
vnímají konkurz
jako možný projev
nedůvěry zřizovate-
le. Dále poukazují
na to, že se řada 
osvědčených ředite-
lů, kteří byli pro
školy přínosem, do
konkurzů už ne-
přihlásí. Nepřijde
jim důstojné zpo-
vídat se po tolika
letech před ko-
misí a navíc sou-
peřit s mladými
»vlčáky«. 

V Bohumíně
rozhodla rada
města, která je
zřizovatelem
zdejších škol, že konkurzy vy-
hlášeny budou. V šesti ško-
lách, kde ředitelky »přesluhu-
jí«, se ještě před prázdninami
uskuteční konkurzní řízení.
»Ředitelky jsme upozornili, že ne-

bude rozhodovat věk ani délka
pobytu ve funkci. Hlavními krité-
rii budou kvality, schopnosti vést
školu a také vize do budoucna.
Dobrý ředitel se konkurzů přece

nebojí, bere je jako výzvu pro dal-
ší pracovní restart,« říká místo-
starosta Igor Bruzl.

Na každý post bude vyhláše-
no samostatné řízení a komise
bude mít pokaždé jiné složení.
Zasednou v nich zástupci Čes-
ké školní inspekce (ČŠI) a od-
boru školství, mládeže a spor-
tu krajského úřadu. Komise
pak doplní členové školské ra-
dy a pedagogického sboru
konkrétní školy a svého dele-
gáta vyšle i zřizovatel. 

(Staro)noví ředitelé, kteří
vzejdou z konkurzních řízení,
podepíší smlouvy na dobu 
určitou - šesti let. Funkcí se
chopí od 1. srpna. (erh)

Novela školského zákona přináší inovaci, po které
zřizovatelé škol a školských zařízení tak dlouho 
volali. Mandát ředitelů školských příspěvkovek už
nebude neomezený, vždy po šesti letech by měli 
v konkurzech potvrdit svá postavení. Novela se
vztahuje na současné direktory, kteří už šestiletý
limit překročili. V Bohumíně se to týká pěti 
základních škol a jedné samostatné mateřinky,
u nichž bude na post ředitelů v nejbližších měsí-
cích vyhlášen konkurz.

Města bojují za výstavbu
obchvatů  Str. 2

Městské části se před-
stavují: Starý Bohumín  

Str. 6

Mráz způsobil »potopu«
na radnici  Str. 7

Mariáš se nehraje 
pro peníze, má své 
kouzlo Str. 9

Cinema ples patřil 
předávání Oscarů

Str. 10

Bruslení pod širákem 
má svůj půvab Str. 10D
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čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXII / 2012 ● cena 7 Kč

(Staro)nové ředitele škol určí konkurzy

Novelizovaný školský zákon
samozřejmě vyvolal emoce.
By� podle prvních výkladů
měli mít zřizovatelé možnost
uvážit, zda ke konkurzům sáh-
nou, anebo potvrdí své ředite-
le na dalších šest let ve funkci,
tak podrobnější právní analýzy
se kloní k názoru, že je vhod-
ným řešením výběrové řízení
na pozici ředitele vyhlásit v kaž-
dém případě. Vítěz konkurzu
bude pak mít stejně jako zřizo-
vatel jistotu, že se nedopustil
protiprávního jednání.

Zastánci novinky argumen-
tují, že v současnosti byli ředi-
telé, pokud nespáchali nějaký
závažný zločin, prakticky ne-
odvolatelní. I ti méně schopní
měli až do důchodu »své jisté«.
Propagátoři pravidelné obmě-
ny vedení dále dodávají, že 
omezený mandát zvýší motivaci
direktorů a že budou přicházet
s novými nápady. Odpůrci ale

Konkurzy preferuje město i Moravskoslezský kraj
V ředitelnách bohumínských základních

škol v současnosti úřadují výhradně ženy.
Některé jsou ve funkci patnáct, osmnáct, ale
i dvaadvacet let. Tři ředitelky
už dosáhly důchodového věku.

Pokud stávající ředitelky v nadcházejících kon-
kurzech uspějí, čeká je dalších šest let v čele ško-
ly. V opačném případě se mohou zařadit zpět 
k učitelskému sboru. Stejný model jako město

bude u svých školských zařízení praktikovat 
i Moravskoslezský kraj. V Bohumíně se proto
budou konat také výběrovky na Gymnáziu

Františka Živného a v základní
umělecké škole. Letošní kon-
kurzní řízení se nedotknou pou-

ze Domu dětí a mládeže Fontána a základní ško-
ly v Pudlově, které jsou pod křídly města, a kra-
jem spravované střední školy. Tyto ústavy mají
nové vedení méně než šest let. (tch)

k  v ě c i
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Města bojují za výstavbu obchvatů

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a starosta Bohumína Petr Vícha.

Členy pracovní skupiny jsou i ředitelka krajské hygienické stanice Helena
Šebáková a hlavní hygienik Michael Vít.

Dvacetičlenná pracovní
skupina pro lepší ovzduší 
v Moravskoslezském kraji
zasedla 9. února na radnici 
v Bohumíně. Zástupci Mi-
nisterstva životního prostře-
dí, kraje, měst, krajské hygi-
enické stanice a zdravotního
ústavu se sešli už popáté. 
V Bohumíně schválili »Akč-
ní plán na rok 2012«, který
obsahuje konkrétní kroky
pro zlepšování ovzduší. 

»Jsme rádi, že se nám spolu 
s dalšími obcemi podařilo do le-
tošního plánu prosadit přípravu
hned dvou obchvatů. Obchvatu

Havířova, ale především obchvatu
Bohumína-Skřečoně, Dolní Luty-
ně, Dětmarovic a Karviné,« sdělil
člen pracovní skupiny a staros-
ta Petr Vícha. V Bohumíně by
obchvat výrazně ulevil přede-

vším Skřečoni. Dosud tudy
pendluje »jen« veškerá dopra-
va do a z centra. Po dostavbě
dálnice a přivaděče ke skřečoň-
skému mostu k tomu však 
přibude i provoz z magistrály.

Tento problém, zatím jen na
papíře, řeší takzvaná příhra-
niční spojka D47 a R48, která
podle projektu vede podél že-
lezniční trati na Žilinu.

Dětmarovice, kterými proje-
de ve špičce za hodinu až tisíc
aut, už vyhlásily na podporu
výstavby obchvatu z Bohumína
do Karviné podpisovou akci.
Potrvá minimálně do konce 
února a lidé se mohou podepi-
sovat elektronicky na www.
detmarovice.cz nebo osobně
na jednom z deseti míst v Dět-
marovicích. 

Bohumínu se do akčního
plánu podařilo prosadit i další
připomínku. Týkala se získání
dotací na zateplování veřej-
ných budov. »Za současných
podmínek by řada veřejných 
budov neměla na dotaci žádnou
šanci. Jsme proto rádi, že minis-
terstvo akceptovalo naše připo-
mínky a projekty z nejpostiženěj-
ších oblastí Moravskoslezského
kraje v rámci kvality ovzduší 

bude bonusovat 10 procenty ze
zisku bodů v technicko-ekologic-
kém hodnocení. Tak už mají města
naději, že v tomto programu se
svými projekty uspějí,« uvedl
místostarosta Lumír Macura.
Dodal, že výzvu vyhlásí minis-
terstvo do konce února a počí-
tá v ní s částkou 2,5 miliardy. 

Z operačního programu pro
životní prostředí se už Bohu-
mínu podařilo získat 15 milio-
nů na výsadbu izolační zeleně.
»Jako první v kraji jsme loni 
v dubnu podali žádost na výsad-
bu izolační zeleně a také jsme ja-
ko první na severu Moravy uspě-
li,« doplnil Macura. Ve třech
lokalitách v Bohumíně bude
na ploše o rozloze 29 hektarů
vysazeno přes dva tisíce stro-
mů a více než tisíc keřů. Od-
hadované náklady činí 16,6
milionu, 90 procentní dotace
by mohla pokrýt téměř 15 mili-
onů. Projekt počítá s výsadbou
zeleně v letech 2012 a 2013.

Další z věcí, kterou se Bohu-
mínu podařilo prosadit, je, že
ministerstva projednají změnu
zákona o častějším čištění ko-
munikací. »Obce čistí své silnice
zejména po zimě rychleji a během
roku mnohem častěji než ostatní
správci komunikací. V případě
změny legislativy by mohl být 
úklid cest od prachu častější i na
silnicích, o které se nestarají obce
a města,« uzavřel Macura. 

Další jednání pracovní sku-
piny s ministrem Tomášem
Chalupou se uskuteční na za-
čátku dubna v Českém Těšíně.

Lucie BALCAROVÁ

Při setkání skupiny v Bohumíně přišla řeč 
i na »kotlíkové dotace«. Pilotní projekt, jehož
cílem je podpora výměny starých kotlů na 
tuhá paliva za nové nízkoemis-
ní automatické kotle, měl 
nečekaný průběh. Krajský 
úřad vzalo 1. února útokem 560 žadatelů 
a během tří hodin bylo po dotacích. 

Ve společném projektu Ministerstva životního
prostředí a hejtmanství bylo k dispozici 20 milio-
nů. Maximální výše dotace na jeden kotel činila

60 tisíc a jen se po nich zaprášilo. »Jen to dokazuje,
že poptávka je velká a byl to krok správným směrem.
Nyní nás čeká analýza žádostí,« prohlásil ministr

Tomáš Chalupa s tím, že »kotlí-
kové dotace« budou pokračovat.
Ministerstvo plánuje částku na

tyto dotace navýšit až na 100 milionů. Letos z nich
uvolní 40 milionů, další objem financí v příštím
roce. Do společného »banku« přihodí i Morav-
skoslezský kraj. Podle náměstka hejtmana Miro-
slava Nováka má kraj nyní připraveno 20 milionů
a do dubna chce částku ještě navýšit. (red)

»Kotlíkové dotace« budou pokračovat

k  v ě c i
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Kouřícím vrakům mohou města 
vystavit stopku

Není dne, aby se u nás neřešila kvalita
ovzduší. Schází se pracovní skupina pro
jeho zlepšení, zavádějí se stále nová 
opatření, ale kýžený efekt se ne a ne do-
stavit. Jak je to možné? Možná se stačí
podívat k našim severním sousedům.
Měkké normy pro vypouštění škodlivin
v továrnách a svérázný přístup tamních
domkařů ke spalování čehokoli v kot-
lích se odráží na kvalitě polského 
ovzduší. Škodliviny neznají hranice, 
a co dýchají sousedé, dýcháme i my.

Už te� na konci února je jasné, že se
znečištěním ovzduší jsme na tom hůře než
loni. Od 28. ledna do 16. února byl na
Karvinsku nepřetržitě v platnosti signál
regulace, který se vyhlašuje za smogových
situací. Jenže zatímco u nás vyšilujeme
kvůli každému mikrogramu prachu, v Pol-
sku si s tím hlavu nelámou. Platí tam totiž
mnohem mírnější emisní normy. Jen pro
příklad, ArcelorMittal Ostrava má na pro-

voze spékání rud stanoven emisní limit
pro prach ve výši 20 miligramů na metr
krychlový vypouštěných spalin. Arcelor
Mittal Poland může ve stejném provoze
vypouštět škodlivin pětkrát více, tedy 100
miligramů!

Průmysl podle zástupců českých úřadů
znečiš�uje ovzduší v Hornoslezské aglome-
raci nejvíce. A v Polsku, přesněji ve Slez-
ském vojvodství, je ještě rozšířenější než na
Ostravsku a Karvinsku. V provozu tam je
čtyřiadvacet hutí, elektráren a tepláren. Ale
to není vše. Ovzduší u našich severních
sousedů v mnohem větší míře než u nás 
ovlivňují lokální topeniště, tedy kotle v ro-
dinných domech. Poláci jsou totiž zvyklí
veškeré odpadky pálit, skoro nic nevyhazují.

Když sečteme oba faktory, snadno může
nastat situace jako ta z 12. února. V polské
Wodzisławi, jen deset kilometrů od státní
hranice, naměřila monitorovací stanice 
opakovaně více než 1 600 mikrogramů
prachu na metr krychlový, maximem bylo 
1 665 µg/m3. Jen pro představu, u poléta-

vého prachu je v Česku povolený denní li-
mit 50 µg/m3. Když koncentrace dosáhne
trojnásobku, tedy 150 µg/m3, označuje to
smogovou situaci a úřady vyhlašují signál
regulace. V Polsku, jak dokazuje případ 
z Wodzisławi, bývají koncentrace prachu 
v ovzduší více než třicetkrát větší, ale 
nikdo tam na poplach nebije. 

Pavel ČEMPĚL

Ovzduší v pohraničí: Jiné normy, jiný přístup

Hu� v Katowicích. Foto: internet

Odborníci analyzovali pro Ministerstvo
životního prostředí šestnáct měst na severu
Moravy a podle výsledků by zóny mohly
fungovat v šesti z nich. »V nejbližší době je
bude možné zavést v širším centru Ostravy 
a také ve Svinově a v Porubě. Z dalších měst to
je Orlová, Český Těšín, Třinec, Opava 

a Studénka,« potvrdil ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa.

Teoreticky by se nízkoemisních zón mohl
dočkat i Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karvi-
ná a také Bohumín. U těchto měst je ale
podmínkou, že musí být předtím zprovoz-
něny dílčí dopravní stavby. Zónu je totiž

možné vyhlásit jen v těch lokalitách, které
se dají objet jinou cestou. V případě Bohu-
mína je to zamýšlený obchvat na Karvinou.

Prvním městem v republice, kde už zó-
nu schválili, jsou Klimkovice na Ostrav-
sku. Majitelé nevyhovujících aut se ale zá-
kazu ještě minimálně dvanáct měsíců bát
nemusí. Jakmile města zóny vyhlásí, nabí-
há ještě roční »informační« lhůta kvůli po-
učení veřejnosti. Konkrétně do Klimkovic
se některé automobily za smogu nedosta-
nou až od března 2013.  (tch)

n a  a k t u á l n í  t é m a

Staré a zapáchající rachotiny nechte na periferii. Některá města mohou začít určo-
vat, jaká auta do vybraných lokalit vpustí a jaké ne. Půjde o takzvané nízkoemisní zóny
a smůlu zde budou mít pochopitelně majitelé vozů, které vypouštějí více škodlivin. 
Zákaz pro nevyhovující automobily budou města uplatňovat v době smogových situací.

Dýcháme, čím topíme
Na náměstí před radnicí 

a v Salonu Maryška proběhla
22. února informační kampaň
Ministerstva životního pro-
středí »Dýcháme, čím topí-
me«. Jejím cílem je přimět lidi,
aby přestali spalovat v domá-
cích kotlích nekvalitní otop 
a odpadky. Ovzduší v regionu
sice nejvíce ovlivňuje průmysl,
ale podle ministerstva mohou
ke zlepšení přispět i lokální 
topeniště. Kampaní chce pro-
to domkaře naučit topit zod-
povědně. Více informací na
www.topimespravne.cz. (red)

Ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa na tiskové 
konferenci v Bohumíně přislíbil 
pokračování »kotlíkových dotací«.

Obrat o 180 stupňů. V rámci
zlepšování kvality ovzduší slibo-
vala Vláda mimo jiné zvýšení
poplatků firmám, které vzduch
znečiš�ují. Do Poslanecké sně-
movny s tímto návrhem sice při-
šla, ale kvůli pozměňovacímu
návrhu jednoho z poslanců bylo
nakonec schváleno něco úplně jiného - velkým znečiš�ovatelům
se naopak poplatek zcela odpouští. Teplárny, hutě a chemičky už
nebudou za vypouštění oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých
organických látek do ovzduší muset od roku 2016 platit vůbec nic.
Od roku 2022 ani za prach. Návrh, který poslanci schválili, oby-
vatele a města severní Moravy pobouřil. Některá už chystají pro-
testní akce a doufají, že zákon neprojde Senátem. (red)

Bezplatné vypouštění jedů

Ilustrační foto: internet
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I Byt 1+2, v ulici Husova
561, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,73 m2, cel-
ková plocha bytu 61,73 m2.
Prohlídka 27.2. v 15 - 15.15
hodin a 28.2. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 29.2. 
v 16.15 hodin.

I Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše
1071, číslo bytu 60, katego-

rie I., 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,04 m2,
celková plocha bytu 29,62 m2.
Prohlídka 28.2. v 10.30 - 10.45
hodin a 29.2. v 15.30 - 15.45
hodin. Licitace se koná 29.2. 
v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 71, kate-

gorie I., 13. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 28,86 m2,
celková plocha bytu 31,18 m2.
Prohlídka 27.2. v 14 - 14.15
hodin a 28.2. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 29.2. v 16.45
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čáslavská
55, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 56,50 m2, celková
plocha bytu 57,60 m2. Prohlíd-
ka 29.2. v 14.30 - 14.45 hodin a
1.3. v 8 - 8.15 hodin. Licitace se
koná 5.3. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Student-
ská 156, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 67,60 m2,
celková plocha bytu 67,60 m2.
Prohlídka 28.2. v 10 - 10.15

hodin a 29.2. v 15 - 15.15 hodin.
Licitace se koná 5.3. v 16.15 ho-
din.

I Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše
709, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 80,40 m2, celková
plocha bytu 80,40 m2. Pro-
hlídka 28.2. v 11 - 11.15 hodin 
a 29.2. v 16 - 16.15 hodin. Lici-
tace se koná 5.3. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Budova-
telská 300, číslo bytu 2, ka-

tegorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 55,15 m2,
celková plocha bytu 55,15 m2.
Prohlídka 5.3. v 15.45 - 16 ho-
din a 6.3. v 9.15 - 9.30 hodin.
Licitace se koná 12.3. v 15.30
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nerudova
468, číslo bytu 3, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 42,30 m2, celková
plocha bytu 42,30 m2. Prohlíd-
ka 5.3. v 15.30 - 15.45 hodin 
a 6.3. v 9 - 9.15 hodin. Licitace
se koná 12.3. v 15.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Jateční
152, číslo bytu 26, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 25,40 m2,
celková plocha bytu 25,40 m2.
Prohlídka 7.3. v 15 - 15.15 ho-
din a 8.3. v 11 - 11.15 hodin. Li-
citace se koná 12.3. v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
1143, číslo bytu 5, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 67,61 m2, cel-
ková plocha bytu 69,93 m2.

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243. Vyvolávací
cena je 42 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mo-
hou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území
ČR. Podrobné informace naleznete na stránkách www.mes-
to-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Město
nabízí k licitaci tyto byty:

Licitace městských bytů
Prohlídka 5.3. v 16.30 - 16.45
hodin a 6.3. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 12.3. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Seifertova
911, číslo bytu 5, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 53,09 m2, celková
plocha bytu 53,09 m2. Prohlíd-
ka 5.3. v 15 - 15.15 hodin a 6.3.
v 7.30 - 7.45 hodin. Licitace se
koná 12.3. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Palackého
760, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,60 m2, cel-
ková plocha bytu 67,60 m2.
Prohlídka 6.3. v 9.30 - 9.45
hodin a 7.3. v 15.15 - 15.30 ho-
din. Licitace se koná 12.3. 
v 16.45 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1144, číslo bytu 8, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,13 m2, cel-
ková plocha bytu 29,70 m2.
Prohlídka 6.3. v 8.15 - 8.30
hodin. Licitace se koná 14.3. 
v 15.30 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 143, kate-

gorie I., 9. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 6.3. v 8.45 - 9 hodin
a 7.3. v 15.30 - 15.45 hodin.
Licitace se koná 14.3. v 15.45
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Svat. Če-
cha 1093, číslo bytu 64, ka-

tegorie I., 11. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 66,75 m2,
celková plocha bytu 68,60 m2.
Prohlídka 5.3. v 14.30 - 14.45
hodin a 6.3. v 11 - 11.15 hodin.
Licitace se koná 14.3. v 16.30
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

k r á t c e

13. února město vyhlásilo
kontinuální výzvu k předklá-
dání žádostí o dotaci v oblasti
regenerace bytových domů.
Výměnu oken, zateplení a dal-
ší rekonstrukce mohou majite-
lé bytových domů ve vymeze-
né zóně Nového Bohumína
provést s podporou státu.
Umožňuje to Integrovaný plán

rozvoje města, na který Bohu-
mín získal dotaci z EU. Na do-
tace je k dispozici deset milio-
nů korun. Žádost se podává
podle podmínek zveřejněných
na stránkách města www. mes-
to-bohumin.cz/cz/o-meste/in-

tegrovany-plan-rozvoje-mesta/.
Samotné schválení podpory
připadá Centru pro regionální
rozvoj. 

Město žadateli vydává po-
tvrzení o souladu s integrova-
ným plánem. (vza)

Dotace na opravy a modernizace bytových domů

Složenky za odvoz
odpadu s novými 
údaji

Od 1. ledna se změnil sys-
tém plateb za svoz domovní-
ho odpadu. Zatímco v minu-
losti vedl agendu BM servis
a číslo jejího bankovního
konta bylo i na složenkách,
které občané dostávají do
poštovních schránek, od 
letoška převzalo výběr pla-
teb město. 

Na předtištěné složence za
svoz a nakládání s odpadem je
nově uveden příjmový účet měs-
ta Bohumína, vedený u České
spořitelny. Tento účet má číslo
19-1721638359/0800. Způsob
úhrady zůstává stejný - složen-
kou, převodem z účtu či v ho-
tovosti v pokladně MěÚ Bo-
humín, číslo dveří 221. Také
termíny splatnosti zůstaly za-
chovány, za jednotlivá pololetí
je to do 15. března a do 15. září.

O změně systému plateb,
která se týká obyvatel rodin-
ných domů, jsme už informo-
vali v Oku, TIKu i na webo-
vých stránkách města. Nové
složenky přesto některé obča-
ny zaskočily, a proto se k téma-
tu vracíme. Ostatní agendy,
týkající se uzavírání, změn 
či rušení smluv o svozu komu-
nálního odpadu, zůstávají 
u BM servisu. (em)

Rekonstrukce začíná
Od 7. března začíná uzavír-

ka Bohumínská ulice mezi
Záblatím a Rychvaldem. Dů-
vodem je komplexní rekon-
strukce silnice, která bude
kvůli rozsahu prací mimo pro-
voz jeden rok. Objízdné trasy
na místě už jsou vyznačeny 
a podrobně jsme se organizaci
dopravy v okolí věnovali v mi-
nulém čísle Oka. 

Změna provozní 
doby pošty

Na základě sledování vytíže-
nosti se od 1. března zkracuje
provozní doba pošty ve Skře-
čoni. Pobočka bude mít nově
otevřeno od pondělí do pátku
vždy od 8 do 11 a od 13 do 16
hodin. (red)
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Prchali před spravedlností

■ Hlídka si všimla čtyř mladíků
s vozíkem. Nezletilí výrostci
na něm převáželi úplně nové
plechy. Ukázalo se, že je ukra-
dli ve firmě v ulici 9. května,
kam je po zadržení museli také
vrátit. Trestu pachatelé pro
nízký věk uniknout, jejich pří-
padem se ale budou zabývat
sociální pracovníci.

■ Dva rozdovádění mládenci
tropili neplechu na vlakovém
nádraží. Po půlnoci převrhli
automat na cukrovinky. Hlíd-
ka oba výtržníky zadržela a pře-
dala republikové policii. Jed-
nomu musela přivolat lékař-
skou pomoc, protože mu auto-
mat spadl na nohu a zranil ho.
* U štěrkovny ve Vrbici hlídka
přistihla tři nepřizpůsobivé
občany, kteří bez povolení po-
káceli vetší strom. Při příjezdu
strážníků ho už pořezaný na-
kládali do vozidla. Případem
se bude dále zabývat přestup-
ková komise města.

■ O uzamčené jízdní kolo přišel
muž, který byl na návštěvě v Ja-
náčkově ulici. Hlídka se vydala
po stopách ve sněhu a bicykl
objevila ve sklepních prosto-
rech blízkého obytného domu.
Kolo bylo vráceno majiteli.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

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

Několikrát za rok se mění autobusové i vla-
kové jízdní řády. Někdy jsou důvody provoz-
ní, jindy odrážejí změny potřeby občanů.
Jízdní řády meziměstských linek spadají do
kompetence krajského úřadu, který je také
musí koordinovat s dopravou železniční.

Na základě připomínek lidí z ulice Čs. armády
u bývalé Rybeny, kteří volali po lepší dostupnos-
ti vlakových spojení, je ranní spoj (č. 11) linky ze
Starého Bohumína do Ostravy, která v určitých
časech jezdí rozdílnou trasou, od loňského pro-
since  veden po ulici Čs. armády, Okružní a Ma-
sarykově. A to byl kámen úrazu. Vyhovělo se
občanům z okolí Rybeny a současně se uškodilo
občanům Skřečoně. 

Město proto kontaktovalo dopravce, tady
ČSAD Karviná, a krajský úřad. Výsledkem
vstřícného jednání obou stran je navrácení ob-
sluhy zastávky Studentská spojem ze Starého
Bohumína do Ostravy. Vyjíždět bude ze Starého
Bohumína v pracovní dny a v sobotu v 6.08 
hodin a ve Studentské bude v 6.21 hodin. Tato
změna nastane už od 4. března. (pav)

Ranní autobus se vrací na Studentskou

Celníci si při noční kontrole
všimli podezřele zaparkované-
ho auta na sjezdu ze silnice do
pole. »Ve voze se nacházel řidič 
a spolujezdkyně. Nervozita řidiče
signalizovala, že nebude vše v po-
řádku,« uvedla mluvčí Celního
ředitelství Ostrava Pavla
Zdobnická. Podezření se po-
tvrdilo. V odkládacím prosto-
ru dveří našli celníci digitální
váhu a pod sedadlem plynový
hořák a dózu s bílou krystalic-
kou látkou. »Spolujezdkyně mě-
la navíc v kabelce plastové obaly,

takzvané ›dealerky‹ s rostlinnou
látkou,« popsala Zdobnická. 

Vozidlo i s pasažéry skončilo
na pracovišti celní správy ve
Starém Bohumíně, kde byly
provedeny orientační zkoušky
na omamné a psychotropní
látky. Výsledek byl jednoznač-
ný. Krystalickou látkou bylo
21 gramů pervitinu, rostlinná
látka představovala 11 gramů
marihuany. 

Zadržené dvojici nyní hrozí
za drogové delikty až dvouletý
trest. (paz)

Podezřelé auto ukrývalo drogy
Hledaným osobám, na které je vydán příkaz k dodání do

výkonu trestu, v Bohumíně pšenka nekvete. Městští strážníci
zadrželi jen za poslední tři týdny hned tři hledané osoby.

Zajímavý je případ, který se odehrál ve Vrbici. Na autobusové
zastávce tam čekal muž (49), o kterém se v policejních kruzích ví,
že se vyhýbá nástupu výkonu trestu. »Je to známá firma, a proto 
neunikl pozornosti strážníka v civilu, který kolem zastávky projížděl,«
uvedl ředitel městské policie Karel Vach. Hledaný muž nastoupil
do autobusu, ale za tím se vydala přivolaná hlídka. Dojela až na
autobusové nádraží, kde muže zadržela. »Dál než dva kroky od dveří
autobusu neušel. Byl tak překvapený, že se nezmohl na odpor,« uvedl
Vach. Hledaný v Bohumíně páchal trestnou činnost. Strážníci ho
předali kolegům z Policie ČR.

Dalšího hledaného strážníci načapali ve Slepé ulici ve Vrbici. Je
tam dům, kolem kterého se srocují různá individua a strážníci
sem zajíždějí na kontroly. Tentokrát skončil v jejich síti 50letý
muž. Jak strážníci zjistili, odmítal nastoupit do vězení a ve Vrbici
se ukrýval. 

Loni zadrželi městští strážníci v Bohumíně třiatřicet hledaných
osob, z toho tři se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. (luk)

s t a l o  s e

Zmizelo auto 
i s nákladem

Z Michálkovické ulice v Rych-
valdě zmizel 7. února nákladní
nissan za 300 tisíc. Neznámý
zloděj se jej zmocnil i s nákla-
dem. Na korbě auta byl ještě
malotraktor a řetězová pila za
dalších 30 tisíc. Policisté vy-
hlásili po voze celostátní pá-
trání. (via)

Mobilní skupině Celního ředitelství Ostrava se povedlo při
běžné kontrole v Bohumíně odhalit výrobce a překupníky drog.

Zadržená žena měla v kabelce plastové obaly, takzvané ›dealerky‹ s 11
gramy marihuany. Foto: Celní ředitelství Ostrava

Linka 870555 Bohumín - Ostrava
Bohumín, Starý Bohumín, nám. Svobody 6.08
Bohumín, Starý Bohumín, nemocnice 6.11
Bohumín, Pudlov, Rybena 6.13
Bohumín, Pudlov, Jateční 6.15
Bohumín, Nový Bohumín, Okružní 6.17
Bohumín, Nový Bohumín, Edvarda Beneše 6.19
Bohumín, Nový Bohumín, Studentská 6.21
Bohumín, Nový Bohumín, žel. st. 6.24
Bohumín, Nový Bohumín, aut. st. 6.27
Bohumín, Pudlov, Drátovny 6.29
Bohumín, Pudlov, střed 6.31
Bohumín, Pudlov, Louny 6.33
Bohumín, Vrbice, samoobsluha 6.35
Bohumín, Vrbice, čerpací stanice 6.36
Bohumín, Vrbice, jezero 6.37
Ostrava, Hrušov, Žižkova 6.40
Ostrava, Hrušov, Hrušovské mosty 6.42
Ostrava, Muglinov, Mexiko 6.43
Ostrava, Kamenec 6.44
Ostrava, most Pionýrů 6.46
Ostrava, Mor. Ostrava, Českobratrská 6.49
Ostrava, ÚAN 6.54
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Nejžhavějším bodem jejich
diskusí je v poslední době pře-
stavba náměs-
tí. Na přetřes
obvykle přijde
také rekonstrukce Národního
domu. »Jsme realisté. Uvědomu-
jeme si, kolik si to vyžádá financí
a že to nebude hned. Jsme proto
rádi i za menší projekty, za opra-
vené silnice, chodníky, novou ze-
leň,« uvedl Malchar. Pozname-
nal také, že za hezčím vzhle-

dem městské části nemusí stát
vždy město. Komise po soused-
sku nabádá i starousedlíky, aby
se starali o svá stavení a jejich
okolí a vylepšovali tak celko-
vou image Starého Bohumína.

Vítězslav Malchar, svého ča-
su také městský zastupitel,
sám sebe charakterizuje jako
trampa a cestovatele. Nezapře
ale, že je také silně duchovně
založen. Už třetím rokem nav-
štěvuje teologické přednášky

na U3V v Br-
ně a rovněž je-
ho aktivity ve

Starém Bohumíně se nesou ve
stejném duchu. Šest let rekon-
struoval interiér věže zdejšího
svatostánku a v jeho okolí
vztyčil několik křížů z vyřaze-
ných železničních pražců. 
Opravil také hrobku u kostela
a kapli Pustyňa. V poslední

době žije renovací hřbitovní
kaple, které věnoval svůj zvon.
Nyní bojuje za jeho »oživení«,
aby se zde mohly konat řádné
pohřby.

Pavel ČEMPĚL
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I drobnosti dokážou vylepšit image
naší městské části

Vítězslav Malchar

a k t u á l n ě

Na území ratibořského
knížectví vznikl v roce
1256 Bogun. Na levém
břehu Odry (dnešní
Chałupki) stál hrad,
podhradní ves, později

město (dnešní Starý Bo-
humín), vznikla na pravém břehu.

První písemná zmínka pochází z formu-
lářové sbírky královny Kunhuty. Datace
chybí, většinou se ale uvádí právě rok
1256. Jisté však je, že trvale osídlená osada
zde byla už mnohem dříve. Roku 1292 se
připomíná farní kostel panny Marie, který
byl pod patronátem kláštera orlovského.
Tato listina je zároveň nejstarším dokla-
dem německého názvu pro Bohumín -

Oderberg. V roce 1620 byl na místě dřevě-
ného kostela vystavěn zděný kostel v go-
tickém slohu. Po požáru v roce 1850 byl
přestavěn do dnešní podoby.

Majitelé bohumínského panství se stří-
dali, nejdéle patřilo bankéřskému rodu
Henckelů z Donnersmarku, kteří také mají
ve farské zahradě svou hrobku z roku 1752.
Za jejich vlády došlo v roce 1742 na zákla-
dě vratislavského míru k rozdělení Bohu-
mína tak, že jeho levobřežní část (hrad 
a předměstí) připadly Prusku, zatímco měs-
to zůstalo součástí habsburského Slezska.

Přemostění Odry se uskutečnilo asi v 15.
století. Rozdělením panství na část pruskou
a rakouskou v 18. století pozbyl most původ-
ní důležitosti, a protože jej nikdo neopravo-
val, byl nakonec stržen. Další mosty se začaly

Městské části se představují: Starý Bohumín

»V komisi nás původně bylo
šest, ale bohužel nás opustila
platná členka Běla Tomášková,«
věnoval pan Malchar v úvodu
vzpomínku zesnulé kolegyni.
Dodal, že komise, jejíž členové
se současně angažují také ve
sdružení Přátel bohumínské
historie, se oficiálně schází co
čtvrt roku. Vzhledem k vesnic-
kému rázu Starého Bohumína
se ale její reprezentanti potkáva-
jí neplánovaně každou chvíli.

Pětičlenná komise pro městskou část se schází nejčastěji 
v domě jejího předsedy Vítězslava Malchara (70). Ten se do
Starého Bohumína přistěhoval před čtvrt stoletím. Nejprve
se zapojil do církevního života, pak do života městské části.
Mohl by si užívat zaslouženého důchodu, ale místo toho 
je k vidění se zednickou lžící při rekonstrukci kostelní věže
nebo s pilou břichatkou při likvidaci padlých stromů u řeky.

budovat až ve století následujícím. V roce
1849 byl postaven most železniční, v roce
1899 klasický (dnešní starý hraniční most).

Novodobý osud města poznamenala 
v 19. století železnice. Krátkozrací radní
»železné oře dštící oheň« pod svými okny
nechtěli a vykázali stavbu železniční trati
do několik kilometrů vzdálených bažin.
Kolem trati vyrostlo nové město a původ-
ní Bohumín ztrácel na významu. Dnes je
až čtvrtou nelidnatější městskou částí, k 1.
lednu 2012 měl pouze 1 452 obyvatel.

V roce 1956 přijal Bohumín nový název
- Starý Bohumín. V červenci 1973 byl
sloučen s Novým Bohumínem v město 
s jednoslovným názvem Bohumín.  (red)

Farní kostel Narození Panny Marie, nejstarší 
kulturní památka na území Bohumína. 

Dobová pohlednice starobohumínského náměstí
z roku 1907 je vlastnictvím Jiřího Spáčila.
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U kaple sv. Kříže, zvané Pustyňa začíná loni vybudovaná naučná stezka vedoucí meandry. ▼ Bývalá 
radnice patří Ministerstvu vnitra, ale nyní je prázdná a nevyužitá. Sousední dům č.p. 45 nechalo město loni kom-
pletně zrekonstruovat. ▼ Nejmladší z památek, teprve pětasedmdesátiletý vojenský bunkr. Foto: Pavel Čempěl

▼
 

Trasa pomyslné exkurze po
památkově chráněných objek-
tech by mohla začít už u vstu-
pu do města (a v podstatě i do
České republiky). Starý hra-
niční most, jenž vyrostl nad
Odrou na sklonku 19. století,
ještě kulturní památkou není.
Sousední dům č.p. 37, neboli
secesní Národní dům z roku
1907, už ano. Ob dva domy na
náměstí Svobody je další kul-
turní památka -  budova bývalé
radnice z roku 1900 (dnes dům

č.p. 43) - a hned vedle další,
čerstvě zrekonstruovaný měst-
ský dům č.p. 45 z roku 1901.

Zvláštní kategorií objektů,
zapsaných ve státním seznamu
kulturních památek, je soubor
sakrálních pamětihodností.
Tou absolutně nejstarší a nej-
větší je Farní kostel Narození
Panny Marie z 13. století. Chrá-
něna je i sousední Hrobka
hrabat Henckelů z Donners-
marcku z roku 1752. Následu-
je trojice kapliček. Hřbitovní

filiální kaple Všech svatých 
z roku 1901, kaple Andělů
strážných (u vodojemu) z roku
1831 a kaple sv. Kříže (Pustyňa)
z 18. století. Kolekci uzavírají
socha sv. Jana Nepomuckého
na náměstí Svobody, socha sv.
Josefa u kostela a rozměry ne-
jmenší, ale rozhodně nejslav-
nější Milostný obraz Panny
Marie Růžencové- Starobohu-
mínské, kterému požehnal 
i papež Jan Pavel II.

Výpravu po starobohumín-
ských pamětihodnostech by-
chom mohli zakončit u té nej-
mladší. Od všech předešlých
se liší svým původním účelem

i technikou výstavby. Od roku
2004 je totiž v seznamu české-
ho kulturního dědictví i beto-
nový pěchotní srub MO S-5
Na Trati z 30. let 20. století.

Pavel ČEMPĚL

Kulturní památka, kam oko pohlédne

Mráz způsobil »potopu« na radnici

Ve Starém Bohumíně se začaly psát dějiny města, a tak není
divu, že je tady bezkonkurenčně nejvíce památek. Milovníci
historie by jejich obhlídkou strávili dlouhé hodiny.

Voda protekla přes dvě patra a do-
stala se všude, i do elektroinstalace.
Pracovníci radnice odložili spisy 
a pustili se do likvidace havárie.

Foto: Pavel Čempěl

Extrémně mrazivé počasí, které panovalo na přelomu ledna a února, dalo pořádně
zabrat vodovodním rozvodům. Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) 
řešily jen v Bohumíně více než deset poruch a havárií. Například 7. února se bez 
vody ocitlo 50 domů v Šunychelské ulici a 13. února na tři sta domácností v Okružní
ulici. Ušetřeny nebyly ani veřejné objekty. Nehoda postihla 8. února i městský úřad. 

Radniční budovu B, v níž sídlí majetko-
vý a živnostenský odbor, vyřadila z provozu
havárie vody. Způsobil ji uzávěr na půdě
historického objektu z roku 1898. Nevydr-
žel silné mrazy a v noci praskl. Přestože
voda začala vytékat pouze z jediné trubky,
podařilo se jí způsobit spouš� za zhruba čtvrt
milionu. Voda pronikla do sedmi kanceláří i
archivu. Smáčela zdi a poškodila nábytek,
výpočetní techniku i některé spisy. Kancelá-
ře bylo nutné vyklidit a některé agendy byly
na tři dny vyřazeny z provozu. Pak začaly
fungovat v náhradních prostorách.

Úředníci sídlili v této budově až do roku
1945. Poté se přestěhovali do sousedního

komplexu bývalé německé školy, zatímco 
v radniční budově vzniklo okresní
zdravotní
středisko.
Úředníci
se sem vrá-
tili až po
půl století,
v roce 2005.
Památkově
chráněný ob-
jekt předtím
prošel rekon-
strukcí.

(balu, tch)
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V léčebně už je i druhý turnus dětí

Loučení před odjezdem. Rodiče se s dětmi zase shledají až za 28 dní. A děti vyrážejí do Metylovic. Letos je tam nově čeká solná jeskyně a sauna. 

Foto: Pavel Čempěl

Dalších šestadvacet dětí zamířilo za čistým vzduchem.
Druhý letošní turnus odjel 8. února. Školáci a předško-

láci stráví v léčebně v podhůří Beskyd 28 dnů. K léčebným
pobytům letos Bohumín vyšle přes 70 dětí.

»Do Metylovic jsme ve spolupráci s dětskými lékařkami vyslali děti,
které trpí dýchacími potížemi, případně obezitou,« sdělila vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu Pavla Skokanová: »S léčebnou 
v Metylovicích máme dobré zkušenosti už z loňského roku. Letos si tam
děti navíc užijí třeba pobyt v nové sauně a solné jeskyni. Oba nové prvky
se kolaudovaly 16. února, a protože naše děti jsou v léčebně až do středy

7. března, saunu i solnou jeskyni vyzkoušejí jako první pacienti vůbec.«
Kromě léčebného pobytu aktuálně probíhá také ozdravný pro-
gram v sanatoriu ve Zlatých Horách na Jesenicku, kde je 23 dětí.
Do stejného místa zamíří i letošní poslední třetí turnus. Autobus
tam děti dopraví 28. února.

Projekt léčebných pobytů podporuje Bohumín ze svého rozpoč-
tu, program schválili zastupitelé. Město hradí a zajiš�uje odvoz do
léčebny. Spolufinancuje také takzvaný léčebný poplatek, který za
28 dnů činí 2.800 korun. Rodiče platí jen jednu třetinu ve výši
933 korun, město uhradí dvě třetiny, tedy 1.867 korun. Na pro-
jekt má Bohumín letos ve svém rozpočtu 190 tisíc. (luk)

Zdání klame, popelnice zlevnily 
»Proč jste nám zase zdražili popelnici!« ataku-

jí město dotazy někteří vlastníci rodinných
domů. Jenže se zlobí neprávem. Ono »zdraže-
ní« je totiž způsobeno změnou sazby DPH,
město naopak úhradu za svoz odpadů snížilo.
Díky levnějším poplatkům alespoň není skok
způsobený sazbou DPH tak drastický.

Lidem nyní začaly chodit složenky na úhradu
plateb za nakládání s komunálním odpadem na
1. pololetí. Když ale někteří domkaři porovnali
částku s loňským rokem, začali kvůli zvýšení spí-
lat městu. To ale není fér a svědčí to pouze o tom,
že stěžovatelé nepostřehli celorepublikové změny
v sazbách daní.

Od letošního roku se totiž změnilo DPH z 10
na 14 procent. Toto navýšení se týká rovněž pla-
teb za nakládání s odpady. Kdyby město poplat-
ky oproti loňskému roku vůbec neměnilo, jen
kvůli DPH by se jejich výška automaticky zvedla
o zmíněná čtyři procenta. Jenže město poplatky
změnilo, zlevnilo je! »Díky tomu není rozdíl oproti
loňsku ve výši 4 procent, ale jen 1,69 procenta,«
upozornila Šárka Plutová z odboru životního
prostředí a služeb. 

Pro příklad, rodinný dům s popelnicí 110 litrů
a četností vývozů jednou za 14 dnů loni platil
1.534 korun. Letos zaplatí 1.560 korun, což
představuje navýšení o 26 korun za rok. Kdyby
se nezlevňovalo a jen by se přepočítala nová
státní sazba DPH, činil by rozdíl 61 korun. (red)

Praskání stromů způ-
sobil atypický průběh
počasí. »Začátek zimy byl
abnormálně teplý, stromy
se začaly probouzet a táhly
mízu do korun. Ta ale za-
mrzla a začala se rozpínat,
když náhle přišel velký po-
kles teplot,« ozřejmila 
	ubica Jaroňová z odbo-
ru životního prostředí 
a služeb. Dodala, že při
pochůzce objevila dva
narušené stromy, lípu na
náměstí a jírovec v par-
ku. Nevylučuje ale, že se
ještě někde objeví další
popraskané dřeviny.

Z objevených stromů
je na tom hůře lípa. Re-
álně hrozí rozlomení její
koruny, kterou nyní mu-
sí zahradníci odlehčit

odříznutím nejnižší vět-
ve. Ti věří, že se strom
podaří zachránit a nebu-
de ho nutné pokácet. »Je
velká šance, že se rána 
po prasklině zacelí. Strom
budeme dále pozorovat,«
dodala Jaroňová. Lípa
tedy nehodu způsobenou
mrazem nejspíše přežije,
ale hendikep bude mít
navždy. (tch)

Silný mráz roztrhal kmeny stromů
Arktické počasí z počátku února způsobilo ve

městě i jeden nepříliš častý jev. Některým stro-
mům začaly mrazem praskat kmeny. Neznamená
to automaticky jejich konec, stromy se zřejmě 
podaří zachránit, ale už nikdy nebudou ve stopro-
centní kondici.

Pro záchranu lípy bude nut-
né odříznout spodní větev.
Praskliny v jírovci by se měly
časem zacelit. F
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k r á t c e

Trofej pro nejlepšího karbaníka zůstala doma

»Tak co, tati, zase druhý?« Těmito slovy vítal syn
Arnošta Suchého po návratu ze soutěže v mari-
áši »O bohumínské hrabátko«. Letos ne. Letos
to dlouholetý účastník turnaje a držitel tří
stříbrných medailí dotáhl na stupínek nejvyšší.

»Čekal jsem na to dlouho. Ale když nejde karta,
tak to člověk neuhraje,« konstatoval vítěz turnaje
s tím, že letos karta konečně přišla. Ani to ale
nestačí, při mariáši je třeba také přemýšlet, hráč
musí mít přehled o rozdaných kartách a volit
strategii. »U mariáše člověk tvoří hru, a to mě baví.
Zážitek je o to větší, když se utkáte s dobrými proti-
hráči,« svěřil se Arnošt Suchý. S hráči, kteří bo-
jují o bohumínské hrabátko, se dobře zná, by�
pocházejí z různých koutů republiky. Setkávají
se totiž v dalších městech na turnajích zařaze-
ných v mariášnickém kalendáři.

Arnošt Suchý se shodou okolností den před
soutěží zúčastnil i bohumínského turnaje v po-
keru a rovněž ho vyhrál. Této, v poslední době
stále populárnější hře, ale tolik nepropadl. »Ma-
riáš je hravější, je o počítání karet a trumfů, o logic-
kém myšlení. V mnoha ohledech se podobá šachům.
To poker je vlastně hazard, kde hraje značnou roli
náhoda a štěstí. Vytrácí se z něj kouzlo a hodně lidí
ho bere jen jako způsob obživy,« sdělil Suchý. 

Bohužel právě poker je díky medializaci a roz-
machu kasin na vzestupu a také u nás už vytla-
čuje tradiční karetní hry. »Mariáš je krásný, ale
bohužel je na ústupu,« prohlásil čerstvý šampion.
Dodal, že obě hry samozřejmě odlišuje ještě jed-
na zásadní věc. Zatímco v mariáši se hraje jen 
o směšné částky, v pokeru jde o velké peníze. 

Pavel ČEMPĚL

Arnošt Suchý ovládá většinu karetních her, ale pro
mariáš má slabost. Foto: Pavel Čempěl

Mariáš se nehraje pro peníze, 
má své kouzlo

V sobotu 11. února probě-
hl v Restauraci Na Kuželně
10. ročník turnaje v mariáši
»O Bohumínské hrabátko«.
Kruté mrazy a sněžení odra-
dily mnoho přespolních hrá-
čů, hlavně z Valašska. Ke sto-
lům tak usedlo jen jednadva-
cet hráčů.

»Na turnaji se soutěží v šesti
kolech po 50 minutách. Vítězem
se stává ten soutěžící, který získá
v průběhu všech kol nejvíce bodů.
V případě remízy je doplňkovým
kritériem výše vyhraných peněz,«
uvedl organizátor turnaje Ra-
dim Blokša. Loni soutěž vy-
hrál, letos se však musel spo-
kojit až se čtvrtým místem.
Bohumínské hrabátko přesto
zůstalo doma. Zvítězil totiž
Bohumíňák Arnošt Suchý.
Druhé místo obsadil Jan Lu-
kacz z Havířova a bronz patří
Josefu Tillovi z Ostravy.

Organizátor turnaje v mari-
áši děkuje hlavnímu sponzoro-
vi, firmě Forte Steel, a perso-

nálu Restaurace Na Kuželně,
která je tradičním dějištěm
turnaje. (red) 

MARIÁŠ je zdvihová karetní hra pro dva až čtyři hráče.
Hraje se s balíčkem 32 karet. V Čechách se zpravidla používají
karty jednohlavé, na Moravě dvouhlavé. Mariáš pochází z Ně-
mecka, kde vznikl na přelomu 18. a 19. století. Jeho název a zákla-
dy jsou odvozeny od francouzské hry »mariage«. Kromě toho
převzal některé prvky z dalších her, z taroků, skatu či špád.

U mariáše rozhodují obdržené
karty a zvolená strategie.

Foto: Pavel Čempěl

Benešova škola
slaví stovku

Základní škola Beneše letos
slaví 100 let svého vzniku a při-
pravuje k tomuto výročí něko-
lik akcí. První z nich proběhne
24. února od 15 hodin v hlavní
budově školy a bude se skládat
ze dvou částí - běhu do schodů
a otevření nové učebny spole-
čenskovědních předmětů. Akce
proběhne ve spolupráci s unií
rodičů školy, hlavním sponzo-
rem je ČEZ. Oslavy stého vý-
ročí školy vyvrcholí v listopa-
du. (bol)

Ředitelské volno
K ředitelskému volnu sáhne

v pátek 2. března Základní
škola v Bezručově ulici. Důvo-
dem je plánovaný výpadek 
elektřiny. Ředitelské volno se
vztahuje na pracoviště školy 
v Bezručově ulici u železáren,
pro školu na kopci v Záblatí,
pro mateřskou školu Na Pís-
kách i na školní družiny a jí-
delnu. (red)
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Cinema ples patřil předávání Oscarů

Bruslení pod širákem má svůj půvab

Do světa stříbrného plátna se v pátek 17. února ponořilo asi šest
set návštěvníků 16. ročníku reprezentačního plesu města Bohu-

mína. Ti si zahráli v celovečerním filmu s podtitulem Cinema
ples. V železárenském kulturáku se to v onen hvězdný večer
známými filmovými postavami doslova hemžilo. Galantní
mušketýři se dvořili dámám tulipány, piráti pokukovali po

špercích princezen a nepřehlédnutelný Batman jistil 
situaci společně se Spidermanem. 

Hudební taktovku obstarával
Zdeněk Krásný spolu se svou
kapelou. Producentům z agen-
tury K3 se však do snímku po-

dařilo obsadit i prin-
ceznu české a polské
populární hudby
18letou trojnásob-
nou bronzovou Sla-
vici Ewu Farnou. Do

kasovního trháku
pak vstoupila před
půlnocí i »švédská«
hudební čtveřice Ab-

ba Chiquita Revival.
Herci a herečky se i bez

pokynů režiséra vlnili do
rytmu nestárnoucích melodií
a na parketu to rozjeli tak, že
konkurovali profi tanečníkům
z bohumínské Radosti a Im-
pulsu. Jakmile odbila půlnoc,
došlo i na Oscary. Nejlepším
hercem večera se stal Michal
Blažko, nejlepší herečkou Mo-
nika Tchuřová a nejlepším ka-
meramanem Tomáš Fedorčak.
Sošku Oscara za nejlepšího fil-

mového znalce si převzal Petr
Macura a za nejlepší kostým 
a masku si po červeném koberci
odnesla Oscary dvojice Orlíko-

Soutěžící v roli dabérů propůjčili hlas hercům, které sledovali na monitoru. 

vá, Brabcová. Po předávání Os-
karů přišla na řadu oblíbená
scéna s tombolou, v níž byly
převážně filmové ceny jako  te-
levize, DVD přehrávače i foto-
aparát i stylové předplatné 
časopisu Cinema. 

Úderem třetí hodiny ráno
padla poslední klapka a osmi-
hodinový film o plesu uzavřely
titulky.

Text a foto: 
Lucie BALCAROVÁ

Jistě, v Bohumíně funguje krytý zimní stadion, ale bruslení v pří-
rodě pod širým nebem, to je něco docela jiného. Neopakovatel-

ný zážitek se ale nenaskytne každý rok. Musí pořádně přituhnout,
aby zamrzly i velké vodní plochy a led  měl bezpečnou tlouš�ku. Za

tu se považuje deset až patnáct centimetrů, což letošní sibiřská zima
hravě zvládla. Na rybnících a jezerech vytvořila ledový příkrov, který
měl tlouš�ku dvojnásobnou. Stačilo si jen obout brusle a vyrazit na
přírodní kluziště - třeba na Kališovo jezero v Šunychlu. (red)

Hudbymilovné Bohumíňáky dostala
do varu zpěvačka Ewa Farna.
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Zavíječ zahradní (Eurrhypara hortulata)
Příroda kolem nás - motýli Bohumína (89)

Tento motýl z čeledi zavíječovitých (Pyrali-
dae) obývá světlé lesy s bohatým podrostem,
různé vlhčí a polostinné ruderální biotopy,
křovinaté pastviny, zahrady a sady. 

Housenky zavíječe zahradního žijí od červa do
srpna v trubičce spředené z jednoho nebo více
listů. Živnými rostlinami jsou kopřiva (Urtica
spp.), máta (Mentha spp.), čistec (Stachys spp.),
svlačec (Convolvulus spp.), rybíz (Ribes spp.)
a jablečník (Marrubium spp.). Přezimuje v pev-
ném zámotku a kuklí se až na jaře.

Dospělí motýli jsou aktivní hlavně za soumra-
ku a v noci. Přes den sedí ukryti v rostlinstvu,
ale dají se z nich lehce vyplašit. 

Zavíječ zahradní se vyskytuje v Evropě a Asii
až po Dálný Východ, přičemž v České republice

žije od nížin do hor. Hojně se vyskytuje i všude 
v Bohumíně.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Bohumín sněhem zavátý

k r á t c e

f o t o s t o r y

Zápis do školky
Od 5. do 9. března od 9 do 15

hodin probíhá v soukromé MŠ
Tovární v Záblatí zápis na škol-
ní rok 2012/13. Bližší informace
na číslech 558 848 028, 604
744 033, nebo e-mailu msto-
varni@seznam.cz. (red)

Svatba ve všední den
Oficiálně jsou k uzavírání

manželství v Bohumíně určeny
soboty od 9 do 14 hodin. Pokud
někdo hodlá uzavřít manželství
v jiný den, musí si domluvit na
matrice termín kvůli zajištění
oddávajícího. Za vydání povo-
lení uzavřít manželství mimo
stanovené dny je vybírán po-
platek 1.000 korun. (ml)

1) Ve čtvrtek 16. února zažil Bohumín pořádnou
sněhovou nadílku. Všichni se pustili do odklí-
zení. 2) Lopaty a smetáky nafasovali i školáci 
z »Masaryčky«. 3)To je chumelenice. Během
několika hodin napadlo více než deset centi-

metrů sněhu. 4) Děti byly ve
svém živlu. Čerstvému

prašanu se nedá odo-
lat. 5) Ale motoristé

to měli o poznání
složitější. Před
jízdou museli své
plechové miláčky
vyhrabat ze zá-
vějí. 6) »Paneč-
ku, to je sněhu.

Ještě že mě hřeje
můj teplý rolák!«

Foto: Pavel Čempěl

1

4 5 6
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že je zúžení vozovky vzhle-
dem k hustotě provozu ne-
vhodné. Město však má za
to, že je bezpečnost dětí na
prvním místě, a pokusí se
policii i kraj přesvědčit,
aby projektu daly zele-
nou. (tch)

Kousek před školou chodník končí. Děti musí asi padesát metrů po silni-
ci. Hned u vozovky začíná opěrná zídka rodinného domu. Na chodník
tu není místo, leda by se zúžila vozovka. Foto: Pavel Čempěl
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Bezpečnost dětí a chodníkové dilema
Projektanti hledají řešení

pro padesát metrů silnice 
v Záblatí. Poblíž zdejší školy
totiž končí chodník tak ne-
šťastně, že dětí musí absolvo-
vat část cesty po vozovce. Na
té je ale ve špičce poměrně
rušno.

Situace není vůbec jednodu-
chá, protože v inkriminova-
ném místě před vrcholem zá-
blatského kopce není na vybu-
dování chodníku dost místa.
Projektanti proto vytvořili tři
varianty možného řešení, ale
ani jedno není optimální.

První možnost počítá se zúže-
ním silnice a snížením rychlosti
vozidel v úseku na 30 km/h.
Chodník by pak mohl vyrůst 
u opěrné zídky rodinného do-
mu. Další dvě varianty situují
chodník na protější stranu silni-
ce a oba projekty se liší pouze 
v umístění přechodů, po kte-
rých by se pěší, zejména školáci,
k chodníku dostávali. Už z toho
je zjevné, že návrhy s chodní-
kem na opačné straně pokulhá-
vají. Děti by musely opakovaně
překonávat silnici a celé řešení
by tím ztratilo význam.

Smysluplná je v Záblatí pou-
ze první varianta. Shodli se na

tom zástupci města při jednání
s rodiči dětí, které navštěvují
záblatskou školu. Tato varian-
ta ale naráží na nesouhlasné
stanovisko policie a současné-
ho vlastníka komunikace, 
Správy silnic Moravskoslez-
ského kraje. Argumentují tím,

Ledové kry pluly po Odře
V posledních letech můžeme v Bohumíně stále častěji sledovat

odplouvání ledových ker na Odře. Díky otepleným průmyslovým
vodám zamrzá řeka pod Ostravou jen v zimách se silnými mrazy.
Letos jsem tento přírodní úkaz v korytě Odry pozoroval 14. února
v úseku hraničních meandrů. Místy se kry nakupily do menších
bariér a na březích se ozývalo praskání ledového příkrovu a skřípání
ker, narážejících do překážek v řečišti. Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Pohádková zima v mateřské škole

Vnaší mateřské škole jsme si v lednu udělali Zimní království.
Jedno odpoledne se sešli děti a rodiče v MŠ Čáslavská a po-

máhali Zimní královně se Sněžníčky načechrat sněhové bochánky
a s Ledulkami vyhladit ledové rampouchy. Jenže, jak to v pohád-
kách bývá, přišla zlá Meluzína a ukradla svatební ledové šaty. 
A tak děti vyrobily pro královnu šaty nové, pravé svatební. A pak
byla pohádková svatba a svatební hostina, na které se podávalo jen
to, co bílou barvu mělo. Text a foto: Jana TMĚJOVÁ
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Hitparáda jmen má nové favority
Dominik, Lukáš, Tereza nebo Terezie. Tato jména loni 

vybírali rodiče v Bohumíně pro své ratolesti nejčastěji. Noví
favorité vystřídali na prvním místě Honzíka a Elišku, kteří 
v pomyslné hitparádě bodovali v roce 2010. Ve městě loni při-
bylo 221 dětí.

Celkem sedmkrát loni rodiče v Bohumíně vybrali pro svého
chlapečka jméno Dominik a Lukáš, kteří se společně dělí o první
místo. Za nimi skončil Jakub a na třetí příčce se umístili Adam 
s Martinem. Jakubů se v Bohumíně narodilo šest, Adamů a Marti-
nů shodně pět. U holčiček vévodila Tereza či obdoba tohoto jména,
Terezie. »Toto jméno vybrali rodiče pro své dítě sedmkrát. Na druhém
místě skončila v hitparádě oblíbenosti Karolína, tu jsme do pamětní knihy
zapsali šestkrát. O třetí místo se dělí Veronika a Natálie, kterých bylo
shodně pět,« potvrdila matrikářka Pavlína Ucháčová. Z exotických
jmen máme v Bohumíně v případě chlapců Natana a Attilu. Mezi
dívkami se objevila například Anabel a Michelle. (luk)

Terezka

DominikLukáš

Mamince Veronice Ubrové se jméno velmi líbilo. Tříměsíční Terezka už
má doma o 2,5 roku starší sestřičku Kristýnku.

Věra Nogová s Rostislavem Tataruchem věděli, že jejich druhým 
potomkem bude kluk a vybrali pro něj jméno Lukáš. Na malého brášku
se těšila i tříletá Karolínka.

Lucie Bóková a Tomáš Burkot s prvorozeným Dominikem. V rodině 
je prvním nositelem toho jména, které se rodičům při výběru zalíbilo 
ze všech nejvíc. Foto: Pavel Čempěl

Bohumín naším 
domovem, Baník
naším životem

Fotbalisté Baníku Ostrava
sice nezažívají nejš�astnější
období, ale věrní fanoušci nad
nimi nelámou hůl a snaží se je
za všech okolností podporo-
vat. V baníkovském »kotli«
jsou hojně zastoupeni i fotba-
loví příznivci z našeho města.
Jezdí na zápasy a dokonce mají
vlastní vlajku. Takže i když 
se Bohumín do nejvyšší fotba-
lové soutěže zřejmě nikdy 
nepodívá, jeho jméno na prvo-
ligových stadionech k vidění
bude. (red) Foto: internet

k r á t c e

Cestopisná
přednáška

V pátek 9. března od 17 ho-
din proběhne v kavárně Anna-
bel ve Starém Bohumíně další
cestopisná přednáška Jana F.
Teistera »Po stopách Inků«.

Havárie vody
S havárií na vodovodním po-

trubí se v půlce února tři dny
potýkalo Gymnázium Františ-
ka Živného. Žáci měli zkrácené
vyučování a náhradní program.
Výuku zhatila porucha na vo-
dovodním potrubí, které nevy-
drželo nápor mrazů. (red)



V březnu 1919 se v dnes už neexistujícím
hostinci U Seifrtů sešli sportovní nadšenci,

aby v Šunychlu-Bohumíně-nádraží založili od-
bočku Tělovýchovné jednoty Sokol Záblatí. Podle tehdejších
zvyklostí se totiž v místech, kde dosud sokolové nepůsobili, vy-
tvořila nejdříve odbočka už existující blízké jednoty, a ta se po-
zději osamostatnila. Tak tomu bylo i v případě bohumínské TJ. 
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b i l a n c e

a k t u á l n ě

92. výročí TJ Sokol Bohumín

Už po roce činnosti se uká-
zalo, že má jednota dostatek sil
a financí, takže se mohla 22.
února 1920 na valné hromadě
osamostatnit. Prvním staros-
tou TJ Sokol Šunychl-Bohu-
mín-nádraží (název města
používaný do roku 1924, pak
Nový Bohumín) se stal Franti-
šek Solnař, který v této funkci
vytrval až do roku 1938. Začát-
ky ovšem nebyly jednoduché.
Protože bohumínská jednota
vznikla na národnostně smíše-
ném území, stal se v roce 1921
jejím ochranitelem Sokol Kro-
měříž. Jeho cílem bylo méně
zkušenou jednotu finančně i
morálně podporovat. Ochra-
nitelská činnost Sokola Kro-
měříž trvala pravděpodobně
do roku 1924, nebo� od roku
1925 se o ní už nehovoří.

První roky činnosti 1920 -
1924 jsou vůbec zahaleny
rouškou tajemství. Zpráv z to-
hoto období je velmi málo, ne-
bo� se archivní materiály ztra-
tily. Jediným zdrojem informa-
cí tak byly vzpomínky členů.
Dnes víme, že první sokolové
chodili v létě cvičit na školní
dvůr Matiční obecné školy
(dnešní střední škola v Čáslav-
ské ulici), v zimě do tělocvičny

německé klášterní školy (dneš-
ní střední škola v Husově uli-
ci). Už v roce 1921 se konalo
první veřejné cvičení na dnes
zastavěných pozemcích v bý-
valé Orlovské ulici. Když byla
v roce 1924 dostavěna škola 
v Seifertově ulici, začala její
nové tělocvičny využívat rov-
něž jednota. Tato tělocvična se

stala domovem sokolů až do
podzimu 1938. Tělocvična
však nebyla jediným místem,
kde se cvičilo.

V roce 1921 zakoupila jed-
nota ve Fügnerově ulici poze-
mek o rozloze 0,6 hektaru. Šlo

sice o stavební parcelu, ale ta
byla upravena pro potřeby So-
kola na letní cvičiště. Přesné
datum přestavby se sice nedo-
chovalo, je však pravděpodob-
né, že se tak stalo v letech
1922 - 1924. Dílčí úpravy se
prováděly v roce 1925 i pozdě-
ji. Během těchto úprav byl 
postaven hudební pavilon 

také tím, že vystoupení před-
cházel průvod cvičenců měs-
tem a v čele průvodu byl vůbec
poprvé nesen prapor jednoty.
V zimě bylo letní cvičiště 
upraveno a zřízeno na něm
kluziště a hudební pavilon byl
využíván jako ohřívárna.

(Dokončení příště)
Zuzana MALÉŘOVÁ

a bylo nainstalováno nové 
osvětlení. Na cvičišti byla i zá-
vodní dráha a doskočiště pro
skok daleký. Na tomto letním
cvičišti se první veřejné vy-
stoupení konalo 13. června
1926. Tento den je památný 

Bohumínští sokolové se svým praporem před posledním sletem 
v roce 2006 pochodovali ulicemi města. Foto: Pavel Čempěl

Play-off krajské ligy, čtvrté
nejvyšší hokejové soutěže, se
hraje na dvě vítězná utkání.
Bohumín na posledním místě
průběžné tabulky nastoupil
proti hokejistům HC Orlová,
kteří naopak byli v jejím čele.
Síla Orlů se projevila už v prv-
ním utkání 7. února, kdy po-
razili Bohumín 6:1. Ve druhém
zápase 9. února kraloval HC
Orlová na ledě znovu a po vý-

hře 0:8 postoupil do semifinále
ligy. Pro Bohumín účinkování
v této soutěži naopak skončilo.
Černou tečkou pak bylo vážné
zranění obránce Petra Pytlíka,
který po faulu protihráče oškli-
vě upadl na mantinel.

»Přestože víme, jaké výsledky
nás v průběhu základního kola
provázely, jsme rádi, že se nám

podařilo znovu vrátit do Bohumí-
na krajskou ligu mužů a lidi opět
začali chodit na hokej. Když zo-
hledníme, že jsme měli strašně
malou soupisku hráčů a v play-
off navíc pět hráčů zraněných,
tak to nebyl ztracený čas ani 
energie a jdeme dál. Těšíme se na
příští ročník a věříme, že nám
fandové zachovají přízeň,« uvedl
po rozhodujícím zápase play-
off prezident HC Bohumín
Roman Kwaśný. Zároveň po-
děkoval všem, kteří se na zajiš-
tění zápasů krajské ligy v Bo-
humíně podíleli a účastnili.

Lukáš KANIA

Favorit byl nad síly bohumínských hokejistů
Účinkování bohumínských hokejistů v letošním ročníku

krajské ligy mužů je u konce. HC Bohumín podlehl ve dvou
zápasech play-off favorizovanému týmu HC Orlová. Poslední
utkání sledovalo rekordních 270 diváků.

Kontrola světel
Od 24. do 28. února pro-

běhne v Bohumíně speciální
akce městských strážníků se
zaměřením na neosvětlené
cyklisty. Proto si zkontrolujte
své bicykly, zda mate osvětlení
v pořádku. Podle silničního
zákona musí mít jedoucí cyk-
lista za snížené viditelnosti
vepředu zapnutou bílou svítil-
nu a vzadu červenou. Zadní
může svítit souvisle i přerušo-
vaně. I přední světlo může být
přerušované, ale jen za předpo-
kladu, že  je vozovka dostateč-
ně a souvisle osvětlená. (kav)
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Obrovský úspěch našeho plavce
Bohumínské plavání se ve dnech

21. a 22. ledna dočkalo skvělého vý-
sledku na prestižních mezinárod-
ních plaveckých závodech »Brněn-
ský tučňáček 2012«. Tradiční závo-
dy nejmladších plaveckých nadějí,
jichž se letos zúčastnilo ve čtyřech
kategoriích na 260 dětí z 30 oddílů 
z České republiky, Německa, 
Maďarska a Slovenska, opanoval 
v kategorii desetiletých bohumín-
ský plavec Jakub Gryc.

Jakub nenašel v konkurenci více
než 50 plavců přemožitele na tratích
50 m znak (0:38,4) a 50 m motýl
(0:38,4). Navíc přidal dvě druhá mís-
ta na 50 m kraul (0:34,1) a 50 m prsa
(0:45,1), díky čemuž v celkovém bo-
dování přeskočil svého hlavní soupe-
ře Ma�ara Andráse Révfyho a za-
slouženě si z Brna přivezl pohár pro
celkového vítěze. 

Jakub nebyl na »tučňáčkovi« jedi-
ným úspěšným reprezentantem Pla-
veckého klubu Bohumín. Z deseti-
členné výpravy, v níž dále figurovali
Martin Frycz, Tomáš Kiša, Marcel
Grüner, Matyáš Sochor, Lukáš Orlík,
Sára Skulinová, Zuzana Krčmářová,
Josef Hanuliak a Richard Sobalík,
musíme vyzdvihnout především vý-
borné 8. místo desetiletého Tomáše
Kiši na trati 50 m prsa (0:48,7). 

Text a foto: Adrian KUDER 
Jakub Gryc z Plaveckého klubu Bohumín opanoval prestižní 
mezinárodní plavecké závody Brněnský tučňáček 2012.

V sobotu 11. úno-
ra proběhlo v Haví-
řově 1. kolo ligy
mladších a starších
žáků ve vzpírání. Své
zastoupení zde mělo
i bohumínské vzpí-
rání. Družstvo star-
ších žáků Bonatrans
Bohumín skončilo
na 3. místě.

Výsledky bohumín-
ských vzpěračů: Ma-
těj Madlé 20 kg trh 
a 25 kg nadhoz, Ond-
řej Tchurz 41 kg trh 
a 53 kg nadhoz, Do-
minik Kroščen 45 kg
trh a 60 kg nadhoz.
Matěj, Ondra i Domi-
nik si vytvořili osobní
rekordy.

Text a foto: 
Oldřich TCHURZ

Mladí vzpěrači stáli na »bedně«

Ondřej Tchurz, nadhoz 53 kg. Matěj Madlé, trh 20 kg.

k r á t c e

v ý s l e d k y

Už posedmé 
se poběží do schodů

Městská společnost Bospor
a Školní sportovní klub při
Gymnáziu Františka Živného
pořádají 5. března 7. ročník
»Běhu do schodů v Penzionu
ve věži«. Prezentace začíná 
v 11 hodin, první závodníci vy-
běhnou na start ve 12 hodin.
Utkají se samostatně muži 
a ženy ve věkových kategoriích
16 až 19 let, 20 až 39 let, 40 až
59 let, 60 a více let. Přihlášky
je možno podat telefonicky na
číslech 596 092 310, 777 707
792, elektronicky na e-mail
penzion@bospor.info, případ-
ně osobně ve vestibulu aqua-
centra. Bližší informace k sou-
těži na telefonu 603 922 943,
palka.k@gym-bohumin.cz ne-
bo penzion@bospor.info, tele-
fon 777 707 792. (kap)

Basketbalisté 
prohráli i zvítězili

● TJ Bohumín - BC Opava
50:57 (32:37); body: Ziembin-
ski V. 20, Zdařil L. 10, Samek 6.
Nečekaná porážka na domácí
palubovce. Našemu družstvu
se v závěru přestala dařit střel-
ba a nedokázalo se vyrovnat s
agresivní obranou soupeře.

● Labrador Ostrava - TJ
Bohumín 67:70 (31:35); bo-
dy: Ziembinski V. 24, Zdařil L.
15, Havlík 13. Naši hráči odči-
nili předchozí porážku a pře-
kvapivě vyhráli nad vedoucím
družstvem soutěže. Soupeř ne-
stíhal bránit našeho střelce V.
Ziembinského, který nastřílel
sedm trojek. Celé družstvo
zlepšenou obranou dosáhlo
nečekaného výsledku.

● TJ Bohumín - Slavie Ha-
vířov 80:55 (44:26); body: 
Ziembinski D. 20, Ziembinski
V. 16, Cmiel 14. Povinné vítěz-
ství nad posledním týmem
soutěže.

Další utkání sehrají naši
hráči na domácí palubovce do-
mu dětí a mládeže v pondělí
12. března v 19.30 hodin.

Jaroslav ZIEMBINSKI, 
oddíl košíkové
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Kdo v srdci žije, 
neumírá.

27. února 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

paní Markéty
SMITALOVÉ.

�
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají snacha Jana, 

vnuk Lukáš, vnučky Lucie a Zdeňka. 

Zároveň 8. března

vzpomeneme 

4. výročí úmrtí 

paní Reginy
ŠOSTOKOVÉ.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 

vnučka Jana, 

pravnuci Lukáš, Lucie a Zdeňka. 

Vzpomínky - úmrtí

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

domov, smutno je v něm,
chybíš nám, maminko,

chybíš nám všem...
15. února jsme vzpo-

mněli 3. smutné výro-
čí úmrtí naší drahé
maminky a babičky

paní Květuše MLYNÁRIKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy 

nezapomene dcera Blanka s manželem 
a vnučkou Nikolkou, synové Jiří a Lukáš,

dcera Pavlína a přítel Jiří.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 19.2. uplynulo 

20 dlouhých let 

od chvíle, kdy nás 

navždy opustil 

milovaný otec, 

dědeček a pradědeček

pan Josef MACURA
z Dolní Lutyně.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Alena s manželem, 

vnučka Jana s rodinou.

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

ten nikdy nezapomene.
19. února 

by se dožil 60 let 

kamarád 

s velkým srdcem 

pan Vladimír BILÍK
ze Skřečoně.

�
Vzpomínají sestra Jana Walková 

a neteř Jana Šnapková.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

11. února uplynulo 

5 let od úmrtí 

pana Dalibora
GEISLERA.

�
Vzpomíná maminka, Zdeněk, 

dcera Katka a sestra Radka s rodinou.

Čas plyne 
a vzpomínky zůstanou.

28. února 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

pana Zdeňka
SEBERY.

�
S úctou vzpomínají 

manželka, 

děti s rodinou.

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

nezapomene.

25. února uplyne 20 let 

od úmrtí našeho tatínka 

pana Miloslava PROKEŠE.

�
Zároveň si 30. dubna připomeneme 

2. výročí úmrtí naší maminky 

paní Štěpánky PROKEŠOVÉ.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Miluška a syn Jiří, 

sestra Kristýna s rodinami, 

přátelé, kamarádi a známí.

Dík za to, 
čím jsi pro nás byl, 

za každý den, 
který jsi pro nás žil.

23. února 

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil

pan Andrej NEMTUDA.

�
S úctou a láskou stále vzpomínají 

syn Vladislav s manželkou 

a vnučkou Nikolkou.

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

4. března uplyne 

10 let od úmrtí 

paní Václavy
DRLÍKOVÉ.

�
Stále vzpomínají manžel Jaroslav, 

dcera Lucie s rodinou, syn Lukáš s rodinou,

dcera Dominika, sestra Antonie s rodinou

a ostatní příbuzní, přátelé a známí.

Kdo v srdci žije, 
ten neumírá.

Nejsmutnějším dnem
pro mě navždy zůstane

29. únor, kdy před 
12 lety navždy odešla

moje maminka 

paní Alena
RYCHTARZOVÁ 

z Pudlova.

Zároveň jsme si 5. února připomněli 
její nedožité 76. narozeniny.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Jana.
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Blahopřání - jubilea
Přibývají ti vrásky na čele? Zas těžší je 

vstát z postele? Občas ti taky srdce buší? 
Zachovej klid! Tobě ty vrásky sluší!

27. února se dožívá 95 let 

paní Marie HENYCHOVÁ.
Milá maminko! Vše nejlepší 

k narozeninám, hodně zdraví, 

spokojenosti, sil, stálou duševní svěžest

a radost ze svých pěti vnoučat a pěti pravnoučat 

ti ze srdce přejí dcery Pavla a Eva s rodinami.

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: www.petr.nevyjel.sweb.cz 

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

Ceny inzerce
■ 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 %

AKTUÁLNÍ SLEVY 
V BOHUMÍNĚ:
● Kryolipolýza
= zmražení tu−
kových buněk 
z 2490 Kč 
na 490 Kč.
● 60 minut 
masáž zad 
a šíje 
z 350 Kč 
na 175 Kč.
● Prodloužení 
řas z 1900 Kč 
na 490 Kč.

sleva 81%

sleva 50%

sleva 74%

www.kralovska−sleva.cz

REALITY
● Koupím byt v Boh., pří-

padné dluhy uhradím, serióz-
ně. ✆ 736 228 883. 

● Prodám dvougenerační
dům + 200 m2 nebytových pro-
storů, celé podsklepené, 2 ga-
ráže, dílna, udírna, velká tera-
sa s krbem + půdní vestavba.
Ve Skřečoni. ✆ 775 124 604.

● Prodám byt 2+1 po re-
konstrukci blízko centra, níz-
ká zástavba. Zateplení, plasto-
vá okna, dlažba, zděná nová
koupelna. Po domluvě možná
prohlídka. Volat po 15 hod. na
✆ 602 575 716.

● Pronajmu nebo prodám
dr. byt 2+kk - novostavba ve
Starém Bohumíně. Nastěho-
vání ihned. ✆ 725 685 070.

● Pronájem nebytových
prostor v centru města Orlo-

ř á d k o v á  i n z e r c e

vé, Masarykova 1325, o vel.
28,70 m2, 18,1 m2, 6,00 m2 -cel-
ková výměra 81,70 m2. Kon-
takt paní Michálková, BD 
Orlová, ✆ 604 201 367.

● Pronájem nebytových
prostor v centru města Orlo-
vé, Masarykova 1326, o vel.
28,30 m2 - celková výměra
40,22 m2. Cena 1.450 Kč/m2/
rok. Kontakt paní Michálková,
BD Orlová, ✆ 604 201 367.

● Pronajmu garáž. ✆ 731
216 244. 

SLUŽBY
● Provádíme pokládku

plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky.
✆ 604 265 861.

● NEPEČTE - NAPEČU
VÁM! Cukroví, dorty, po celý
rok. Super kvalita i cena. 
✆ 737 856 868. 

POTŘEBUJE 
PŮJČIT?

Volejte kdykoliv
733 599 477.

Terénní pracovníci pomáhají závislým

»Usilujeme o minimalizaci 
rizik spojených s užíváním neal-
koholových návykových látek,«
uvedla Veronika Remešová 
z Renarkonu, který v Bohumí-
ně provádí terénní sociální
práci. Funguje každé pondělí 
a pátek od 12 do 17 hodin, ale
podle potřeb a možností zá-
jemců je možné domluvit indi-
viduální termín. Společnost
vyměňuje použité jehly za
čisté, nabízí zdravotní materi-
ál, informuje o rizicích vyplý-
vajících z užívání drog (přenos

pohlavních nemocí, testování
na žloutenky, možnosti léčby 
a podobně). V neposlední řa-
dě Renarkon poskytuje pora-
denství v obtížných sociálních
situacích souvisejících se zne-
užíváním nealkoholových drog. 

Všechny služby jsou zcela
zdarma a anonymní. Pracov-
níci Renarkonu jsou k dispozi-
ci na mobilních číslech 774
719 356, 774 719 357, 724 148
886. Stačí poslat zprávu či
prozvonit, ozvou se zpátky. 

(ver)

NABÍZÍME PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ,
rychle a diskrétně. Pracuji pro jednu
finanční společnost a jsem opráv-
něna k uzavírání smluv. Volejte
nebo pište SMS 725 617 816.

Už od roku 2008 působí v Bohumíně terénní pracovníci 
ostravské obecně prospěšné společnosti Renarkon. Společnost
se zaměřuje na práci s drogově závislými, jejich rodinnými
příslušníky či známými.

MĚŘENÍ 
OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitemetrií

ZDARMA.
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studenská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

VŠECHNA VYŠETŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ V AMBULANCI
NA POČKÁNÍ, BEZ ŽÁDNÉ OBJEDNACÍ DOBY!

MUDr. Boris Milberger

KONTAKT: Tel./Fax : 596 013 544, tel.: 595 534 565
Mobil: 774 416 439 Email: milb@seznam.cz 

NEPODCEŇUJTE PREVENCI
OSTEOPOROZY!

Osteoporoza či tzv. »řídnutí kostí« je
velmi zákeřná a »tichá nemoc«, která
se může poprvé projevit až téměř 
fatálně - zlomeninou obratle, zápěstí
nebo krčku stehenní kosti. Postihuje
stále větší procento populace - v Čes-
ké republice je to asi 600 tisíc lidí. 

www.neurologicka-ambulance-bohumin.cz
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Nehorázný účet za telefon
Regiony s vysokou nezaměstnaností, kde je člověk vděčný

za každou pracovní nabídku, přitahují i různé nepoctivce.
Podvodníkům v uplynulých dnech naletěl i muž z Bohumína,
kterého oslovila reklama v lokálním tisku. Inzerát se tvářil 
jako nabídka zaměstnání, ale ve skutečnosti šlo jen o fintu 
s předraženými telefonními tarify a o snahu obohatit se na 
úkor volajícího.

Inzerát, který vyšel počátkem
února, se jen stroze zmiňoval 
o práci řidiče a dovozu aut ze

zahraniční. O bližší informace si musel zájemce zavolat na uvede-
né telefonní číslo. »Operátorka se mě ptala, s řízením jakých aut mám
zkušenosti, co si od té práce slibuji a podobně,« svěřil se muž, který na
inzerát zareagoval. Žena u aparátu byla podle něj příjemná, a tak
mu ani nedošlo, že hovor doplňujícími dotazy uměle natahovala.
Povídání nakonec trvalo více než půl hodiny a skončilo konstato-
váním, že bude firma uchazeče o zaměstnání posléze kontaktovat.

S odstupem času ale čekal zájemce o nabízenou práci spíše šok.
Nejenže se mu potenciální chlebodárce už neozval, ale při vyúčto-
vání telefonních služeb zjistil, že jej půlhodinový hovor přišel na
bezmála pět tisíc korun. Kontakt na údajného zaměstnavatele měl
totiž podobu linky s vysokým tarifem. Tuto fintu využívají přede-
vším pochybné společnosti, jež nabízejí nebankovní úvěry. Jak ale
ukazuje poslední případ, nepoctivci rozšířili své pole působnosti 
i o domnělé nabídky zaměstnání. 

V samostatném článku proto přinášíme několik rad, jak se ve
změti nestandardních telefonních čísel vyznat, a jak se díky tomu
vyhnout infarktu při pohledu na fakturu za telefon. 

Pavel ČEMPĚL

Podvodná volání jsou bo-
hužel nešvarem doby, ale 
identifikace telefonních čísel
není tak složitá, jak by se
mohlo zdát. Čísla mají svůj
systém a z jejich kombinace
lze v nejednom případě pře-
dem vyčíst i cenu za volání.

● Barevné linky
Bezplatné »zelené« linky, kdy

jdou hovory na účet volaného,
začínají trojčíslím 800 až 809.
Jde většinou o zákaznické fi-
remní linky a volání na ně je
zdarma. 

Osmičkou ale začínají také
linky, kterým se říká »služby se
sdílenými náklady«. U mod-
rých linek (předčíslí 844) se
platí místní hovorné, u bílých
linek (840 a 841) standardní
plné hovorné. 

● Audiotextové služby
Předčíslí 900, 906 a 909 je

vyhrazeno pro audiotextové
služby, tedy hovory s vyššími
tarify. Bývají to erotické linky
(909), soutěže (906) a jiné
služby (900). Za úvodním

s t a l o  s e

Komu voláme a kolik zaplatíme?
trojčíslím následuje dvojčíslí,
které určuje cenu hovoru za
minutu. Například u čísla 906
30X XXX předem víme, že za
minutu volání zaplatíme 30
korun.

● Linky s jednorázovou
sazbou

Zvláštní kategorií jsou linky
s jednorázovou cenou za spo-
jení, se kterými se můžeme
setkat u poskytovatelů neban-
kovních úvěrů. U linek s před-
číslím 905 a 908 nerozhoduje
provolaný čas, ale už po první
sekundě naskočí taxa, která se
dále nemění. Ceny za hovor
mohou být značné, naštěstí se
dají opět rozpoznat podle čtvr-
té a páté číslice. U linek začí-
najících 908 představuje ná-
sledující dvojčíslí konkrétní
cenu za spojení (například
908 99X XXX = jednorázově
99 korun). Zrádnější jsou však
linky s předčíslím 905, u nichž
je to desetinásobek dvojčíslí
(905 99X XXX = jednorázově
990 korun!). (red)



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 26. ÚNORA DO 11. BŘEZNA

KAM V BOHUMÍNĚ?
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K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 124

DIVADLO
■ 26.2. v 10 hodin JŮLINKA A KOUZELNÉ RAČÍ KLEPETO.
Pohádka - hraje Divadlo Devítka Ostrava. Sál kina, 50 Kč. 

■ 27.2. v 19 hodin TŘETÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ
PASIVITY. Humorná satira, hraje divadelní soubor Pro-
padlo z Václavovic. Sál kina, 60 Kč.

■6.3. v 19 hodin ZMÝLENÁ PLATÍ. Původní česká diva-
delní komedie. Hrají Milena Steinmasslová, Ivan Vysko-
čil a další. Sál kina, 180, 210, 230 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 5. až 16.3. od 13 hodin (mimo středu) BOJUJEME 
O NOC S ANDERSENEM. Kdo získá nejvíce bodů při vě-
domostních kvízech, zajistí si nocování v knihovně na
konci března. Dětské oddělení knihovny.

VÝSTAVY
■ Do 29.2. PORTRÉTY. Studenti fotokroužku K3 Bohu-
mín představí své portrétní fotografie. Galerie knihov-
ny, dle otevírací doby studovny.

■ Do 29.2. VYTVOŘENO NA POBOČKÁCH. Výtvarná
díla dětí, která vznikla při akcích na pobočkách knihovny.
■ Od 1.3. MARAT/SADE. Výstava fotografií Radovana
Šťastného k divadelní inscenaci "Marat/Sade" Národní-
ho divadla Moravskoslezského. Foyer kina.

■ Od 1.3. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMO-
ŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Výstava hasičů z Kopytova.
Galerie knihovny.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY
■ 8.3. v 17 hodin BARMA. Vyprávění Jana F.  Teistera
o putování Barmou. Přednášková místnost knihovny,
30 Kč.

■ 9.3. od 17 hodin EXPEDIČNÍ KAMERA. Filmový festi-
val nejlepších outdoorových filmů uplynulé sezony.
Přednášková místnost knihovny, 50 Kč.

17.10 NEJDELŠÍ CESTA (Pěšky v Číně)

17.15 VE VLČÍ KŮŽI PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA
(Na koni z Mongolska)

18.00 ODKUD NENÍ NÁVRATU (Horolezci v Tibetu)

18.45 PARAGLIDING A JEHO MOŽNOSTI. Přednáška
Kamila Konečného ze Studentské školy 
paraglidingu v Ostravě.

19.30 MAZUNGU (Sjezd řeky Kongo)

20.30 LIFE CYCLES (Film o horských kolech)

21.10 CO SE STALO NA OSTROVĚ PAM
(Lezení na stěně v Grónsku)

21.40 ULITBA GANÉŠOVI
22.00 PROJEKCE BONUSOVÝCH FILMŮ JUMP

Součástí doprovodného programu je v březnu výstava
knih zaměřená na outdoorové sporty a přírodu a výsta-
va fotografií bohumínského horolezce a cestovatele
Petra Piechowicze

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 23., 24. a 25.2. v 19 hodin ŽENA V ČERNÉM. Film
Velká Británie, Kanada (Drama / Horor), 2012, titulky,
přístupný od 15 let, 110 Kč.
■ 26.2. v 19 hodin TOHLE JE VÁLKA. Film USA (Akční/
Komedie), 2012, titulky, přístupný od 12 let, 90 Kč.
■ 1.3. v 19 hodin DĚTI MOJE. Film USA (Komedie /
Drama), 2011, titulky, přístupný od 12 let, 80 Kč.
■ 2.3. v 19 hodin a 3.3. ve 20 hodin ĎÁBEL V TĚLE.
Film USA (Thriller / Horor), 2012, titulky, přístupný od
15 let, 90 Kč.
■ 3.3. v 17.30 hodin ŽELEZNÁ LADY. Film Velká Britá-
nie (Životopisný / Drama), 2011, titulky, přístupný od
12 let. 90 Kč.
■ 4.3. v 10 hodin KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 1.
Pásmo animovaných pohádek. 20 Kč.
■ 4. a 8.3. v 19 hodin SIGNÁL. Film Česko (Drama / Ko-
medie), 2011, 100 minut, přístupný od 12 let, 100 Kč.
■ 9. a 10.3. v 18 hodin ZKRAT. Film USA (Akční / Thril-
ler), 2011, titulky, přístupný od 15 let, 90 Kč.
■ 9. a 10.3. v 20 hodin MEZI VLKY. Film USA, Kanada
(Akční / Drama / Dobrodružný), 2012, titulky, přístup-
ný od 12 let, 90 Kč.
■ 11.3. v 10 hodin MODRÝ TYGR. Film Česko (Pro děti
/ Rodinný), 2011, 90 minut, přístupný, 80 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ Každé pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Pro seniory
a méně pohyblivé osoby, předcvičuje Anička Balcárková.
■ Každé úterý a čtvrtek v 15 hodin Z PRAVÉHO
OK(N)A. Expozice fotografií Kamily Hojníkové.
■ 29.2. v 10 hodin MĚSTSKÉ KOLO V RECITACI. Salon
Maryška už podruhé hostí městské kolo soutěže v reci-
taci, kterou pořádá DDM.
■ 7.3. MĚSTSKÉ KOLO VE ZPĚVU. Salon Maryška hostí
celostátní soutěž ve zpěvu lidových písní, pořádá DDM.
■ 9.3. v 18 hodin POPDIUM. Mládežnická talkshow
Klubu U létající ryby, s vyhodnocením dopisové akce
»Pošli to dál«. 

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz,✆ 604 800 100,

604 388 853 (herna)

■ Každé úterý v 15.30 hodin HRAJEME SI NA ŠKOLU.
Hravá příprava budoucích školáků.
■ 29.2. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIC. Na tel.
objednávku.
■ 1.3. v 15.30 hodin BABYSIGNS - ZNAKOVÁ ŘEČ
MIMINEK. Seminář pro rodiče, jak komunikovat s do-
sud nemluvícím děťátkem. Na objednávku.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ

slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz,
✆ 604 999 147

■ Každé pondělí v 18 hodin a čtvrtek v 17 hodin
PILATES. 
■ Každé úterý v 15 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BA-
TOLAT. Na tel. objednávku. 
■ Každý čtvrtek v 16 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
Na tel. objednávku. 
■ Každý čtvrtek v 18 hodin PILATES PRO SENIORKY.
Cvičení probíhají v tělocvičně ZŠ Beneše u PZKO (Beník).

VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST 
ALMA MATER

✆ 608 608 955, 608 975 161 
www.almamater.cz, info@almamater.cz

■ 28.2. v 18 hodin DRBÁNÍ VŠEMI SMYSLY. Slovní 
a dotykové přenosy informací. 
■ 8.3. v 17.30 hodin KUNDALINI JÓGOU K OSOB-
NÍMU KOUZLU ŽENY. Jóga omlazující a ozdravující..
■ 15.3. v 17 hodin ZPÍVANÉ MAŇÁKOVO POHLAZENÍ.
Terapie povídáním a zpíváním s kytarou.
Na akce je vhodná telefonická rezervace.

SPORT

■ 12.3. v 19.30 hodin TJ BOHUMÍN - ČEŠKÝ TĚŠÍN.
Ligová soutěž v basketbalu, tělocvična DDM.
■ Každou neděli v 10 hodin ABY ZADNICE NEZMĚKLA.
Seriál zimních cyklovýletů, sraz na nám. T.G.M. 

CVIČENÍ
■ V 19 hodin ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek vel-
ká tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 
■ ZUMBA FITNESS. Každou neděli v 18 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín, každé úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia. 
■ ZUMBA TONING. Každý čtvrtek v 19 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín. www.zumbabohumin.cz
■ AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé každé pondělí
v 18 hodin a každou středu v 19 hodin, pro děti každé
pondělí v 17 hodin a každou středu v 17.45 hodin.
Tělocvična ZŠ Skřečoň, ✆ 606 903 505.

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA:
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

■ PROVOZNÍ DOBA:
Veřejné bruslení středa 16.00 - 17.30 hodin

sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě sobota 17.45 - 19.15 hodin
V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna bruslí.

Pronájem ledové plochy na objednávku ✆✆  777 707 783.



Objevený ponor do zatím neznámého
jeskynního systému východně od jezera
Istatnet. Foto: Josef Wagner
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Seriál vyprávění speleologů o zážitcích z loňské cesty do Norska píše Josef Wagner

(Pokračování z minulého čísla)
Nejzajímavější a nejpůsobivější je jeskyn-

ní systém »R-4«. Stékají se do něj tři pod-
zemní říčky a v podzemním sále, nazvaném
»Dom s vodopádem«, vytvářejí osm metrů
vysoký vodopád, který pak pokračuje me-
andrující podzemní řekou celým průběhem
jeskynního systému. Nováčci v naší expedi-
ci prožívají úžasné pocity objevitelů, pocity
člověka, kdo vstupuje jako první na nezná-
mé místo na naší planetě.

Příští den se rozhodujeme pro výstup na
vzdálenější rajon východních a jižních hře-
benů nad jezerem Isvatnet. V tomto, asi 12
km vzdáleném rajonu Leny ještě doma na
satelitních mapách objevil řeku, která se 
evidentně ztrácela v podzemí. Tato oblast
se pohybovala na hranici Švédska a Nor-
ska. Už při výstupu se nám podařilo objevit
neznámou  krasovou dolinu s řadou jeskyn-
ních vstupů do podzemí. Jeskyně však leží
na území Švédska, kde pracuje švédská spe-
leologická společnost. Proto nebyly dále
zkoumány, jen zaměřeny, a zjištěné infor-
mace budou předány ke konzultaci švéd-
ským kolegům, zda je jim tato krasová ob-
last známa. A pokud o této oblasti dosud
nic nevědí, známe už cíl naší příští výpravy.

Další explorace směřovala jižním smě-
rem, kde byl v hluboko zařezané dolině
objeven mohutný ponor povrchového to-
ku, právě ten, který Leny už dříve objevil
na satelitních snímcích. Vývěr z této
jeskyně je v údolí zhruba o 200 metrů
níže. Lze tedy předpokládat, že jesky-
ně bude mít vertikální a kaskádovitý
průběh a její délka byla odhadnuta
na 500 až 1 000 metrů.

V jeskyni Svartmarholla 
studujeme úbytek zalednění.

Vstupní chodba do jeskynního 
systému R -ponorová část 4.5. 
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metrů. I to byl další důkaz, jakou rychlostí
mizí skandinávské ledovce.

Je 10. srpna  a naše působení v údolí
Stordalen končí. Likvidujeme náš tábor,
balíme stan, nakládáme »černé granáty«
do batohů, vhazujeme do kovové kasičky 
v chatě obálku s norskými korunami za po-
byt Pepy a Pavla a v dešti se vydáváme na
zpáteční cestu do vesnice Bones. Končíme
v pravý čas. Zbyla nám poslední konzerva
paštiky, lžička cukru a toaletní papír. A na-
víc nebe je olověné a celou trasu k autu
nám znepříjemňuje silný studený liják.

Samozřejmě nemůžeme odjet bez roz-
loučení s majiteli usedlosti na konci vesni-
ce Bones. A jak jinak než českým pivem.
To, co jsme jim dali při příjezdu, vypili při
nějaké slavnostní příležitosti a moc jim
chutnalo. A to bylo pouze pivo plechovkové.

Z Bones se ještě tentýž den vydáváme
směr ostrovy Vesterály. Leží severněji než
Lofoty, jsou méně známé, ale stejně krás-
né. Překonáváme trasu téměř 500 km, mí-
jíme fantastické a nekonečné skalní stěny
horských štítů tvořící tyto ostrovy, ale také
zátoky s nádhernými písečnými plážemi.
Na jedné z nich neodoláme a ti nejodváž-
nější se vrhají do ledových vln Severního
moře. Ale jen na chvíli. Severní moře je 
opravdu ledové. (Pokračování příště)

Naše explorace terénu pak pokračovala
směrem k ledovci na severním svahu hory
Noevertind, kde byla v roce 1988 objeve-
na poměrně rozsáhlá ledovcová jeskyně.
Při průzkumu ledovce a míst s vývěrem
řek vytékajících z ledovce bylo zjištěno, 
že se ledovec oproti roku 1988 zmenšil 
o několik desítek metrů a že tehdy objeve-
ná ledovcová jeskyně už neexistuje. Bylo
nalezeno několik menších jeskyní v tomto
ledovci, z nich největší měla délku asi 20


