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Ohýnky na zahradách bude regulovat vyhláška

Zastupitelé se budou rozhodovat pro
jednu ze tří variant vyhlášky: 1. striktní 
zákaz pálení bez jakýchkoliv výjimek, 
2. zákaz pálení jen ve dnech, kdy jsou
špatné rozptylové podmínky, 3. zákaz pá-
lení ve dnech, kdy jsou špatné rozptylové
podmínky, rozšířený o úplný zákaz pálení
o nedělích a ve svátcích.

Vydání obecně závazné vyhlášky umož-
ňuje zákon o ovzduší a fakt, že naše město
má zajištěnu možnost likvidovat rostlinný

odpad na městské kompostárně. Zdarma
je navíc nabízen odběr trávy a listí ve sběr-
ných dvorech. Hlavní smyslem zákazu 
je zabránit obtěžování okolí kouřem, 
zejména v době smogových situací v pod-
zimních měsících.

Ozývají se také hlasy, že neděle by měla
být vnímána jako den odpočinku a relaxace.
Proto je v jedné variantě navržen zákaz pá-
lení o nedělích a ve svátcích (někteří by do-
konce rozšířili zákaz o hlučné sekání trávy). 

Obecně lze pálit pouze suché rostlinné
zbytky, ale ne vždy trpělivě čekáme na pro-
schnutí listí, proto je ve třetí variantě 
navržen úplný zákaz pálení bez výjimek.
Přijetí vyhlášky neomezí mezi lidmi tolik
oblíbené grilování. Ke které variantě se
nakonec zastupitelé přikloní, se dozvíme
na dubnovém zasedání zastupitelstva města.

Lumír MACURA, místostarosta

Pálit listí či nepálit? Z loňské ankety na internetových stránkách města, do které
se zapojilo pět set lidí, vyplynulo, že 63 procent respondentů na podzim obtěžuje
pálení listí a přivítali by městskou vyhlášku, jež pálení zakazuje. K jednání 
zastupitelstva města proto připravujeme znění obecní vyhlášky, která pálení listí, 
trávy a rostlinných zbytků řeší.

na aktuální  téma

Výsledky ankety: www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/ankety/2011/

Ještě trochu trpělivosti, schody u skřečoňského mostu budou.
Detaily jejich vybudování dopilovali zástupci města, stavbařů

a investora na březnové koordinační schůzce. Stavbu schodů 
bude, stejně jako celý most, financovat Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD). Nejzazším datem jejich zprovoznění je termín otevření
obchvatu (přivaděče od mostu k dálnici), tedy 30. června. 

Nový »skřečoňák« se otevíral loni v říjnu s velkou pompou, ale
současně s vědomím, že je v jeho okolí řada nedodělků. Nehotové
terénní úpravy sice nevypadají esteticky, ale žádné praktické ome-
zení nepředstavují. Absence schodů pro pěší, to už je něco jiného.
Lidem zkrátí cestu o zhruba 160 metrů, a proto se jich nemohou
dočkat. (Pokračování na str. 3)

Nedočkavci šplhají 
po obslužných schodech
Nedočkavci šplhají 
po obslužných schodech
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Lidé si zase mohou objednat
popelnice na kompost

Brzy se vše kolem zazelená a domkaři
začnou znovu řešit dilema, kam s pose-
kanou trávou, listím a dalším zeleným
odpadem. Kdo nemá možnost kompos-
tování na vlastní zahrádce, může využít
městskou alternativu. Druhým rokem
bude v Bohumíně fungovat svoz zelené-
ho odpadu přímo ze zahrádek. Začíná
20. dubna a opakovat se bude každé
dva týdny až do 16. listopadu. Svozů 
bude celkem šestnáct.

Rostlinný odpad mohou lidé stejně jako
v minulosti bezplatně odevzdávat ve sběr-
ných dvorech. Tam jej ale musí na vlastní
náklady dopravit. Loni zavedená novinka
nabízí komfortnější řešení. Domkaři mají
možnost zažádat o speciální »popelnici«,
jejíž obsah bude BM servis každých čtrnáct
dnů odvážet na městskou kompostárnu.

Za pohodlí se platí, v případě této služby
704 korun za celou sezonu. Platba pokrývá
náklady za dopravu s tím, že jeden svoz vy-
jde na 44 korun. Zapůjčení speciální 240lit-
rové nádoby je zdarma. O službu lze požá-
dat i v průběhu sezony a zájemce tak zaplatí
jen část z celkové sumy. Svozy budou stejně
jako loni fungovat v Novém Bohumíně,
Záblatí a Skřečoni, včetně Nové Vsi. V pří-
padě odpovídajícího zájmu domkařů z dal-
ších městských částí se může rozšířit.

Svoz zeleného odpadu si mohou lidé 
objednat na radnici, odboru životního
prostředí a služeb (tel. 596 092 154, e-mail:
plutova.sarka@ mubo.cz), nebo přímo 
u BM servisu (tel. 596 092 400, bmsas@
bmsas.cz), kde se také podepisují smlouvy. 

Město v současnosti nabízí lidem tři
možnosti legální likvidace rostlinného sme-
tí. Hrazené svozy, nebo možnost bezplat-
ného uložení odpadů ve sběrných dvorech.
V těch mobilních se může odevzdávat po-
sekaná tráva, ovoce, listí a rostlinné zbytky,
ve stabilním v areálu BM servisu totéž
a navíc také ořezy ze stromů a keřů do prů-
měru dvaceti centimetrů. (tch)

Na léčebné pobyty astmatiků a alergiků
z řad dětí druhým rokem přispívá město
Bohumín. Léčebný pobyt, který trvá 28
dnů, vyjde v případě pobytového poplatku
na 2 800 korun. Město na něj přispívá
částkou 1 867 korun, rodiče uhradí jen
třetinu ve výši 933 korun. Na projekt má
Bohumín letos ve svém rozpočtu vyčleně-
no 190 tisíc korun. Lukáš KANIA

»Nejvíce se nám líbí v ›jeskyni‹,« shodují
se děti, které vyjely na léčebný pobyt do
Zlatých Hor na Jesenicku. Do tamního
sanatoria zamířily za čistým vzduchem.
Ve dvou turnusech se tam prostřídá
přes 40 školáků. Zpátky domů do Bohu-
mína se vrátí v pondělí 26. března.

Největším lákadlem sanatoria ve Zla-
tých Horách je speleoterapie v bývalém
dole. Jde o nejmodernější metodu klima-
toterapie, kterou nemá žádné jiné zařízení
v České republice. »Podzemí je plně vybaveno
sportovním náčiním a nabízí dostatek prostoru
pro cvičení, relaxaci i hru. Klima a tamní vlh-
kost blahodárně působí na dětské plíce,« 
uvedla Pavla Skokanová, vedoucí odboru
školství, kultury a sportu, která zařízení
navštívila s místostarosty Igorem Bruz-
lem, Lumírem Macurou a radním Alešem
Drobkem.

Do ›jeskyně‹ děti chodí každý všední
den. Kromě toho mají na programu vy-
cházky na čerstvém vzduchu, plavání v ba-
zénu, inhalace a další léčebné procedury
pod dohledem lékařů. Kvalitu vzduchu 
v okolí sanatoria nepřetržitě monitoruje
měřicí stanice. »Sanatorium se nachází 
v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Už jen
samotné prostředí dětem svědčí,« dodala
Skokanová.

Pobyt v podzemí dětem svědčí

Speleoterapie probíhá ve zrekonstruovaném důlním díle, které je vzdáleno sedm kilometrů od 
léčebny. Děti se sem dopravují autobusem. Podzemní prostory, kde trávili malí astmatici každé
všední odpoledne, tvoří 1 600 metrů chodeb. Celoroční teplota tady je 7 - 8oC.

Léčebná kúra trvá 28 dnů. Aby malí pacienti
nezameškali školu, probíhá tady také výuka.

Foto: Pavla Skokanová

na aktuální  téma

Konkurzy na ředitele škol
Rada města Bohumína vyhlašuje kon-

kurzní řízení na posty ředitelů šesti škol-
ských zařízení ve městě. Konkurzy se týkají
základních škol v ulicích Čs. armády, Bez-
ručově, Seifertově (Masarykova ZŠ), na tř.
Dr. E. Beneše, ve Skřečoni a samostatné
mateřské školy v Nerudově ulici. Termín
podání přihlášek je do 12 hodin 6. dubna,
předpokládaný nástup do funkce 1. srpna.
Funkční období nových ředitelů/ek je šest
let. Bližší informace na webových strán-
kách města www.mesto-bohumin.cz, sekce
Radnice, rubrika Nabídka práce, nebo na
čísle 596 092 246. (red)



Vstupu na obslužné schody mají zabránit svodidla. Někteří chodci je ale na vlast-
ní nebezpečí přelézají. Schody pro pěší budou po pravé straně mostu (při pohledu

od Skřečoně). Patky na jejich uchycení už jsou vybetonovány a připraveny. Foto: Pavel Čempěl

Po staré křižovatce typu "T" už není ani památky. 
▼ K restauraci, penzionu nebo aquacentru se motoristé
po celou dobu výstavby dostanou. V provozu zůstal 
jeden pruh Palackého ulice. Foto: Pavel Čempěl

Do roku 2007 a tehdejší přestavby křižovatky u Billy 
neměl Bohumín ani jednu okružní křižovatku.
Uběhla ale necelá »pětilet-
ka« a dnes motoristé
při svých projížď-
kách městem narazí
už na šest rondelů. 
A buduje se sedmý.
Nejnovější okružní
křižovatka vzniká u
RIO Clubu za parkem.

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

Poblíž sportovně-re-
kreační lokality, která za-
hrnuje Penzion ve věži,
aquacentrum, zimní stadi-
on a už brzy adventure
golf, se pilně pracuje. Rodí
se zde nejen kruhový objezd
na křižovatce Koperníkovy 
a Palackého ulice, ale také nový
úsek silnice. Ta propojí rondel 
(a současně celou oblast) s ob-
chvatem Bohumína.

Obchvat, neboli přivaděč od
skřečoňského mostu k dálnici,
měl svému účelu už dávno
sloužit. Před dvěma roky se ale
stal, stejně jako most, obětí
nesmyslných vládních škrtů.
Nyní ale naštěstí práce na

třeba v místě počítat s doprav-
ním omezením. Koperníkova
ulice je před křižovatkou zcela
uzavřena, v Palackého ulici je
doprava zúžena do jednoho
pruhu. Ten slouží pro jízdu 
v obou směrech, proto je třeba
dbát zvýšené opatrnosti. 

(tch)

stavbě obchvatu fi-
nišují a řidiči by se
po něm měli pro-
hánět už od čer-
vence. Okružní
křižovatka má být
hotova o měsíc
dříve. Během je-
jího budování je

Budeme mít sedmý kruhový objezd

▼

(Dokončení ze str. 1)
U mostu už v sou-

časnosti jedny schody
stojí a někteří lidé se
po nich, nedbaje na
nebezpečí, šplhají.
Vstupu na tyto
schody přitom brání
svodidla, z čehož se
dá usuzovat, že ne-
jsou určeny veřej-
nosti. Pochopitel-
ně, tato přístupo-
vá cesta ze strany
od gymnázia je
určena výhradně
mostařům. »Scho-
dy jsou zde proto,
aby se údržbáři dostali k ložiskům, mohli
zkontrolovat stav mostu a podobně,« vysvětlil
vedoucí odboru dopravy Pavel Vavrečka.

Zatímco zmíněné obslužné schody jsou
betonové, oficiální schody pro pěší budou
kovové, osvětlené a hlavně zastřešené. 
Střecha je důležitá kvůli zimní údržbě 
a umožňuje použít celistvé nášlapy schodů.
Bez střechy by totiž musely být nášlapy 

děrované, aby jimi »propadával« sníh. To 
s sebou ovšem přináší mnohé peripetie. Je
obtížné zvolit ideální hustotu mřížky, aby
se na stupíncích nezdržoval sníh, ale aby 
v nich zároveň neuvízly podpatky dámské
obuvi. Mohla by totiž nastat situace jako

nedávno v Ostravě, kdy senioři kvůli to-
muto typu nášlapů rozjeli v souvislosti 
s jedním dokončeným schodištěm ostrou
protestní kampaň. Do mřížkování nášlapů
jim totiž propadávaly francouzské hole.

Pavel ČEMPĚL

Nedočkavci šplhají po obslužných schodech
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s t a l o  s e

I Byt 1+2, v ulici Student-
ská 686, číslo bytu 4, kate-

gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 66,14 m2,
celková plocha bytu 67,89 m2.
Prohlídka 23.3. v 9.15 - 9.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 26.3. v 16.15 hodin.

I Byt 0+1, na tř. Dr. E. Be-
neše 1071, číslo bytu 60,

kategorie I., 1. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 28,04
m2, celková plocha bytu 29,62
m2. Prohlídka 26.3. v 15.45 -
16 hodin. Opakovaná licitace
se koná 26.3. v 16.45 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 26.3. v 16.15 - 16.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 28.3. v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
805, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,60 m2, cel-
ková plocha bytu 51,10 m2.
Prohlídka 27.3. v 9.30 - 9.45
hodin a 28.3. v 15.15 - 15.30
hodin. Licitace se koná 28.3. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Žižkova
178, číslo bytu 11, kategorie

II., 4. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,00 m2, cel-
ková plocha bytu 58,40 m2.
Prohlídka 28.3. v 14.30 - 14.45
hodin a 29.3. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 2.4. v 16 ho-
din.

I Byt 1+2, v ulici Slezská 12,
číslo bytu 2, kategorie I., 1.

patro. Plocha pro výpočet ná-
jemného 64,30 m2, celková
plocha bytu 64,30 m2. Pro-
hlídka 28.3. v 15 - 15.15 hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 135 nebo 243.
Vyvolávací cena je 42 korun za metr čtvereční. Opakované 
licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale 
žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na
stránkách www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
Opakovaná licitace se koná
2.4. v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
1145, číslo bytu 58, katego-

rie I., 12. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,15 m2,
celková plocha bytu 69,02 m2.
Prohlídka 28.3. v 16.30 - 16.45
hodin a 29.3. v 9.45 - 10 ho-
din. Licitace se koná 2.4. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
542, číslo bytu 2, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 88,06 m2, cel-
ková plocha bytu 88,06 m2.
Prohlídka 28.3. v 16 - 16.15
hodin a 29.3. v 9.15 - 9.30 ho-
din. Licitace se koná 2.4. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
378, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2, cel-
ková plocha bytu 59,86 m2.
Prohlídka 3.4. v 8 - 8.15 ho-
din. Licitace se koná 4.4. v 16
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Bezručova
1145, číslo bytu 37, katego-

rie I., 8. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2,

celková plocha bytu 51,49 m2.
Prohlídka 2.4. v 16.30 - 16.45
hodin a 3.4. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 4.4. v 16.15
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1061, číslo bytu 12, katego-

rie I., 4. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 56,04 m2,
celková plocha bytu 59,18 m2.
Prohlídka 3.4. v 7.30 - 7.45
hodin a 4.4. v 15 - 15.15 hodin.
Licitace se koná 4.4. v 16.30
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 290, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 61,05 m2,
celková plocha bytu 61,05 m2.
Prohlídka 3.4. v 9.45 - 10 
hodin a 4.4. ve 14.30 - 14.45
hodin. Licitace se koná 4.4. 
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

Podvodníci vystavili 
přemrštěný účet

Důvěřivosti seniorů zneužila 14. břez-
na dvojice mužů, která v Jateční ulici
chodila po bytech a nabízela výměnu
dveřních zámků. Vykutálení dělníci se
lživě oháněli tím, že je posílá pečovatel-
ská služba. Minimálně v jednom přípa-
dě uspěli a připravili nešťastnou 
důchodkyni o tisíce. 

Muži ve věku kolem 30 až 35 let se do-
stali do domu s pečovatelskou službou.
Zvonili u bytů až narazili na 72letou paní,
která jim otevřela. »Představili se jako zá-
stupci údajně pražské firmy a k paní se vloudili
do bytu. Tvrdili, že je posílá pečovatelská služ-
ba. My jsme samozřejmě žádné takové dělníky
neobjednávali a nikam neposílali,« popsala
situaci Marie Somerlíková, vedoucí pečo-
vatelské služby Centra sociálních služeb
Bohumín.

Seniorce podvodníci vyměnili zámek 
u dveří včetně příslušenství a pak přišlo na
účtování. Když dělníci oznámili, že nájem-
nice bytu zaplatí 5.800 korun, pokoušely se
o ní mrákoty. Muži jí řekli, že práci zaplatit

pad ředitel městské policie Karel Vach.
Další děj měl rychlý spád.

Oba muži tvrdili, že s balíky nemají nic
společného. Jejich vytáčení bylo ale příliš
okaté na to, aby strážníky ošálili. Ti kon-
taktovali Policii ČR. »Společným vyšetřová-
ním byla mužům krádež prokázána. Kromě
toho jsme našli ještě dalších šest balíků, které
již stihla povedená partička z místa odvézt,«
dodal Vach. Případ si převzala republiko-
vá policie. (luk)

Seník lehl popelem
Škodu za půl milionu napáchal požár,

který zachvátil seník u staršího rodin-
ného domu v Šunychlu. V noci na 25. 
února muselo na místě zasahovat šest
jednotek hasičů.  

Hasiči při průzkumu zjistili, že kromě se-
na je v dřevěné hospodářské budově zapar-
kován osobní automobil a dva přívěsy za
traktor. »Pomocí vodních proudů požár lokali-
zovali a zabránili rozšíření na sousední dům,«
popsal situaci mluvčí moravskoslezských
hasičů Petr Faster. Samotný seník a v něm
uskladněné věci se ale zachránit nepodařilo.

Po příčině požáru pátrají vyšetřovatelé
hasičů a policie. »Škoda způsobená požárem
byla vyčíslena na 500 tisíc. Při požáru nebyl 
nikdo zraněn ani usmrcen,« uvedl Faster. (red)

musí a důvěřivá žena tak učinila. Pachatelé
jakoby tušili, že ráno žena přijala důchod.

Pečovatelská služba o případu uvědomila
policii. »Seniorům radíme, aby byli maximálně
opatrní. Naše klienty jsme znovu poučili, že po-
kud si nebudou vědět rady, a� nám zavolají,«
dodala Somerlíková s tím, že nabádá k obe-
zřetnosti i ostatní seniory ve městě. (luk)

Měli zálusk na stavební 
materiál

Všímaví občané pomohli překazit
plány vykutálené party, která si dělala
zálusk na stavební materiál. Zalíbily se
jí balíky izolační hmoty určené pro
městem financovanou opravu střechy
Národního domu ve Starém Bohumí-
ně. Přivolaní městští strážníci načapali
nezvané pracanty přímo při činu a ti
teď mají opletačky s policií.

Bylo krátce před 22. hodinou, když hlíd-
ka strážníků dorazila k Národnímu domu.
Objekt, kde právě probíhají stavební prá-
ce, je pravidelně uzamykán. Jenže zloději
si našli vlastní cestu. »Hlídka zjistila, že si
pachatelé otevřeli jedno z oken. Pod ním bylo
naházených 11 balíků střešní izolace. Poblíž
hlídka zahlédla dva nervózně vypadající mu-
že, kterých se začala vyptávat,« popsal pří-
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■ Strážníci dostali hlášení, že 
v drogerii na hlavní třídě krad-
ly zboží dvě romské ženy, které
následně utekly. Podle popisu
se hlídce podařilo povedenou
dvojici zadržet v herně v ulici
9. května. Navíc se ukázalo, že
se tyto ženy dopustily krádeží 
i v okolních prodejnách.

■ Škoda Fabie, nestandardně
»zaparkovaná« v křoví u želez-
nice v Pudlově, neušla pozor-
nosti hlídky. Následnou pro-
věrkou strážníci zjistili, že byl
vůz odcizen majiteli z Bohu-
mína.

■ Hlídka řešila založení černé
skládky v ulici 9. května, kde
byl odhozen nepořádek po 
vyklizení sklepů z obytného
domu. Případ byl postoupen 
k projednání na městský úřad.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Žhář ochromil dopravu na mostě
Neznámý vandal vyřadil

na den z provozu starý hra-
niční most do Polska. Pod-
pálil 14. března rozvodnou
skříň, která ovládá semafory
a řídí na mostě dopravu.

Když vypadnou semafory na
křižovatce, šoféři se začnou ří-
dit značkami, případně přijde
organizovat provoz regulovčík.
Na mostě ve Starém Bohumí-
ně nic z toho nepřichází v úva-
hu. Světelná signalizace tam
řídí dopravu kyvadlově a po-
kud je mimo provoz, nezbývá
než most uzavřít. Na tento 
scénář také došlo a motoristy
čekala několikasetmetrová 

Maják 
městské policie

Bezplatné služby
finančního arbitra

Některé spory s bankou, po-
skytovatelem či zprostředkova-
telem spotřebitelského úvěru
nebo investiční společností lze
řešit u státem zřízeného mimo-
soudního orgánu - finančního
arbitra, který usiluje o smírné
vyřešení sporů. Řízení je bez-
platné. Občané se mohou na
finančního arbitra obracet také
s dotazy, které se týkají jeho
činnosti. Více informací na te-
lefonu 257 042 094 nebo na
www.financniarbitr.cz. (egi)

k r á t c e

Bohumínští strážníci si posvítili na sběrny
a výkupy barevných kovů ve městě i v soused-
ním Rychvaldu. Jejich kontroly provedli 
v rámci celoročního seriálu bezpečnostně-
preventivních akcí. V síti strážníků skončili
9. a 10. března hned tři pobertové, kteří si
chtěli přilepšit nekalým způsobem. Žádný 
z nich nevyvázl bez trestu.

Prvního hříšníka strážníci
»chytili za límec« hned v pátek
ráno. V Lidické ulici zadrželi mladíka (19), který
na vozíku převážel železnou lávku. Ta sloužila
jako můstek přes stružku. »Mladík lávku odcizil 
v Tylově ulici a o jeho počínání nás informoval 
všímavý občan. Díky tomu jsme mohli vysledovat,
kam má zloděj namířeno a zadržet ho. Malou lávku
musel odvézt zpět na původní místo,« uvedl ředitel
městské policie Karel Vach.

V tomto i v dalších případech strážníci situaci
konzultovali se státními policisty a zlodějům na
místě udělili tučné blokové pokuty. Krátce před

pátečním polednem takto dopadl i mladý muž
(23), kterému se zalíbil plynový sporák v jed-
nom z domů v Nádražní ulici. Sporák ukradl 
s cílem získat za kov někde ve výkupu peníze.
Kousek od sběrny ho ale strážníci zadrželi. 
Pachatel musel sporák osobně vrátit zpátky ma-
jitelům a kvůli pokutě je o pár stovek lehčí.

Třetí větší případ strážníci za-
registrovali v sobotu dopoledne.
»Na příjezdové cestě ke sběrně ko-

vů se objevil muž s vozíkem. Jak strážníci zjistili, měl 
v něm kradené mosazné kryty pístů, které zcizil v jed-
nom z velkých průmyslových podniků. Přestože 
pachatel odmítl říct, odkud je má, mravenčí práce
strážníků slavila úspěch a pachatel musel vše vrátit.
Bloková pokuta ho neminula,« informoval Vach.

Tématické kontroly většího charakteru te�
pořádají strážníci každý měsíc. V únoru kontro-
lovali vybavení jízdních kol, v březnu si posvítili
na sběrny barevných kovů a v dubnu mají v plá-
nu kontrolu nepřihlášených psů.

Lukáš KANIA

k  v ě c i

zajíž�ka na nový hraniční most.
Mezitím se firma, které sema-
fory u mostu před časem insta-
lovala, pustila do jejich opravy. 

»Plameny rozvodnou skříň
kompletně zničily. Podle prvních
odhadů škoda zřejmě přesáhne
sto tisíc a případem už se zabývá
policie,« informoval Ivo Lenoch
z odboru životního prostředí 

a služeb. Oprava po
barbarském útoku
naštěstí netrvala
dlouho a už druhého
dne mohli motoristé 
v obou směrech opět
pendlovat přes řeku.

(tch)

Zloději kovů pod drobnohledem

▲ Havárie si vyžádala uzavření starého hraničního mostu. ▼ Rozsah
škod zjiš�ovali pracovníci specializované firmy. ▼ Zničený mnohažílový
kabel. Co asi jeho podpálením pachatel sledoval? Foto: Pavel Čempěl

Srazil cyklistu
Vážnou nehodu zavinil 21.

února v Pudlově nepozorný 
řidič (35) nákladního merce-
desu. Jel po Drátovenské ulici
a v křižovatce nedal přednost
zleva jedoucímu cyklistovi
(53). Cyklista utrpěl po srážce
těžká zranění a byl transporto-
ván do Fakultní nemocnice 
v Ostravě. (red)

s t a l o  s e



jsme před třemi lety chystali oslavy výročí 
obce, bála jsem se slabé účasti. Nakonec ale
bylo na koncertě v kostele narváno,« pochva-
lovala si předsedkyně komise.

Přespolní mají Vrbici spojenu přede-
vším se sportovní vyžitím. Zázemí k němu
poskytuje zdejší jezero. Místní k němu ale
s takovým nadšením nevzhlížejí. »Vrbické

jezero si oblíbili jezdci na vodních skútrech 
a v sezoně se jich tady stahují desítky. Dělají
takový kravál, že je to mnohdy k nevydržení,«
posteskla si Ryšavá. Další problém jezera
je v tom, že je to stále těžební a nikoli 
rekreační prostor. Mnozí barbaři toho
zneužívají a do jinak malebné krajiny jezdí
kácet dřevo a vyhazovat odpadky. Vrbic-
kým ale přidělávají vrásky nejen černé
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Na jezeře bývá provoz jako na sousední dálnici

Městská část Vrbice, kdysi samostatná obec, patří se Záblatím
k nejstarším na Těšínsku. První zmínky se o nich v letopisech
objevují už v roce 1229. Název pochází od vrbového porostu,
který se hojně vyskytoval u vodních ploch.

Městské části se představují: Vrbice

Vrbice je v něž-
ných rukou. Čtyř-
člennou komisi
pro městskou část
tvoří výhradně že-
ny a v jejich čele už
osmnáct let stojí
Blanka Ryšavá (57).
Stabilní je ovšem
celý kvartet, který

se co čtvrt roku, v případě potřeby i čas-
těji, schází v domě jeho předsedkyně. 

»Vrbičtí jsou velkými patrioty, lidé se zapo-
jují do společných akcí a městská část zkrátka
žije,« vysekla svým sousedům hned v úvo-
du poklonu Blanka Ryšavá. Aktivní jsou
podle ní především místní fotbalisté, za-
hrádkáři, kteří organizují pravidelné vý-
stavy svých výpěstků, a dobrovolní hasiči.
Ti se starají o veškeré kulturní dění. »Když

Kříž známý ze Slezských písní
původně za kostelem nestál. Byl
sem přemístěn z kilometr vzdálené
cestičky v polích, protože by mohl
přijít k úhoně při stavbě dálnice.

Větrní jáma Vrbice leží na doslovné hranici Bohumína a Ostravy. Nad-
zemní areál se nachází v Hrušově, podzemí zasahuje pod Vrbici a plot 
areálu tvoří fakticky i rozhraní obou měst. Foto: Pavel Čempěl

Vrbice má takzvaný ulicový
půdorys, téměř všechny domy
tvoří souvisle zastavěnou část
po obou stranách silnice. Te-
rén obce je rovinatý, nejsou
zde žádné kopce a chybí také
souvislejší lesní porosty. Cha-
rakter obce ovlivňují řeka 
Odra, místní stružka a Vrbické
jezero, které vzniklo po odtě-
žení štěrkopísku. Do Vrbice
také zasahuje úsek dálnice.

Až na přičlenění k Pudlovu
v letech 1850 až 1892, byla obec
vždy samostatná, ovšem nikdy
neměla  vlastní znak. Historie

místní školy se datuje od roku
1911. Školu navštěvovalo v mi-
nulosti i přes 200 žáků, ale po-
stupně jich ubývalo. V roce
1966 zde do lavic usedlo už jen
29 žáků a trvalý pokles vedl 
v roce 1978 k uzavření školy.
Její budova chátrala, navíc 
utrpěla další škody při povod-
ni v roce 1997. V roce 2004
byla dokončena její oprava
včetně půdní vestavby a ob-
jekt s novými byty slouží jako
dům s pečovatelskou službou.

Úbytek »hlav« nezazname-
nala v posledních dekádách

jen škola, ale celá městská část.
Pro srovnání, v roce 1930 zde
žilo 1542 občanů, v roce 1972
ještě 726 a na počátku letošní-
ho roku měla Vrbice už jen
445 občanů. Aktuální údaj ze
sčítání obyvatel přisoudil Vrbi-
ci přídomek nejméně osídlené
městské části Bohumína.

Významnou dominantou obce
je cihlový novogotický kostel
sv. Kateřiny z roku 1911. V sou-
časnosti je po řadě rekonstrukcí
důstojně opraven, a to za vý-
razného finančního přispění
místních farníků. Od loňského
března je kulturní památkou.
Stojí na místě původního dře-
věného kostelíku z 13. století,
který byl, i přes nesouhlas teh-
dejších památkářů, v roce 1910
rozebrán. Na hřbitově za kos-
telem byl po asanaci umístěn
kříž, o kterém je zmínka v bás-
nické sbírce Slezské písně.

Vrbice je jedinou z měst-
ských částí, která měla co do
činění s hornictvím. Hloubení
větrní jámy Vrbice začalo v roce
1911 a sloužila pro odvětrání
silně plynujícího hrušovského
Dolu Hubert. Pod Vrbicí se ale
uhlí také těžilo, a kvůli částeč-
nému poddolování zde dodnes
platí jistá stavební omezení.
Těžbu připomínají také dva 
vrty k odvětrávání metanu, je-
den je u fotbalového hřiště,
druhý u restaurace U Zvonu.

Šachta byla postavena těsně
u železnice, a proto dbal vlast-
ník (Severní dráha Ferdinan-
dova) na to, aby areál  působil
reprezentativně. Důl Vrbice,
který byl zasypán v roce 1992,
patří včetně strojního vybave-
ní k nejzachovalejším v revíru.
Pro svůj působivý architekto-
nický ráz je zařazen v seznamu
kulturních památek a uchází se
i o zápis do seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO.

Zdroj: Od Bogunu k Bohumínu

a k t u á l n ě

skládky, potrápit je dokáže i smetiště ofici-
ální. Co by kamenem dohodil se nachází
hrušovská skládka OZO, kam se sváží ko-
munální odpad z celé Ostravy. Problema-
tická je zejména nová kompostárna v jejím
areálu, odkud se do krajiny line nepříjemný
pach tlejících zbytků.

V blízké budoucnosti bude Vrbice žít
především výstavbou protipovodňových
valů. »Zatápění pozemků a domů se řešit 
musí. Spousta lidí si ale ještě neuvědomuje 
důsledky výstavby valů. Zatím je brzy hodno-
tit, jaký efekt přinesou,« poukázala Blanka 
Ryšavá na skutečnost, že v rámci ochrany 
území před velkou vodou se někteří lidé
budou muset lecčeho vzdát. Třeba pozem-
ků pro výstavbu hrází nebo hezké vyhlídky.
V místech, kde bude val až čtyřmetrový, 
se totiž místo na Vrbické jezero budou 
kochat pohledem na »hromadu hlíny«.

Pavel ČEMPĚL
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Oku lahodící označování
domů je opět v kurzu

Domovní znamení zažívají v Bohumíně
svou renesanci. Sochařské nebo malířské prv-
ky na fasádě, nejčastěji nad vchodem, kdysi
sloužily k identifikaci domů a fungovaly po-
dobně jako dnešní čísla popisná. V současnosti
se vrací už jen v podobě estetického doplňku.
Nová znamení budou už brzy zdobit hned dva
domy na náměstí ve Starém Bohumíně.

První vlaštovkou staronového označování bylo
před třemi lety malované znamení slunečnice na
přestavěném bývalém hoteláku v centru. Násle-
doval městský dům číslo 26 ve Starém Bohumíně.
I když je to novostavba, zdobí ji znamení rytíře -
replika historické kachle, která se našla při tam-
ních vykopávkách. Dva nejnovější přírůstky se 
ocitnou rovněž na starobohumínském náměstí.

»Medicínské« znamení hada s kalichem je 
určeno nedávno zrekonstruovanému domu číslo
45. Kdysi tam totiž bývala lékárna a nové zpra-
cování domovního erbu vychází ze štukové vý-
zdoby, která se zachovala v interiéru. Heraldický

Dvě nová znamení vznikají v ateliéru Bart. Výtvarnice 	ubica 
Jaroňová je vyrobila ze šamotové keramické hlíny a dobarvila kysliční-
kovými barvami.

▲ Na místě bývalého zámku dnes stojí dům číslo 7. 
Je v něm pošta, dům s pečovatelskou službou a škola pro mentálně postižené.

▲
 

význam druhého znamení pro dům číslo 7 je
trochu složitější, skládá se totiž ze čtyř částí.

»Grafické zpracování jsme konzultovali s občan-
ským sdružením Přátel bohumínské historie. Chtěli
jsme, aby korespondovalo s historií domu,« uvedla
výtvarnice 	ubica Jaroňová z atelieru Bart, kde
nová znamení vznikají. Dnešní »sedmička« vy-
rostla na místě bývalého zámku a znamení na to
upomíná. Dvě pole tvoří segmenty domovních
erbů šlechtických rodů Gussnarů a Rudnických,
kteří zámek vlastnili. Dále je zde trumpeta coby
symbol bývalé (i současné) poštovny a znak Sta-
rého Bohumína.

Nalepením znaků na fasády zmíněných domů
ale oživení staré tradice domovních znamení
nekončí. Do budoucna se počítá, že by obě bu-
dovy měly dostat také své jméno. Osvědčilo se
to i v prvních případech, kdy je z bývalého hote-
láku současný městský dům Slunečnice a ze sta-
robohumínské novostavby dům U Rytíře.

Pavel ČEMPĚL
▲ Had obtočený kolem kalicha
bude zdobit dům č. 45.

▲ Dům číslo 26 na náměstí Svobody dostal podle 
znamení jméno U Rytíře. Foto: Pavel Čempěl

Senioři hodnotili 
uplynulý rok

Senior klubu Bohumín se
rozrůstá. Před loňskými let-
ními prázdninami registro-
val 210 členů, ovšem na konci
roku už jich bylo 270. Po-
dobně příznivá byla i bilance
aktivit v roce 2011.

Klub uspořádal osm autobu-
sových zájezdů, které si nene-
chalo ujít 677 účastníků. Mezi
nejlákavější patřil výlet do Byst-
rovan na Olomoucku a Buchlo-
vic na Uherskohradiš
sku. Vla-
kových zájezdů bylo šest, jezdilo
se převážně do Ostravy a této
možnosti využilo 96 seniorů.

Členové klubu si potrpí také
na kulturu. V loňském roce
jich 417 navštívilo celkem sedm
divadelních představení. Nej-
větší zájem byl o operetu Rose
Marie. Důchodci nezapomínají
ani sport, obzvláště oblíbené
jsou turnaje v kuželkách. Kro-
mě července se konaly každý
měsíc a s koulí v ruce se před
dráhu postavilo 263 hráčů.

Klub v uplynulém roce 
pořádal také různé akce v klu-
bovně, kam si zval zajímavé
hosty na besedy a přednášky.
Těch se zúčastnilo 230 členů
klubu. V bilanci loňského 
roku nesmí chybět ani navští-
vené kulturní akce, které se
konaly přímo v Bohumíně.
Andera z Košic si přišlo po-
slechnout 124 členů klubu 
a Evu s Vaškem 72. (prá)

k r á t c e

Velikonoční jarmark
ZŠ a MŠ Skřečoň pořádá 29.

března od 14 hodin Velikonoč-
ní jarmark. Koná se v prosto-
rách školy a jeho součástí bude
prodej žákovských výrobků,
jarních rostlin, velikonočního
pečiva a dekorativních před-
mětů. (val)

Velikonoční setkání 
Křes
anský sbor Bohumín

pořádá 4. dubna v 17 hodin
program naplněný hudbou,
písněmi, slovy zamyšlení, dět-
skými básničkami a scénkami.
Velikonoční setkání se uskuteč-
ní v sídle sboru v Družstevní uli-
ci za parkem. Sbor rád přivítá 
i rodiče s dětmi od 6 do 12 let,
které by se chtěly zapojit do hu-
debně-divadelního kroužku. (kli)



Prosklené schodiště penzionu nabízí úžasnou vyhlídku. Běžci se jí ale kochat 
nestíhali. 187 schodů umí dát pořádně do těla. Foto: Pavel Čempěl

Osmipatrový Penzion ve věži. Už sed-
mým rokem láká sportovce k tomu, aby
otestovali svou kondici a zkusili pokořit
prosklené schodiště. 5. března do boje
se soupeři a hlavně se 187 schody vyra-
zilo sedmdesát běžců ve věku od 16 a do
77 let. 

V kategorii mužů od 16 do 19 let vyběhl
schody nejrychleji student gymnázia 
Radek Güyre. Časem 0:40:85 se
stal zároveň abso-
lutním vítězem le-
tošního závodu. 
V kategorii od 20
do 40 let exceloval
Jakub Pacner s ča-
sem 0:46:34 a mezi
muži od 40 do 59 let
nenašel konkurenci
Radek Tomáš (40)
s časem 0:49:52 vteřin.

Nejstarším účast-
níkem závodu a vítě-
zem ve své kategorii
nad 60 let se stal Jaro-
slav Gaman (77) z Ha-
vířova, který proskle-
né schodiště zdolal 
v čase 1:41:28. O necelé
dvě vteřiny tak porazil
domácího Miloslava
Šustra (76) ze Záblatí,

který se běhu do schodů
účastní každým rokem.
Závodu se i letos zúčast-
nila jeho žena Hildegarda
(66). Schodiště vyběhla 
s časem 1:19:00.

V kategoriích žen mě-
la nejlepší čas Lenka Ptáková (46)

z Bohumína. Na vrchol věže vyběhla za
0:57:28 a porazila i všechny mladší kole-
gyně. V kategorii žen od 16 do 19 let vy-
hrála Hana Dendisová z gymnázia s časem
1:02:38. V kategorii od 20 do 40 let star-
tovala jako jediná Veronika Kleinová
(32), která schody zdolala v čase 1:08:34.

Lucie BALCAROVÁ
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Dobývání věže penzionu, dějství sedmé

Strážníci na svého »nejvyššího šéfa« nestačili
Na startu běhu do schodů

nechyběl po loňské absenci
ani starosta Petr Vícha (48).
Ten letos dokonce vyzval na
souboj osm mužů zákona 
z řad městské policie.

»Trénoval jsem po večerech na
schodech radnice. Abych se do-
stal do formy, chodil jsem si půjčo-
vat na běh těžkou neprůstřelnou
vestu od strážníků,« svěřil se Petr
Vícha, který s »olověnou ka-
mizolou« několikrát vyběhl 
i tisíc schodů. »Strážníci měli 
obavy o mé zdraví a chtěli mě
průběžně chodit kontrolovat, jestli
jsem nezkolaboval. Tak jsem je
vyzval na souboj,« dodal Vícha.
V žertu padla i sázka - kdo bu-
de mít v soutěži horší čas než
starosta, dostane »padáka«.

Na start závodu nastoupilo
osm strážníků. Porazit svého
šéfa však dokázal jen jediný -
Radek Benda. Ten byl s časem
0:50:06 rychlejší o 1,69 sekun-
dy než o dvanáct let starší sta-

rosta. »Na závod jsem se nijak
speciálně nepřipravoval. A když
jsem slyšel, že starosta trénuje s ne-
průstřelnou vestou, neměl jsem
ani ambice ho porazit. Nakonec se
ale asi projevilo mých pětadvacet
let aktivního hokeje,« prozradil
Radek Benda. Připustil, že svou
roli mohla hrát i průprava z dět-
ství, kdy musel běhat několi-
krát denně s aktovkou na zá-
dech do sedmého patra věžáku.

Starosta skončil výkonem
0:51:75 ve své kategorii od 40
do 59 let na druhém místě.
»Pravidelně mívám čas kolem 50
sekund. V počátku soutěže to bylo
dokonce 46 sekund, což je můj re-
kord,« sdělil Petr Vícha. Dodal,
že se od prvního ročníku přeta-
huje o umístění s učitelem bo-
humínské střední školy Jardou
Thérem. Vždy je to o setinky
sekundy, letos měl navrch o 23
setin starosta. Ani to ale nesta-
čilo na vítěze dané kategorie
Radka Tomáše. (balu)

V sedmém ročníku soutěže zdolal Petr Vícha věž za 51,75 sekundy.
Sedm strážníků mohlo vypustit duši, ale na pokoření jejich šéfa to nesta-
čilo, osmý však byl rychlejší o 1,69 vteřiny. Foto: Pavel Čempěl
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Jiří Rozsypal
Výpadky inženýrských sítí...

Andrea Kovácsová
Co, kdy, kde...

Lucie Balcarová
Tiskové zprávy, Ptejte se...

Lukáš Kania
Aktuality...

e-mailSMS
E-info »krmí« informacemi čtveřice pracovníků, ale shromaždují se zde i data z elektronic-

kých zdrojů (například z teplotního čidla na budově radnice) nebo externích zdrojů (Meteo-
press, Český hydrometeorologický ústav a další). Tyto informace se pak zobrazí na interneto-
vých stránkách města nebo agentury K3 Bohumín a současně je služba E-info automaticky 
rozešle podle předvolených kategorií uživatelům e-mailem případně smskou. Obsah E-infa se
každý den aktualizuje a administrační systém řídí počítač. Perličkou je, že ve chvíli, kdy služba
informace odesílá, tak z budovy radnice odchází až deset e-mailů a smsek za sekundu a do kon-
ce letošního roku se jejich počet ještě navýší.

E-info poslalo rozhlasové
tlampače do šrotu

Elektronická služba E-info, kterou provo-
zuje bohumínská radnice, oslavila v březnu
desáté narozeniny. Za dobu své existence 
rozeslala sedm milionů e-mailů a téměř dva
miliony smsek. V současnosti ji využívají bez-
mála dva tisíce lidí. Služba je zdarma a další
zájemci proto rychle přibývají. V poslední
době se například zaregistrovaly desítky lidí,
když E-info začalo upozorňovat na měření
rychlosti strážníky městské policie.

»Původně jsme chtěli tímto způsobem informovat
jen o výpadcích elektřiny, vody, plynu a uzavírkách
na silnicích. Dnes E-info nabízí 40 kategorií a denně
rozešleme přes 800 sms zpráv,« sdělil informatik
radnice a zakladatel E-infa Jiří Rozsypal. Zprávy
se rozesílají i několikrát denně, takže je E-info
nejrychlejším zdrojem informací ve městě.
Měsíčně rozešle až 25 tisíc smsek. Mezi nejpo-
pulárnější informace patří aktuální zprávy z Bo-

humína, informace o kvalitě ovzduší, počasí 
a měření rychlosti.

Svým pojetím a záběrem je podle dostupných
informací E-info jedinou takto komplexní měst-
skou službou v České republice. Na svém kontě
má proto i několik ocenění v celostátní soutěži
elektronických médií Zlatý erb. V roce 2004 se
E-info stalo nejlepší službou v Moravskoslez-
ském kraji a v roce 2008 třetí nejlepší elektro-
nickou službou v republice.

Registrovat se do E-infa je jednoduché a na
webu města www.mesto-bohumin.cz v rubrice
E-info to zvládne každý za pár minut. »Systém
zájemce navede a službu si bez problémů nastaví 
k obrazu svému. Může si libovolně vybírat z katego-
rií i způsobu doručení informace,« doplnil Jiří 
Rozsypal.

E-info v Bohumíně zcela nahradilo městský
rozhlas a osvědčilo se zejména při povodních. 

Lucie BALCAROVÁ
Svoz textilu
má premiéru

Na okružní jízdu po Bohu-
míně se 24. března poprvé
vydá pojízdná sběrna texti-
lu. Speciální nákladní vůz,
kam bude možné odevzdat
šatstvo, obuv a další použité
věci z domácnosti, pojede
souběžně se sběrnou nebez-
pečného odpadu, vyřaze-
ných elektrospotřebičů a že-
lezného šrotu. 

Sběrny zavítají na osmnáct
stanoviš
, jejichž seznam i s ča-
sovým rozvrhem lidé najdou 
v městském ekologickém ka-
lendáři a v Ekologickém okén-
ku na internetových stránkách
města.

Do sběrny textilu je možné
odevzdávat nepotřebné oble-
čení, lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, záclony, látky (jen
velké kusy, ne odřezky), péřo-
vé a vatové přikrývky, polštá-
ře, deky, spací pytle, obuv. Při-
jímají se také tašky a hračky.
Veškeré věci musí být čisté,
suché a zabalené do igelito-
vých pytlů.

Diakonie Broumov, která se
už dlouho a v širokém měřítku
věnuje sběru textilu, jej na
vlastní náklady odváží a ná-
sledně třídí. Většina vybra-
ných věcí najde využití pro 
humanitární účely nebo v prů-
myslu. (red)

Nepotřebný textil nemusí končit
v popelnici. Do bohumínských 
ulic vůbec poprvé vyrazí pojízdná
sběrna šatstva, obuvi a dalších
použitých věcí z domácností. 
S nápadem přišlo občanské sdru-
žení Diakonie Broumov, které se
této činnosti věnuje i v dalších
městech. Foto: zdroj internet
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f o t o s t o r y

Dospěláci mají plesovou sezonu, jenže i děti si chtějí zatančit,
pobavit se, zahrát si společenské hry a soutěže. Ideální příle-
žitost k tomu mají na maškarních karnevalech. S naším objek-
tivem jsme jeden takový navštívili. Pořádala ho 13. března
skřečoňská škola v sále Bochemie. Foto: Pavel Čempěl

Na maškarním bále

nili třídu za sjezdovku
Přestože v Bohumíně už nebylo po 

sněhu ani památky, zúčastnily se děti 
z Mateřské školy Na Pískách v Záblatí lyžař-
ského kurzu »Usměvavé lyžování«. Výcvik
probíhal od 5. do 9. března ve Ski areálu
Vaňkův kopec v Horní Lhotě na Ostrav-
sku. Celkem 15 dětí se díky zájmu rodičů
o tuto nabídku těšilo na zimní radovánky. 

Během pěti dnů se děti ve skupinách 
zábavnou formou pod vedením instruktorů
učily základům lyžování. Po prvním testo-
vacím setkání byly rozděleny do skupin

pečlivě prohlíželi fotogalerie. Například ty
na stránkách školy www.zsbezrucova.cz/cz/
materska-skola/fotogalerie-ms/.

Velké poděkování patří organizátorce
projektu Usměvavého lyžování Haně Vol-
kové a obětavým instruktorům, jejichž prá-
ce zejména s nejmenšími, i tříletými, začí-
najícími lyžaři je velice náročná.

Celá akce se setkala s velkým ohlasem 
u dětí i rodičů a v příštím školním roce ji 
opět zařadíme do školního programu.

Dana ŠÍMOVÁ, MŠ Na Pískách

Na týden vyměnili třídu za sjezdovkuNa týden vymě

podle svých dovedností. Ti
nejzkušenější lyžaři se už dru-
hý den proháněli po sjez-
dovce. Děti bez zkušeností 
s pohybem na lyžích si po-
stupně osvojovaly základy

lyžování a v závěru kurzu
měly možnost předvést, co
se naučily. Rodiče s napě-

tím sledovali své děti
na kopci on-line díky

webové kameře, jiní si

Bohumínské děti jezdily celý týden na sjezdovku
do Horní Lhoty, která se nachází mezi Ostravou
a Opavou. Instruktoři měli s dětmi obrovskou 
trpělivost. Trénink i tříletých capartů dá zabrat.

Foto: Dana Šímová
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Žluna šedá (Picus canus)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (91)

Žluna šedá má oproti příbuzné žluně zele-
né nenápadnější šedé zbarvení. Samci mají
na hlavě mnohem menší červenou čepičku,
samice ji nemají vůbec. Hlas žluny šedé je
měkčí - melancholické volání v klesající řadě. 

Žluna šedá obývá řídké stromové porosty
i souvislejší lesy od nížin po horské jehličnaté le-
sy. Na jaře často a vytrvale bubnuje nejen na
stromech, ale i na rezonujícím plechu apod.
Hnízdní dutinu vysekává ve zpuchřelých kme-
nech obvykle 3-5 m vysoko. Snůška 5 až 7 bílých
vajec je uložena na podestýlce z třísek. Mlá�ata
krmí oba rodiče potravou přinášenou v jícnu.

Živí se hlavně hmyzem, přičemž nejčastěji sbírá
mravence a jejich kukly. Byla pozorována i při
konzumaci vajec lysky černé. V létě příležitostně
požírá i různé bobule a plody (švestky a ořechy).
V zimě navštěvuje krmítka se semeny a tukem.
V našem městě žije ve Starém Bohumíně.

Jiří ŠUHAJ Foto: Alena Pončová

Školáci zapěli na folklorní notu
Lidová písnička prozářila Salon Maryška. Dům dětí 

a mládeže v něm uspořádal další ročník městského kola
soutěže v dětském zpěvu lidových písní. Skladby převáž-
ně ve slezském nářečí zazpívalo pětatřicet dětí, vítězové
jednotlivých kategorií postupují do regionálního kola. 

Každý soutěžící před porotu před-
stoupil se dvěma písničkami, rych-
lou a pomalou. Městské kolo je 
základní částí celostátní soutěže
Zpěváček 2012, která má v Česku
dlouholetou tradici. V soutěži dětí
ve věku 6 až 7 let zvítězila Veronika
Kachlová. V kategorii 8 až 9 let
Maya Grymová. Mezi zpěváčky ve
věku od 10 do 12 let bodovala Anna
Klimesová a v soutěži třinácti až
patnáctiletých zpěváků vyhrála Tere-
za Kachlová. Všechny dívky postu-
pují do regionálního kola soutěže,
které proběhne koncem března v Kar-

viné. Podívají se tam také Michaela
Skupieňová a Tereza Bydlinská spo-
lečně s Veronikou a Terezou Kachlo-
vými, které uspěly v soutěži duetů.

Salon Maryška vytvořil zázemí pro
soutěž už podruhé. Maryška dětem
zpestřila jejich pěvecký zážitek také
ukázkou folkloru spjatého s Bohu-
mínem. Ženy z vlastivědně-etnogra-
fického klubu jim přišly držet palce 
v  originálních starobohumínských
krojích. Také si pro ně přichystaly za-
jímavosti z místních tradic - školáci
se dozvěděli, jak se kdysi pekl do-
mácí kváskový chleba. »Malý kousek
chleba upečený podle domácí receptury
děti okusily a moc jim chutnal,«
pochvalovala si krojovaná Alena
Krobotová. 

Lukáš KANIA 

1

2 3

4

1 U zpěvu lidovek hraje velkou roli také
vizuální projev. Někteří soutěžící proto
vsadili na stylový úbor.

2 Lidová písnička malé zpěváčky stále
oslovuje. Do městské soutěže se jich 
přihlásilo pětatřicet.

3 Členky vlastivědně-etnografického
klubu se představily ve starobohumín-
ských krojích.

4 Loni to Tereza Kachlová dotáhla až na
bronz v celostátním finále. V letošním
městském kole stihla soutěžit (a zvítězit) 
i doprovázet další soutěžící na housle.
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Topoly dlouho nevydrží a tropí neplechu

Masopustní maškarní bál
Děti z Mateřské školy v Nerudově ulici zažily krásný pohádkový

maškarní den. Pozvaly také kamarády ze sousedního stacionáře
Salome. Celý program byl provázen netradičním vystoupením di-
vadélka »Šamšula«, které zapojilo všechny děti do zábavných her
a soutěží. Děti měly možnost předvést své pestré oblečky při pro-
menádě v maskách. Celý den se nesl v duchu masopustního veselí.

Text a foto: Jarmila ZIKMUNDOVÁ 

Stejně jako loni oslovila kaž-
dá prodejna dm jednu základ-
ní školu ve svém okolí. V Bo-
humíně padla letos volba na
školu ve Skřečoni, kam pro-
gram zavítal 29. února. »Děti
zhlédly zábavně-vzdělávací film 
s Hurvínkem a Máničkou, který
jsme pro tyto účely natočili ve
spolupráci s Helenou Štácho-
vou,« uvedla Martina Horká,

prokuristka společnosti dm
drogerie markt. Populární lout-
kové postavy ve filmu dětem
hravou formou vysvětlují,
proč by si měly zoubky důklad-
ně čistit, jak při jejich čištění
postupovat a proč je nutné
pravidelně navštěvovat zubní-
ho lékaře. Na maketě zubů si
pak děti mohly procvičit jejich
správné čistění. (red)

Hurvínek s Máničkou ve škole

Společnost dm drogerie markt přichází už s druhým roč-
níkem preventivního programu »Veselé zoubky«. Jeho

tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního
kazu. Do programu se přihlásilo více než 700 základních škol
a jejich 34.000 žáků.

Foto: dm drogerie markt

Na každé kácení stromů jsou Bohu-
míňáci mimořádně citliví. Jakmile se ně-
kde ozve zvuk motorové pily, v tu chvíli
zazvoní telefon na městském odboru ži-
votního prostředí. Lidé chtějí vědět,
proč se konkrétní stromy kácí, a ty zví-
davější zajímá také to, kde dřevo končí 
a zda se s ním náhodou »nekšeftuje«.

Blíží se konec období vegetačního klidu
a dřevorubci mají napilno. Ořezávají se
suché nebo nemocné větve a pochopitelně
dochází i na kácení celých stromů. K zemi
jdou většinou přestárlé topoly, které se
kdysi ve velkém a bez rozmyslu vysazovaly
téměř všude. Topoly mají krátkou život-
nost a jsou nevyzpytatelné. Starší kusy
shazují suché i živé větve a dřevo je velmi
křehké. Proto se v březnu poroučely k ze-
mi tyto stromy v Nerudově ulici u veteriny
nebo tři staré pyramidální topoly v Čá-
slavské ulici. »Byly to třicetimetrové kolosy,
které se za větru nebezpečně nakláněly. Na-
hradíme je kvalitnějšími dřevinami,«  uvedla
	ubica Jaroňová z odboru životního pro-
středí a služeb. Zároveň si posteskla, že
kdysi nebyl ve vysazování dřevin systém.

Jinak by se tak obrovské stromy nikdy 
nemohly ocitnout v centru města. Kromě
topolů se dřevorubci pustili také do dvou 
akátů ve Štefánikově ulici u drogerie. »Oba
měly uschlý vegetační vrchol a vyhnilé dutiny.
Ještěže má akát tvrdé dřevo a stromy se nezlo-
mily na rušnou ulici,« oddechla si Jaroňová. 

Protože se ve městě kácí především sta-
ré a často prohnilé stromy, jejich dřevo se
hodí s bídou do kotle. Například křehké,
až »papírové« dřevo topolů nemá hodno-
tu ani palivového dříví. Město proto větši-
nou pokácené stromy nechává dřevoru-
becké firmě jen za cenu odvozu.  (tch)

Vysoké stromy v blízkosti obytných domů nedělají dobrotu. Dva ze skupinky akátů musely
padnout, protože jim usychala koruna. Foto: Pavel Čempěl

Kovy jsou v kurzu - kradou se i ze sběren
Barevné kovy budou zřejmě putovat z jedné sběrny do druhé.

Neznámý lapka v noci na 4. března násilně vnikl do kovošrotu 
v Rychvaldě a odcizil tam 60 kilo mědi a 19 kilo mosazi. Měl polí-
čeno i na čtvrt tuny železného šrotu, ale ten už nestačil odvézt.
Poškozené organizaci vznikla krádeží a poškozením zařízení škoda
za necelých osmnáct tisíc. (red)



Druhá březnová sobota byla pro dobrovolné
hasiče z Kopytova, Orlové a Havířova ve

znamení výcviku záchrany tonoucího ze zamrzlé
vodní plochy. Cvičení začalo teorií a pokračovalo
praxí na Kališově jezeře. Hasiči trénovali různé
způsoby záchrany tonoucího ze zamrzlé vodní plochy.
Zkoušely se varianty s vakuovou matrací, žebříky,
hasičskými hadicemi a požární háky. Z technik,
které minimalizují rizika samotných záchranářů, se
hasičům nejlépe osvědčila hadice a žebřík. Obdobné výcviky pořá-
dají kopytovští hasiči už desátým rokem. Zároveň se každoročně
školí na ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích a na umě-
lém vodním kanále v Opavě. (mly)

13Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Michal Holinka triumfoval na krajské soutěži 
středoškolských kadeřníků. V kategorii »Mikado -
podkova - v proměnách« zvítězil jeho účes.

V únoru se konal 13. ročník regionální
soutěže odborných dovedností mladých ka-
deřníků a kadeřnic ve Vítkově na Opavsku.
Soutěžní téma dámských účesů bylo »Mika-
do - podkova - v proměnách«, v pánské kate-
gorii »Účes pro teenagera od 15 - 20 let«.

V soutěži, pořádané Střední školou Vítkov-
Podhradí, reprezentovali Střední školu Bohumín
Michal Holinka a Markéta Klimčiková. Michal
soutěžil v dámské kategorii a Markéta v obou. Na
klání je jeli podpořit i ostatní žáci školy.

Role moderátorky se na akci zhostila Soňa
Černíková a zpestřením programu bylo vystou-
pení taneční skupiny Sluníčko. 

Nastalo napětí a očekávání vyhodnocení sou-
těže. Michal Holinka v dámské kategorii zvítě-
zil. Markéta Klimčíková se v pánské kategorii 
umístila jako čtvrtá a v dámské pátá. Výsledkem
jsme byli nadšení. Žáci i veřejnost tuto soutěž
hodnotili kladně a byli tímto motivováni pro
další práci v oboru kadeřník. Načerpali dostatek
poznatků k další tvořivosti.

Michal Holinka převzal 20. února sponzorský
dar - školení pro kadeřníky v hodnotě 1.500 ko-
run. Sponzorský dar žákovi poskytl absolvent
SŠ v Bohumíně Tomáš Gabriš, který je úspěš-
ným kadeřníkem v Praze a spolupracuje se zná-
mými osobnostmi. 

Alena HLOUŠKOVÁ, SŠ Bohumín

Mikado z Bohumína nenašlo konkurenci

Hasiči trénovali na tenkém ledě
Studentům není
charita cizí

Nadšení lidí rozdílných
profesních oborů a jejich
spojení pro jeden jediný cíl
nebývá obvyklé. Přesto se
studenti Střední školy v Bo-
humíně dokázali shodnout 
a vytvořit neobvyklý a smělý
plán. Do tří měsíců rozvrhli
řadu vlastních aktivit s jedi-
ným cílem, připravit a zorga-
nizovat plán s charitativním
nádechem. A cíl? Letos je to
adopce na dálku.

Není to sice žádná novinka,
pojetí je určitě netradiční. Řa-
da žáků prošla podobnými 
akcemi už na základní škole,
odhodlali se však k tomu, že
nabídnou zdarma své profesní
umění a svůj čas. Proto kupří-
kladu sportovci a pedagogové
vytvoří celou řadu turnajů pro
žáky, kadeřníci i kuchaři nabíd-
nou zdarma své služby a za sym-
bolickou cenu budou pro charitu
stříhat zájemce z řad studentů
či zdarma připravovat pohoště-
ní. Jejich plán jde však mnohem
dál. Pokud se tři měsíce trvající
projekt povede, chtějí pro příští
rok přesunout svou aktivitu 
i na veřejnost. Takže se možná
napřesrok sejdeme na náměstí,
třeba u akce »Stříhání za dvac-
ku pro charitu«.

Pavlína BLAŽKOVÁ, 
Střední škola Bohumín

p í š e t e  n á m

Při záchraně tonoucího,
pod kterým se prolomil led, se
osvědčil žebřík. Figuranty byli
členové potápěčského centra 
z Karviné. Foto: SDH Kopytov

Přišel o auto
Z parkoviště před prodejnou

v Čáslavské ulici zmizel auto-
mobil. Majitel tady časně ráno
25. února zaparkoval červené
audi. Když si pro něj po něko-
lika hodinách přišel, vůz už na
místě nenašel. Po pachateli 
a ukradeném vozidle vyhlásila
policie pátrání.

Ukryli kontraband
Pašeráci alkoholu a tabáku

jsou mistry ve vynalézavosti 
úkrytů. Celníci ale jejich finty
znají a koncem února objevili
v Bohumíně kuriózní skrýš a v ní
tři tisíce nekolkovaných ciga-
ret. Překupníci je napěchovali
do elektrické rozvodné skříně
a vysavače. (red)

s t a l o  s e
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V době, kdy ostatní sedm-
desátníci sedí s bačkorami
na nohách v houpacím křes-
le a kouří fajfku, Lá�a nase-
dá na kolo a vyráží na fotbal,
nohejbal nebo florbal. A to
před námi možná ještě něja-
ké sporty zatajil. Mladší spo-
luhráči, kteří nikdy nepo-
chopí, jak to dělá, že je 
pořád honí po hřišti jako do-
rostenec, mu přejí hlavně
zdraví, nejen fotbalové štěstí
a potřebný optimismus, pro-
tože zahájení letošní sezony
se blíží a Lá�a je v sestavě
nepostradatelný.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Se sedmdesátkou na dresu
28. března se dožívá významného životního jubilea

sportovec tělem i duší, skvělý kamarád, celoživotní šprý-
mař a současný kapitán mužstva Starých pánů Slovanu
Záblatí Láďa Noga. 

Hasiči z SDH Kopytov 
letos pro svůj 4. ples zvolili
prostory kulturního domu
Bochemie, se kterou v uply-
nulých letech úspěšně navá-
zali spolupráci v oblasti pod-
pory mladých hasičů.

»Ples pořádáme jako poděko-
vání našim příznivcům. Program
zahájila předtančením taneční
skupina Radost a o netradiční
zpestření se postarali sokolníci 
z Ostravy ukázkou práce s dra-
vými ptáky. Na příznivce tradiční

zábavy čekala řada společen-
ských her včetně balonkového
tance, smotávání hadic na čas 
a nejtěžší - podtančení la�ky. Byl
to náš zatím největší ples, zúčast-
nilo se ho 180 lidí,« sdělil Mi-
chal Mlynkec, starosta SDH
Kopytov, které děkuje všem
spoluorganizátorům, účinkují-
cím a sponzorům. Zvláštní po-
děkování patří Nadaci Divoké
husy, která přispěla na obnovu
vybavení, o které SDH přišlo
během loňského vloupání do
hasičské zbrojnice. (mly)

Na hasičský ples přilétli i dravci

Mládežnické vzpírání zná své přeborníky

● Mladší žáci do 12 let
Hmotnostní kategorie (HK) 45kg: 1.

místo Matěj Madlé trh 18 kg, nadhoz 26
kg, dvojboj 44 kg;

HK 56 kg: 1. místo Ondřej Tchurz trh
45 kg, nadhoz 53kg, dvojboj 98kg; 

● Starší žáci do 14 let
HK 56 kg: 1. místo Dominik Krosčen

trh 48 kg, nadhoz 58 kg, dvojboj 106 kg;

● Junioři do 17 let
HK 62 kg: 1. místo Jaromír Gasior trh

83 kg, nadhoz 98 kg, dvojboj 181 kg; 
2. místo Ondřej Maňák trh 61 kg, nadhoz
78 kg, dvojboj 139 kg;  

HK +94kg: 1. místo Michal Návrat trh
65 kg, nadhoz 77 kg, dvojboj 142 kg;

● Junioři do 20 let
HK 94 kg: 1. místo Eduard Sedláček trh

91 kg, nadhoz 107 kg, dvojboj 198 kg;

● Juniorky do 20 let
HK 58 kg: 1. místo Hana Gasiorová trh

60 kg, nadhoz 69 kg , dvojboj 129 kg.

Blahopřejeme mladým vzpěračům 
k osobním rekordům a dobré reprezentaci
oddílu vzpírání Bonatrans Bohumín.

Oldřich TCHURZ, Josef GASIOR,trenéři 

První březnovou sobotu se uskutečnilo Mistrovství Moravskoslezského kraje mlá-
deže ve vzpírání v havířovské sportovní hale Milana Romana. Závody byly velmi
dobře zorganizované, měly výbornou diváckou kulisu a při čtyřech skupinách hod-
ně náročné. Oddíl vzpírání Bonatrans Bohumín reprezentovalo osm nadějných
vzpěračů (sedm chlapců a jedna dívka), kteří bojovali o titul Přeborník Moravsko-
slezského kraje ve vzpírání 2012. 

Foto vlevo:
1) Hana Gasiorová, nadhoz 69 kg. 
2) Eduard Sedláček, trh 91 kg. 
Foto dole:
Ondřej Tchurz, přeborník Moravskoslezského
kraje 2012 ve vzpírání mezi mladšími žáky do
56 kg. Foto: Oldřich Tchurz

FK Bohumín hledá pořadatele
Chcete pravidelně sledovat domácí zápasy mužů FK Bohumín

zdarma nebo si při nich dokonce něco málo vydělat? Vedení klubu
hledá před startem jarní části krajského přeboru zájemce o práci
pořadatelů. Nadšenci starší 18 let se mohou hlásit u člena výboru
Milana Srnička na čísle ✆ 608 959 871. (bir)
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Stadion se chystá
na letní provoz

S příchodem prvních jar-
ních dnů se i letos hala zim-
ního stadionu změní na více-
účelové sportoviště.

Poslední bruslení pro veřej-
nost proběhne v neděli 25.
března od 14 do 15.30 hodin.

Už v noci z neděle na pon-
dělí, když skončí poslední ho-
kejové pronájmy, začne de-
montáž ledové plochy a pří-
prava na letní sezonu. Od 11.
dubna si v hale bude možné
zahrát badminton, tenis, stol-
ní tenis, volejbal a nohejbal. 
V letním režimu bude stadion
fungovat do 9. září. K přeruše-
ní dojde pouze od 18. do 29.
června, kdy se bude provádět
oprava betonové plochy haly. 

Stadion bude v provozu
denně od 6 do 22 hodin. Jed-
notlivé sporty si mohou zá-
jemci rezervovat na čísle 777
707 783. Ceny zůstávají stejné
jako v loňském roce. Více in-
formací na www.bospor.info.

Petr LAKOMÝ, 
vedoucí zimního stadionu

»Náš« pardál se jmenuje Ta-
wi-Tawi, a přestože je půvo-
dem pravděpodobně Spar
an
(pochází z pražské ZOO), po-
kusíme se mu při občasných
návštěvách s našimi dětmi, 
respektive vnoučaty, vysvětlit,

že nejlepší kluby jsou FK Slo-
van Záblatí a FC Baník Ostrava.

Pardál obláčkový, jinak nazý-
vaný také levhart obláčkový, je
nejmenším zástupcem podčele-
di velkých koček. Obývá hor-
ské i nížinné lesy jižní a jihový-

chodní Asie. Na celém území
jeho výskytu dochází k nejrych-
lejšímu odlesňování na Zemi.
Kromě ztráty přirozeného pro-
středí ohrožuje tuto krásně
zbarvenou kočku nelegální lov
a obchod s její kožešinou a kost-
mi. Jeho počet v přírodě je od-
hadován na 10 000 jedinců.

Až příště zavítáte do ostrav-
ské ZOO, určitě nezapomeňte 
navštívit pavilon kočkovitých 
šelem a pozdravit pardála fan-
dícího Slovanu Záblatí. 

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Staří »pardálové« adoptovali mladého pardála
Hráči fotbalové jedenáctky »Starých pánů« FK Slovan 

Záblatí začátkem března symbolicky přispěli k ochraně přírody.
Prostřednictvím takzvané »adopce zvířat« totiž finančně 
podpořili chov pardála obláčkového v ZOO Ostrava. Jedním 
z důvodů výběru této šelmy byla skutečnost, že pardál je 
v Červené knize ohrožených druhů veden jako druh zranitel-
ný, k čemuž ani staří páni nemají daleko.

Pardál obláčkový 
z ostravské ZOO.
Foto: Pavel Vlček

a k t u á l n ě

Muži B týmu HC Bohumín skončili v »Ostravské lize« na bedně. Do Bohumína putuje pohár za 3. místo 
v krajském přeboru. Foto: Lukáš Bajgar

Závěr sezony přece jen přinesl bohumín-
skému hokeji pohár. Vybojovali ho

muži B týmu HC Bohumín, když zvítězili 
v zápase o 3. místo krajského přeboru. Tým po
celou sezonu nabízel vyrovnané výkony, z šest-
nácti zápasů základní části deset vyhrál. Přes-
tože mu nevyšlo play-off, v posledním utkání
aktuálního ročníku skvěle zakončil sezonu.

V základní části takzvané Ostravské ligy Bo-
humínští obsadili druhou pozici z celkových
dvanácti. V play-off ale narazili na silného sou-
peře, HC Sport Ostrava, na který nestačili, když

prohráli doma 1:6 a v Ostravě 6:4. Ke slovu pro-
to přišel napínavý zápas o třetí místo.

HC Policie České republiky Ostrava versus 
B tým HC Bohumín. Bylo to parádní utkání,
které nepostrádalo napětí. Naši otevřeli skóre,
když se v první třetině ujali vedení 0:1. Druhá
dvacetiminutovka ukázala, že nic není předem
rozhodnuté. Síly byly vyrovnané na obou stra-
nách a naši v ní o jeden gól podlehli. Jenže právě
to je »nakoplo« do závěrečné části zápasu, kde
soupeře převálcovali 0:4. HC Policie České 
republiky Ostrava - B tým HC Bohumín tedy
celkově 3:7. (luk)

Hokejisté zabojovali 
a pohár je doma

Celou zimu na kole
V neděli 18. března skončil

seriál zimních cyklovýletů
»Aby zadnice nezměkla«, kte-
rý organizuje SK Šafrata. 
Finálové jízdy se zúčastnilo
deset cyklistických nadšenců,
celkově se do seriálu zapojilo
31 jezdců. Nejaktivnější byli 
Jiří Keisler, Rostislav Šafrata 
a Aneta Pilchovská. (red)
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Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.
21. března by se dožil

90 let 

pan Pavel
SPIEWOK 

z Pudlova.

�
8. září vzpomeneme 2. smutné výročí

jeho úmrtí.

S úctou vzpomínají manželka Ludmila,

dcery Ludmila a Věrka s rodinami, 

švagrová Zdeňka.

Čas plyne, 
ale vzpomínky na maminku zůstanou.

20. března by se dožila 70 let

paní Anna KOSCIELNIKOVÁ
ze Skřečoně.

�
S láskou a úctou 

vzpomínají dcery 

Monika a Romana 

s rodinami.

Kdo jste ji znali, 

vzpomeňte s námi.

Odešla jsi, 
jak osud si to přál, 

však v našich srdcích 
žiješ dál.

13. března 

jsme vzpomněli 

3. smutné výročí úmrtí 

paní Boženy POLANECKÉ.

�
Vzpomínají synové Jiří a Milan s rodinami.

Hodnota života se měří
láskou, kterou druhým dá,

ale i láskou, kterou 
v druhých probudí.

29. března 

vzpomeneme 

4. smutné výročí 

úmrtí 

paní Evy DADAKOVÉ 
z Orlové, která po celý život 

pracovala v ŽDB. 

S láskou stále vzpomínají 

manžel Heřman, syn Marek 

a dcera Dagmar s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

28. března 

vzpomeneme 13. smutné

výročí úmrtí drahého

manžela, tatínka, 

tchána, dědečka a strýce

pana Rudolfa
ŠRÁMKA.

26. dubna by se dožil 87 let.

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

s rodinou.

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene. 

Kdo tě měl rád, ten nikdy
nezapomene.

7. dubna vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí

mé milované manželky

paní Dagmar
SVRČINOVÉ.

�
S úctou a láskou vzpomíná manžel 

s rodinou, přátelé a známí.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává...

23. března 

vzpomeneme 

20. výročí úmrtí 

našeho milovaného 

otce, dědečka, tchána,

švagra a strýce 

pana Martina ROSZKOSE.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera a syn s rodinou.

Dík za to, 
čím jsi pro nás byl,

za každý den, 
který jsi pro nás žil.

26. března 

si připomeneme 

5. výročí, kdy 

bez slůvka rozloučení

od nás odešel navždy 

pan Jaromír SCHNEIDER
ze Šunychlu.

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

s rodinou.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

17. března 

jsme vzpomněli 

4. smutné výročí úmrtí

mého manžela 

a našeho tatínka 

pana Emila WOLFA
ze Záblatí. 

�
S láskou vzpomínají manželka Emilie 

a dcery Jana a Věra s rodinami. 

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

31. března 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

pana Leoše
NAWRATA. 

�
S úctou vzpomínají manželka, 

sestra s rodinou.

Tak, jako ti z očí zářila
láska, radost a dobrota,
tak nám budeš scházet 

do konce života.
4. dubna 

si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí

pana Lubomíra
MARŠÁLKA.

�
S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene sestra Dáša 

s celou svou rodinou.

Škola pro život
Střední škola Slezské diakonie ve

Starém Bohumíně pro žáky se speciál-

ními vzdělávacími potřebami pořádá

23. dubna přijímací pohovory pro

školní rok 2012/13. Žáci mohou absol-

vovat jednoletou nebo dvouletou va-

riantu praktické školy, kde se učí

předmětům, které uplatní v běžném

životě. Bližší informace nebo prohlíd-

ku školy si lze dohodnout na číslech

737 219 382, 558 746 618 nebo 

e-mailu cps.diakonie@tiscali.cz. (red)



17Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

REALITY
● Prodám (případně pro-

najmu) pěknou garáž v Míro-
vé ulici. ✆ 731 652 782.

● Prodám dvougenerační
dům 2 x 4+1 + příslušenství,
celkem 370 m2. Dům je čás-
tečně podsklepen. Garáž, tera-
sa, zahrada 1200 m. Každá byt.
jednotka má samostatný
vchod. ✆ 739 456 723.

● Prodám byt 5+1 v os. vl.
po celkové rek. K bytu je velká
garáž a zahrada. Cena
1.840.000 Kč. ✆ 775 336 633.

● Prodej 2+1, dr. II. kat., 65
m2, 160 tis., u Astorie c384. ✆
723 738 908.

● Prodám levně 2 byty 
v Bohumíně, v pěší zóně, i na
splátky. ✆ 774 070 712.

● Prodám družstevní byt
1+1, I. kategorie, 3. podlaží, 

ř á d k o v á  i n z e r c e

v Čáslavské ulici, volný od
1.4.2012. ✆ 736 719 316.

● Prodám dr. byty 0+1 s lo-
džií a 1+1 53m2, levně, Boh.
✆ 736 228 883.

● Prodám garáž v Drátov-
nách. Cena 75.000 Kč. ✆ 725
869 154.

● Koupím byt, případné
dluhy, exekuce vyplatím a za-
jistím náhradní bydlení, Boh.
✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 1+1. ✆ 603
395 203.

● Pronajmu dvougaráž se
dvěma vraty v Mírové ul. ✆
739 600 307.

● Pronajmu garáž za Billou.
Od dubna. ✆ 602 844 250.

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. 

● Kadeřnictví K. Nadažy
otevřeno v ul. Nerudova 1157.
✆ 603 877 121.

● Fa Seapi Zdeněk Tesař nabí-
zí předsezonní údržbu a opra-
vy sekaček, pil, křovinořezů 
a ostatní zahradní techniky. ✆
604 798 793 nebo 737 685 559.

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.

POTŘEBUJE 
PŮJČIT?

Volejte kdykoliv
733 599 477.

Informace o podmínkách inzerce v Oku 
najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

Kupón pro řádkovou inzerci a informace o podmínkách 
inzerce v Oku najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

Noví občánci našeho města 
Do pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni 

malí Bohumíňáčci:

Daniel Navrátil ●  Sebastian Slanina ●  Antonín Jonáš ●  Petr

Hellmuth ●  Matyáš Damek ●  Michal Molnár. (mat)

Poděkování za příkladnou péči
Chci tímto poděkovat chirurgickému oddělení a oddělení

JIP Bohumínské městské nemocnice za příkladnou péči, 

kterou mi věnovali během mé hospitalizace. Děkuji primáři

Tomáši Sobalíkovi, všem lékařům a sestřičkám.

Václav SCHMID z Orlové
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MOUDRÁ SLOVA - Lucius Annaeus Seneca, římský filozof, básník, přírodovědec a politik: Kniha je základem poznání … (viz tajenka). 
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Ve stovce s křížovkou v ruce

Za mimořádně váženou
oslavenkyní vyrazila 12.
března komise pro občan-
ské záležitosti a místosta-
rosta Igor Bruzl. Mířili do
Vrbice za Marií Procház-
kovou, která slavila úcty-
hodné 100. narozeniny.

Stále vitální jubilantka si
ráda pochutná na dobrém jíd-
le a její největší zálibou jsou
křížovky. Luštěním si krátí
každou volnou chvíli. Bystrou

mysl využije také při své další
vášni - hráčské. Partičce žolí-
ků o desetníky nikdy neřekne
ne. Přestože nyní oslavila ma-
gickou stovku, překvapivě ne-
ní nejstarší občankou Bohu-
mína. Patří jí až třetí místo.

Marie Procházková zažila
císaře pána a deset prezi-
dentů. Na období první re-
publiky vzpomíná nejraději
v souvislosti s hospůdkou 
a obchodem, který v jednom
domku provozovali její rodi-
če. V tomto krámku také
chvilku pracovala a za pul-
tem pak strávila i celý svůj
profesní život. Jako proda-
vačka v potravinách a texti-
lu pracovala až do odchodu
na zasloužený odpočinek.

Vrbická rodačka vychova-
la jednu dceru, která jí nyní
péči z dětství vrací a o svou
maminku se stará. Paní Pro-
cházková má také dvě vnou-
čata, tři pravnoučata a těší se
na další přírůstek do rodiny.

(red)

Humanitární fond myslí na děti
Už devátým rokem působí v kraji humanitární fond pro opuštěné

a handicapované děti a mládež se sídlem v Mořkově na Novoji-
čínsku. Fond funguje na principu dobrovolnosti, nemá žádný pla-
cený aparát. Jeho představiteli jsou Heidi Jandů, Monika Žídková,
Petra Kvitová nebo Vladimír Hron. Za dobu své existence realizo-
val 50 akcí pro 4 000 dětí. Stejně jako loni bude hlavní akcí fondu
zářijové IV. setkání opuštěných a handicapovaných dětí. Činnost
kromě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podpořila řada
firem, obcí a měst. Děkujeme všem, kteří nám důvěřují a pomáhají.
Další informace o fondu na www.fond-heidi.cz.

Vítězslav ČERNOCH, předseda fondu

Šance pro hendikepované 
Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum ČR (nově Uni-

kaCentrum) z Karviné zahájila nový projekt na pomoc lidem
se zdravotním postižením »Konečně pracuji«. Jeho cílem je
zvýšit konkurenceschopnost hendikepovaných na trhu práce. 

Do projektu se mohou zapojit občané s tělesným, zrakovým,

sluchovým a psychickým postižením z celého Karvinska. Do

dvouletého projektu bude vybráno 60 osob a minimálně 20 z nich

získá pracovní uplatnění. Účastníci projektu absolvují vzdělávací

kurzy, rekvalifikace, kurzy práce s počítači, zdokonalí si komuni-

kační a sebeprezentační dovednosti. Všechny aktivity budou

zdarma a budou přizpůsobeny na míru jednotlivým účastníkům.

Zájemci o vstup do projektu musí odevzdat do 20. dubna vypl-

něnou přihlášku. Bližší informace na čísle 596 311 177. (red)



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 26. BŘEZNA DO 7. DUBNA

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

K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 124

■ 31.3. od 8 hodin VELIKONOČNÍ JARMARK. Náměstí
T. G. Masaryka, foyer kina.

8.00 Reprodukovaná hudba
9.00 Zahájení
9.05 Camerata

10.00 Eda Rakus
10.45 Camerata
11.45 Soutěž pro děti
12.00 Reprodukovaná hudba
13.00 Iršava
14.00 Soutěž pro děti, divadlo pro děti - Divadélko

Babky Miládky
15.00 Iršava
16.00 Ukončení

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 27.3. v 16 hodin VELIKONOČNÍ OZDOBY. Zdobení
velikonočních vajec. Dětské oddělení knihovny.
■ Ve 13 hodin VELIKONOČNÍ ZÁPICHY. Výroba veliko-
nočních ozdob do květináče na pobočkách knihovny -
26.3. Záblatí, 29.3. Skřečoň, 30.3. Starý Bohumín.

VÝSTAVY
■ Do 30.3. FOTOGRAFIE Z VÝSTUPŮ. Bohumínský fo-
tograf a horolezec Petr Piechowicz alias Pepe vystavuje
své fotografie ze svých cest.
■ Do 30.3. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMO-
ŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Výstava hasičů z Kopytova.
Galerie knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 28.3. v 19 hodin MILÁČEK. Film Velká Británie, Fran-
cie, Itálie (Drama), 2012, 120 minut, titulky, přístupný
od 12 let, 90 Kč.
■ 29.3. v 19 hodin a 30.3. ve 20 hodin OKRESNÍ
PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA. Film
Česko (Komedie), 2012, 104 minuty, přístupný, 100 Kč.
■ 30. a 31.3. v 17 hodin JOHN CARTER: MEZI DVĚMA
SVĚTY. Film USA (Sci-Fi / Fantasy), 3D,2012, 137 mi-
nut, titulky, přístupný, 150 Kč.
■ 31.3. ve 20 hodin a 1.1 v 19 hodin HNĚV TITÁNŮ.
Film USA (Akční / Fantasy), 2012, 3D,99 minut, titul-
ky, přístupný od 12 let, 130 Kč.
■ 5.4. v 19 hodin ZATÍMCO SPÍŠ. Film Španělsko (Ho-
ror / Thriller), 2011, 201 minut, titulky, přístupný od
15 let, 80 Kč.
■ 6.4. a 7.4. v 19 hodin TITANIC. Film USA (Romantic-
ký / Drama), 1997, remastrováno do 3D,194 minut,
dabing, přístupný, 130 Kč.

POHÁDKY ZA DVACKU
■ 31.3. v 9, 11 a 15 hodin TOM A JERRY: KDO
VYZRAJE NA PIRÁTY. Animovaný film USA (Pro děti),
2006, 71 minut, dabing, 20 Kč.

■ 5.4. v 16 hodin MRAVENČÍ POLEPŠOVNA. Animova-
ný film USA (Pro děti), 2006, 88 minut, dabing, 20 Kč.
■ 6.4. v 16 hodin SCOOBY-DOO: ABRAKADABRA.
Animovaný film USA (Pro děti / Rodinný), 2010, 73 
minut, dabing, 20 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.
■ 29.3. v 18.30 hodin VEČER POD PALMOU. Další díl
originální bohumínské talkshow.
■ 30.3. dopoledne PUŠKINŮV PAMÁTNÍK. Soutěž 
v recitaci, zpěvu a dramatizaci textů v ruském jazyce.
■ 31.3. večer WOLKRŮV PROSTĚJOV 2012. Část kraj-
ského kola soutěže v přednesu a recitaci.

VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST 
ALMA MATER

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

■ 26.3. v 17.30 hodin BŘIŠNÍ TANEC V SOLI. Základy
břišního a tranzovního tance.
■ 30.3. v 17 hodin HOVORY O ŽIVOTĚ ANGLICKY. Po-
vídání s profesionálním lektorem angličtiny.
Na akce je vhodná telefonická rezervace.

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.
■ Každou středu od 8 hodin ŠKOLIČKA PRO
NEJMENŠÍ. Nácvik na pobyt v mateřské škole. 
■ 27.3. v 17.30 hodin SPRÁVNÁ MANIPULACE S MI-
MINKEM. Péče o kojence v prvních dnech a týdnech.
■ 28.3. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
■ 29.3. v 15 hodin NÁRUČ. Setkání rodin s dětmi v ná-
hradní rodinné péči.
■ 29.3. v 16.30 DIVADÉLKO. Tři pohádky pro nejmenší.
(Všechny akce na tel. 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 BATOLAT. 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).

SPORT

FOTBAL
■ 24.3. v 11 hodin FK BOHUMÍN - BANÍK AL-
BRECHTICE. Dorost, krajská soutěž, hřiště za parkem.
■ 25.3. v 15 hodin FK BOHUMÍN - TJ JANOVICE. Muži
A, krajský přebor, hřiště za parkem.
■ 31.3. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN B - SLAVOJ
RYCHVALD. Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.
■ 7.4. v 9 hodin FK BOHUMÍN A - SK STONAVA. Mlad-
ší žáci, okresní přebor, hřiště za parkem.
■ 7.4. v 11 hodin FK BOHUMÍN B - SK DĚTMAROVICE.
Mladší žáci, okresní přebor,  hřiště za parkem.
■ 7.4. ve 13.15 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - SOKOL DOLNÍ
LUTYNĚ. Starší dorost, okresní přebor, hřiště v Záblatí.
■ 8.4. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN B - SN. ORLOVÁ.
Muži B, okresní přebor,  hřiště za parkem.

BASKETBAL
■ 2.4. v 19.30 hodin TJ BOHUMÍN - HLUČÍN. Ligová
soutěž v basketbalu, tělocvična DDM.

CYKLISTIKA
■ 25.3. v 8.30 hodin ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ
SEZONY. První díl seriálu »Nebude-li pršet...«, start 
z náměstí T. G. Masaryka.

CVIČENÍ
■ ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin velká
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.
■ AEROBIC S VĚRKOU. Každý čtvrtek od 18 hodin 
v Domě dětí a mládeže Fontána.

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

■ 24. a 25.3. od 14 do 15.30 hodin VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

■ 24.3. od 17.45 do 19.15 hodin DISKOTÉKA NA LEDĚ

26.3 - 10.4. Pro veřejnost UZAVŘENO, 
přestavba stadionu na letní sezonu.

LETNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU
od 11.4. do 9.9. denně od 6 do 22 hodin: badminton,
tenis, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal. 

Objednávky  ✆ 777 707 783.



cimbálovky Iršava a harmonikáře Edy 
Rakuse. Chybět nebudou ani zvířátka a na
osmdesát prodejců. Děti se od 14.30 hodin

mohou těšit na divadlo s jarní pohádkou. (kab)

Ani letos se příchod Vesny
neobejde bez Velikonoční-
ho jarmarku. Jarní náladu 
a veselou atmosféru mohou
bohumíňáci nasát v sobotu
31. března od 8 hodin na ná-
městí T. G. Masaryka. 

Návštěvníky jarmarku čekají
ukázky lidové tvorby, pletení po-
mlázek, dílnička, malování a zdo-
bení vajíček. K tomu ještě pře-
hlídka řemesel, vystoupení histo-
rické hudební skupiny Camerata,

(Pokračování z minulého čísla)
Ráno nás budí déš
 a ten nás provází po

celý den. Prostě prožít na Lofotech slu-
nečný den, to se rovná zázraku. Projíždí-
me souostrovím Lofoty až do jeho  jižního
cípu do pověstné vesnice A. I Lofoty jsou
malým přírodním zázrakem. Vysoké štíty
skalnatých hor vyhlazené ledovcovou čin-
ností, hluboko zařezané fjordy, jezera, 
rybářské vesnice jako Reine, Hamnoya, ve
kterých je rybolov stále hlavním zdrojem
obživy ostrovanů.

Cesta zpět do Narviku z nejjižnějšího 
cípu Lofotů vede po nově vybudovaných
mostech a podmořských tunelech, a tak
trajekt už není nutno použít. Noc nás 
zastihuje ještě na ostrovech a opět marně
hledáme místo k utáboření. Nakonec 
bereme zavděk malým štěrkovým parko-
vištěm přímo u silnice.

Příští ráno je slunečné a my míříme 
k vesnici Bjervik, kde se nachází jeskynní
systém Trollkyrka (Trolí chrám), do které-
ho chceme dnes sestoupit. Máme jen při-
bližný popis místa, kde se nachází vstup
do jeskyně, a tak zastavujeme u fary 
a místní farář velmi ochotně obvolává své
známé a za chvíli známe přesné položení
Trollkyrky. 

Jeskyně začíná třiceti-
metrovou vertikálou a ze-
spoda je slyšet  hukot pa-
dající vody. Sestupujeme
do jeskyně a brzy se ocitá-
me v obrovském dómě, do
kterého padá mohutný
podzemní vodopád. Tady
začíná několikapatrový
systém chodeb a meand-
rů, který ústí druhým 
východem na mořském
pobřeží.

Odpoledne opět nase-
dáme do auta, projíždíme
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Narvik a míříme směr Fauske. Tady je
nutno k dalšímu transportu přes fjord
použít lodní trajekt, končící v přístavu
Bognes. Z něj pokračujeme dále podél po-
břeží na jih k městu Fauske. Nedaleko
města Fauske se nachází známá přírodní
zajímavost, přílivové víry Saltstraument.
Asi 30 kilometrů jihovýchodně od města
Bodo se mezi ostrovy Straumen a Strau-
moya táhne průliv, kde se přibližně kaž-
dých šest hodin při přílivu a odlivu vytvá-

Seriál vyprávění speleologů o zážitcích z loňské cesty do Norska píše Josef Wagner
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řejí obří vodní víry. Miliony litrů vody se
tudy řítí rychlostí přes 40 kilometrů v hodi-
ně a nárazem vodních mas o dno a břehy se
vytváří dramatický vír nálevkovitého tvaru.
Podle mnoha zdrojů je to největší a nejsil-
nější mořský proud tohoto typu na světě.
Trávíme sledováním tohoto divadla celé do-
poledne. (Pokračování příště)

▲ Ostrovy Lofoty, přístav rybářské vesnice
Reine. Najít vhodné místo k přespání na
Lofotech není jednoduché. Tábořili jsme i na
parkovišti přímo u silnice. Foto: Josef Wagner

▲


