhody
z toho plynou.

Zjednodušeně řečeno, po-
kud tito lidé pobírají dávku 
v hmotné nouzi »příspěvek na
živobytí«, ta se jim po půl roce
snižuje. U samostatně žijící 
osoby, která je zcela bez příj-
mů, činí snížení o více než tisíc
korun měsíčně. Nezaměstna-
ný ale dostane šanci, aby si
svůj »standard« udržel - právě

díky veřejné službě. Když mě-
síčně odpracuje dvacet hodin,
dostane státní příspěvek celý,
když bude pro město pracovat
třicet a více hodin, příspěvek

se mu dokonce o něco zvýší.
Tak praví zákon, ovšem je čistě
na rozhodnutí měst, kterou 
z variant nabídnou. V Bohu-
míně proto bude fungovat jen
možnost třicetihodinová.

»Evidujeme téměř dvě stovky
občanů, kteří tyto podmínky
splňují. Veřejná služba je ale do-
brovolná a ne všichni o ni stojí.

Veřejná služba: dobrovolná a bezplatná

k  v ě c i

Spektrum obecních pracovníků z řad nezaměstnaných se
rozrůstá. Město kromě veřejně prospěšných prací (VPP) zavá-
dí nově i veřejnou službu (VS). Přestože se názvem příliš neli-
ší, princip je podstatně jiný. Zatímco lidé v rámci VPP pracují
na standardní smlouvu a pobírají mzdu, VS je dobrovolná 
a především bezplatná.

Zájem předběžně projevilo asi se-
dmdesát lidí,« sdělil vedoucí so-
ciálního odboru Daniel Ucháč.

Aby si případní zájemci »bo-
nus« v podobě zachování či
mírného zvýšení příspěvku na
živobytí udrželi, budou muset
službu vykonávat každý měsíc.
Podmínkou také bude, že 
oněch třicet hodin musí 
odpracovat během jednoho
týdne.

Pavel ČEMPĚL

k r á t c e

Zamořený potok
Záhadný ekologický případ

řešil v sobotu 9. dubna bo-
humínský vodoprávní úřad
a Česká inspekce životního
prostředí (ČIŽP) v Rych-
valdu.

V potoce u křižovatky Or-
lovské a Klempířské ulice se
objevila zakalená světlá kapa-
lina. Pracovníci odebrali vzor-
ky, ale zdroj znečištění se do
setmění nepodařilo odhalit.
Když se na místo vypravili
druhého dne, po podivné látce
už v potoce nebylo ani stopy.
»Podstatné je, že to s největší
pravděpodobností nebyly ropné
látky,« uvedla vedoucí bohu-
mínského odboru životního
prostředí Věra Niklová. Ode-
brané vzorky nyní vyhodnocu-
je Povodí Odry a případem se
dále zabývá také ČIŽP. (red)

Foto: Lucie Balcarová



▲ Stavbaři už začali se zpevňováním železničního svršku na trati do Polska. Ti také regulují
dopravu na přejezdu u bývalé Rybeny. Omezení potrvají do června. Foto: Pavel Čempěl

omezovat ply-
nulost automo-

bilového provozu.
Ve dvou případech, 27. dubna
a 24. května, dojde i na půl-
denní uzávěru celého přejezdu
a doprava bude odkláněna ob-

jízdnou trasou přes ulici Drá-
tovenskou a Jateční. 

Vytěžený materiál ze stavby
se bude vozit převážně po ulici
Ostravské a Drátovenské k vy-
pařovací stanici v Pudlově,
kde bude nakládán na želez-

niční vozy. Menší část materi-
álu, kterou nelze převážet po
železnici, bude směřovat z pře-
kladiště ve Vrbici po Lounské
ulici.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

V rámci oprav povodňo-
vých škod probíhá od dubna
do června úprava kolejové-
ho svršku na dvoukolejné že-
lezniční trati do Polska. 
Opravuje se úsek od ulice
Na Chalupách po železniční
přejezd u bývalé Rybeny 
v Ostravské ulici. Firma Euro-
via zde zpevní trať, aby v bu-
doucnu vydržela eventuální
přívaly dešťových srážek.

Nákladní vozy, které budou
pendlovat na

stavbu,
budou couvat a poté vyjíždět
právě v místě železničního pře-
jezdu. To zde bude chvílemi 

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

Dopravní omezení na železničním přejezdu 

Rekonstrukci věžáků dokončí jiná firma

▲
 

Konečně zkolaudováno. V půli dub-
na byla dokončena rekonstrukce jedno-
ho z domů v Mírové ulici, ale kolaudací
projekt regenerace věžáků zdaleka ne-
končí. Na druhém domě jsou stále ne-
dodělky a městu došla trpělivost. Se sta-
vební firmou, která nebyla s to práce
dokončit ani pět měsíců po vypršení
termínu, ukončilo smlouvu.

Zateplení fasády a střechy, výměna té-
měř dvou set oken a více než padesáti bal-
konových stěn. To je projekt »Mírová 1015
a 1016« za dvacet milionů. Nemalé inves-
tice jsou znát a domy te� vypadají oprav-
du k světu. Jenže jejich proměna se rodila
v křeči a na finální zvolání »hotovo« si ješ-
tě chvíli počkáme.

Kolaudace se ne jeden, ale oba domy
měly dočkat už v listopadu. Za každý
»prošvihnutý« měsíc proto město vyměři-
lo firmě penále, a nemalé. Ovšem ani tyto
sankce paradoxně nepřiměly stavebníky 
k urychlení prací a zbývalo jediné - vypo-
vědět smlouvu. »U domu číslo 1015 je třeba
dokončit obložení vstupu a podhledu. Hotov

ještě není kousek střechy a jeho oplechování,«
potvrdila vedoucí odboru rozvoje a inves-
tic Jitka Ptošková. Dodala, že na tyto dílčí
práce bude vyhlášeno dodatečné výběrové
řízení a dokončí je tedy někdo jiný.

Vzhledem k dosavadním potížím pů-
vodních stavebníků při rekonstrukci vy-

vstává otázka eventuálních reklamací. Pro
případ, že by se jich firma nedokázala
zhostit, třeba z existenčních důvodů, počí-
tá se pro tyto účely s penězi z vyměřeného
penále. Město ho totiž prozíravě započítá-
valo průběžně do faktur, takže už ho nebu-
de nutné vymáhat. Pavel ČEMPĚL

Věžák v Mírové ulici 1015 má po rekonstrukci řadu nedodělků. Foto: Pavel Čempěl

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ
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I Byt 1+1, v ulici Tyršova
812, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 40,26 m2, celková
plocha bytu 40,26 m2. Prohlíd-
ka 27.4. v 16.15 - 16.30 hodin 
a 28.4. v 8 - 8.15 hodin. Licita-
ce se koná 2.5. v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Masaryko-
va 287, číslo bytu 4, katego-

rie I., 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 41,95 m2,
celková plocha bytu 45,10 m2.
Prohlídka 27.4. v 15.30 - 15.45
hodin a 28.4. 8.45 - 9 hodin.
Licitace se koná 2.5. v 16.15
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 1079, číslo bytu 13, kate-

gorie I., 5. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 58,95 m2,
celková plocha bytu 61,20 m2.
Prohlídka 26.4. v 8 - 8.15 ho-
din a 27.4. 15 - 15.15 hodin.
Licitace se koná 2.5. v 16.30
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
808, číslo bytu 5, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,10 m2, cel-
ková plocha bytu 56,10 m2.
Prohlídka 28.4. v 9 - 9.15 ho-
din. Licitace se koná 2.5. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Jateční
1154, číslo bytu 12, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2,
celková plocha bytu 51,49 m2.
Prohlídka 28.4. v 9.30 - 9.45
hodin a 2.5. v 16.30 - 16.45
hodin. Licitace se koná 4.5. 
v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čáslavská
989, číslo bytu 10, kategorie

I., 4. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,70 m2, cel-
ková plocha bytu 59,34 m2.
Prohlídka 27.4. v 16.45 - 17
hodin a 28.5. v 7.45 - 8 hodin.
Licitace se koná 4.5. v 16.15
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Budova-
telská 305, číslo bytu 4, ka-

tegorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 51,35 m2,

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

Připravované licitace městských bytů
celková plocha bytu 51,35 m2.
Prohlídka 2.5. v 16.45 - 17 ho-
din a 3.5. v 9 - 9.15 hodin. Li-
citace se koná 4.5. v 16.30 ho-
din.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 2, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,62 m2,
celková plocha bytu 59,62 m2.
Prohlídka 2.5. v 14.30 - 14.45
hodin a 3.5. v 8.30 - 8.45 
hodin. Licitace se koná 4.5. 
v 16.45 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Alešova
1070, číslo bytu 42, katego-

rie I., 8. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,04 m2,
celková plocha bytu 29,62 m2.
Prohlídka 4.5. v 16.45 - 17 ho-
din a 5.5. v 10.15 - 10.30 
hodin. Licitace se koná 9.5. 
v 15.30 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Komen-
ského 1151, číslo bytu 14,

kategorie I., 5. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 38 m2,
celková plocha bytu 38,60 m2.
Prohlídka 4.5. v 16.15 - 16.30
hodin a 5.5. 9.45 - 10 hodin.
Licitace se koná 9.5. v 15.45
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Student-
ská 686, číslo bytu 2, kate-

gorie II., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 66,14 m2,
celková plocha bytu 67,89 m2.

Prohlídka 3.5. v 8 - 8.15 hodin
a 4.5. v 15 - 15.15 hodin. Lici-
tace se koná 9.5. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 60,58 m2,
celková plocha bytu 60,58 m2.
Prohlídka 4.5. v 15.15 - 15.30
hodin a 5.5. 8 - 8.15 hodin. Lici-
tace se koná 9.5. v 16.15 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 39, katego-

rie I., 8. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 3.5. v 8.15 - 8.30
hodin a 4.5. 16.30 - 16.45 
hodin. Licitace se koná 9.5. 
v 16.30 hodin.

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

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 48,10 m2, cel-
ková plocha bytu 52,10 m2.
Prohlídka 5.5. v 9 - 9.15 
hodin. Licitace se koná 9.5. 
v 16.45 hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

(Dokončení ze str. 1)
Městu tedy už nic nebrání,

aby se zchátralými nemovi-
tostmi naložilo po svém. Ještě
loni na podzim to přitom vy-
padalo, že neš�astný případ
skončí u soudu… 

Ale vra�me se na začátek.
Firma domy vylicitovala v roce
2008 a podle standardního
postupu uhradila pouze část
ceny s tím, že po dobu rekon-
strukce bude mít nemovitosti
jen v nájmu. Tato »pojistka«
byla nakonec klíčová. Firma
nedodržela původně dohod-
nutý termín zahájení stavby 
v srpnu 2009, ani náhradní 

Projekt zůstal na papíře,
domy přijdou zbourat

v květnu 2010. Po pokutách,
které jí město vyměřilo, přišlo
na řadu odstoupení od smlou-
vy. Firma jej ale neakceptovala
s odkazem na »skryté vady«
domů a začalo několik měsíců
tahanic.

Nyní je období nejistoty 
u konce a případ skončil smí-
rem. To ale nic nemění na fak-
tu, že budovy už nejde zachrá-
nit. Firma na ně tři roky ani
nesáhla, a tak je vandalové vy-
rabovali a jednou i zapálili.
Ještě letos budou domy číslo
315 a 316 srovnány se zemí,
podobně jako další dva vybyd-
lené objekty v téže ulici.

Pavel ČEMPĚL

■ Lup ze železnice vrátili Tro-
jice s nenechavými prsty se ve
středu 15. března před obědem
vydala na lup do areálu Čes-
kých drah. Vyhlédla si kovový
materiál. Z kořisti se však chma-
táci neradovali příliš dlouho.
Zadrželi je strážníci, a tak se
domů vraceli s prázdnou a s blo-
kovými pokutami v kapsách.
Uloupené věci  museli pober-
tové vrátit majiteli.

■ S dvoukoláky nedojeli Dal-
ší trojici zadrželi strážníci v pá-
tek 18. března v Rychvaldě. Že
nešlo o žádné svatoušky, bylo
mužům zákona hned jasné
podle dvoukoláků, které muži
tlačili před sebou. Ty se prohý-
baly pod tíhou kovového lupu.
Ten lapkové odvezli z jedné 
rychvaldské zahrady. 

Volejte městskou policii ✆ 156, 596 092

■ Kradl trubky ze statku Jiné-
ho pobertu přistihli strážníci
ve čtvrtek 24. března v Lidické
ulici. Na vozíku převážel kovo-
vé trubky. Nebyly ovšem jeho,
»vypůjčil« si je ze statku ve 
Skřečoni v Rychvaldské ulici.

■ Staré pneumatiky vyhodili
u jezera Povedené ptáčky, kte-
ří se zbavovali starých pneuma-
tik tak, že je vyhodili u Vrbic-
kého jezera, se podařilo v úterý
22. března vypátrat bohumín-
ským strážníkům. Díky míst-
ním detektivním obyvatelům,
kteří si všimli podezřelé dvojice
se psem a olomouckou SPZ na
automobilu, nemine hříšníky
za jejich »ekologické« počínání
tučná pokuta. Majitele se totiž
podařilo dohledat a případ už
řeší přestupková komise.



systému. Do-
dává čidla,
vysílače a  za-
jiš�uje větši-
nou i servis.

Systém
prošel za lé-
ta provozu
řadou mo-
dernizací a dnes hlídají objek-
ty moderní bezdrátová čidla
propojená s centrálním počí-
tačem. V případě vloupání se
na služebně strážníků spustí a-
larm v reálném čase. Do pat-
nácti sekund se na počítači zo-
brazí půdorys napadené budo-
vy s přesně označenými čidly,
která zachytila pohyb vetřelce.
To už na místo vyráží hlídka 
s instrukcemi, ve které části
budovy se narušitel právě na-
chází. »Většinou pachatele zadr-
žíme ještě v objektu. Kdyby stihl
utéct, pomůže nám ho vysledovat
kamerový systém v ulicích,« do-
dal Honysz.

Jen jednou se v minulosti
stalo, že se pachatelům poda-
řilo i s lupem uniknout. Podle
kriminalistů to byl ale sehraný
profesionální gang, jehož čle-
nové měli rozdělené úkoly 
s časovým limitem. Přestože
hlídka dorazila k napadené 
elektroprodejně za padesát vte-
řin, zločinci už byli v prachu.

Pavel ČEMPĚL
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Maják městské policie

156, 731 130 666 Volejte městskou polici i  ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666 

rody. Za své počínání si vy-
sloužil nejen pokutu, ale také
úklid odpadků. 

■ Zlákaly je kanály Strážníci
nikdy nespí. Pracují i mimo
službu. Jeden z nich totiž upo-
zornil v úterý 29. března kole-
gy na chybějící kanálové po-
klopy v Nerudově ulici. Nad
nenechavci, kteří je ukradli,
spadla klec v místní sběrně.

■ Za černou skládku pokuta
O pár dní později městští poli-

cisté zadrželi dalšího »milov-

níka« životního prostředí, ten-

tokrát v Pudlově. Domovní

odpad lenivec vyhodil do pří-

Strážníci je chytili, když se
snažili svůj lup zpeněžit. Liti-
nová víka se tak vrátila zpět na
otevřené kanály. 

■ Traverzy si zloději nestihli
odnést Přes metr dlouhé tra-

verzy se pokoušela v úterý 29.
března odvézt ze zahrady 
v Žižkově ulici naproti místní
základní umělecké škole dvoji-
ce pobertů. Z lupu však přes
vynaložené úsilí nakonec nic
nebylo. Strážník v civilu byl
rychlejší a na chmatáky přivo-
lal kolegy. Pachatele muži zá-
kona zadrželi a kořist museli
zlodějíčci vrátit majiteli. 

Citlivým čidlům zloději neuniknou
Od roku 1992, kdy bohu-

mínská městská policie za-
hájila nepřetržitý provoz, má
také nepostradatelného »tech-
nického pomocníka«. Je jím
pult centralizované ochrany
(PCO), který střeží vybrané
objekty ve městě. Dnes jsou
na něj napojeny všechny dů-
ležité budovy - školy, knihov-
ny, zdravotnická zařízení,
prodejny i komerční objekty.

Do doby, než byl v Bohumí-
ně PCO zřízen, brali poberto-
vé útokem zejména školy. Krá-
deže tady byly na denním po-
řádku. Po zavedení technické
ochrany se zloději ze »setrvač-
nosti« do škol ještě chvíli do-
bývali. »Než si uvědomili, že jsou
chráněny, dopadli jsme šestnáct
pachatelů,« potvrdil zástupce
ředitele městské policie Ro-
man Honysz.

V současné době je na počí-
tač městské policie napojeno
pětasedmdesát budov. Bohu-
mínští strážníci navíc vyjíždějí
k dalším třinácti objektům, které
střeží PCO soukromých agentur.
»V případě poplachu nám zavolají.
My budovu prověříme a zpětně jim
podáme zprávu o situaci,« vysvět-
lil Honysz. Dodal, že majitelé
objektů ovšem musí mít v prv-
ní řadě uzavřenu smlouvu se
specializovanou firmou, která
se stará o technickou stránku

Počítač PCO je umístěn na dozorčím stanovišti městské policie, kde 
Ivo Uherek sloužil už v roce 1998. A slouží tu i dnes.

Foto: Pavel Čempěl

■ Plot »sběrači kovů« neroze-
brali  Další povedená dvojice
řádila ve Skřečoni. V Úvozní
ulici si vyhlédla plot a pustila
se do jeho rozebírání. Strážní-
ci však zloděje lapili a tři pole
ukradeného oplocení se vráti-
la na původní místo.

■ Křehká žena strážníky ne-
oblafla Zdání klame. Lup na
dvoukoláku nepřevážejí jen sil-
ní muži, ale i křehké ženy. Plný
vozík okapů, oplechování z ro-
dinných domů a dalšího železa,
ukradeného z opuštěných do-
mů za areálem Rockwoolu,
vezla do sběrny 58letá křehká
žena. Strážníky však neoblafla.
Zadrželi ji a případ předali re-
publikovým kolegům.

■ Našli muže i Octavii Na
konci března zadrželi strážníci

celostátně hledaného muže.
Promenádoval se po ulici Čs.
armády v centru Bohumína.
Další zářez na pažbě mají
strážníci za hledanou Škodu
Octavii. Tu našli v Rychvaldě
ve Středové ulici. 

■ Vloupal se do zahradní
chatky Ani to, že kradl pod
rouškou tmy, chmatákovi ne-
pomohlo. V pondělí 2. dubna
šmejdil v jedné ze zahradních
chatek v Budovatelské ulici.
Strážníci však dostali o pode-
zřelém počínání echo od míst-
ních obyvatel. Zloděj tam pře-
střihl plot a rozbil okénko 
u chatky. Utéct však nestihl.
Strážníci prchajícího lupiče
zadrželi v sousední zahradě 
a předali jej republikovým po-
licistům. (balu)



Bohumínský Amos, který
je obdobou celostátní učitel-
ské ankety, dospěl do desáté-
ho ročníku. Rada města, na
doporučení odboru školství,
kultury a sportu a komise
pro výchovu a vzdělávání, 
ocenila osobnosti z řad pra-
covníků školských organiza-
cí. Letošní Amos 2011 byl vě-
nován mateřským školám.

»Na školství klademe obrovský
důraz. Snažíme se podporovat
všechny programy, které mohou
vylepšit stav našich školských za-

řízení i zvýšit kva-
litu výuky, a vnímá-
me pozitivní zpětnou
vazbu od pedagogů i nepeda-
gogů. Předání těchto ocenění je
malým kamínkem z mozaiky per-
fektní vzájemné provázanosti,«
řekl místostarosta Igor Bruzl.

V jubilejním desátém roční-
ku bohumínské ankety se oce-
nění dočkaly Dana Šímová
(MŠ Na Pískách), Pavlína Ko-
lošová a Květoslava Černoto-
vá (MŠ Rafinérský lesík), Ha-
na Janečková (MŠ Fitškolka),
Eva Bučková (MŠ Starý Bo-

humín), Marce-
la Dendisová (MŠ

Smetanova), Hana
Wrožynová (MŠ Čáslav-

ská), Jana Friedlová (MŠ Skře-
čoň), Jitka Mrázková (MŠ Ne-
rudova), Monika Osifová
(SMŠ Bambino), Šárka Marti-
níková (SMŠ Tovární), Marie
Seitlová (Stacionář Salome).

Kromě pracovnic mateřinek
převzali 12. dubna v kině K3 
ocenění také čtyři pedagogové,
kterým se dostalo uznání za
dlouholetou práci v bohumín-
ském školství. Jaroslava Krö-

merová deset let vedla stacio-
nář Salome a podílela se na
rozvoji speciálního školství 
v Bohumíně. Učitel Gymnázia
Františka Živného Vladimír
Bittner je své škole věrný už 39
let a stále se obětavě angažuje
v oblasti sportu. Roky poctivé
práce ocenila rada města také
u dvou kantorek, které se od-
chodem do důchodu se svou
profesí loučí. Jsou jimi zástup-
kyně ředitelky Střední školy
Bohumín Halina Stiborová 
a ředitelka domu dětí a mláde-
že Halina Arendášová. (red)

Halina Arendášová, ředitelka Domu dětí a mládeže
Fontána, přebírá ocenění z rukou starosty Petra Víchy.
Letos odchází do důchodu a se svou profesí se loučí.

V pamětní knize letos přibyly podpisy oceněných 
pracovnic mateřských škol. Keramické sošky Amosů
vyrobily děti ze ZŠ Čs. armády. Foto: Pavel Čempěl 
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píšete  nám

Rodina držitelů Amosů se rozrostla

Bára našla nový domov

Štěstí mě neopustilo ani poté. 
V útulku jsem našla dočasný do-
mov, kde o mě bylo dobře posta-
ráno, a ve velmi krátké době se
mě ujala paní, u které bydlím do-
dnes.

Na psí útulek vzpomínám jako
na zařízení, kde mi byla poskyt-
nuta veškerá potřebná péče a lás-
ka ošetřovatelů. Ani ta však ne-
může nahradit lásku svého páníč-
ka a opravdový domov, který ny-
ní už třetí rok mám. Já jsem měla
štěstí, že jsem našla krásný do-

mov, a že za péči, která je mi 
věnována, mohu splácet svou od-
daností. Pamatuji si však na pej-
sky, kteří zatím takové štěstí ne-
měli a stále čekají v útulku na
svého pána.

Moje hodná panička se roz-
hodla, že těmto chlupáčům daru-
je psí hračky, ze kterých jsem sa-
ma už vyrostla a které si pejsci ve
výbězích určitě užijí.

■ ■ ■

Majitelce fenky Báry patří
náš dík, stejně jako všem, kteří

na čtyřnohé osamocené kama-
rády myslí. A přestože si je ne-
mohou pořídit domů, alespoň
je provedou na procházce, ne-
bo jim zpestří jídelníček paml-
sky či jim přinesou deky pro
zimní období.

Eva LISZOKOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Jmenuji se Bára, jsem fenka, kříženka německého ovčáka. Osud
ke mně nebyl zprvu velmi laskavý. Jako štěně jsem byla vhozena
do kontejneru na smetí. Naštěstí můj nářek uslyšeli dobří lidé, kte-
ří mě zachránili a zanesli do psího útulku. Tam se mě ujala doktor-
ka Šárka Přibylová a správce Břetislav Grabowski.

Školáci obdivovali
hasiče

Ve středu 30. března pro
nás, děti základní a mateřské
školy v Záblatí, připravili zdej-
ší hasiči velkolepou podíva-
nou. Předvedli nám záchranu
osob z hořícího domu i nabou-
raného auta. Velmi názorně
nám ukázali také simulaci sra-
žení člověka autem. Naštěstí
se nikomu nic nestalo, scénka
byla nacvičená. Na závěr jsme
si mohli všechna auta i sanitku
prohlédnout a vyzkoušet si
práci s hadicí. Dopoledne se
nám moc líbilo a všem hasi-
čům děkujeme.

Šárka LEDVOŇOVÁ, 
žákyně 5. třídy
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Teplotu snímají už tři roky přesná čidla 
Už tři roky mají občané Bohumína přehled o přesné ven-

kovní teplotě. Zjistí ji na webových stránkách města, nebo se ji
prostřednictvím služby E-info dozvědí z emailů či SMS zpráv.
To vše díky radničnímu systému elektronických teploměrů.

Elektronický termometr snímá venkovní teplotu v pravidel-
ných pětiminutových intervalech. Jeden je umístěn na budově
městského úřadu, na stinném místě ve dvoumetrové výšce. Aktu-
alizované výsledky měření se ve formě číselných hodnot a grafů
zobrazují na internetových stránkách města. 

Díky tomuto pravidelnému měření můžeme například vysledo-
vat, že nejnižší teplotu v centru Nového Bohumína, -18,4 °C,  za-
znamenaly přístroje 27. ledna 2010 v 5.15 hodin. Nejvíce se pro
změnu lidé na stejném místě zapotili 17. července 2010 v 15.20
hodin, kdy teplota vystoupala na 33,8 °C.

Měření se ale neomezuje jen na centrum, teploty jsou on-line sní-
mány i v dalších městských částech. Jedno čidlo se nachází ve Vrbici
na tamním měřiči rychlosti vozidel, další teploměr je umístěn osm-
náct metrů nad zemí na věžovém době v Tovární ulici v Záblatí.

Venkovní teplotu ve městě monitorujeme relativně krátkou do-
bu, pouze od 1. března 2008. Pro zajímavost, pražské Klementi-
num sleduje a eviduje teplotu od roku 1752 a souvislou teplotní
řadu od roku 1775. Naměřené hodnoty z Bohumína naleznete na
oficiálních stránkách města www.mesto-bohumin.cz, v sekci 
Zpravodajství, rubrice Počasí.

Michal KOLOVRAT, organizační odbor

Téměř pět milionů na sport, 
kulturu a koníčky

NA ČINNOST
Oblast Počet subjektů Dotace (v tis. Kč)
SPORT 28 1 966

KULTURA 13 800

OZČ 17 232

NA POŘÁDÁNÍ AKCÍ 
(Akce podpořené dotací do 10 000 Kč)

Oblast Počet akcí Dotace (v tis. Kč)
SPORT 68 273

KULTURA 38 132

OZČ 7 25

(Akce podpořené dotací nad 10 000 Kč)
Oblast Počet akcí Dotace (v tis. Kč)
SPORT 10 280

KULTURA 4 76,5

OZČ 2 40

NA OPRAVY A INVESTICE 
Oblast Schválené žádosti Dotace (v tis. Kč)
SPORT 7 347,5

KULTURA bez žádostí

OZČ 1 68

CÍRKVE 3 600

Město Bohumín každo-
ročně poskytuje ze svého roz-
počtu prostřednictvím od-
boru školství, kultury a spor-
tu dotace zájmovým nezisko-
vým a církevním organiza-
cím působícím v Bohumíně.
Poskytnutí dotací není náro-
kové a řídí se finančními
možnostmi města. 

Bohumín poskytuje tři dru-
hy dotací - na činnost, na po-
řádání akcí, na opravy a inves-
tice. První dvě kategorie se tý-
kají sportovních a kulturních
organizací a ostatních zájmo-
vých činností (OZČ), mezi
které spadají chovatelé, za-
hrádkáři, rybáři a další. Třetí
druh dotací, na opravy a in-
vestice, se vztahuje na všech-
ny výše zmíněné a navíc na or-
ganizace církevní. 

Celkem letos město na dota-
ce vynaloží 4,84 milionu - viz
tabulka vpravo. (drá)

Zastupitelé schválili 
navýšení rozpočtu 

Rozpočet se tak rozrostl 
o přebytky z minulých let ve
výši 32,6 milionu a vývoj oče-
kávaných příj-
mů o 12,6 mi-
lionu. 

Město bude letos hospodařit
s rozpočtem v objemu 683,3
milionu a rezervou ve výši 7,8
milionu. Tato rezerva je určena
především na spoluúčast při
zařazení nových akcí, u kte-
rých usilujeme o dotaci ze stát-
ních prostředků nebo fondů. 

Na investice město vynaloží
116 milionů, což představuje
17 procent celkových výdajů.
Mezi největší investiční akce
patří regenerace domů (Osvo-
boditelů 1019, Sv. Čecha 1093),

oprava fasády (Masarykova
1233 a 418, Studentská 355 
a 406) nebo zateplení a vý-

měna oken
(Nerudova ul.
1156, Domov

Jistoty, stacionář Salome).
Další investice půjdou na vý-
stavbu parkoviště u poliklini-
ky, modernizaci školního dvo-
ra ve Skřečoni, nástupní místa
pro vodáky a pořízení územní-
ho plánu. Na chodníky a ko-
munikace bylo vyčleněno 
15 milionů a město si letos
vezme úvěr 50 milionů na 
I. etapu výměny oken v měst-
ských bytových domech.

Eva GIECKOVÁ, 
vedoucí finančního odboru

f i n a n c e

Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili úpravu 
rozpočtu 2011. Navýšili jej o 45,2 milionu, tedy o sedm procent.
Tento krok umožnily dosavadní pozitivní výsledky hospodaření.

k r á t c e

Město nabízí 
k prodeji vůz Avia

Město Bohumín nabízí k pro-
deji vůz Avia A 30 K, rok vý-
roby 1980, červené barvy (po-
žární vozidlo), najeto 25 770
kilometrů. Vyvolávací cena je
5.000 Kč. Vozidlo je možno si
prohlédnout 27. dubna od 16
do 16.30 hodin na nádvoří
městského úřadu. Licitace se
koná bezprostředně po pro-
hlídce vozidla, tedy od 16.30
hodin v 1. poschodí radnice,
číslo dveří 204. (mšm)

Strážníci pomohli
řidiči v nesnázích

Zasílám poděkování hlídce
Městské policie Bohumín za
pomoc zahraničnímu řidiči ka-
mionu. 7. dubna zabloudil, ve
městě se nedokázal orientovat
a nehovořil česky. Právě pro-
jíždějící hlídka strážníků zasta-
vila a po vysvětlení situace se
řidiče ujala a dovedla jej na
místo, které hledal. Za jejich
dobře odvedenou práci a po-
moc děkuji.

Karla FODOROVÁ

DOTACE V ROCE 2011
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Prohnilá lípa nevydržela nápor větru

▲ Lípa v parku se poryvem věru vyvrátila na střechu klubu Bedrunka.
▼ Likvidace padlého stromu se zhostili dobrovolní hasiči ze Starého 
Bohumína. Foto: JSDH Starý Bohumín

Zvuk motorové pily se 
v sobotu 9. dubna nepláno-
vaně rozléhal parkem Petra
Bezruče. Rozřezaný na kusy
skončil strom, který se vy-
vrátil a opřel o budovu »Bed-
runky«. Vzrostlá lípa musela
být z důvodu bezpečnosti
odstraněna. Zásah provedli
členové jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů ze Starého
Bohumína.

Vzrostlá lípa »klamala tě-
lem«. Nic nenasvědčovalo to-
mu, že je její stav tak neutěše-
ný. Silný poryv větru ale nevy-
držela a převrhla se. »Na první
pohled vypadal strom zdravě. Až
když se vyvrátil, vyšlo najevo, že
jeho jádro je vyhnilé,« uvedla

	ubica Jaroňová z odboru ži-
votního prostředí a služeb. 
Strom se víceméně opřel o blíz-
ko stojící budovu a nenapáchal
žádnou větší škodu. Pokácený
kmen ještě dobrovolní hasiči
rozřezali na kusy, aby netvořil
překážku na chodníku.

Likvidace havárie ovšem dala
opět vyniknout mentalitě ně-
kterých obyvatel. Přilákal je
zvuk pily a začali se v okolí sro-
covat s dvoukoláky. Když hasiči
odjeli, po dřevě se jen zaprášilo.
»Je to bohužel typický jev. Mnoh-
dy bývají lidé i neodbytní a berou
dřevo doslova z pod pily,« kon-
statovala Jaroňová. (luk, tch)

Prodej dřeva by se nevyplatilSběrný dvůr láká nenechavce

V rámci údržby zeleně se 
kácí dřeviny převážně ze zdra-
votních důvodů, proto se hod-
nota takto vzniklého sorti-
mentu měkkého palivového
dříví rovná ceně jeho odvozu.
Méně kvalitní dřevo si pone-
chává dřevorubecká firma 
a městu nefakturuje cenu za
jeho odvoz. Kvalitnější dřevo
město věnuje místním řezbá-
řům, nebo si ho firma prodá 
a odečte jeho hodnotu z faktu-
ry za kácení. Možnost, že by si
palivové dříví ponechalo měs-
to a dále jej prodávalo, by se 

v praxi nevyplatila. »Bylo by
nutné dřevo svážet, uskladnit 
v nějakém expedičním skladu a za-
městnat člověka, který by se sta-
ral o prodej. Vyžádalo by si to
další agendu a prodej by nepřine-
slo žádný efekt,« vysvětlila 	u-

bica Jaroňová z odboru život-

ního prostředí a služeb. 

Pokud by občané měli o kou-

pi dřeva přece jen zájem, mo-

hou se obrátit přímo na firmu

provádějící údržbu veřejné ze-

leně, která tuto možnost nabí-

zí. (jar, tch)

Bohumín už v minulosti několikrát řešil otázku, co s dřevní
hmotou z pokácených stromů. Nakonec se ale přiklonil k va-
riantě, která funguje i v jiných městech.

Na mobilním sběrném dvoře, který má usnadnit sběr odpa-
du v městských částech, začala parazitovat neznámá skupina
zlodějů. Letos už dvůr vykradla ve všech lokalitách, do kte-
rých sběrna zavítala. Objektem zájmu je vždy elektrozařízení,
respektive jeho měděné součástky.

Způsob krádeží dává tušit,
že jsou dílem jedné party pa-
chatelů. Vniknou dovnitř, při-
čemž samozřejmě poničí plot,
a rovnou na místě rozbijí a vy-
kuchají elektrické spotřebiče.
Cenné součástky odcizí, zby-
tek nechají na místě. »Velmi nám
tím komplikují situaci a zvyšují
náklady. Kompletní elektrozaříze-
ní od nás zdarma odebírá speciali-
zovaná firma. Když je ale poniče-
né, musíme za jeho zpracování
platit jako za běžný odpad,« vy-

světlila Šárka Plutová z odboru
životního prostředí a služeb.

Od počátku března už byla
terčem útoku všechna stano-
viště mobilního dvora. Byl vy-
kraden ve Starém Bohumíně,
Pudlově i ve Vrbici. Opatření
proti nenechavcům je jediné,
nenechávat ve sběrně nic, co
by je mohlo lákat. Proto nyní
pracovníci BM servisu průběž-
ně odvážejí elektrozařízení do
stabilního dvora, který je pod
stálou ochranou. (tch)

s o u t ě ž

Jak šmakuje 
Moravskoslezsko

Láska prochází žaludkem, 
i láska k rodnému kraji. Na té-
to myšlence je postavena nová
kulinářská soutěž »Jak šmaku-
je Moravskoslezsko«. Klade si
za cíl oživit původní regionální
speciality a rozšířit nabídku 
v oblasti cestovního ruchu o míst-
ní gastronomické zážitky. Do
soutěže se může zapojit každý,
kdo má recept, podle kterého
se vaří ze surovin příznačných
pro náš kraj. Typické severo-
moravské recepty zasílejte do
31. května na krajský úřad 
e-mailem nebo poštou. O vítě-
zích rozhodne odborná porota
a od června do srpna bude mo-
ci na internetu hlasovat i ve-
řejnost. Vyhodnocení proběh-
ne na 1. ročníku Gastrofestiva-
lu 2. října na hradu Hukvaldy.
Bližší informace najdete na
www.msregion.cz. (red)

Děkujeme za péči
Děkujeme lékařům a se-

střičkám interny a ošetřo-
vatelského oddělení Bo-
humínské městské nemoc-
nice. Také sociálním pra-
covnicím, paní Mutinové
a Kolarčíkové, které lid-
ským přístupen, radou 
i péčí pomáhají pacientům.

Marie JUŘICOVÁ, 
Jarmila KAPUSTOVÁ



K zemi letí podřezaný strom a ve stejnou chvíli
se k místu blíží policie, aby prověřila »podezřelé«
dřevorubce. Prásk! Mohutný kmen dopadá přímo
na služební vůz. Kdyby tuto scénu natočili filmaři,
diváci by se váleli smíchy. Brali by to jako nadsázku,
která se v reálném životě nemůže stát. Omyl. Stala
se a skončila téměř tragicky.

Padající bříza zranila jednoho z myslivců a zničila služební
vůz. Jedna z větví prorazila i čelní sklo. V kabině ale 
naštěstí nikoho nezranila. Foto: Policie ČR
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Strom zranil dřevorubce
a zničil auto strážníků

s t a l o  s e

Série neš�astných a hodně
bizarních událostí se odehrála
9. dubna v Myslivecké ulici 
v Rychvaldě. Tamní myslivci
se vrhli do jarního úklidu 
a v rámci brigády se iniciativně
jali pokácet seschlý strom. Bo-
hužel to předem neavizovali.
Občanům v okolí tak přišlo
počínání chlapíků s pilami po-
dezřelé a zalarmovali bohu-
mínské strážníky, kteří v Ry-
chvaldě hlídkují.

»Autohlídka dorazila k místu
právě ve chvíli, kdy se strom začal

kácet. Jeden z dřevorubců si uvě-
domil hrozící nebezpečí a snažil se
padající kmen vlastníma rukama
zadržet. Neměl ale šanci,« ko-
mentoval případ ředitel stráž-
níků Karel Vach. Mohutná
bříza spadla přímo na policejní
auto a ke všemu zavalila muže,
který se ji snažil »chytit«. Způ-
sobila mu středně těžké pora-
nění nohy. Kolegové pak mu-
seli kmen rozřezat, aby muže
vůbec vyprostili.

Strážníci vyvázli nezraněni,
ale strom zdemoloval kapotu 

a čelní sklo auta. »Je to hodně
neš
astná událost jako ze špatného
filmu,« poznamenala starostka
Rychvaldu Šárka Kapková. 
K události by podle ní nemuselo
dojít, kdyby myslivci kácení pře-
dem konzultovali s úředníky.

Vůz, který pro potřeby bo-
humínských strážníků zakou-
pilo město Rychvald, skončil
se škodou za několik desítek
tisíc v servisu. Neobvyklou
»dopravní nehodu« te� vyšet-
řuje republiková policie.

Pavel ČEMPĚL

Výlet za historií
Téměř sto bohumínských

seniorů se v dubnu vydalo
na jarní výlet autobusem.
První zastávkou byl hrad
Helfštýn na Přerovsku. 

Kochali jsme se kamennými
kulisami ze 14. století, ze kte-
rých jakoby na nás promlouva-
ly dějiny, zatímco zdejší prů-
vodce fundovaně vyprávěl o his-
torii i současnosti hradu. Po 
obědě v zámecké restauraci
jsme se přemístili do Valašské-
ho Meziříčí. Zde jsme se zú-
častnili zajímavé exkurze v Mo-
ravské gobelínové manufaktu-
ře. Se zájmem jsme pozorovali
zhotovování nových výrobků 
i restaurování starých koberců.
Jejich oprava může trvat i ně-
kolik let. Velmi zajímavá a čas-
to nedoceněná ruční práce se
u všech přítomných setkala 
s obdivem. Poté jsme navštívili
kavárnu, vybudovanou ve sty-
lu počátku minulého století, 
a zbytek času jsme strávili pro-
cházkou městem. Domů jsme
odjížděli spokojeni a š�astni,
že se výlet vydařil.

Text a foto: Hana PRÁGLOVÁ

Havárie vodovodu
Pracovníci firmy Tenza 13. dubna při

kopání teplovodních rozvodů poškodili
vodovodní potrubí pro tlakovou vodu na
sídlišti v Nerudově ulici. Některé domy se
ocitly zcela bez vody, v jiných byla dodáv-

ka omezena částečně. Havárii vodaři ještě
téhož dne opravili. V době výpadku byla
pro občany přistavena cisterna s pitnou
vodu. (balu)

Tahač přetrhl vedení
Vedení elektrického napětí poškodil 

4. dubna u staveniště mostu ve Skřečoni
řidič tahače. Některá místa v Bohumíně

se tak dočasně ocitla bez dodávky elektři-

ny. »Dvaašedesátiletý řidič vysypával z korby 
náklad, popojel a přitom zavadil otevřenou
korbou návěsu o vodiče elektrického vedení
vysokého napětí, přičemž dva z nich přetrhl,«
popsal událost policejní mluvčí Miroslav

Kolatek. Dodal, že šoférovi hrozí na ned-

balostní přečin roční vězení nebo zákaz

činnosti. (luk)



odnesl domů každý účastník.
Ti nejrychlejší vyhráli větší sa-
du pro svou školku.

Závěrem ještě jedna kuriozita ze zá-
kulisí turnaje. Stejnou sadu puzzlů
používají pořadatelé už od druhého
ročníku, tedy rovných deset let. Herní

náčiní tak spatřilo světlo světa mnohem
dříve než současní soutěžící. (tch)

Pasování na čtenáře absolvovala ve skřečoňské
pobočce knihovny bezmála dvacítka prvňáčků.
Poklekli před králem, ten se mečem dotknul 
jejich ramene - a rázem z nich byli čtenáři.

Patronát nad slavnostním ceremoniálem převzala královna Magdaléna
III. s králem Rudolfem IV. Foto: Pavel Čempěl

Aby byl přerod těch nejmladších školáků ve
čtenáře jaksepatří slavnostní, pořádá pro ně bo-
humínská knihovna už sedmým rokem pohádko-
vý ceremoniál. I letos do všech poboček postup-
ně zavítal král s královnou a malé školáčky před
zraky jejich nejbližších povýšil do stavu čtenář-
ského. Kromě zážitku z originálního pasování
na děti čekal i upomínkový dáreček a roční čte-
nářský průkaz do knihovny.

Přestože má slavnostní pasování
pohádkovou atmosféru, plní i ryze
pragmatický účel. Děti se seznámí 
s chodem knihovny a dozvědí se, že

půjčené knihy se musí také vracet,
aby jimi mohl příště zalistovat zase někdo
jiný. Ostatně slib dodržování řádu knihov-
ny je také součástí pasování. 
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Až dosud jim před spaním předčítali pohádky rodiče. Teď už ale
mohou do říše princů a princezen, hloupých Honzíků a sedmi-
hlavých draků nakouknout sami. Prvňáci od září zvolna pronikli

do tajů psaného slova a tím se jim otevírá nový svět.

Král uvedl prvňáčky do říše knih

Obecně se soudí, že doba
moderních technologií, počíta-
čů a internetu knihám nepřeje.
Údaje bohumínské knihovny
ale dokazují, že to s malými čte-
náři ještě není tak zlé. Biblioté-

ka eviduje téměř devět set ško-
lou povinných čtenářů a za loň-
ský rok zaznamenala v dětských
odděleních všech svých pobo-
ček dvaadvacet tisíc výpůjček.

(tch)

Pravidla tradičního klání by-
la jasně dána. Soutěžící musí
puzzle složit zcela sami, a jen v
případě, že by byl úkol nad je-
jich síly, může jim s dokonče-
ním pomoci učitelka. Čtrnáct
dívek a čtyři kluci si ale tuto
možnost vůbec nepřipouštěli.
Jakmile se ozval povel ke star-
tu, pod jejich rukama se za-
čala rychle skládat barevná

mozaika. Svou roli sehrála i pří-
prava. Jak přiznala pozdější ví-

tězka, s puzzly doma
trénuje pravidelně.

Sedmdesát

sedm dílků soutěžní skládačky
tak dokázala složit za symbolic-
kých sedm minut. Bez ohledu 

si však
puzzle

Reprezentanti devíti mateřských škol se utkali v disciplíně, svému věku nejbližší. S časomírou v zádech
se vrhli do skládání pestrobarevných dílků, na jehož konci na ně čekal kompletní obrázek. Obrázek 
krtka a jeho přátel, protože takové bylo téma letos už jedenáctého ročníku dětské Puzzliády.

Sedm minut a obrázek je na světě

na umístění
malé 

Obhájkyně loňského vítězství 
Veronika Javoriková (6) 

z Fitškolky nenašla přemožitele.
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Skokan skřehotavý 
Pelophylax ridibundus)
Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (74)

Je naší největší žábou a původcem hlučných nočních kon-
certů u vodních toků a rybníků v okolí Bohumína. Jeho hlas
tvoří hlasité, hrubé, pomalé a odsekávané slabiky nízké frek-
vence (bre-ke-ke-ke-ke), které se za večerů rozléhají na stovky
metrů daleko. 

Skokan skřehotavý je teplo-
milným druhem, vyskytujícím
se zejména v nižších polohách
u pomalu tekoucích řek, poto-
ků a stojatých vod. Jeho typic-
ké zbarvení lze charakterizo-
vat jako olivově hnědé až zele-
nohnědé s velkými oválnými
tmavohnědými až černými
skvrny na hřbetě. Samice kla-
dou vajíčka v řídkém slizovi-
tém obalu do vodního sloupce
60 - 120 cm. Pulci dosahují
před metamorfózou (přemě-
nou) délky 5 - 9 cm, výjimeč-
ně až 14 cm. Dospělci dorů-
stají velikosti 6 - 9 cm, samice
vzácně i 12 cm.

Jejich potravou jsou nejen
bezobratlí živočichové, ale 
i drobní obratlovci - například
malé rybky, obojživelníci a je-
jich larvy. Skokan je méně cit-
livý na znečištění vody, než se
dříve předpokládalo. Dožívá
se věku až 10 let a po celý rok
je vázán na vodní prostředí.
Na Bohumínsku je zcela běž-
ný, můžeme se s ním setkat ve
všech městských částech, pře-
stože je podle legislativy kritic-
ky ohroženým druhem. Nalez-
neme ho nejen na rybnících
a štěrkovnách, ale všude u Od-
ry, Bohumínské Stružky a dal-
ších toků. Jiří ŠUHAJ

Foto: Petr Vlček

Řádí v Bohumíně žhář?
V neděli 10. dubna museli hasiči hned na třech

místech bojovat s požáry suché trávy. Jednou hořelo
ve Vrbici, dvakrát v Pudlově. Tam na téměř stejných
místech vyšlehl oheň i v pondělí a úterý.

V plamenech se ocitla i lokalita v Pudlově ve směru
od vypařovací stanice k Heřmanickým rybníkům. Na
místě zasahovali profesionální hasiči i dobrovolné bo-
humínské jednotky. Požár byl rozsáhlý a viditelný z ně-
kolika kilometrů. »Likvidace byla velmi náročná, protože
jsme se potýkali s až třímetrovými plameny. Navíc hořel rákos 
a k němu jsme se museli brodit někdy i po pás ve vodě,« uvedl
zasahující hasič David Brzeżniak. Stále více se spekulu-
je o tom, že požáry někdo úmyslně zakládá. Minimálně
v jednom případě byly poblíž místa požáru viděny podez-
řelé osoby, které před příjezdem hasičů utekly. (luk)

Plameny zachvátily suchý travní porost u Heřmanických 
rybníků. Foto: JSDH Starý Bohumín

Zeleň rozdělila obyvatele 
na dva tábory

»Není na světě člověk ten,
aby se zavděčil...« Platnost
přísloví se do puntíku vyplni-
la při úpravách zeleně ve
Dvořákově ulici. 

Ulici nejprve lemovaly jasany
a další košaté dřeviny. Kvůli zá-
stavbě se nemohly rozrůst, ko-
runy prodělaly nespočet kos-
metických úprav, až z nich zbyli
nevzhlední »mrzáčci«. Když se
začala torza kácet (s vědomím,
že jejich místo nahradí stromy
nové), někteří obyvatelé ulice
hlasitě protestovali. Dokonce si
chtěli vynutit zastavení prací.
Ale uběhlo pár týdnů, na místo
dorazili zahradníci s novými
dřevinami, a co se nestalo... Do

oken se nahrnuli další nájemní-
ci a opět »remcali«. Proč? Už si
zvykli na ulici bez stromů a vadí
jim, že až se koruny zazelenají,
přijdou o výhled. Zahradníci
jim museli složitě vysvětlovat,
že se právě proto v ulici sázejí
vzrůstem malé dříny. V rámci
možností udělali ještě jeden
kompromis. Pokud to šlo, sna-
žili se nové okrasné stromy 
umístit tak, aby nerostly před
okny, ale mezi nimi. (tch)

▲ Zeleň ve Dvořákově ulici se
počátkem dubna rozrostla

o deset dřínů. Další výsadba stro-
mů probíhala v Seifertově ulici, 
na místě poražených topolů za
»malým Albertem« a u dětského
koutku v Záblatí.

Foto: Pavel Čempěl

▲
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co - kdy - kde

Na černých skládkách skončily tuny odpadků
Okolí vypařovací stanice 

v Pudlově se proměnilo 
v jedno velké smetiště. Od-
lehlou lokalitu si oblíbili
barbaři, kterým je zatěžko
vyvážet odpad do sběrných
dvorů. Na místě vytvořili
dvě obrovské černé skládky.
Svinčík teď musí uklidit jiní
a nebude to vůbec levné.

Neznámí hříšníci museli do-
ma »gruntovat« ve velkém 
a hezky dlouho. Na černé
skládky vyváželi ve značném
objemu pneumatiky, kusy ná-
bytku, části automobilů, ale 
i běžný domovní odpad. Na-
vezli ho sem tuny. Vyčištění
zaneřáděné lokality te� padne
na bedra majitele pozemků -
Českých drah. Aby se v bu-
doucnu situace neopakovala,
pozemky se bu� oplotí, nebo
se znepřístupní příjezdová ces-
ta. Je totiž zřejmé, že sem hříš-
níci naváželi odpad auty.

V uplynulých dnech už ve-
řejně prospěšní pracovníci
uklidili příjezdovou silnici,
kterou rovněž lemovaly hro-
mady smetí. Ten největší kus

práce je ale teprve čeká při 
likvidaci nepovolených sklá-
dek. Město zároveň vyzve
České dráhy, aby se vypořáda-
lo s nepořádkem na svých po-
zemcích. 

Úklid by podle zákona i zdra-
vého rozumu měl zaplatit zne-
čiš�ovatel, jenže jeho vypátrá-
ní je prakticky nemožné. »Do-
tyčného musíme přistihnout při či-

nu. V opačném
případě je dokazo-
vání nesmírně složi-
té,« posteskla si
Šárka Plutová z od-
boru životního prostředí a slu-
žeb. V minulosti se například na
jiném smetišti našly písemnosti
s konkrétním jménem a úřední-
ci si muže předvolali k podání
vysvětlení. Přiznal se jen k vlast-

nictví písemností, k založení
skládky ne. Prý neměl tušení,
jak se tam jeho věci ocitly.

Černé skládky ale netrápí
jen lokalitu u vypařovací sta-
nice. Pro mnoho barbarů je
»oblíbeným« místem ke zba-
vování odpadků třeba les Ba-
ginec. »Ani se neobtěžují vystou-
pit z auta. Smetí vyhazují za jízdy
z oken,« dodala Plutová s tím,
že okolí silnice se

Okolí železnice v Pudlově hyzdí obrovské černé skládky.
Odpad se sem jednoznačně navážel auty. 

Foto: Šárka Plutová

Filmaře zaujala historická zákoutí Bohumína

Hraniční přechod, náměstí Svobody a Wol-
kerova ulice si »zahrají« ve filmu. Starý Bohu-
mín okouzlil studentku režie a scénáristiky Te-
rezu Kovářovou (20), která do něj zasadila část
svého příběhu Aktovka. Myšlenka zaujala i ra-
du města, která filmaře finančně podpořila.

Podstatná pasáž příběhu »o touze po nezávis-
losti« se odehrává na cestě z Polska do Česka 
a autorka hledala příhodná místa pro natáčení.
»Jako Ostravačka Bohumín trochu znám a věděla

jsem, že je tady ideální hraniční přechod. Když jsem
si přijela obhlédnout lokace, oslovila mě i další mís-
ta,« svěřila se Tereza Kovářová, studentka fakul-
ty Multimediálních komunikací na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně. Film Aktovka je její se-
mestrální prací. Premiérově ho chce promít-
nout ve Zlíně, Ostravě a také v Bohumíně. Ráda
by jej prosadila také na festivaly krátkometráž-
ních filmů v Česku i zahraničí nebo do televizní
přehlídky Noc filmových nadějí. (tch) 

Noční scény filmu Aktovka se natáčely počátkem dubna ve Starém Bohumíně. Foto: Pavel Čempěl

letos už třikrát čistilo. Ob-
zvláště nepříjemný byl úklid
krátce po Vánocích. Pracovní-
ci tady nacházeli useknuté rybí
hlavy, vnitřnosti a další ne-
chutnosti. Pavel ČEMPĚL

Bleší trh
V sobotu 7. května od 9 do

12 hodin se v sokolovně v Zá-
blatí koná »Bleší trh« dětského
oblečení, obuvi a sportovního
vybavení. Vstup zdarma, pro-
dávající zaplatí pouze symbo-
lický poplatek 20 Kč. Sraz pro-
dávajících, kteří se musí pře-
dem ohlásit na čísle telefonu
731 044 955, je v 8.30 hodin. 

Tenisový turnaj
Tenisté Starého Bohumína

zvou neregistrované hráče na
už 14. ročník Memoriálu Edu-
arda Ševčíka, který se koná na
kurtech ve Starém Bohumíně.
V pátek 6. května v 8.30 hodin
bude rozehrána kategorie nad
60 let, v 15 hodin kategorie 40
až 60 let. V sobotu 7. května 
v 8.30 hodin se utkají tenisté
kategorie do 40 let. Přihlášky
je možné podat před začátkem
turnaje nebo na ✆ 731 106 329.

Od poloviny dubna jsou kur-
ty otevřeny také veřejnosti -
objednání na ✆ 736 460 839.
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p o l i t i k aBylo sčítání lidu efektivní?
Před deseti lety jsme v Bohumíně sčítání

lidu využili k rozsáhlé anketě mezi občany.
Odpovědělo na ni neuvěřitelných 4 800
domácností a my jsme roky realizovali to,
co si občané přáli. To mělo smysl! Možná
tehdy ještě mělo smysl i samotné sčítání,
ačkoli jsme výsledky nikdy nepoužili. Snad
jen k tomu, že jsme nemuseli zakládat vý-
bory pro národnostní menšiny. Protože 
u nás v Bohumíně se k romské národnosti
přihlásilo jen 72 lidí, sdělili jsme všem
vládním pseudoagenturám, že tento pro-
blém nemáme a při vystěhování hotelové-
ho domu tudíž nikoho nediskriminujeme. 

Ale doba pokročila. Města i stát dnes
mají veškeré elektronické databáze a prak-
ticky všechny informace, které nyní prac-
ně a nákladně tahají z občanů. Zvláště 
v době, kdy se potýkáme s deficitem v roz-
počtu a vláda ožebračuje občany, snižuje
jim platy, jsou náklady na sčítání ve výši
2,5 miliardy přímo šílené a trestuhodné.
Vždy� i lékaři bojovali o menší částku!

Co mne však naštvalo nejvíce? Není to
zásah do soukromí a dotazy na počítač, ve-
likost bytu a vlastnictví záchodu či sprchy.
Vždy� nám poštovní schránky přetékají
reklamou a zdá se, že už o nás kdejaká fir-

ma beztak všechno ví. Osobní údaje jsou
na internetu a ochrana soukromí prach-
bídná. A důvěřovat státu, poště či statis-
tickému úřadu by bylo asi pošetilé, zejmé-
na při frašce, kterou nyní sledujeme v pří-
mém přenosu z vlády. Ale kdo nemá co
skrývat, může nad tím mávnout rukou. To
není hlavní problém slušných lidí. Nejvíce
mne naštvaly reklamy na sčítání, zejména
v televizi. Jejich výroba a vysílání muselo
stát miliony, nehledě k tomu, že je klama-
vá reklama trestná a neměl by se jí v žád-
ném případě dopouštět stát.

Myslel jsem, že vyskočím ze židle, když
se z obrazovky ozývalo: »Díky sčítání budou
starostové vědět, zda mají budovat cyklostezky,
zda otevřít další mateřskou školu, či zda zavést
někde autobus. Dokonce i hasiči budou vědět,
jaký materiál jedou hasit, když vám bude hořet
byt.« Nesmysl! Nic z toho není pravda!
Kdybychom nevěděli, kde je největší pro-
voz, kde to v dopravní špičce vře, museli
bychom se stydět, že neznáme své město.
Informace z formulářů »kdo dojíždí do za-
městnání na kole« nám nejsou nic platné.
Z nich totiž nevyplývá, kudy a kam jezdí.

Kdybychom čekali s otevřením školky
do konce příštího roku, kdy budou známy

definitivní výsledky sčítání a tedy i počty
dětí, opět by nám to nebylo k ničemu. 
A proč na to vůbec čekat? Díky našim přes-
ným databázím sledujeme demografický
vývoj včetně městských částí na mnoho let
dopředu. Známe počty dětí i bez nepřes-
ných a zastaralých čísel statistického úřadu.

Na hasičích nechám vysvětlení, jak v do-
bě požáru volají na statistický úřad, aby jim
vyhledali, jaký je materiál hořícího objektu.
Jinde se to přece nedozvědí. Vždy� statistici
tvrdí, že vše hned anonymizují a použijí jen
pro statistické potřeby. A když bude zase
hořet například sklad plastů v Chropyni,
jak hasičům asi pomůže »odtajněná« infor-
mace, že je v ČR 67 % budov z cihel?

A na závěr jedna řečnická otázka. Ze sčí-
tání zcela jistě vyplyne, že v Bohumíně žije
zhruba o tisíc lidí méně, než uvádí naše
přesná elektronická evidence obyvatel, pro-
tože i přes směšnou hrozbu pokuty formulá-
ře nevyplnili všichni. Koho vyškrtneme?
Každého desátého? To bychom asi dopadli!

A tak jediným pozitivem celého sčítání
je, že si trochu přivydělali státem špatně
placení poš�áci. Ti si to zaslouží, i když si
při tom asi prožili své. Ale obávám se, že
většina z oné 2,5 miliardy skončila jako
vždy jinde. Čistě statisticky - viděno opti-
kou stávající vlády - ji někdo ukradl. 

Petr VÍCHA, starosta města (ČSSD) 

Z úcty k zákonům jsem vyplnil formuláře, z loajality jsem mlčel, dokud sčítání 
neskončí. Teď už to ale musí ven….

Na Slovanu čeká návštěvníky skvělá sportovní atmosféra, chut-
né občerstvení a propagační předměty vydané u příležitosti 50.
výročí založení klubu. Ivo SEBERA, Slovan Záblatí 

Přij�te na fotbal fandit Slovanu
Mužstva Slovanu Záblatí zahájila jarní část sezony 2010/2011 

2. dubna svorně na hřištích soupeřů. Muži vyhráli na hřišti Vikto-

rie Bohumín 1:2, dorostenci porazili Dolní Datyni 0:1 a žáci prohrá-

li na Baníku Rychvald 3:0. 

Sezona bude pokračovat dalšími zápasy, z nichž některé zají-
mavé se odehrají na domácím hřišti Slovanu: 

23.4. 14 hodin Slovan - Lokomotiva Petrovice (žáci)

24.4. 16 hodin Slovan - Těrlicko (dorost)

4.5. 16.30 hodin Slovan - Dětmarovice (dorost)

7.5. 14.30 hodin Slovan - MFK Havířov C (žáci)

7.5. 16.30 hodin Slovan - Viktoria Bohumín (muži)

8.5. 16.30 hodin Slovan - Český Těšín (dorost)

21.5. 15 hodin Slovan - Věřňovice (žáci)

21.5. 17 hodin Slovan - Lokomotiva Louky (muži)

22.5. 17 hodin Slovan - Věřňovice (dorost)   

4.6. 15 hodin Slovan - Těrlicko (žáci)

4.6. 17 hodin Slovan - Lokomotiva Petrovice B(muži)

5.6. 17 hodin Slovan - Horní Žukov (dorost)

11.6. 15 hodin Slovan - Viktoria Bohumín (žáci)

19.6. 17 hodin Slovan - Stonava (dorost)

Máme rádi zvířata a sbíráme pro ně krmení
Děti ze třídy Sluníček z MŠ Rafinérský lesík se rozhodly uspo-

řádat sbírku krmiva pro opuštěné pejsky a kočičky. Do akce zapo-
jily i své rodiče a pod dohledem paní učitelek nosily nejrůznější
dobrůtky pro zvířecí kamarády. Granule, konzervy, sušenky a dal-
ší pamlsky se nakonec objevily v obrovské krabici, kterou paní u-
čitelky předaly majitelce psího útulku v Sedlišti u Frýdku-Místku. 

Věříme, že si z laskavosti dětí vezmete příklad a také pomůžete
opuštěným zvířátkům.

Text a foto: Nikol PUNČEVOVÁ, MŠ Rafinérský lesík

Zveme děti, mládež i dospělé na 15. roč-

ník Běhu ulicemi Bohumína, který se usku-

teční v neděli 8. května na náměstí T. G.

Masaryka. Propozice budou ve školách, ve

vitrínách města i v příštím čísle Oka. (zves)
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Vzpomínky - úmrtí

25. dubna 

s bolestí v srdci 

vzpomeneme 5. výročí,

kdy nás ve věku 40 let

opustil náš milovaný

syn a bratr 

pan Antonín
BALCÁREK.

�
Nikdy na tebe, Toníku, nezapomeneme.

Rodiče, bratr Jiří a sestra Anita.

V našich srdcích 
žiješ stále!

26. dubna vzpomeneme

1. smutné výročí, kdy

nás náhle a navždy 

opustil náš milovaný 

a milující manžel, 

tatínek, syn, bratr, ze�

a kamarád 

pan Lukáš BLAHOVEC.

S velkou bolestí v srdci za celou rodinu

vzpomíná manželka Markéta 

a děti Zuzanka a Lukášek.

26. dubna by se dožil

86 let drahý manžel,

tatínek, tchán, 

dědeček a strýc 

pan Rudolf
ŠRÁMEK.

�
28. března uplynulo 12 smutných let 

od jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

s rodinou.

Už jsou to dva roky, 
ale tvá smrt je stále stejně

neuvěřitelně bolestná.
27. dubna 

vzpomeneme 2. výročí

úmrtí mého drahého

manžela a našeho 

tatínka, dědečka, 

pradědečka a tchána 

pana Vladimíra BEDNÁŘE
z Vrbice.

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Jiřina, 

synové Svatopluk a Vladimír s rodinami.

S největší láskou, 
co v srdíčku máme, 
stále tě, Zdenečku, 

vzpomínáme.
22. dubna 

vzpomeneme 

7. výročí úmrtí 

pana Zdenka
KUPKY.

�
S velkou láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Elena 

a celá rodina.

28. dubna 

vzpomeneme 

smutné 9. výročí úmrtí

našeho drahého 

tatínka, dědečka, 

pradědečka a tchána 

pana Oldřicha
MACHACZKA.

�
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou

vzpomínku.

Dcery Eva a Božena s rodinami.

Jen svíci hořící 
a krásnou kytici 

na hrob můžeme dát 
a s láskou na tebe 

vzpomínat.
30. dubna vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí

naší maminky, babičky,

sestry, tety, švagrové,

přítelkyně a kamarádky

paní Štěpánky PROKEŠOVÉ.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-

nou dcera Miluška, syn Jiří a sestra

Kristýna s rodinami, přátelé a kamarádi.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

26. dubna 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

pana Richarda
RATAJE.

�
Vzpomínají manželka 

a dcery Alice a Renata s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

30. dubna vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

paní Heleny LODŇANOVÉ.

�
A zároveň si 7. července připomeneme

nedožité 80. narozeniny 

pana Rudolfa LODŇANA.

Oba ze Šunychlu.

�
S láskou a úctou vzpomínají

a nikdy nezapomenou synové 

Karel a Rudolf s rodinami.

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

ten nikdy nezapomene.

29. dubna 

vzpomeneme 2. smutné

výročí úmrtí manželky,

maminky a babičky 

paní Věry MAZURKOVÉ. 

�
S láskou vzpomínají manžel Jiří, 

dcery Gabriela a Romana s rodinami.

Dík za to, čím jsi pro nás byl, 
za každý den, který jsi pro nás žil.
8. 4. jsme vzpomněli

113. výročí, kdy se 
narodil náš drahý otec

pan Rudolf MASNÝ
z Vrbice.

25. června tomu bude
69 let, kdy byl v roce

1942 umučen v koncentračním táboře 
Osvětim. Položil život za vlast.

Vzpomíná s láskou dcera 
Jiřina Bednářová s rodinou.
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Vzpomínky - úmrtí
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

3. května si připomeneme 27 let od úmrtí

našeho tatínka a dědečka 

pana Václava VATAŠKY.

�
3. května zároveň uplynulo 20let 

od úmrtí naší maminky a babičky 

paní Boženy KONEČNÍKOVÉ-
VATAŠKOVÉ.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

dcery Miluše a Blanka s rodinami, 

snacha Dagmar s rodinou.

Blahopřání - jubilea
15. dubna oslavila

své krásné 

85. narozeniny 

paní Anna
CELNEROVÁ

z Bohumína.

�
Hodně pevného zdraví, elánu do dalších

let a pohody v kruhu rodiny přejí 

syn Vítězslav s manželkou Lu�kou,

vnučka Katrin s manželem Petrem 

a vnuk Patrik s přítelkyní Katkou.

30. dubna 

oslaví své životní 

jubileum 80 let 

paní Anna
KAROLIOVÁ.

�
Děkujeme za lásku a obětavost pro 

celou rodinu a přejeme do dalších let

hodně zdraví, štěstí a elánu.

Dcera Eva s Vaškem, syn Michal, 

Alenka s manželem, Filip, 

Zuzana s manželem, Martina 

a vnoučata Viktor, Julie a Zuzana.

REALITY
● Prodám družstevní byt

3+1, ul. Tovární v Bohumíně,
s balkonem, slunný, 9. p, v pů-
vodním stavu. Volný ihned.
Cena 550 tis. Kč. Volejte ✆
605 830 575.

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

● Prodám garáž u Kauflandu
v Bohumíně. ✆ 777 268 338.

ř á d k o v á  i n z e r c e

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

● Koupím rod. dům nebo
pozemek, město a okolí. ✆
777 925 007.

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

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

RŮZNÉ
● Nabízím k pronájmu za-

vedený bar v Bohumíně. ✆
606 630 134.

● Potřebujete přivýdělek ne-
bo hledáte změnu? Te� máte
příležitost. Stačí vám připojení
k internetu a telefon a můžete
pracovat v pohodlí svého do-
mova, s volnou pracovní dobou
a bez šéfa. ✆ 739 237 505

SLUŽBY
● Jednočlenná živá hudba

na svatby, narozeniny, večírky.
✆ 605 829 110, www.hudba-
bohumin.wz.cz.

● 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 mode-
láž. 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.

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Karolína Bajdová ● David Coufal ●

Lukáš Čep ● Adéla Ferencová ● Lukáš 
Ferko ● Jakub Gabčo ● Alžběta Glombíč-
ková ● Patrik Halla ● Jiří Harazim ● David
Hirsch ● Tobias Hojdysz ● Marek Hořínek
● Jakub Imre ● Eva Janská ● Nela Juřicová
● Jakub Kroupa ● Terezie Kvonná ● Štěpán
Lehotkai ● Antonín Novák ● Jan Pieklo ●

Valentýna Schmidtová ● Tomáš Splesniok
● Karolína Stašková ● Eliška Suchánková ●

Nelly Elizabeth Szabo ● Martin Szczypinski
● Damian Šandor ● Amálie Špryňarová ●

Robert Turták ● Martin Vejo ● Adam 
Závadský.Matrika informuje

V prvním čtvrtletí bylo do pamětní kni-

hy města zapsáno a následně pozváno na

vítání občánků devětatřicet malých kluků

a holčiček, z toho jedna dvojčátka. Ve stej-

ném období bylo uzavřeno sedm manžel-

ství. 

Nejžádanější jsou pro snoubence letní

měsíce. Máte-li tedy v plánu uzavřít man-

želství, zadejte si termín s předstihem. Na

bohumínském úřadě doprovází obřady 

živá hudba s bohatým repertoárem. Výho-

dou budovy radnice je bezbariérový vstup

a výtah. (ml)

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

Bohumínský pochod
Odbor Klubu českých turistů TJ Bohu-

mín pořádá  14. května 37. ročník cyklojíz-
dy a turistického pochodu »Z Bohumína
do Bohumína«. Sraz je před nádražím
ČD. Pochod na 50 km startuje od 6 do 7
hodin, na 40 km od 7 do 8 hodin, 15 a 20
km od 8 do 9.30 hodin. Cyklisté budou
vyjíždět od 7.30 do 9.30 hodin. Startovné
činí 20 Kč u dospělých a 5 Kč u dětí. Cíl
pochodu je v restauraci U Rybníku, kde
bude připraveno občerstvení a hry pro dě-
ti i dospělé. Akce se koná za každého po-
časí. Doporučuje se mapa Ostravska. (red)
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Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

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

NEPEČTE - NAPEČU VÁM! 
Cukroví, dorty, po celý rok k nejrůznějším příležitostem. 

Super kvalita i cena.  ✆ 737 856 868.



17Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 22. dubna do 6. května

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

■ 1.5. MÁJOVÉ POLÍBENÍ. Nezapomeňte na prvomájo-
vý polibek u kašny na náměstí T.G.M. Vystoupí hudební
skupiny Robbie William Revival Brno a A.T.C. Ostrava.
DIVADLO
■ 2.5. v 19 hodin ANDER Z KOŠIC. Známý bavič 
s hudební podporou v podobě duetu z Galánečky. Sál
kina, 100 Kč.
■ 8.5. v 18 hodin ŽENY V TRIKU. Zábavný večer s módní
přehlídkou u příležitosti Dne matek. Pořádá OS Alma Ma-
ter v sále kina K3. www.almamater.cz, ✆ 608 975 161.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

VÝSTAVY
■ Do 29.4. NITKA K NITCE. Výtvory žáků ZUŠ, které
vznikly v hodinách zaměřených na možnosti textilní
tvorby. Galerie v 1. patře knihovny, vstup volný.
■ Do 29.4. SNÍMKY. Výstava ostravského fotografa
Petra Juřici. Galerie v 1. patře knihovny, vstup volný.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 22.4. ve 13 hodin VZKAZY PLANETĚ ZEMI. Výtvarná
dílna na téma »Den Země«. Dětské oddělení, vstup volný.
■ 28.4. v 15 hodin NAPIŠ MI. Výtvarná dílna - výroba
navštívenek. Dětské oddělení knihovny, 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

■ 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.
■ 28. a 29.4. v 19 hodin ČERNÁ LABUŤ. Film
USA,2010, titulky, přístupný od 15 let, 65 Kč.
■ 30.4. a 1.5. v 19 hodin HEZKÉ VSTÁVÁNÍ. Film USA
2010, titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 1.5. v 10 hodin JÁ, PADOUCH. Animovaný film USA
2010, dabing, 60 Kč.
■ 5.5. a 6.5. v 19 hodin VARIETÉ. Film USA 2010, titulky,
přístupný, 75 Kč. Čtvrtek - budova kina, pátek - letní kino
(za deště budova kina). 

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 28.4. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. Tématický hudební ve-
čer, tentokrát s podtitulem Melodie sladké Francie.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

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

■ 27.4. NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIC. Na telefonickou
objednávku.
■ 27.4. v 16 hodin SETKÁNÍ RODIN S DVOJČATY.
Součástí setkání je poradny psycholožky.
■ 29.4. v 11 hodin PORADNA PRO KOJÍCÍ MAMINKY.
Poradenství laktační poradkyně zdarma.
■ Každé pondělí v 15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro ma-
minky s kojenci od narození do 10 měsíců.
■ Každé úterý v 17.30 hodin ČEKÁME MIMINKO. Sou-
bor cvičení, plavání a besed pro těhotné.
■ Každý čtvrtek v 9 a 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové ak-
tivity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.
■ Každý pátek v 15.45 hodin BABYENGLISH. Výuka
angličtiny pro nejmenší děti podle nejnovějších metod.

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

vilmaurbancikova@seznam.cz, ☎ 604 999 147

■ 27.4. v 10 hodin AUTOŠKOLKA PRO MRŇATA.
Sportovní dopoledne s vozítky, pouze na tel. objednáv-
ku. Tělocvična DDM.
■ 28.4. v 10 hodin ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU. Hudební půlho-
dinka rozvíjí řeč, paměťové schopnosti a slovní zásobu.
PRO DĚTI
■ Každé pondělí od 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA
RODIČŮ S DĚTMI. Klasické i netradiční výtvarné tech-
niky pro nejmenší od 2 let.
■ Každou středu od 9 hodin PŘEDŠKOLKA. Dvouhodi-
nové setkání dětí s programem.
PRO DOSPĚLÉ
■ Každé pondělí a čtvrtek v 17 a 18 hodin PILATES.
■ Každé úterý v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
Výuka angličtiny ve Slůněti.
■ Každou středu od 16 do 17 hodin CVIČENÍ A PO-
VÍDÁNÍ PRO TĚHULKY. Předporodní kurz je zdarma.
■ Každou středu v 18 hodin TAI-ČI.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin PILATES PRO ŽENY –
SENIORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM.
■ Jednou měsíčně v pátek od 17 hodin RELAXAČNÍ
PODVEČERY PRO ŽENY.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

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

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

OSTATNÍ AKCE

■ 28.4. v 16.30 hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT.
Koncertní sál ZUŠ.

■ 30.4. v 9 hodin VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU. Odchyt 
a kroužkování ptáků s ukázkou sokolnictví. Parkoviště
u Kališova jezera

SENIOR KLUB

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

■ 28.4. v 8 hodin OLOMOUC - BYSTROVANY. Zájezd,
sraz u radnice.
■ 3.5. 14.30 INFOSCHŮZKA. Velká zasedací síň radnice.
■ 5.5. v  8 a 10 hodin KUŽELKY. Na Kuželně.
■ 8.5. ve 14 hodin DIVADLO. Sraz u radnice.
■ 10. a 12.5. v 8 hodin VĚŽKY. Zájezd, sraz u radnice.
■ 14. - 15.5. VÍDEŇ. Zájezd.

SPORT

CYKLISTIKA
■ 24.4. v 9 hodin KOLEM BLUDNÉHO KMENE. Akce se-
riálu »Nebude-li pršet...« Sraz na náměstí T.G. Masaryka.
■ 7.5. v 9 hodin COUNTRY MĚSTEČKO. Akce seriálu
»Nebude-li pršet...« Sraz na náměstí T.G.Masaryka.
FOTBAL
■ 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.
■ 28.4. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN -  SOKOL DOLNÍ
LUTYNĚ. Starší přípravka.
Není-li uvedeno jinak, hrají se fotbalová utkání 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, v úterý v 17.45 na
gymnáziu, 50 Kč.
■ 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.



Výprava se představila v Bohumínských 
krojích a přivezla do Zebrzydowic spoustu

pochoutek.   Foto: OS Maryška 

OOKKOO

Milovníci cykloturistiky se
s blížící sezonou dočkali uži-
tečného pomocníka. Na pul-
tech se objevil aktualizovaný
soubor map všech existují-
cích tras v Moravskoslez-
ském kraji.

Druhé místo v konkurenci osmi
týmů vybojovali Bohumínští na
jarním festivalu »Wypieki« v pol-
ských Zebrzydowicích. Tradiční ak-
ce, zaměřená na propagaci původních
receptur, proběhla 2. dubna. 

Občanské sdružení Maryška na festivalu
prostřelo stůl s dvaadvaceti dobrotami. O recepty
byl mimořádný zájem. Bohumínští nabídli například sty-
lová kuřátka z lineckého těsta, medovník, beránky, ořechovou bá-
bovku, plněná velikonoční vejce a další. »Na festivalu jsou k ochut-
nání pokrmy zhotovené podle starodávných receptur, na které už dávno

usedl prach. Účastníci akce je po le-
tech opět vynášejí na světlo, což je mi
velmi sympatické,« uvedla Kamila

Smigová, předsedkyně občanského
sdružení Maryška.
Cílem festivalu Wypieki (pečení) je

podpora aktivit k zachování kulinářské-
ho dědictví slezského regionu. Wypieki jsou

nejen přehlídkou, ale také odkazem babiček 
a maminek současným a budoucím generacím. Občan-

ské sdružení Maryška se festivalu účastní pravidelně od roku
2005. Bohumínští z něj už několikrát přivezli ocenění za nápadi-
tost a letošní úspěch je dalším z řady. (luk)
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Severní Moravou na kole i pěšky
Cykloprůvodce představuje

na dvaaosmdesáti stranách
soubor nejhezčích cykloturis-
tických okruhů. Trasy jsou 

odstup-

ňovány podle obtížnosti a roz-
lišeny podle vhodnosti pro
horská, treková a silniční kola. 
Popis každé trasy doprovází
podrobná mapa se zakreslením
okruhu, výškový profil a foto-
grafie. Textová část představuje

turisticky atraktivní

místa, památky nebo zajíma-
vosti, na které cyklista v té či
oné lokalitě narazí. V souboru
map samozřejmě nechybí tra-
sy, které zavedou milovníky 
bicyklů do Bohumína a nej-
bližšího okolí.

Cykloprůvodce vydává spo-
lečnost Bekr, která nabízí

městům a dal-
ším zájemcům
možnost zatrak-
tivnit publikaci
vlastním přeba-
lem. Této nabíd-
ky využilo i město
Bohumín a spo-
lečnost Bospor.
Světlo světa tak
spatřila bohumín-
ská verze průvodce
s rozšiřujícími in-
formacemi o městě
a zdejších možnos-
tech sportovního
vyžití. K mání je 
v radničním info-
centru za 140 korun.

(tch)

Dobroty, na které se
(ne)zapomnělo


