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Nájemníci nečekají s podpisem na poslední chvíli 

Lidé mají možnost podepsané dohody
zaslat poštou nebo odevzdat v infocentru
městskho úřadu. Drtivá většina ale volí
třetí možnost - osobní jednání. K tomuto
účelu vzniklo v radniční budově B (bývalé
zdravotní středisko) speciální pracoviště,
kde dohody přijímají dvě vyškolené pra-
covnice. Občané je najdou v kanceláři B
107. »V první vlně chodí především starší lidé,
kteří jsou zvyklí úřední záležitosti vyřizovat 

osobně. Díky speciálnímu pracovišti se nemusí
bát, že by museli čekat ve frontě. Vše jde hlad-
ce a jednání zabere jen pár minut,« vzkázala
vedoucí majetkového odboru Eva Drdová.

Uzavření dohody mezi majitelem bytu
(v tomto případě městem) a nájemníkem
je podle novely Občanského zákoníku je-

dinou cestou k určení výše činže. Ta dozná
v následujících třech letech navýšení, ale
město volilo takový růst nájmů, aby byl
sociálně únosný a zároveň dostatečný pro
provádění údržby a investic v domech.
Přesný rozpis výše činže na roky 2013 až
2015 najdou lidé v zaslaných dohodách.
Pokud je podepíší a doručí na městský 
úřad do konce června, mají nárok na dva
výše zmíněné bonusy. Když tak učiní až 
k nejzazšímu datu, což je 30. září, mohou
počítat pouze s jedním - nižším nájemným
v příštím roce. Podmínkou k získání bonusů
také je, že dotyčný nájemník nesmí mít ke
dni podpisu dohody vůči městu žádný dluh.

Pavel ČEMPĚL

Bohumíňáci s uzavřením smluv neotálejí. Počátkem března odešlo z radnice 
3 600 obálek s návrhem dohody o výši nájemného pro příští tři roky a do konce 
měsíce se jich 1 830 vrátilo zpět. Řádně podepsaných, samozřejmě. Obyvatelé 
standardních městských bytů si rychlým jednáním zajistili dva bonusy - levnější 
nájemné v roce 2013 a poloviční činži v letošním září.

na aktuální  téma

Za humny Velikonoce, za okny »podzim«

připravena speciální dílnička, kde
si mohly vyrobit velikonoční přá-
níčka, ozdoby nebo namalovat
velikonoční vajíčko,« uvedla Ra-
dana Vozňáková z agentury
K3 Bohumín, která se opět 
ujala organizace jarmarku.

O kulturní část programu se
starala historická hudební
skupina Camerata, cimbálová
muzika Iršava z Ostravy a bo-
humínský harmonikář a lidový
vypravěč Eda Rakus.

Lucie BALCAROVÁ

Na velikonoční
jarmark se do centra
Bohumína sjelo 31.
března na 80 pro-
dejců a řemeslníků.
Nechyběla ani cim-
bálovka, harmoni-
kář nebo divadélko
pro děti. »Jarmar-

kem jsme chtěli připo-
menout blížící se Velikonoce, 
takže jsme letos pro návštěvníky
přichystali jarní aranžmá v lido-
vém stylu. Pro děti byla v kině

Pletené karabáče, živá zví-
řátka, spousta dobrot 

a dokonce i kolotoč. Bohumín-
ské náměstí se opět po roce sta-

lo místem konání velikonoční-
ho jarmarku. Tradičně je

akce také oslavou pří-
chodu jara, ale tuto
část programu letos
zhatilo »podzimní« po-

časí. Ani severák a občasné
přeháňky ale davy Bohumíňáků

od návštěvy trhu neodradily.

Foto: Pavel Čempěl



Kamion Diakonie Broumov se podařilo naplnit se tří čtvrtin vybraným mate-
riálem. Lidé přinášeli celé pytle starého oblečení. Foto: Marek Spáčil

Městu se daří srážet plánované 
i »nečekané« náklady
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K potřebným míří kamion plný ošacení

Přes 19 milionů se loni podařilo ušetřit radnici na investič-
ních akcích. Podle rozpočtu měl Bohumín v roce 2011 proin-
vestovat 118 milionů, ve finále však do investičních akcí vložil
jen 99 milionů. Žádnou z nich přitom město neodložilo, úspora
je čistě na nákladech. A to díky dobré projektové přípravě,
brzkým výběrovým řízením a vysokému zájmu firem o zakázky
vlivem hospodářské krize.

»Největší důraz při výběrových
řízeních klademe na cenu. Ostat-
ní kritéria jako termíny zhotove-
ní, záruky a kvalita jsou pevně
nastaveny pro všechny uchazeče.
Řízení navíc vyhlašujeme na za-
čátku roku, kdy firmy nemají to-
lik zakázek a nabízejí nižší ceny.
Proto musíme mít v předstihu, už
na konci roku, hotovu projekto-
vou přípravu,« uvedla vedoucí

investičního odboru Jitka
Ptošková. 

Ve výběrových řízeních se
podařilo uspořit miliony na-
příklad u nástupních míst pro
vodáky, při rekonstrukci staci-
onáře Salome nebo obnově
věžových domů v ulicích 
Osvoboditelů a Svatopluka
Čecha. Největší úspory dosáh-
lo město při megavýměně 

oken, která má dvě etapy a ta
druhá pokračuje ještě v letoš-
ním roce. 

V Bohumíně se u investič-
ních akcí nenosí ani »víceprá-
ce«, tedy nečekané náklady,
které vyplynou až v průběhu
realizace. Například loni před-
stavovaly vícepráce u investič-
ních akcí jen 4 procenta, 
u oprav a investic do bytového
fondu 1,24 procenta. Dohro-
mady tak činily vícepráce 
u všech loňských investic 2,64
procenta. »Neexistuje, aby fir-
ma podhodnotila nabízenou cenu
a pak požadovala navýšení. Pra-
xe sice může přinést změny, zvláš�
když se rekonstruuje starý objekt,

nebo se kope v zemi, ale ne nijak
dramatické. Bohumínské procen-
to víceprací se ve srovnání s oko-
lím pohybuje na nejnižší úrovni,«
prohlásil starosta Petr Vícha.

Loni se Bohumínu podařilo
ušetřit na nákladech 19 milio-
nů, což je úspora ve výši 16
procent. V roce 2010 na in-
vesticích ušetřil 14 milionů 
(úspora 13 procent) a v roce
2009 dokonce 20 milionů 
(úspora téměř 17 procent). Ví-
cepráce u investic byly v loň-
ském roce 2,64 procenta, v ro-
ce 2010 dokonce 1,1 procenta 
a v roce 2009 dělaly necelých
5 procent.

Lucie BALCAROVÁ

Bylo mu líno udělat pár kroků
Hned první sbírka šatstva a textilu byla ve městě nadmíru 

úspěšná. Mohla být ale ještě úspěšnější. Přestože se informace 
o chystaném sběru objevila opakovaně v bohumínských novinách
i televizi, našel se nezodpovědný barbar, který vyhodil krátce před
akcí velkou hromadu oblečení u zimního stadionu mezi kontejne-
ry. I kdyby dotyčný o chystaném svozu neslyšel, stačilo udělat 
doslova jen pár kroků do areálu blízkého BM servisu, v jehož
sběrném dvoře je možné textil rovněž odevzdávat. Šaty na trávní-
ku provlhly a ušpinily se, tak musely putovat na skládku, přestože
ještě mohly posloužit potřebným. (tch)

Asi pět tun oblečení sesbírala 24.
března pojízdná sběrna textilu, která
vůbec poprvé křižovala ulicemi Bohu-
mína. Nepotřebné oblečení odevzdáva-
li lidé na osmnácti sběrných místech.
Další svoz textilu se uskuteční v červnu.
Radnice se na tom dohodla s Diakonií
Broumov, která si textil na své náklady
odvezla a teď jej bude třídit. 

»Příjemně nás zájem lidí zaskočil. 
Sesbírané věci te	 protřídíme. To 
oblečení, které bude možné ještě
použít, poputuje potřebným do
výdejních středisek. Ostatní se
využije pro průmyslové zpra-
cování, třeba do zátěžových
koberců nebo jako čisticí ma-
teriál do hal. Obvykle nevyu-
žijeme asi jen pět procent sesbí-
raného materiálu. Ten pak za
poplatek vozíme do cementárny,
která jej používá jako alternativní

palivo,« uvedla Lenka
Wienerová, ředitelka
Diakonie Broumov.
Pokud lidé nechtějí če-

kat na pojízdnou sběrnu až
do června, mohou odevzdá-

vat nepotřebné oblečení ve stabilním
sběrném dvoře v areálu BM servisu v Ko-
perníkově ulici. I odtud si Diakonie Brou-
mov textil na své náklady odveze a roztří-
dí. Věci musí být čisté a suché, zabalené
do igelitových tašek nebo pytlů. (balu)



▲ Stavbaře už čekala nepříjemná překvapení. Přeložky 
některých sítí neodpovídají plánům. Jedna z objízdných tras,
které jsou určeny hromadné dopravě a místním obyvatelům.
Tyto objíž	ky jsou jednosměrné. Foto: Pavel Čempěl

Motoristé, obrňte se trpě-
livostí. Počátkem března za-
čala roky připravovaná re-
konstrukce Bohumínské uli-
ce, spojnice Bohumína, Dol-
ní Lutyně a Rychvaldu. Roz-
sah prací je tak velký, že bylo
nutné veškerou dopravu od-
klonit na objízdné trasy. Au-
tobusy a místní obyvatelé
mohou použít jednosměrné
uličky v nejbližším okolí.
Přespolní mají smůlu. Na ty
čeká více než dvacet kilomet-
rů dlouhá objížďka přes Or-
lovou a Dětmarovice.

Stavbaři rozdě-
lili přestavbu Bo-
humínské ulice do
dvou etap. Nejprve
se vrhli úsek blíže
centru Rychvaldu.
Měří šest set metrů 
a součástí prací je
přestavba křižovatky
typu »T« u Penny
Marketu na kruhový
objezd. Tyto stavby
financuje majitel sil-
nice, Moravskoslezský
kraj. Rozkopání ulice
ovšem využil i Rych-
vald a při té příležitosti buduje
podél silnice novou kanalizaci
a chodníky.

První etapa by měla být ho-
tova do konce června a o prázd-
ninách na ni plynule naváže 
etapa druhá. Ta zahrnuje dva-

náct
set metrů dlouhou část Bohu-
mínské ulice od pracoviště
STK až po rozcestí v Záblatí.
Stavbaři plánují odtěžit součas-
ný »val«, po jehož svršku se až
dosud jezdilo, a snížit jej zhru-
ba o metr. Tím bude možné
rozšířit vozovku, protože šířka

té současné dělala
méně zkušeným ři-
dičům problémy. 

Přestavba silnice
potrvá do konce 
listopadu, pokud

nenastanou komplikace. Na
určité problémy už stavbaři na-
razili, když »kopli« do země.
Přeložky některých sítí našli 
v jiných místech, než v jakých
byly zakresleny v mapách.

Takto radikální rekonstrukci
nelze provádět za provozu, 
a tak bude Bohumínská ulice

po celou dobu uzavřena. Směr
objízdných tras je vyznačen 
v dostatečné vzdálenosti. Po
úzkých uličkách, které vedou
rovnoběžně s opravovanou sil-
nicí, projedou jen autobusy, 
lidé, kteří tady bydlí, a moto-
risté objednaní na STK. I tyto
jednosměrky jsou opatřeny
novým dopravním značením.
Bohužel se už tady vyskytly
případy vandalství, kdy nezná-
mí »vtipálci« tyto značky otá-
čeli nebo rovnou odnášeli.

Pavel ČEMPĚL

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

Kolem stavby projedou jen místní a autobusy

Ulicím dali jména po řece, kříži i muzikantovi
Názvy ulic, náměstí nebo celých měst

doznávají čas od času změn. Tato 
přejmenování, jak si pamatujeme i z ne-
dávné historie, jdou ruku v ruce se změ-
nami režimu. Tentokrát se ale žádný
politický puč ani revoluce nekonala, 
a přesto bude nutné v Bohumíně změ-
nit názvy hned čtyř ulic.

Důvodem přejmenování je »revoluce 
elektronická« - zavádění centrálních re-
gistrů (píšeme o nich samostatně na ná-
sledující stránce). Tyto digitální registry
nedovolují, aby se v jednom městě vysky-
tovalo více ulic se shodnými názvy. I kdy-
by, a to je případ Bohumína, ležely v růz-
ných městských částech. Tato nová pod-
mínka je zakotvena v zákoně a u nás se 
týká čtyř ulic s duplicitními názvy. Jejich

obyvatele to příliš netěší, protože si budou
muset měnit osobní doklady. Jako malou
kompenzaci dostali alespoň možnost 
vymyslet si nové názvy ulic sami. A první
návrhy už jsou na stole.

Nejplodnější ve vymýšlení názvů byli 
obyvatelé Mlýnské ulice v Pudlově. Přišli

se třemi návrhy, které bylo pochopitelně
třeba také zdůvodnit. První návrh zní
»Pudlovská« a odkazuje na název městské
části, druhý je »Štěrková«, protože se po-
blíž nachází štěrkovna. Nejkurióznější je
ovšem jméno třetí. Fanynka trashmetalo-
vé skupiny Metallica si přeje, aby se ulice
jmenovala »Burtonova«. Svůj návrh do-
provodila celostránkovým dopisem, ve

na aktuální  téma

kterém líčí osud a tragickou smrt baskyta-
risty skupiny Cliffa Burtona. 

Se střízlivějším, ale pouze jediným ná-
zvem přišli obyvatelé pudlovských ulic Pol-
ní a Oderská. Pro tu první navrhli jméno
»U Kříže«, protože leží poblíž takzvaného
švédského kříže. »Obyvatelé druhé ulice se 
s názvem loučí neradi, a jelikož mají k řece silný
vztah, přišli s pojmenováním ›U Odry‹ nebo
›K Odře‹,« tlumočila vedoucí organizační-
ho odboru Miroslava Šmídová.

Naproti tomu ani špetku zájmu nepro-
jevili obyvatelé čtvrté ulice, kterou čeká
přejmenování - Příční v Novém Bohumíně.
Název jí proto bude přidělen úředně. Se
všemi návrhy se nakonec seznámí zastupi-
telé, kteří také s definitivní platností 23.
dubna o novém pojmenování ulic rozhod-
nou. Pavel ČEMPĚL

▲
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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 11.4. v 16.15 - 16.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 16.4. 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 11.4. v 16.45 - 17 ho-
din a 12.4. v 8.15 - 8.30 hodin.
Opakovaná licitace se koná
16.4. v 15.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 60,82 m2,
celková plocha bytu 62,16 m2.
Prohlídka 11.4. v 14.30 - 14.45
hodin a 12.4. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 16.4. v 16 ho-
din.

I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 354, číslo bytu 4, katego-

rie II., 2. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 57,12 m2,
celková plocha bytu 60,07 m2.
Prohlídka 10.4. v 11 - 11.15 ho-
din a 11.4. v 15 - 15.15 hodin.
Licitace se koná 16.4. v 16.15
hodin.

I Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše
1071, číslo bytu 9, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 67,17 m2, cel-
ková plocha bytu 69,04 m2.
Prohlídka 11.4. v 16.30 - 16.45
hodin a 12.4. 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 16.4. 
v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 8, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 28,11 m2,
celková plocha bytu 29,68 m2.
Prohlídka 5.4. v 8 - 8.15 ho-
din. Licitace se koná 16.4. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
379, číslo bytu 6, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2, cel-

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243. Vyvolávací
cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém 
území ČR. Podrobné informace naleznete na webových strán-
kách  www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Lici-
tace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

ková plocha bytu 59,86 m2.
Prohlídka 17.4. v 8 - 8.15 ho-
din. Licitace se koná 18.4. v 16
hodin.

I Byt 1+2, v ulici 9. května
83, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 54,40 m2, cel-
ková plocha bytu 54,40 m2.
Prohlídka 4.4. v 14.15 - 14.30
hodin a 5.4. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 18.4. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nádražní
718, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 82,88 m2, cel-
ková plocha bytu 89,81 m2.
Prohlídka 16.4. v 14.30 - 14.45
hodin a 17.4. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 18.4. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Štefánikova
905, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 74,90 m2, celková
plocha bytu 74,90 m2. Prohlíd-
ka 18.4. v 14.30 - 14.45 hodin 
a 19.4. v 8 - 8.15 hodin. Licitace
se koná 23.4. v 16 hodin.

Bližší informace na majetko-
vém odboru, dv. B207, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.
telefon 596 092 199.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Licitace městských bytů

Základní registry ušetří občanům čas i starosti
Pokud nenastanou komplikace, měli by-

chom se 1. července dočkat spuštění takzva-
ných základních registrů. Ty jsou součástí
vládní strategie »Efektivní veřejná správa 
přátelské veřejné služby«. 

Obecným cílem je, aby orgány veřejné moci
mohly data ze základních re-
gistrů efektivně a bezpečně sdí-
let. Pro občany by to mělo zna-
menat, že údaje v registrech budou zaručeně
správné a nepochybné. Proto už by úřady při 
jakémkoliv vyřizování neměly lidi obtěžovat 
a chtít po nich doplnit či ověřit osobní údaje, 
ale měly by vycházet právě z dat základních 
registrů. 

Základní registry jsou čtyři. První je registr 
obyvatel, ve kterém budou základní údaje o ob-
čanech a cizincích s povolením k pobytu v ČR.
Tento registr bude obsahovat jméno, příjmení,
datum a místo narození, úmrtí a státní občan-
ství. Druhý je registr práv a povinností. Bude
obsahovat údaje o působnosti orgánů veřejné

moci, které jsou oprávněny k přístupu k jednot-
livým údajům ve všech základních registrech.
Třetí je registr osob, který má zahrnovat údaje 
o právnických osobách, podnikajících fyzických
osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerč-
ních subjektech (občanská sdružení a církve).
Poslední je registr územní identifikace, adres 

a nemovitostí, který bude spra-
vovat údaje o základních územ-
ních a správních prvcích. 

Veškerá data z jednotlivých registrů by se mě-
la podle potřeby »přelévat«. Lidé už nebudou
například muset jezdit na katastrální úřady se
změnou adresy v listě vlastnictví a podobně. Vy-
řizováním svých záležitostí tak stráví mnohem
méně času. Občané zároveň nebudou muset 
úřadům sdělovat žádný údaj, který zákon ozna-
čuje jako »referenční« (údaj, který bude přebí-
rán ze systémů základních registrů). Lidé také
nebudou muset opakovaně dokládat při styku 
s úřady údaje, které jim už v minulosti doložili. 

Žaneta KOMÁRKOVÁ, 
právní a živnostenský odbor

n o v i n k y

a k t u á l n ě

TIK také v městské
nemocnici

Městské televizní zprávy
mohou nově sledovat také
pacienti v Bohumínské
městské nemocnici (BMN).
Špitál nechal upravit antén-
ní rozvody a od března přijí-
má vysílání stanice LTV
Plus, do jejíhož programu
vstupuje TIK Bohumín.

»Zprávy z Bohumína mohou
sledovat pacienti asi na dvaceti
nadstandardních pokojích. Pro-
gram jsme nechali zprovoznit 
také v jídelnách a návštěvních
pokojích, kde máme rovněž umís-
těny televizní přijímače,« uvedl
náměstek ředitele BMN Josef
Stoklasa.

TIK lze už rok sledovat v pás-
mu DVB-T s pomocí moder-
ního televizoru nebo set-top
boxu. Signál z vysílače v Klim-
kovicích pokrývá celé Bohu-
mínsko. Podmínkou kvalitního
příjmu však je přesné nasmě-
rování antény. Do vysílání 
stanice LTV Plus na 59. kanálu
vstupuje Televizní informační
kanál Bohumín čtyřikrát den-
ně. Blok trvá 29 minut a začí-
ná pravidelně v 4.15, 10.15,
16.15 a 22.15 hodin. 

Problém s příjmem stanice
LTV Plus vzniká ve chvíli, kdy
není správně nasměrována
anténa. Střed Bohumína má 
v tomto případě stejný směr
na klimkovický vysílač jako na
Hoš�álkovice. Diváci v okrajo-
vých částech směrem na Starý
Bohumín by měli případně
anténu nasměrovat jemně do-
prava od směru Hoš�álkovice
a v částech směrem na Dolní
Lutyni jemně doleva od směru
Hoš�álkovice. 

Lukáš KANIA

Závada odstraněna
Trhaný obraz s výpadky zvu-

ku v uplynulých týdnech pro-
vázel vysílání TIKu v síti ope-
rátora PODA. Jak se ukázalo,
problém nebyl v televizním
studiu v Bohumíně, ale na 
trase optického kabelu mezi
Bohumínem a Ostravou. Spo-
lečnost PODA závadu odstra-
nila a za nepříjemnosti se 
divákům omlouvá. (red)



Z vody trčela jen zadní kola vozu. Hasiči se k němu dostali na nafuko-
vacích saních. Až při vyproš�ování záchranáři zjistili, že řidič zůstal 
v kabině. Na vyzvednutí favoritu byl povolán automobilový jeřáb
AD28 Tatra 815 z Karviné. Foto: Pavel Čempěl a HZS MS kraje

pěč, který měl vyloučit, že
ve voze cestovaly další osoby.

Případ si převzala krimi-
nálka, která začala skládat
střípky tragické události. Vy-
šetřování prokázalo, že byla
dílem neš�astné náhody. Muž
nezvládl řízení, přepadl přes 
okraj zpevněného břehu 
přístavu a nedokázal se včas

Tragická událost se odehrála v bývalém říčním přístavu v Šu-
nychlu. Těžká technika hasičů tady 21. března vyzvedla z Odry
vůz, v jehož kabině záchranáři našli tělo muže († 30) z Bohumí-
na. Šoférovi se stal osudným riskantní manévr na břehu 
řeky. Zřítil se ve favoritu do vody a v jeho útrobách utonul.
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Zvuk motorů už pod Bagincem neuslyšíte
Dny »Baginecké zkratky«

jsou sečteny. Město respek-
tovalo přání většiny obyva-
tel Budovatelské ulice a na
úzkou silnici, která spojuje
Rychvaldskou a Bezručovu
ulici, zakáže vjezd všem mo-
torovým vozidlům. Zkratku
mezi Skřečoní a Záblatím
budou nyní moci využívat už
jen pěší a cyklisté.

Silnice pod lesem Baginec 
byla extrémně vytížená v době
dvouletého uzavření skřečoň-
ského mostu. Obyvatelé Budo-
vatelské ulice si stěžovali na
zvýšený hluk a prašnost. Ani
nainstalované retardéry totiž
motoristy od rychlé jízdy po uli-
ci neodradily. Právě lidé z okolí
proto přišli s návrhem nainsta-

lovat na silnici zákazové značky
a své rozhodnutí potvrdili také
v nedávné anketě. Dopravní
experti sice toto řešení nepova-
žují za š�astné, ale když si to lidé
odhlasovali, budou to mít.

Změna dopravní situace 
v Budovatelské ulici bude po-
měrně »radikální«. Za posled-
ním domem kolonie, prakticky
na pokraji lesa, a v opačném
směru hned na křižovatce s Rych-
valdskou ulicí přibudou záka-
zové značky. Ale pozor, nikoli
značky »průjezd zakázán«, ale
»zákaz vjezdu všech motorových
vozidel«. Bez výjimky. Uzavře-
nou část ulice tak nebudou
smět užívat ani motoristé, kte-
ří v Budovatelské bydlí. Na
dodržování zákazu bude dohlí-
žet městská policie. (tch)

Tento obrázek bude už brzy minulostí. Obyvatelé Budovatelské ulici si
odhlasovali, že auta pod Bagincem nechtějí. Foto: Pavel Čempěl

k r á t c e

Další ročník U3V 
O studium Univerzity třetího

věku mají zájem nejen senioři
z Bohumína, ale také z Rych-
valdu. Od podzimu by se k nim
mohli přidat i ti z Dolní Luty-
ně. Obec oznámila záměr za-
pojit se do projektu. Příjem
přihlášek do nového ročníku
U3V je v plném proudu a po-
trvá do 30. června. Vzdělávací
cyklus je dvouletý a zahrnuje
čtyři semestry. Senioři se vě-
nují práci s počítačem, cizímu
jazyku, právu a umění. Jedi-
nou podmínkou pro přijetí je
věk nad 55 let. Na kurz, který
stojí 1.800 korun, přispívá Bo-
humín svým studentům část-
kou 1.200 korun. Seniory čás-
tečně podporuje také sousední
Rychvald a plánuje to i Dolní
Lutyně. Občané Rychvaldu 
a Dolní Lutyně získají přihlášky
ke studiu ve svém městě a ob-
ci. Bohumínští si je mohou vy-
zvednout a vyplnit v knihovně
v Novém Bohumíně. (luk)

Hudební vystoupení
Základní umělecká škola

Bohumín zve veřejnost na dvě
vystoupení. Ve středu 11. 4. 
v 16.30 hodin se koná tradiční
Jarní koncert žáků školy, 
v pondělí 30. 4. v 16.30 hodin
Jazzový koncert. Vstupné je
dobrovolné. (red)

Na místo neštěstí vyjely dvě
jednotky hasičů ze stanic v Bo-
humíně a Karviné. Hasiči se 
k favoritu, který skončil v řece
střechou dolů, dostali na nafu-
kovacích saních. Na vůz upev-
nili tažné lano a automobilový
jeřáb jej poté vytáhl na břeh.
Dno řeky následně prohledal
ještě přivolaný policejní potá-

vyprostit z kabiny. Smutným
faktem zůstává, že za volant
favoritu neměl vůbec used-
nout, protože nevlastnil řidič-
ský průkaz a byl v době neho-
dy pod vlivem alkoholu. (tch)

Řidič havaroval a v autě utonul 



Zatímco kdysi se
lidé stěhovali z ven-
kova do města,
dnes se situace ob-

rátila. Šunychl je v tomto ohledu vzhle-
dem k prostředí atraktivní, ale výstavbě
domů stojí v cestě několik překážek. »Pře-
devším je to zemědělský charakter pozemků,
které nejsou podle územního plánu určeny 
k bydlení,« uvedla Marta Bočková. Pokud
by ale stavebník přece jen dosáhl změny
klasifikace pozemku, narazí na další pro-
blém - kanalizaci a plynofikaci. »V Šuny-
chlu je plyn zaveden jen částečně, v Kopytově
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Ideální lokalita pro rekreaci i bydlení

Městská část Šunychl i osada Kopytov, které dnes tvoří jeden
celek, vznikly prakticky ve stejné době. První písemná zmínka
o zemědělském Šunychlu pochází z roku 1482. Kopytov, ležící
na ostrohu mezi Odrou a Olší, je o dva roky starší. Jeho první-
mi obyvateli byli dřevorubci, kteří káceli tamní prales. Obě
obce byly většinou samostatné, sloučeny byly až v roce 1920.

Městské části se představují: Šunychl

V kopytovské hasičské zbrojnici se šestkrát do roka schází
komise pro městskou část. Má sedm členů a předsedá jí 
Marta Bočková. Sama se do Šunychlu přivdala před čtvrt 
stoletím a nemůže si zdejší bydlení vynachválit. Vesnický ráz,
klid a nádherná příroda podle ní činí z městské části ideální
místo pro život. 

Filiální kaple Panny Marie byla
značně poškozena při povodni 
v roce 1997.

Na dobové fotografii z roku 1930
je původní hostinec U Chlebíka,
který po přestavbě funguje dodnes.

S dobýváním štěrku začal v Šunychlu za první republiky místní podni-
katel Karel Kalisch. Jezero, které vzniklo ve vytěženém prostoru, proto
dnes nese jeho jméno. Slouží ke koupání a rybolovu.

Historie Šunychlu nabrala
nečekaný obrat v polovině 19.
století. V katastru obce byla
vybudována železnice a v její
blízkosti nádraží. V okolí zača-
ly přibývat další obytné i prů-
myslové stavby a Šunychl se
dostal do »schizofrenní« situa-
ce. Na jedné straně tvořilo 
obec historické vesnické jádro,
na druhé straně se začala o tři
kilometry dále rodit průmyslo-
vá aglomerace.

Tento stav zamotal hlavu 
i místní samosprávě. Od roku
1877 zasedal obecní výbor stří-
davě bu� na zemědělském
gruntu (Šunychl), nebo poblíž
nádraží (Šunychl-Bohumín-

nádraží). Fungovalo to deset
let, ale pak byla obecní kance-
lář s konečnou platností  pře-
stěhována do rodícího se cent-
ra budoucího města. To se zcela
osamostatnilo v roce 1924 a do-
stalo jméno Nový Bohumín.
Sem se postupně začaly za prací
stěhovat celé rodiny a populace
Šunychlu řídla. Kvůli úbytku
obyvatel byla v roce 1967 zruše-
na místní škola (vyučovalo se
zde o roku 1922). Dnes je Šu-

nychl druhou nejřidčeji osídle-
nou městskou částí a zdejších
549 domkařů tvoří pouhá dvě
procenta obyvatel Bohumína. 

V městské části stojí dvě ka-
ple - Panny Marie (Šunychl),
sv. Jana Nepomuckého (Kopy-
tov), funguje zde dětský dia-
gnostický ústav a od roku 1997
čistička odpadních vod. Jistou
kuriozitou je bývalý říční pří-
stav, coby upomínka na jednu
z etap projektu kanálu Dunaj-
Odra-Labe. O tom se mluví už
neskutečných 360 let a dodnes
není dořešen. Přístav vznikl
na hranici Šunychlu s Kopyto-
vem a v letech 1975 a 1976 od-
tud odplulo všeho všudy pět
nákladních lodí.

Městská část nemůže ná-
vštěvníkům nabídnout žádné
kulturní památky, největším
zdejším lákadlem je ovšem 
památka přírodní - Hraniční
meandry Odry. Mimořádně
populární je také umělé Kali-
šovo jezero. Kvůli těžbě štěr-
kopísku sice lidé přišli napří-
klad o přímou silniční spojnici
do Starého Bohumína, zato
získali malebné místo ke kou-
pání a rybolovu. (tch)

neomalenosti vypovídají hromady odhoze-
ných odpadků. Kvůli milovníkům koupání
pro změnu v létě mnohonásobně vzroste
provoz na úzké silnici. Místní by zde proto
přivítali snížení rychlosti, případně vybu-
dování chodníku či cyklostezky.

Obyvatelé Šunychlu a Kopytova jsou
velkými patrioty a angažují se v různých
spolcích. Nejaktivnější je červený kříž,
chovatelé drobného zvířectva a především
obě jednotky dobrovolných hasičů. »Je
hezké, že se najdou nadšenci, kteří se dokážou
semknout a dělat něco duchaplného. Díky nim
městská část žije,« poznamenala Marta
Bočková. Dodala, že existenci některých
spolků bohužel ohrožuje nezájem mláde-
že. Obyvatele by podle ní mrzelo, kdyby
kvůli nedostatku nových členů nebo ji-
ným problémům musela některá z dobro-
volných aktivit skončit.

Pavel ČEMPĚL

vůbec. Topit se tady musí tuhými palivy, což je
neekologické a nepohodlné. Zejména pro starší
lidi,« dodala Bočková. Na setkání komise se
podle ní také často řeší kanalizace, jejíž ab-
sence je zejména v Šunychlu absurdní.
»Stojí tady čistička, lidé ji vidí z okna, ale nemů-
žou se na ni napojit. Vybudování kanalizace by
údajně bylo vzhledem k roztroušenosti domů
nerentabilní,« konstatovala vedoucí komise.

Nejsevernější městská část se může pyš-
nit mnoha přírodními skvosty, za kterými
sem vyráží davy turistů. Jsou však mezi ni-
mi i tací, kteří by potřebovali důraznou
lekci, jak se mají v přírodě chovat. O jejich



Vyježděné koleje a zničený trávník jsou kolemjdoucím a »kolem bydlícím«
trnem v oku. Foto: Pavel Čempěl 
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Zásobovací vozy devastují trávník

Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÝCH FONDŮ 

PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pravu a vyžadovala souhlasy mnoha vlastníků
pozemků. Rovněž dotace je omezena maxi-
mální částkou na metr, což ovšem v žádném
případě nestačí na takové řešení. Budeme 
proto muset doplácet o hodně více, ale cítíme
zodpovědnost za naše občany - cyklisty. Přes-
tože by ji měl cítit především vlastník komuni-
kace,« uzavírá starosta. 

Lucie BALCAROVÁ

»Nejjednodušší a praktickou variantu, a to
bílé pruhy podél silnice, paradoxně nepřipusti-
la policie ani vlastník komunikace, kterým je
Ředitelství silnic a dálnic,« kroutí hlavou
starosta Petr Vícha. Na řadu tak přijde ne-
praktické a drahé řešení na dnešním
chodníku, kudy pojedou cyklisté kvůli
vjezdům do dvorů jako na houpačce. »Tato
alternativa je bohužel také náročnější na pří-

Ještě letos může ve městě začít výstav-
ba nové cyklostezky. Bohumín totiž 
uspěl se žádostí o dotaci na 750 metrů
dlouhý úsek stezky ve Skřečoni. Povede
po obou stranách ulice 1. máje od kru-
hového objezdu u Emca po okružní kři-
žovatku u skřečoňského mostu. Nákla-
dy na vybudování cyklostezky jsou 14,6
milionu, získaná dotace představuje 
téměř tři miliony.

Nová cyklostezka, která bude měřit tři
čtvrtě kilometru, se u skřečoňáku napojí
na stávající stezku pro pěší a cyklisty. Spo-
jí tak městskou část s centrem Bohumína.
Součástí cyklostezky budou i tři nové na-
světlené přechody pro chodce s dělicími
ostrůvky. Vyrostou u pošty, školní družiny
a na konci ulice 1. máje před rondelem. 

Místy, kudy nová cyklostezka povede,
projede denně v průměru 400 cyklistů 
a asi 8 tisíc aut. Po dostavbě dálničního
přivaděče ke skřečoňskému mostu se na
tuto ulici vrátí kamiony, které momentál-
ně jezdí objízdnou trasou přes Novou Ves.
Počítá se, že provoz tak stoupne až na 11 
tisíc vozů za den. Město i z toho důvodu 
usiluje o vznik této stezky. Začalo ji připra-
vovat v předstihu, aby byla hotova po
zprovoznění dálničního přivaděče.

»Trénink« na jízdu po budoucí cyklostezce. Povede totiž přesně v místech stávajícího chodníku.
Foto: Pavel Čempěl

Bývalá kotelna K2 v Míro-
vé ulici je ukázkovým příkla-
dem zdařilé »reinkarnace«
vysloužilého objektu. Pře-
stavba na obchodní centrum
se povedla a budova funkčně
i urbanisticky oživila sídliště. 

Ani přes dokonalou promě-
nu ale komplex bohužel svůj
původní účel nezapře. Plyno-
vou kotelnu nebylo nutné ni-
jak »zásobovat«, ale současné
obchůdky ano a přístupové
komunikace tam dnes
chybí. Šoféři tak k neli-
bosti obyvatel z okolí
jezdí k provozovnám
po trávníku a těžkými
vozy ho devastují. Ze-
jména po zimě, kdy je
půda promočená a měk-
ká, zůstávají po vozech
zásobovacích aut v tráv-
níku hluboké vyježděné
koleje. Na problém opakova-

ně upozorňovali lidé ze sou-
sedství. Situací už se začala za-
bývat městská policie a na lo-
kalitu u obchodního centra

Kotelna se zaměří. Zároveň
bude nutné otázku zásobování
projednat i s místními podni-
kateli. (tch)

Cyklostezka bude dražší, ale bezpečná



doslova mýtinu. »Vybíral si záměrně ty nejhezčí,
zdravé stromy. Mnohé tam rostly i dvacet let,«
	ubica Jaroňová z odboru životního prostředí 
a služeb.

Seniora s pilou v ruce lapila hlídka rovnou při
činu. Na místě si z pokácených stromů dělal
špalky, aby se mu lépe odvážely. Přiznal se také,
že chtěl dřevem topit doma v kamnech. Te� mu
ale bude horko i bez otopu. Policie ho stíhá for-

mou zkráceného příprav-
ného řízení a za krádež
mu hrozí až dvouletý 
pobyt za mřížemi. To ale
není vše, pachatel se
provinil i tím, že šel s pi-
lou na vzrostlé stromy,
které se bez povolení
porážet nesmějí. Kácení
dřevin, které mají ve
výšce 130 centimetrů

nad zemí obvod kmene 80 centi-
metrů, musí povolit úřad. Za porušení tohoto
nařízení hrozí pokuta až do výše sta tisíc korun.

(tch)

Počátkem prosince kroužil uli-
cemi Bohumína speciální vůz se
zabudovanými laserovými senzory.
Snímal vybrané lokality zcela no-
vou technikou, která umožňuje
vytvořit 3D model města, digitální
model terénu, vizualizaci území
nebo výškovou analýzu. Model,
který vznikne prostřednictvím

mobilního skenování, může
sloužit také k inventarizaci ne-
movitostí. Opakované snímání
totiž umožňuje průběžně sle-
dovat změny v určitém území.
Specializovaná firma už data
získaná v prosinci zpracovala 
a vytvořila z nich první 3D
model Bohumína. Nabízíme
vám malou »ochutnávku«
prostorového zobrazení no-
vého skřečoňského mostu.

(red)

První 3D model Bohumína je na světěPrvní 3D model Bohumína je na světě

Senior má na svědomí
nepovolené kácení a krádež
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Chmaták pokácel jedenadvacet vrb a topolů. Zdravé
stromy měly průměr kmene až 60 centimetrů. Škodu
majitel odhadl na patnáct tisíc. Foto: Pavel Čempěl

s t a l o  s e

Troufalost nejhrubšího zrna. Vlézt na cizí
pozemek a pokácet tam jednadvacet stromů,
to se jen tak nevidí. Policii, jež vyšetřuje
kuriózní krádež ve Vrbici, ovšem zarazila ještě
jedna věc. Pachateli, kterého obvinila z trest-
ného činu, je čtyřiasedmdesát let. 

Po řádění penzisty s nenechavými prsty je na
poloostrov uprostřed Vrbického jezera nehezký
pohled. Lapka vykácel topoly a vrby o průměru
od 30 do 60 centimetrů a vytvořil na pozemku

Drzá zlodějka oběť
zamkla ve sklepě

Další dva případy si připsala

na konto už dříve vyšetřovaná

recidivistka (19). V Bezručově

ulici vnikla pootevřenými

dveřmi do bytu, kde odcizila

klíče a kabelku. O den později

úřadovala v ulici B. Němcové,

kde provedla neskutečně drzou

krádež. Když si muž schovával

kolo, zamkla ho ve sklepě jeho

vlastními klíči, jež zůstaly ve

dveřích, a sebrala mu odlože-

nou tašku s doklady. Po obou

krádežích dívku zadrželi měst-

ští strážníci.

Stále řídí opilý, na
soudní zákaz kašle

V půl druhé ráno 25. března

zastavili bohumínští strážci zá-

kona podezřele jedoucí auto.

Za jeho volantem seděl opilý

muž (26). Při kontrole na al-

kohol nadýchal 1,17 promile.

Navíc měl za předchozí pro-

hřešky vyslovený soudní zákaz

řízení. (red)

Foto: Geovap s.r.o.



Zpěvačka Petra Nawrocká a hudebník Ota
Maňák získali na Ostravských Bucharech 
individuální ceny. Foto: Pavla Skokanová

Boban má Nejkrásnější válku v repertoáru od
loňska. Nyní se s ní zúčastnil soutěžní přehlídky.

Foto: Lucie Zacharová 
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p í š e t e  n á m

Uhranuli publikum zpěvem a elánem
Boban, neboli Bohumínské bavidél-

ko převážně nedělní, se v březnu zúčast-
nil postupové přehlídky amatérských
divadel Ostravské Buchary. Bohumínští
ochotníci sice nepostoupili do dalšího
kola, ale přivezli si tři individuální ceny
a »infikovali« svou pozitivní energií 
porotu i diváky.

Boban uvedl v režii Petra Bielana hru
Nejkrásnější válka, což je oblíbená látka 
ochotníků a porota ji v různých provede-
ních viděla už nesčetněkrát. Na bohumín-
ském ztvárnění ji ale mile překvapily tři
věci. Jak vtipně se 25členný soubor vypo-
řádal s tím, že Vladimír Renčín napsal kus
pro menší počet herců (Boban vytvořil
navíc početnou sekci pradlen) a s jakým
entuziasmem hru prezentuje. »Soubor, ze-
jména jeho ženská část, hrál s neskutečným
zápalem a svou pozitivní energii předával
publiku,« konstatovala členka poroty
Hana Cisovská.

V konkurenci devíti soutěžících 
divadel sice Boban na »Bucharech«
žádnou z hlavních cen neurval, ale 
s prázdnou se domů také nevrací. Poro-
ta totiž ocenila třetí přednost ztvárnění

Nejkrásnější války, a to její hudební část.
Za pěvecký výkon udělila individuální oce-
nění Petře Nawrocké a Nikole Sikorové, za
hudební doprovod se ocenění dočkal Ota

Maňák. »Hudebnost a zpěvnost byla nejsilnější
zbraní souboru. Zpěv, nejen sólový, opravdu patřil

k diváckým zážitkům, což také publikum průběžně
oceňovalo potleskem,« komentovala ocenění porot-
kyně Cisovská. Pavel ČEMPĚL

Ničí si zdraví a péči
mají zadarmo?

V únorovém Oku číslo 4 vy-
šel článek o obecně prospěšné
společnosti Renarkon. Ta se
věnuje drogově závislým, v Bo-
humíně jim například prostřed-
nictvím terénních pracovníků
vyměňuje použité jehly nebo
nabízí zdravotní materiál. Na
tento článek reaguje naše 
čtenářka Ladislava Basistová,
jejíž příspěvek zveřejňujeme:

»Po přečtení článku ›Terénní
pracovníci pomáhají závislým‹ se
mi udělalo špatně. Když jdu k lé-
kaři, musím zaplatit 30 korun. 
V lékárně za recept 30 korun
plus doplatek za léky. Nemoc
jsem si nepřivodila žádnými dro-
gami, ale prácí, jelikož jsem mu-
sela denně ujít 14 kilometrů jako
doručovatelka. A tihle ubožáci
neodvedou žádnou práci a dosta-
nou všechno zadarmo, aby si
mohli kazit zdraví?«.

Nadšenci, kteří se snaží obnovit tradici bo-
humínského kroje, získali na svou stranu dě-
ti. O stylový oděv si řekla třída žáků z Bene-
šovy školy. Šestnáct krojů vzniká pod ruka-
ma šikovných dobrovolnic. Školáci v nich
chtějí vystupovat s folklórním pásmem. 

Nápad se zrodil při loňském městském kole ve
zpěvu lidových písní. Děti vystupovaly v růz-
ných oděvech, které kroje vzdáleně připomínaly.
»Inspirovalo mě to. Vzpomněla jsem si na naše ženy,
které se před časem pustily do obnovy bohumínského
kroje. Oslovila jsem je, zda by něco podobného uměly
vytvořit také pro děti. Nápad je nadchl,« prozradila
Kamila Smigová, předsedkyně občanského
sdružení Maryška. 

Jako na zavolanou přišla zpráva, že se většina
žáků 3. B z »Benešovky« věnuje zpěvu lidových
písní a folkloru. To spojení se přímo nabízelo. 
A tak se devět děvčat a sedm chlapců postupně
oblékne do stylového. 

Šití dětské verze krojů se chopily dobrovolni-
ce z vlastivědně-etnografického klubu Maryšky.
Desítka žen už má hotovu většinu sukní a vyší-
vaných zástěrek. »Začaly jsme u děvčat, protože 
jejich kroj bude náročnější, více zdobený,« uvedla 
iniciátorka obnovení bohumínských krojů 
Alena Krobotová.

Na rozdíl od krojů pro dospělé budou ty dět-
ské více užitné. Šičky používají takový materiál
a doplňky, aby bylo dobové oblečení školákům
co nejvíce příjemné.  

Text a foto: Lukáš KANIA

Trika a džíny vymění za kroje

Děvčatům z Benešovky se při kostýmní zkoušce líbily
hlavně zástěrky a zdobené mašle.



Žáci nacvičili scénky a písničky s velikonoční 
tématikou. Veškeré výrobky a výpěstky jsou dílem
šikovných rukou místních dětí. Pavel Čempěl

Zruční řemeslníci i šikovní
obchodníci. Žáci skřečoňské
školy mají ideální předpoklady
uspět v budoucnu na trhu
práce. Ve čtvrtek 29. března
uspořádali před budovou
školy už svůj třetí velikonoční
jarmark.

Kraslice, velikonoční dekora-
ce, pomlázky. Veškeré zboží,
které bylo k mání u jednotlivých
stánků, vyrobili nebo
vypěstovali sami žáci. 
A někteří byli velmi ori-
ginální. Velkému zájmu
nakupujících se těšil tře-
ba stánek, u kterého mla-
dí kuchtíci servírovali
chléb s domácím sádlem.

Tradice velikonočních
jarmarků se zrodila před
třemi lety u příležitosti 100.
výročí založení skřečoňské
školy. Děti si tehdy připra-
vily také kulturní program
zaměřený na velikonoční
zvyky. Tomuto pojetí zůstali
školáci věrni i letos. (tch)
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Jarmarečníci školou povinní

Děti nespouštěly oči z předcvičující,
livé figury. Soutěž byla sice určena d
měly drtivou převahu.

Děti, kterým učarovala hudba a pohyb,
se 28. března sešly v tělocvičně 
Benešovy školy. Ta totiž opět pořá-
dala Městské kolo v aerobiku pro
žáky prvního stupně. 
Každá škola mohla na soutěž vyslat

maximálně šestici reprezentantů v kaž-
dé ze tří věkových kategorií.

Pořadatelé letos poprvé 

vyhlásili také soutěž o nejsympatičtějšího
cvičence nebo cvičenku. Rozhodoval 
úsměv, projev, cvičební zápal a samozřej-
mě i vzhled. 

V kategorii 1. tříd zvítězila Anna Opar-
tyová ze ZŠ Skřečoň. Mezi žáky 2. a 3. tříd
byla nejlepší Daniela Držiaková a v kate-
gorii 4. a 5. tříd získala 1. místo Kateřina
Kajzarová - obě ze ZŠ Beneše. (red)

Aerobik v podání malých cvičenců

Tři dekády zhuštěné ve tro
založení a u příležitosti kulatéh
ského kina předvedl nový reper
a cenami ověnčenou historií sou

Třicátiny
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Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (92)

Strakapoud velký, datlovitý pták velikosti kosa, je na-
ším nejhojnějším druhem strakapouda. Kromě lesů
všech typů žije i v parcích a sadech. V Bohumíně ho
nalezneme ve všech městských částech. 

Jeho jarní bubnování, jehož účelem je vyznačení hnízd-
ního okrsku a nalákání samičky, vrcholí v dubnu. Straka-
poud velký tesá pro potomstvo každým rokem novou
hnízdní dutinu. Koncem dubna klade samice 4 - 6 bílých
vajec. Sezení trvá 12 - 13 dnů a oba partneři se každou ho-
dinu střídají. Dorůstající mlá�ata tropí v dutině takový
hluk, že je můžeme slyšet na vzdálenost až 100 metrů.

Živí se hlavně larvami dřevokazných brouků, které vyta-
huje z chodbiček červovitým jazykem, opatřeným na špičce
zpětným háčkem. Mlá�ata krmí rovněž mšicemi, tiplicemi
nebo housenkami. V zimě jsou jeho základní potravou se-
mena dřevin. Příležitostně konzumuje také různé bobule,
dužinu ovoce a jádra ořešáku. Někteří jedinci požírají vejce
nebo mlá�ata pěvců. Jiří ŠUHAJ
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 aby po ní přesně opakovaly jednot-
ívkám i chlapcům, ale malé cvičenky

Foto: Pavel Čempěl
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ojici koncertů. Taneční soubor Radost a Impuls slaví třicet let od svého 
ho jubilea uspořádal 24. a 25. března speciální vystoupení. Na prknech bohumín-
rtoár, ale oprášil i starší choreografie a v retrospektivě provedl diváky úspěšnou 
uboru.

y souboru Radost a Impuls
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Bobří kácení na KališokuPohled do zákulisí divadla

Interaktivní tabule napomáhá
aktivnímu zapojení žáků

Ke zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

na Střední škole Slezské diakonie na náměstí ve Starém Bohumíně

byla namontována moderní interaktivní tabule. Nová pomůcka 

umožňuje našim žákům aktivněji se zapojit do výuky. Žák si může

sám volit správný postup s okamžitou zpětnou vazbou. Interaktivní

tabule pomáhá dále rozvíjet jejich smyslové vnímání, je pro ně dal-

ším zdrojem informací. Výuku na interaktivní tabuli zvládají také

žáci s více vadami.  Text a foto: Iveta KOŠTIALIKOVÁ 

Bobři jsou výluční býlo-
žravci. Během vegetačního
období se živí bylinami 
a měkkými výhonky dřevin.
V zimě přecházejí na zcela 
jinou potravu - kůru dřevin.
Kvůli ní jsou nuceni porážet
stromy, převážně ze skupiny
měkkých dřevin.

Nejčastěji se zaměřují na 
osiky, topoly a různé druhy
vrb; olším se naopak vyhýbají.
Na březích řek a mokřadů pa-
dají stromy většinou do vody.
Po zamrznutí hladiny slouží ja-
ko zásobárny, ke kterým bobři 
doplouvají pod ledem. Na lo-
kalitách s nízkými břehy slouží
větve rovněž ke stavbě tzv.
hradů, které zakrývají vchody
do nory. Na periodických po-
tocích zase stavějí hráze, slou-

žící k udržení stálé výšky hla-
diny. V posledních letech mů-
žeme stále častěji pozorovat
výsledky zimního kácení nejen
na březích Kališoku, ale také
kolem (či přímo na ostrově)
Vrbického jezera.

Jiří ŠUHAJ
Letošní zimu byli bobři opravdu
přičinliví. Na březích Kališova
jezera »pokáceli« řadu vzrostlých
stromů. Foto: Pavel Čempěl

Pozvánka na gospelový koncert
V sobotu 14. dubna v 17 hodin se ve farním kostele ve Starém

Bohumíně uskuteční v pořadí už čtvrtý Gospelový koncert. 
Vystoupí Brno Gospel Choir. Vstupné je dobrovolné. (red)

Bohumínští středoškoláci na exkurzi v Národním divadle moravskoslez-
ském. Na ochoz nad jevištěm se běžný návštěvník jen tak nedostane.

Za kulturou se vydávají
studenti Střední školy Bohu-
mín téměř pravidelně. Cesty
za divadlem organizuje už de-
sátým rokem kulturní klub
Klubko. V letošním školním
roce se divadelně »vyřádili«
především maturanti.

Studenti maturitního roční-
ku začali představením Její
pastorkyňa, pokračovali muzi-
kálem Noc na Karlštejně a pak
v rámci festivalu Ostravar
navštívili drama Cenci. Zaujal
je i Kafkův Proces v komorní
scéně Aréna, která je oblíbená
pro svou jedinečnou atmosfé-
ru a do které se zanedlouho
vypraví na hru Jubileum. 
K maturitě se určitě bude ho-
dit i Romeo a Julie u Bezručů.

Maturanti z oboru provoz 
a ekonomika dopravy získali
výjimečný zážitek navíc. Byla
jím prohlídka zákulisí Divadla

Antonína Dvořáka. Zkušený
průvodce, pracovník divadla,
je provedl místy, která zůstá-
vají očím běžného diváka skryta.
Studenti nahlédli do herec-
kých šaten, do vlásenkárny,
prohlédli si kulisy a chloubu
divadla - nahrávací studio.
Následovalo seznámení s or-
chestřištěm, procházka po 
ochozu nad jevištěm a celá
prohlídka skončila na prk-
nech, která znamenají svět.

Na začátku dubna čeká 
maturanty cesta do Městského
divadla Brno, kde navštíví -
stejně jako jejich předchůdci -
představení na hudební scéně.
Letos to bude muzikál Bídníci
- Les Misérables. Touto akcí je-
jich školní toulky za kulturou
končí, protože všechny další
aktivity budou soustředěny na
blížící maturitní zkoušku.

Text a foto: 
Dagmar VANČUROVÁ
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Hráči při výstupu na Lysou Horu.
Bližší informace o přípravných 
zápasech na www.slovanzablati.cz.
Foto: Archiv Slovan Záblatí

Slovan Záblatí ukončil zimní přípravu

Vzpěrači vybojovali stříbro

Slovan Záblatí se v letošní sezoně ne-
tají vysokými ambicemi na postup muž-
stva mužů do okresního přeboru. Pod
vedením trenéra Daniela Mucka došlo
k výraznému oživení týmových pomě-
rů, čemuž odpovídala i vysoká účast
hráčů na náročné zimní přípravě. Od
11. února mužstvo sehrálo osm příprav-
ných zápasů, většinou proti soupeřům
hrajícím ve vyšších soutěžích.

Nejprve jsme prohráli na umělém tráv-
níku v Hlučíně s mužstvem Šilheřovic hra-
jícím 1.B třídu 1:3, o týden později jsme
podlehli Ludgeřovicím hrajícím 1.A třídu
2:3. K dalšímu zápasu jsme si přizvali na 
umělý trávník do Orlové svého soupeře 
z okresní soutěže Lokomotivu Louky a vy-
provodili ho hokejovým výsledkem 9:4.

Na začátku března připravilo vedení
klubu hráčům soustředění, které se usku-
tečnilo v krásném areálu hotelu Bezruč 
v Malenovicích na Frýdecko-Místecku.
Účelem soustředění bylo zlepšení fyzické
kondice hráčů a především »stmelení« ko-
lektivu před náročnou sezonou. Obzvláště
při vyběhnutí na vrchol Lysé Hory si někte-
ří účastníci sáhli na dno sil. V rámci sou-
středění mužstvo odehrálo další přípravný
zápas na umělém trávníku ve Frýdlantu,
který jsme s místním B týmem prohráli 4:6.

Další zápas jsme odehráli opět na umělé
trávě v Orlové proti místnímu Slovanu s vý-
sledkem 4:4. Předposlední zápas se odehrál
v Ludgeřovicích, kde naši muži porazili
místní mužstvo z 1.A třídy 2:0. Poslední pří-
pravný zápas se uskutečnil už na přírodním
pažitu a Slovan v něm remizoval na hřišti 
v Nové Hórce s mužstvem Studénky 1:1. 

Jsme přesvědčeni, že máme v současné
době natolik konsolidované a herně 
i mentálně silné mužstvo, se kterým se
nám podaří zahájit proklamovaný tah do
krajských soutěží, kam, jak pevně věříme,
Slovan Záblatí historicky patří. 

Ivo SEBERA, 
Slovan Záblatí

Petr Petrov trh 127 kg nadhoz 155 kg dvojboj 282 kg sin 380,9 b

Jiří Mandát trh 120 kg nadhoz 151 kg dvojboj 271 kg sin 316,9 b

Jiří Gasior trh 125 kg nadhoz 152 kg dvojboj 277 kg sin 324,8 b 

Jan Gasior trh 111 kg nadhoz 136 kg dvojboj 247 kg sin 341,8 b

Petr Sedláček trh 130 kg nadhoz 153 kg dvojboj 283 kg sin 352,1 b

Jakub Jureček trh 140 kg nadhoz 180 kg dvojboj 320 kg sin 383,3 b

V sobotu 17. března proběhlo v Plzni
1. kolo ČEZ ligy mužů ve vzpírání. 
Vzpěračské družstvo OS Bonatrans 
Bohumín ve složení Jan Gasior, Jiří
Mandát, Jiří Gasior, Petr Sedláček, Petr
Petrov a Jakub Jureček skončilo na vý-
borném druhém místě.

Zároveň zde proběhla nominace na letoš-
ní mistrovství Evropy mužů ve vzpírání 
v tureckém městě Antalya. Z bohumínských
borců byli nominováni Petr Petrov (69 kg)
a Jakub Jureček (94 kg), kteří se pokusí vy-

kategorii do 69 kg v nadhozu výkonem
155 kg a ve dvojboji výkonem 282 kg.

Oldřich TCHURZ
Výsledky našich borců v tabulce dole

bojovat pro české vzpírání aspoň jedno mís-
to na Olympijských hrách 2012 v Londýně.

Petr Petrov (Bonatrans Bohumín) 
vytvořil český rekord mužů v hmotnostní

1) Petr Petrov, trh 127 kg. 2) Petr Sedláček, trh 125 kg. 3) Jiří Gasior, nadhoz 145 kg. 
4) Jiří Mandát, trh 120 kg. Foto: Karel Prohl st.

1

2

3 4
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»Je asi škoda, že nakonec ne-
budeme na dálku bojovat s Opa-
vou o postup do druhé ligy. Náš
tradiční rival si však už prvenství
v soutěži zajistil s předstihem.
Opavští byli letos opravdu nejlepší
a třetí nejvyšší soutěž si zahrají 
v příští sezoně naprosto zaslouže-
ně,« připustil sekretář a trenér
Bohumína Ondřej Veselý.

Jeho svěřenci
jsou momen-
tálně v tabulce
na druhém místě s náskokem
tří bodů před Paskovem B.
»Do konce soutěže scházejí čtyři
kola, bohumínský miniturnaj bu-
de naší sezonní derniérou. Moc se
těšíme, že si konečně po letech za-
hrajeme ostré zápasy i na území

města,« uvedl Veselý. Ještě
předtím zbývá v sobotu 14.
dubna odehrát zápasy s ČSKA
Ostrava a Přerovem B. 

Bohumínští florbalisté se
utkání na domácím hřišti ne-
mohou dočkat. O to více je ale
mrzí, že jim nebude schopna

pomoci hra-
jící legenda
klubu, obrán-

ce Petr Vachtarčík. »Při minu-
lém ligovém utkání si velice vážně
poranil kotník, přímo z palubov-
ky putoval na operační sál. Čeká
jej dlouhá rehabilitace, ovšem
pevně doufáme, že si s námi nej-
zkušenější opora naší obrany ještě

nějaký zápas zahraje. Držíme mu
palce,« prohlásil Veselý.

Florbalisté připravují v sou-
vislosti s pořádáním turnaje
celou řadu doprovodných ak-
cí. Rádi by zase po letech nej-
rychlejší kolektivní sport před-
stavili bohumínskému publi-
ku. »Hráli jsme na zimáku různé
exhibice, dokonce jsme pořádali
utkání hvězd s plejádou reprezen-
tantů, ale tohle je opravdu poprvé,
kdy si doma zahrají naostro 
i muži. Velice rádi bychom podě-
kovali vedení Bosporu, které udě-
lalo maximum pro to, abychom
turnaj mohli na konci dubna po-
řádat,« uzavřel Veselý. (bir)

a k t u á l n ě

Florbalisté se po čtrnácti letech dočkají premiéry
Od založení klubu v roce 1998 čekali florbalisté 1. SC Bo-

humín ´98 na okamžik, kdy budou moci své umění naplno
předvést fanouškům i doma. V sobotu 28. dubna se tak 
poprvé ve své čtrnáctileté historii představí v ligových 
zápasech na ploše bohumínského zimního stadionu v sou-
bojích s týmy Třince (9.30 hodin) i Paskova B (12.30 hodin)
a chystají se do hlediště přilákat co nejvíce diváků.

Roční příprava přináší ovoce
Školní kolo v silovém čtyřboji žáků Gymnázia F. Živného,

konané 22. února, a okresní kolo ze 7. března mělo napovědět,
zda se intenzita ročního tréninku promítla do výsledků, kte-
rých jsme chtěli právě v tomto soutěžním období dosáhnout.

Nebudu vyzdvihovat výsledky jednotlivců, by� by si to právem
zasloužili, ale družstvo jako celek. Chlapci A i B družstva ukončili
soutěž na prvních dvou místech ze šesti středních škol. A naši
chlapci měli v součtu o 50 bodů více než loňští mistři ČR. Jenže
ani soupeři neusínají na vavřínech a vědí, že se na ně další druž-
stva pečlivě připravují. Dlouhodobě se urputně připravují Radek
Gyüre, Adam Bártů, Marek Zálešák, Jan Karvala a nadějný a nej-
mladší Jirka Žáček. Už blízké krajské kolo, které se koná 11. dubna
v hale a vzpírárně SŠ Bohumín, se kterou bude naše škola organi-
zovat soutěž, ukáže, jaké jsou skutečné kvality družstva. 

Kazimír PALKA

Bohumínští fotbalisté rozdrtili Polsko
17. března se ve sportovní hale v polské

obci Strumień odehrál tradiční meziná-
rodní mládežnický halový fotbalový tur-
naj. Moravské kluby tady reprezentova-
li starší žáci a dorostenci FK Slovan Zá-
blatí a FK Bohumín. Polsko zastupovali
hráči stejných věkových kategorií klubů
LKS Zryw Bąków a LKS Orzeł Zabłocie.

Turnaj, jehož sportovní i organizační 
úroveň je vždy na vysoké úrovni, zcela 
ovládli naši fotbalisté. Obzvláště zářili hrá-
či FK Bohumín, kteří neztratili ani jediný
bod a soupeřům nastříleli v šesti zápasech
28 gólů. Vítězi obou kategorií se nakonec
stali hráči FK Bohumín, poháry za druhá
místa a pomyslné stříbrné medaile si od-
vezli žáci i dorostenci ze Slovanu Záblatí.
Nejlepším střelcem žáků se stal Patrik Gá-
bor z FK Bohumín, nejlepším střelcem do-
rostenců Michal Stojka z FK Bohumín 
a nejlepším hráčem dorostenecké katego-
rie záblatský Josef Skokan. (seb) Bohumínští mladí fotbalisté excelovali na halovém turnaji v Polsku. Foto: Petr Hájek

Úspěšný tým bohumínských
gymnazistů po okresním 

kole v silovém čtyřboji. 
Foto: Magda Konetzná
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Tituly se získávají mnohaletým úsilím
Měl jsem možnost zhlédnout 25. břez-

na v hledišti kina poslední ze tří koncer-
tů bohumínských tanečních souborů
Radost a Impuls k 30. výročí jejich vzni-
ku. Byla to jiskřivá kaskáda hudby, 
tance, svěžích barev jejich kostýmů, 
nápaditých choreografií. Nadšení 
samotných tanečníků ve věku od 4 do
25 let vyprodané hlediště aplaudovalo
bouřlivým potleskem.

Je pochopitelné, že největší oživení mezi
diváky vždy vyvolá Baby balet těch nej-
menších, ale také jsme mohli při jiných
vystoupeních vidět, proč mnohé formace
či jednotlivci získali za své výkony tituly
mistrů republiky, Evropy či světa. Za vším
je skryto dlouholeté úsilí, doslova dřina 
v nácviku, houževnatost a ctižádost být
nejlepší a vzorně reprezentovat soubor,
město Bohumín a ČR. Je zřejmé, že jde 
o týmovou práci stovek nadšenců, trené-
rů, rodičů tanečníků, sponzorů a mnoha
dalších, což také vedení souboru vyslovilo
závěrečnou větou ve vydané brožurce: 
»S pokorou děkujeme vám všem, kdo jste pat-

řili, patříte a fandíte něčemu tak neskutečně
krásnému jako je tanec«. Umným průvodním
slovem koncerty okořenil Lukáš Kania.

Nemohu však pominout osobnost umě-
lecké vedoucí souboru Lenky Krčové, která
v závěru převzala jako druhá v ČR titul
»Čestný člen Czech Dance Organization«,
který jí předala tříčlenná delegace v čele 
s prezidentem této organizace Jiřím Hube-
ným. Ona sama začínala v útlém věku s umě-
leckou gymnastikou a pamatuji si její nád-
herná vystoupení na školních akademiích
se stuhou nebo obručí. Svou pracovitost,
zkušenosti a vytrvalou snahu dokázat něco
více než ostatní nyní bohatě přenáší na
všechny kolem sebe a spolu s nimi to vše zú-
ročuje dosahovanými výsledky. Proto přeji
souborům, a určitě nejen za sebe, do dalších
let stejný elán, zanícenost a nápaditost v je-
jich práci. Jsme na ně hrdí!

Zdeněk VESELÝ, 
předseda komise pro výchovu a vzdělávání

Lenka Krčová byla slavnostně uvedena do
elitní společnosti Czech Dance Organization.

Foto: Petr Krupička

První ostré soutěže se solid-
ními výsledky mají za sebou
mladí judisté bohumínského
oddílu. Prvním velkým tur-
najem, kterého se 12. února
zúčastnili, byl celorepubliko-
vý turnaj s mezinárodní účas-
tí Velká cena Ostravy. Judisté
od žáků až po juniory tady
sbírali body do žebříčku, ze
kterého na konci sezony vze-
jdou nominace pro účastníky
mistrovství ČR. 

Ve velké konkurenci borců 
z několika zemí se Bohumíňáci
neztratili a o bodované pozice
svedli velký boj. Prosadily se
hlavně slečny a ve starších žač-
kách ve váze do 40 kg se až 
do finále probojovaly Lucie
Kochová a Katka Hekelová.
Lucie byla úspěšnější a zlato 
ukořistila pro sebe, Katce ne-
chala stříbro. Další medaili si
odvezl Martin Hanák, který ve
starších žácích ve váze do 73
kg vybojoval bronz. Katka
Bohmová skončila ve stejné
věkové kategorii a váze do 44
kg čtvrtá. Dorostenci Adam
Markowski a Jakub Zágora
taktéž urvali cenné body a ve

vahách do 81 kg a do 90 kg
skončili sedmí. 

Druhou ostrou zkouškou

pro naše závodníky bylo Mist-
rovství Euroregionu Beskydy,
které se konalo 3. března ve

Frýdku-Místku. Zde se kromě
žákovských kategorii prali 
i nejmenší benjamínci, ze kte-
rých se vytáhl hlavně Honzík
Vojnar. Svou »veletěžkou« vá-
hu do 20 kg po velkém výkonu
vyhrál. Michal Iwanuszek skon-
čil čtvrtý. Mladší žáci taktéž
bodovali a Markéta Vachtarčí-
ková vybojovala v kategorii 
do 48 kg stříbro, stejně jako
Bronislav Iwanuszek, který
startoval ve váze do 53 kg.
Bronzovou medaili si odvezla
Katka Durčákova, startující ve
váze do 36 kg. Čtvrtá místa
brali Adam Kryštofík (do 46
kg) a Alexandra Míčová (do
40 kg). Starší žačka Katka 
Hekelová vyzvala k odvetné-
mu boji za ostravský turnaj
Lucii Kochovou ve váze do 40
kg. Lucie opět Katku porazila,
zlatou medaili si nechala pro
sebe a na Katku zbylo opět stříb-
ro. Martin Hanák v kategorii
do 75 kg zase urval bronz 
a čtvrtá místa zbyla pro Lucii
Gawliczkovou (do 52 kg) a Vik-
torii Kučerovou (do 44 kg).

Začátek roku se tedy povedl
a forma bude i nadále stoupat.

Filip WALTER

Bohumínské judisty 
neopouštěla na Velké 

ceně Ostravy výborná
nálada. Udělali dobrý
dojem a přivezli cenné

medaile.
Foto: Petr Durčák

Judisté opět úspěšní na velkých turnajích
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Vzpomínky - úmrtí

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy
nezapomene..

4. dubna jsme si 

připomněli nedožitých

70 let 

pana Františka
KWAŚNÉHO.

�
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za rodinu manželka a synové s rodinami. 

To, že se rána zahojí, 
je jen zdání, v srdci 

však stále zůstává bolest
a vzpomínání.

2. dubna uplyne 16 let,

kdy nás opustil náš 

milovaný manžel, otec,

dědeček a pradědeček

pan Miroslav WRUBEL
ze Záblatí.

�
Stále vzpomínají manželka, 

dcery a syn s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky 

v srdcích žijí dál.

�
15. dubna vzpomeneme 

nedožité 70. narozeniny 

sester 

Letos je tomu už 10 let,

kdy zemřela 

naše maminka

paní Jaroslava
KAPLANOVÁ, 

ředitelka mateřské školy.

Kdo si ji ještě pamatujete, věnujte jí, 

prosím, tichou vzpomínku. 

Byl to dobrý člověk a pro nás 

nejlepší maminka.

Dcery s rodinami.

Život nevrátí, co vzal, 
nechal jen vzpomínku,

bolest a žal.

14. dubna 

vzpomeneme 

nedožitých 75 let 

pana Adolfa
BAJDY.

�
Nikdy nezapomeneme.

Manželka Veronika, 

bratr Antonín s rodinou.

Za život prožitý s tebou,
za lásku, kterou 

jsi nám dal, tvá památka
je stále živá, ta v srdci 

zůstane nám dál.

7. dubna vzpomeneme

5. výročí úmrtí 

pana Antonína
NEUSCHLA.

�
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

14. dubna by se dožila

50 let naše milovaná

sestra, dcera, teta 

paní Šárka
STERNADELOVÁ, 

rozená Funková.

13. října vzpomeneme

3. smutné výročí, 

kdy od nás náhle odešla 

beze slůvka rozloučení.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 

maminka a sestry Jana a Květa s rodinami.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

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

nikdy nezapomene.

30. března

jsme vzpomněli 

15. výročí úmrtí 

manžela, tatínka 

a dědy 

pana Jaroslava MIKULÍČKA.

Stále vzpomíná 

dcera Renáta s rodinou, 

dcera Soňa s rodinou.

SPOLEČENSKÁ INZERCE
(blahopřání, vzpomínky). 

Rozměr: 60 x 64 mm

Cena bez foto: 180 Kč, s foto: 300 Kč 

Cena dvojité plochy: 400 Kč 

OOKKOO

Blahopřání - jubilea
23. března oslavil 

krásné životní jubileum
60 let 

pan Zbigniew
KŁOSIŃSKI.

Do dalších let štěstí,
lásku, spokojenost, 

pevného zdraví 
stále dost, starostí málo, 

radostí hodně a všeho, co si srdce přeje!
To vše přeje manželka, syn Zbyšek, 

Táňka s Martinkou, dcera Andrea s manželem,
vnoučata Anetka, Adélka, Nikolasek a Denisek,

rodina Peňázova a Střechova.

Bedřišky
POSSELTOVÉ 

Jarmily
KULOVÉ.

�
S láskou vzpomínají

Synové 

Roman a Ivo 

s rodinami.

Dcery Liběna, 

Na�a a syn Ros�a 

s rodinami.

Humanitární filatelie
Občanské sdružení Přátel bohumínské

historie se zapojilo do dobročinného pro-
jektu, v němž hrají hlavní roli poštovní
známky. Dobrovolníci je shromaž�ují a
distribuují do celého světa, kde si je koupí
sběratelé a výtěžek pomůže chudým lidem
z třetího světa. Chcete-li i vy pomoci,
známky z dopisů nebo pohlednic neodle-
pujte, ale pouze odstřihněte i s papírem.
Tyto filatelistické »polotovary« je možné
odevzdávat v domě U Rytíře ve Starém
Bohumíně nebo v tamním kostele. (red)

Filmový festival 
Speciální 3D filmový festival plný sci-fi,

fantasy a akčních scén připravilo kino od
čtvrtku 12. do neděle 15. dubna. Čtvrtek
odstartuje neviditelný zabiják, který zneš-
kodnil skoro celé lidstvo, v pátek se pro-
budí titánové, následuje sobotní jízda
smrti a neděli zakončí Hvězdné války.
Bližší informace na straně 19. (kab)

k r á t c e
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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

Také profesní školení už nabízíme 
NOVĚ I NA UČEBNĚ V BOHUMÍNĚ 

v termínech DLE VAŠICH POŽADAVKŮ! 

PŘIHLÁŠKU na profesní školení řidiče můžete také 

vyplnit on-line na www.autoskolapollak.cz .

REFERENTSKÉ ŠKOLENÍ můžete objednat telefonicky 

nebo objednávku zaslat na sekretariat.as@seznam.cz.

AUTOŠKOLA JE AKREDITOVANÝM STŘEDISKEM 

PRO ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 

NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVY.

Provádíme dle zák. č. 247/2000Sb. tyto druhy školení:

1. Vstupní školení v rozsahu 140 nebo 280 hod. pro získání

průkazu profesní způsobilosti 

2. Pravidelné školení držitelů platných průkazů profesní
způsobilosti, kteří jsou podle zákona povinni každoročně se

zúčastnit školení v rozsahu 7 hod. 

3. Získání nebo obnovení průkazu profesní způsobilosti v

rozsahu 35 hodin pro řidiče, který přestal vykonávat své po-

volání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení

předepsaným způsobem nebo který dosud nebyl držitelem

průkazu profesní způsobilosti řidiče, avšak řidičské oprávnění

skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E mu bylo udě-

leno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupi-

ny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím

2008.

4. Školení řidičů do 3,5t (referentů) dle nařízení zák. práce.

Školení provádíme v našich zařízeních včetně poboček nebo

po domluvě ve vaší firmě.

ŠŠKKOOLLÍÍMMEE  II  MMIIMMOO  PPRRAACCOOVVNNÍÍ  DDNNYY..

řidičů
Autoškola Pollak s.r.o.

www.autoskolapollak.cz
tel. 596 411 160 email: sekretariat.as@seznam.cz

REALITY
● 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 rodinný dům 
v řadové zástavbě ve Skřečo-
ni. ✆ 602 785 091.

● Prodám RD ve Starém
Bohumíně, 4+1, zahrada, ga-
ráž, hosp. budovy. Cena doho-
dou. ✆ 608 414 263.

● Prodám rekreační dům
4+1 v Holčovicích, ve velmi
dobrém stavu, možná i výmě-
na za chatu v Beskydech. ✆
604 228 324.

● Prodám nebo pronajmu
rodinný dům s bazénem
v Bohumíně-Záblatí. ✆ 604
228 324.

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

● Prodám (případně pro-
najmu) pěknou garáž v Míro-
vé ulici. ✆ 731 652 782.

● Pronajmu byt 1+1. ✆ 603
395 203.

● Pronajmu byt v přízemí,
1+1 v ulici Čs. armády. Tel..
736 538 409.

● Pronajmu byt 2+1 (54
m2), 2. patro, v centru Bohu-
mína. Byt je po celkové rekon-

ř á d k o v á  i n z e r c e

strukci, zateplený, vlastní ko-
tel, velká úspora energií. 
✆ 608 975 161.

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

AUTO-MOTO
● Prodám os. automobil

BMW 745 Li, r. výr. 2004, ob-
sah 4.4, benzín, najeto 95 000
km, cena dohodou. Levně. 
✆ 733 484 892.

RŮZNÉ
● Prodám horské kolo Kel-

lys, zakoupeno v r. 2011 za 25
tis. Kč, nyní prodám za 15 tis.
Kč. Nejeté. ✆ 733 484 892.

● Prodám tříkolku pro do-
spělé. ✆ 732 170 556.

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. 

● STAVEBNÍ PRÁCE –
Rekonstrukce bytů, domů 
a střech. Stavební, demoliční
a úklidové práce. IS přípojky,
oplocení, zákl. desky, izolace sta-
veb, drenáže. ✆ 603 366 056.

● Údržba domu, bytu, za-
hrady. Údržbářské, zámečnic-
ké, úklidové práce, sekání trá-
vy, práce s mot. pilou, křovi-
nořezem atd. ✆ 603 366 056.
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NABÍZÍME PŮJČKY BEZ POPLATKŮ,
rychle a diskrétně. Pracuji pro jednu finanční společnost a jsem 
oprávněna k uzavírání smluv. Volejte nebo pište SMS 725 617 816.

Konsolidace půjček pomáhá šetřit
Splácíte více půjček s různou výší splátky, u několika spo-

lečností a s rozdílnými daty splatnosti? Pravděpodobně vás už
nejednou napadlo, že to přece musí jít lépe. A máte pravdu!
Chytré řešení existuje! Nabízí je Konsolidace půjček od GE
Money Bank. Nejenže sloučí vaše půjčky do jedné, takže už
nadále platíte pouze jednu měsíční splátku (a s jedním poplat-
kem za vedení úvěru), ale můžete si také flexibilně nastavit 
výši a datum této splátky, stejně jako délku splácení. Tu můžete
prodloužit, ale i zkrátit. Co je ale nejdůležitější, ušetříte!

»GE Money Bank byla první 
z velkých bank, která již před více
než pěti lety začala Konsolidaci
půjček poskytovat. Nyní však při-
chází s druhou generací této služ-
by, která zcela nově přináší mož-
nost konsolidovat půjčky až tří
členů rodiny dohromady,« vy-
světluje Lucyna Bystroń, ve-
doucí pobočky GE Money
Bank Bohumín. Proč je spoje-
ní rodinných půjček do jedné
výhodnější? Protože pokud se
spojíte, ušetříte!

Konsolidace půjček umožňu-
je sloučit dohromady několik
typů úvěrů od různých bank 
a finančních institucí, jako jsou
bankovní půjčky, kontokorenty,

kreditní karty i půjčky splátko-
vých společností. Veškeré papí-
rování vyřídí GE Money Bank
za vás. Maximální výše úvěru je
600 000 Kč a dobu splácení je
možné rozložit až na 96 měsí-
ců. Konsolidace vám ale umož-
ní i zkrátit dobu splácení. Úvěr
můžete také kdykoliv splatit
předčasně.

Přij�te do GE Money Bank 
a během 10 minut pro vás při-
pravíme několik variant řešení
vašich půjček. Společně pak
vybereme tu nejlepší právě pro
vás. Pobočky GE Money Bank
najdete na www.gemoney.cz
nebo bližší informace získáte
na infolince 844 844 844. K
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 6. DO 19. 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

DIVADLO
■ 15.4. v 10 hodin KLUK Z PLAKÁTU. Příběh pro děti 
o holčičce, která se přestěhovala do cizího města a ne-
má tam žádné kamarády. Hraje Divadlo Tramtarie Olo-
mouc. Sál kina, 50 Kč.
■ 18.4. v 19 hodin ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY. Shakespearova
komedie v podání Divadla Český Těšín. Sál kina, 160,
130 Kč.

KONCERTY
■ 11.4. v 19 hodin PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU. Koncert
zpívajícího právníka Ivo Jahelky s repertoárem zhudeb-
něných soudniček. Sál kina, 100 Kč.
■ 14.4. v 17 hodin GOSPELOVÝ KONCERT. Vystoupí
členové souboru Brno Gospel Choir. Kostel Starý Bohu-
mín, vstupné dobrovolné.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 6.4. ve 13 hodin PRÁZDNINOVÉ KEJKLE. Děti, přijď-
te dělat kejkle s barevnými papíry, knihovna Starý 
Bohumín.
■ 10.4. až 13.4. ve 13 hodin V ZEMI FANTAZIE. Čítár-
nička, dětské oddělení knihovny. 
■ 16.4. až 20.4. ve 13 hodin PAPÍROVÉ RULIČKY. Výroba
postaviček, hraček a ozdob, dětské oddělení knihovny.
■ 17.4. až 19.4. v 16 hodin PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE.
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, 17.4. Skře-
čoň, 18.4. Starý Bohumín, 19.4. Nový Bohumín.

VÝSTAVY
■ Do 2.5. OČIMA PAVLA KOPCE. Vlaky a tovární komí-
ny očima ostravského fotografa, galerie knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 5.4. v 19 hodin ZATÍMCO SPÍŠ. Film Španělsko (Ho-
ror / Thriller), 2011, 201 minut, titulky, přístupný od
15 let, 80 Kč.
■ 6. a 7.4. v 19 hodin TITANIC. Film USA (Romantický /
Drama), 1997, remastrováno do 3D, 194 minut, da-
bing, přístupný, 130 Kč.
■ 8. a 9.4. v 16 hodin SNĚHURKA. Film USA (Komedie /
Fantasy), 2012, 106 minut, dabing, přístupný, 100 Kč.
■ 8. a 9.4. v 19 hodin OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA. Film Česko (Komedie), 2012,
104 minuty, přístupný, 100 Kč.
■ 12.4. v 19 hodin ČERNÁ HODINA. Film USA (Sci-fi /
Thriller), 2011, 3D, 89 minut, přístupný od 12 let, 130 Kč.
■ 13. a 14.4. v 18 hodin S LEDOVÝM KLIDEM. Film
USA (Akční / Thriller), 2012, 120 minut, titulky, pří-
stupný od 12 let, 90 Kč.
■ 13.4. ve 20.30 hodin HNĚV TITÁNŮ. Film USA (Akční
/ Fantasy), 2012, 3D, 99 minut, titulky, přístupný od
12 let, 130 Kč.

■ 14.4. ve 20.30 hodin GHOST RIDER 2. Film USA,
Spojené arabské emiráty (Akční / Fantasy), 3D, 2011,
95 minut titulky, přístupný od 15 let, 130 Kč.
■ 15.4. v 16 hodin a 16.4. v 19 hodin PROBUDÍM SE
VČERA. Film Česko (Komedie / Sci-Fi), 2011, 120 mi-
nut, přístupný, 90 Kč.
■ 15.4. v 19 hodin STAR WARS: EPIZODA I - SKRYTÁ
HROZBA. Film USA (Sci-Fi), 1999, remastrováno do
3D, 136 minut, dabing, přístupný, 130 Kč.
■ 19. a 20.4. v 19 hodin VRÁSKY Z LÁSKY. Film Česko
(Drama / Komedie), 2012, přístupný, 101 minut, 100 Kč.

POHÁDKY ZA DVACKU
■ 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. Ani-
movaný film USA (Pro děti / Rodinný), 2010, 73 minut,
dabing, 20 Kč.
■ 7.4. v 16 hodin TOM A JERRY: LOUSKÁČEK. Animo-
vaný film USA, 2007, 46 minut, dabing, 20 Kč.
■ 8.4. v 10 hodin VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ. Animovaný
film ČSSR, SRN, 1986, 52 minut, dabing, 20 Kč.
■ 9.4. v 10 hodin POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE.
Animovaný film ČSSR, 1950, 64 minut, 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.
■ 19.4. v 18.30 hodin PAOLO AVANZO. Vystoupení 
italského muzikoterapeuta, skladatele a hráče na sitár. 

SPOLEČNOST ALMA MATER

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

■ 12.4. v 17 hodin ZPÍVANÉ MAŇÁKOVO POHLAZENÍ.
Relax s kytarou. 
■ 17.4. v 17.30 hodin LÉČIVÁ MEDITACE S RENÁTKOU
BITTOVOU. U všech akcí je nutná telefonická rezervace.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

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

■ 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. 

OSTATNÍ

■ 6.4. v 16 hodin VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA.
Evangelický kostel v Novém Bohumíně.
■ 8.4. v 8.30 hodin VELIKONOČNÍ NEDĚLE. Evangelic-
ký kostel v Novém Bohumíně.

SPORT

■ 7.4. v 9 hodin JEDEME NA ČESNEČKU. Akce cyklistic-
kého seriálu »Nebude-li pršet...«, start z náměstí T.G.M.

■ 22.4. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN A - INTER
PETROVICE A. Krajská soutěž družstev - šachový turnaj,
Sokolovna Starý Bohumín.
FOTBAL (Není-li uvedeno jinak, konají se zápasy na
hřišti za parkem.)
■ 7.4. v 9 hodin FK BOHUMÍN A - SK STONAVA. Mladší
žáci, okresní přebor.
■ 7.4. v 11 hodin FK BOHUMÍN B - SK DĚTMAROVICE.
Mladší žáci, okresní přebor.
■ 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 ve Vrbici.
■ 14.4. v 9 hodin FK BOHUMÍN B - VIKTORIE
BOHUMÍN. Mladší žáci, okresní přebor.
■ 14.4. v 11 hodin FK BOHUMÍN - TJ DURMAN STARÉ
MĚSTO. Dorost, krajská soutěž.
■ 15.4. ve 13.30 hodin FK BOHUMÍN - FK TĚRLICKO.
Starší žáci, okresní přebor.
■ 15.4. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN - BFK FRÝDLANT
n. O. Muži A, krajský přebor.

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.
■ AQUA ZUMBA S NAĎKOU. Každou středu v 19.30
hodin v aquacentru. Na lekci je nutná rezervace 
✆ 605 129 043, www.zumba-nadka.cz

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.



(Pokračování z minulého čísla)
Odpoledne přejíždíme k osadě Vatnbyg-

da, kde se nachází jeskyně Svarthammar-
hola. Ve výšce 200 metrů nad silnicí jsou
ve skalní stěně dva vstupy do této 1 700
metrů dlouhé jeskyně, jejíž součástí je i je-
den z největších podzemních dómů Evro-
py. Část této jeskyně je vyplněna ledovým
masivem, ve kterém proudící teplejší
vzduch a voda vytvořily další chodby. 
V této jeskyni jsme už byli v roce 1988 
a dnes je jedním z našich cílů porovnat
stav zalednění této jeskyně. Bohužel stej-
ně jako na ledovci pod horou Noevertind
zjiš�ujeme, že za pouhých 23 let ledu 
opravdu viditelně ubylo.

Naše zjištění potvrdila i informace z od-
borné studie, která v roce 2008 vyšla 
v uznávaném periodiku »Global and Pla-
netary chase«. Tato studie zkoumala 34
největších ledovců Norska a podle její
prognózy ze 1 627 norských ledovců jich
do roku 2100 zbude pouze 27.

Tady také naše pou� zemí za severním
polárním kruhem končí a my
začínáme směřovat na jih. Po
dni jízdy zastavujeme v městě
Umea, kde konzultujeme vý-
sledky expedice s našimi
švédskými kolegy a Rabbe
Sjebergem. Ještě v noci po-
kračujeme dále na jih směr
přístav Nyneshamn. Jedeme
ve velkém lijáku a snažíme
se dešti ujet a najít vhodné
místo k přenocování. To se
nám daří až po pěti stech ki-
lometrech, kde jsme nasle-
po odbočili na jednu 
z lesních cest. A jak jsme

9. část

ráno zjistili, nebyli jsme zde sami. Nedaleko
od nás v opuštěném pískovcovém lomu tá-
boří cikánským způsobem více než 50 Bul-
harů, a jak je ze stavu tábořiště vidět, už
hodně dlouho. Když nás ráno zaregistrova-
li, ten nejmohutnější z nich hned přiběhl 
k našemu autu a třemi slovy, které z anglič-
tiny znal, se ptal, jestli prý není nějaký pro-
blém. Řekli jsme, že ne, a raději pelášili dál.
Asi se zde moc legální činností nezabývali.

Je 17. srpna 2011 a nás už 
čeká nalodění na trajekt 
a celodenní plavba do pol-
ského Gdaňsku. Máme ješ-
tě čas, a tak na Rabbeho ra-
du navštěvujeme některé 
z jeskyní v okolí Nynes-
hamnu. V pseudokraso-
vém systému »Frubergs
grottan« se Breptovi 
dokonce podařilo při pře-
cházení klády nad pod-
zemním jezerem spad-
nout do vody, která byla
pěkně bahnitá. Tak jsme
se nakonec rozhodli, že

se na rozloučenou se Skandinávií
všichni vykoupeme v Baltickém moři.
Určitě bylo mnohem teplejší než to Se-
verní.

Večer se nalo�ujeme na lodní trajekt,
který je mnohem menší než ten, kterým
jsme připluli a hlavně nemá bar. Ale zato
máme mnohem větší a pohodlnější kabi-
nu, ve které jsme si udělali piknik s pivy
nakoupenými v lodním freeshopu.

A pak už jen opět příšerná kalvárie 
v podobě průjezdu Polskem a nad ránem
příštího dne jsme doma.

Konec

Seriál vyprávění speleologů o zážitcích z loňské cesty do Norska píše Josef Wagner

Tromso 2011 

V ledovcové jeskyni 

Svarthammarholla.

Po sestupu do jeskyně Trollkyrka. Foto: Josef Wagner
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Další tematickou výstavu připravili Přátelé bohu-
mínské historie. Občanské sdružení zve do Staré-
ho Bohumína na ukázky velikonočních dekorací,
symbolů a kraslic. V domě U Rytíře jsou k vidění

do 15. dubna.

Vystavené kousky pocházejí od lidí z Bohumína 
a blízkého okolí. K vidění jsou zde stylové figurky 

z kukuřičného šustí, nebo historické krojované panen-
ky a památeční pohlednice s velikonoční tématikou. 
K jarním svátkům patří neodmyslitelně také kraslice 
a zajíčci. Nedávná charitativní akce, šití panenek

UNICEF, inspirovala členky sdružení, aby stejnou tech-
nikou ušily i velikonočního ušáka.Výstava je pro veřej-
nost otevřená až do neděle 15. dubna, vždy v úterý, pá-
tek a v neděli od 14 do 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Krojovaní koledníci
a ušitý velikonoční ušák


