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Jaro i odvoz kompostu s velkým předstihem
Vegetační sezona letos začala s předstihem a zahrádkáři se už v březnu 
pustili do práce. Město se proto rozhodlo rozšířit počet svozů bioodpadu. 
Ten první, mimořádný, proběhne už 4. dubna. Domkaři, kteří si letos 
svozy objednali, se ale nemusí bát zvýšení nákladů. Bonusový odvoz 
hnědých popelnic s kompostovatelným materiálem uhradí město.

Následující svoz, který 
proběhne už v rámci stan-
dardního harmonogramu, 
připadne na 18. dubna. Další 
budou následovat ve čtrnácti-
denních intervalech až do 14. 
listopadu. Všech svozů, včetně 

prvního bezplatného, bude 
sedmnáct. Služba na celou 
sezonu stojí 816 korun, je-
den vývoz tedy přijde na jed-
napadesát korun. Zájemci 
o vývoz bioodpadu mohou 
uzavírat smlouvy jedno-

leté nebo na dobu neurčitou. 
Domkaři, kteří se ohleduplně 
chovají k životnímu prostře-
dí, mohou mít vývozy za 
pouhých 316 korun ročně. 
Na službu se totiž vztahuje 
sleva 500 korun v rámci ini-

ciativy »Chovám se ekologic-
ky! Přidáte se?«. 

Pokud domkař doloží spl-
nění kritérií kampaně (ekolo-
gické vytápění, platba za 
odvoz odpadu, odkanalizová-
ní a podobně) a na městském 
odboru životního prostředí 
a služeb podepíše čestné pro-
hlášení, získá slevu na vývoz 
biopopelnice. Letos na to má 
čas nejpozději do 16. dubna.

(tch)

Záblatští dobrovolní hasiči jsou opět plně akceschopní. Bude-li třeba, 
mohou vyrazit k požárům a dalším kritickým událostem. Na sklonku 

března se znovu shledali se svým nejužitečnějším pomocníkem, cisternovou 
automobilovou stříkačkou. Stará liazka se po osmiměsíční rekonstrukci 
změnila k nepoznání. Město do její přestavby vložilo 1,5 milionu.

Čtvrtstoletí starou liazku měli záblat-
ští roky v bezplatné výpůjčce od železá-
renských podnikových hasičů. V roce 
2011 ji město za 164 tisíc odkoupilo, ale 
v té době už bylo jasné, že vůz potřebuje 
důkladnou repasi. Došlo na ni v loňském 
roce, kdy se do přestavby vozu pustila 
specializovaná fi rma. A vzala to zgruntu. 
„Tyto vozy mají bytelný podvozek 
a konstrukci, které hodně vydrží. Proto 
jsme si mohli dovolit tak radikální pře-
stavbu, které se v Česku moc často 

neprovádějí,“ prohlásil šéf renovační 
fi rmy Radomír Knězek. 

Největší půlmilionovou položkou 
rekonstrukce byla nová strojovna 
s bronzovým švédským čerpadlem. Je 
dvouplášťové, vyhřívané vodou přímo 
od motoru, takže při zásazích v zimě ne-
hrozí zamrzání čerpadla. Nové není jen 
toto »srdce vozu«. Na bočních stranách 
se pod prodlouženými roletami ukrývají 
čtyři výsuvná a výklopná plata, na kte-
rých jsou umístěna čerpadla a další 

nezbytná výbava k zásahům. Nová je 
nádrž na vodu, teleskopický stožár 
s osvětlením, výstražné majáky. Reno-
vace se pochopitelně dočkaly i původní 
díly. Oprava se dotkla celé karoserie, 
brzd, elektroinstalace.

„Repasovaný vůz vypadá skvěle. 
Jen je škoda, že se přestavba protáhla 
z původních tří až na osm měsíců, 
a záblatská jednotka tak byla celou dobu 
bez stěžejního zásahového vozu. K ně-
kterým událostem mohla jezdit avií, ale 
nemohla hasit,“ uvedla vedoucí organizač-
ního odboru Miroslava Šmídová. Nyní už 
ale mají záblatší dobrovolníci nablýskanou 
krasavici, které říkají důvěrně »Lízinka«, 
zpět. Od 25. března můžou opět vyjíždět 
k požárům. Pavel ČEMPĚL

Hasičská »Líza« omládla a může do akce
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Patřím do Bohumína. Vysoká politika mne neláká
Volební období stávajícího zastupitelstva města letos končí. 
Postupně jsme zveřejnili rozhovory s jeho jednotlivými členy 
s dotazy, jak se jim dařilo plnit předsevzetí, se kterými šli do 
komunálních voleb. Abecední pořadí určilo, že  posledním 
členem zastupitelstva, kterým budeme končit tento seriál 
rozhovorů, je starosta Petr Vícha. Jeho pracovní život je rozdělen 
na hájení zájmů Bohumína v roli starosty města, současně je 
od roku 2006 senátorem Parlamentu ČR pro volební obvod 74. 
Tento post obhájil i ve volbách v roce 2012, kdy ve druhém kole 
porazil Miladu Halíkovou ziskem 59,70% hlasů. 

V čele města jste nepřetržitě 

od roku 1994. Jak tuto dobu 

hodnotíte – podařilo se vám 

splnit to, co jste si předsevzal?

Přestože se Bohumín za tu 
dobu změnil k nepoznání, stá-
le je co zlepšovat. Změny vidí 
spíše ti, kteří tady trvale nežijí 
a po návratu jsou překvapeni, 
jak je Bohumín krásný. My 
zase vidíme spíše to, co by 
mohlo být ještě lepší. Máme 
velké cíle, chceme dále opra-
vovat domy, sázet stromy, 
opravovat cesty a chodníky, 
poskytovat lepší služby...

V Moravskoslezském kraji 

ubývá obyvatel. Vyvíjí 

město nějaké aktivity, aby 

si udrželo stávající občany 

či přilákalo mladé lidi?

V našem kraji obecně od-
cházejí lidé z měst do okol-
ních obcí a z kraje jinam, 
zejména za prací. Nabízíme 
kvalitní byty v blízkosti Ost-
ravy, s přijatelným nájem-
ným a zlepšujícím se okolím 
a velmi kvalitní využití vol-
ného času. Máme skvělou 
dopravní obslužnost. Loni se 
nám pokles obyvatel podařilo 
zastavit.

Kterou zásadní věc, podle 

vás, bude muset řešit nové 

zastupitelstvo po volbách?

Loni jsme skončili hospo-
daření přebytkem a hodně 
věcí realizujeme ještě letos. 
Do dalších let máme připraveno 
dostatek projektů a projekční 
přípravu ještě urychlíme, ať 

jsme co nejvíce připraveni na 
možné dotace. Nejvíce nás 
momentálně trápí dvě věci, se 
kterými ale město samo zmů-
že jen málo, to však nezname-
ná, že bychom měli sedět se 
založenýma rukama. První je 
ovzduší a druhou je bezpeč-
nost, která souvisí s nezaměst-
naností a bohužel se sociálním 
složením obyvatelstva v na-
šem regionu. Zkrátka zejména 
nezaměstnaní Romové z uby-
toven, které nepatří městu,
v poslední době velmi obtěžují 
okolí. A amnestie policii práci 
rozhodně neulehčila. Sem by 
měl stát, kraj i obce napřít 
svou pozornost.

Stále více komunálních 
politiků míří do parlamentu. 
Myslíte, že je výhodou, když 

je senátorem či poslancem 
starosta nebo primátor?

Zkušenosti z komunální 
politiky, z každodenního sty-
ku s problémy občanů, jsou 
určitě výhodou. Vykonávat 
však najednou funkci poslan-
ce a starosty považuji za velmi 
obtížné. U Senátu, který nemá 
tak častá jednání, to jde jen 
díky tomu, že máme na radni-
ci výborný tým a navzájem 
velmi dobře spolupracujeme. 
Já mohu využívat kontaktu 
s ministry k poukazování na 
problémy měst.

Vždy jste tvrdil, že vás 
neláká »velká politika«. 
Nepociťujete po letech 
starostování vyčerpanost, 
nemáte chuť na změnu?

V minulosti jsem odmítl 
post ministra a jsem tomu rád, 
vysoká politika mne opravdu 
neláká. Naopak, z Prahy se 
vždy moc rád vracím do Bo-
humína. Do kolektivu spolu-
pracovníků, mezi naše skvělé 
občany, k práci na radnici, kte-
ré si o to více vážím. A která je 
vidět. Projet se na kole měs-
tem, dělat si poznámky a pak 
je řešit – to mne stále baví. 

Díky za rozhovor.  (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE PO POLOČASE

Názory bystrých studentů se cení
Roli přednášejícího si 26. března střihl starosta Petr Vícha na Gymnáziu 

Františka Živného. S necelou padesátkou maturantů debatoval převážně 

o Bohumínu. Na besedu s gymnazisty zavítal už podeváté. 

Ve středoškolské posluchárně se hovo-
řilo nejen o proměnách Bohumína, ale 
také o jeho aktuálních problémech, no-
vinkách i plánech do budoucna. Na řadu 
přišly i kvízové otázky či dotazy. Gymna-
zisté si za správné odpovědi mohli odnést 
propagační předměty města. V kvízu 
odhadovali například roční návštěvnost 
aquacentra či počet zrekonstruovaných 
bytů v bývalém hotelovém domě.

Studenti se zajímali například o vznik 
lesoparku za aquacentrem, který chce 
město vybudovat, nebo o obchvat Skřečo-
ně, Dolní Lutyně, Dětmarovic i Karviné. 
Starosta zase zjišťoval názor studentů na 
omezení výkupu kovů ve sběrnách, to 
plánuje radnice od července. Ptal se 
také, zda má město koupit soukromý 
objekt bývalé Bedrunky (dnes Bubliny) 
v parku, který slouží jako alternativní 
klub pro mladé. Před rokem totiž radni-

ce zakázala vstup do parku po desáté 
hodině večer kvůli alkoholem posilně-
ným vandalům, kteří park a jeho vyba-
vení ničí. Výjimkou pro vstup do parku 
byl průchod mezi ulicemi Jana Palacha 
a Janáčkovou a dvě přístupové cesty ke 

klubu Bublina. O koupi objektu stejně 
jako o zákazu výkupu kovů budou ještě 
letos rozhodovat zastupitelé.

„Na besedu s gymnazisty se vždy 
těším a vím, že mne studenti nikdy ne-
zklamou. Letos byli nadmíru aktivní.
Příjemně mě překvapilo, jak se zajímají 
o dění v Bohumíně a jak živě diskutují 
o ožehavých problémech, v době, kdy 
sami zastupitelé ještě neví, jak se roz-
hodnout. Názor mladých vzdělaných 
lidí je pro nás velmi důležitý,“ okomen-
toval besedu Petr Vícha.  (balu)

Foto: Lucie Balcarová
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Prodej alkoholu už jen na koncesi
Loni na podzim začala platit novela živnostenského zákona, podle které je možné 
prodávat lihoviny, kvasný či konzumní líh pouze na základě koncesované živnosti. 
Obchodníci, kteří dosud podnikali na živnostenský list, měli půl roku na to, aby 
o koncesi bezplatně zažádali. Tato lhůta v nejbližších dnech končí.

Přechodné období, po které 
mohli podnikatelé s oprávně-
ním na prodej nebo výrobu 
lihovin bezplatně požádat o koncesi, vyprší 
17. dubna. Vzhledem k tomu, že po tomto 
datu bude možno prodávat zmíněný artikl 
pouze na základě koncesované živnosti, ne-
měli by podnikatelé s podáním žádosti o kon-
cesi otálet. O koncesi sice budou moci žádat 
i poté, ale tento úkon už nebude zdarma, pod-
nikatelé za něj budou muset uhradit správní 
poplatek.

Bližší informace k proble-
matice je možno získat na 
kterémkoli živnostenském 

úřadě. Ten bohumínský sídlí ve vedlejší 
budově radnice (budova »B« – bývalé 
zdravotní středisko), číslo dveří B 102, 
telefon 596 092 183.

V rámci správního obvodu, který zahrnuje 
Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyni, o vydání 
koncese do současné doby požádalo 140 
podnikatelů.

Dalibor DUDA, živnostenský úřad

K VĚCI

Svoz nebezpečných 
odpadů 

V sobotu 26. dubna pro-
běhne svoz nebezpečných 
odpadů (barvy, oleje, baterie, 
chemie, pneumatiky a další), 
vyřazeného elektrozařízení 
(přístroje musí být komplet-
ní) a železného šrotu. Pojízd-
ná sběrna bude přistavena 
na určených stanovištích 
podle harmonogramu, zve-
řejněného na webu města 
nebo v ekologickém kalendá-
ři. Současně pojede také ka-
mion Diakonie Broumov , 
která shromažďuje textil, 
lůžkoviny, hračky a další 
věci. Info  596 092 154. (šp)

S Mauglím uvidíte park z ptačí perspektivy
Procházka v korunách stromů. Na nevšední zážitek se už teď mohou těšit návštěvníci 
Hobbyparku. Sestavu současných »přízemních« atrakcí brzy rozšíří unikátní stezka. 
Pavučina lan a sítí se bude vinout mezi vzrostlými stromy a šesti nově vybudovanými 
věžemi. Takzvanou Mauglího stezku vybuduje město díky úsporám v loňském 
rozpočtu. Nové lákadlo přijde na pět milionů.

Adrenalinová atrakce 
by se měla začít stavět už 
v květnu, s otevřením se po-

čítá v červenci. „Inspirací 
nám byl park Mirakulum 
u Prahy, který je plný atrak-

cí ze dřeva. Museli jsme je 
však přizpůsobit našim 
poměrům. Hledali jsme 
místo, kde by mohla vy-
růst, až nakonec vyhrál 
Hobbypark, a to kvůli zá-
zemí v areálu i vzrostlým 

stromům. Ty jsme se rozhod-
li pro stezku také využít,“ 
uvedl místostarosta Igor 
Bruzl.

Nejen děti, ale i dospělé 
čeká dvoupatrová lanová 
stezka, zavěšená mezi šesticí 
osmimetrových věží. Součás-
tí stezky z akátového dřeva 
bude i plastová skluzavka 

a tobogán. Na lanových dra-
hách nebudou chybět pře-
kážky, průlezy mezi patry 
nebo boxovací pytle. „Nepů-
jde o klasické lanové cent-
rum, kde potřebujete dohled 
a platíte vstupné. Naopak, 
Mauglího stezka bude sloužit 
k volnému využití všem a dí-
ky množství sítí bude velmi 
bezpečná. Rodiče budou 
moci sedět na lavičce a pozo-
rovat své děti ze země. Nebo 
se do korun stromů vydají 
spolu s nimi. Stezka se stane 
novou dominantou Hobby-
parku. Naším záměrem je 
zvýšit nejen jeho atraktivitu, 
ale přitáhnout do celého 
sportovně-rekreačního areá-
lu s aquacentrem a adventu-
re golfem další návštěvníky,“ 
doplnil Bruzl.

Součástí příprav byl i prů-
zkum mezi necelou tisícov-
kou bohumínských školáků 
z 1. až 5. tříd. Téměř všichni 
si vznik lanové stezky přáli. 
Pro děti proto agentura K3 
připravila soutěž s Mauglího 
stezkou. Děti plnily jedenáct 
úkolů spojených s Knihou 
džunglí a jejím hlavním hrdi-
nou. Každý ze soutěžících 
získá placku s jeho motivem, 
která bude zároveň volnou 
vstupenkou pro dvě osoby na 
adventure golf v den vyhlá-
šení výsledků soutěže. To 
proběhne 13. dubna ve 14 
hodin v areálu golfového hři-
ště. Nejlepší účastníci získají 
tablet a bumerangy. 

Lucie BALCAROVÁ
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Mezi vzrostlými stromy 

na okraji Hobbyparku vyroste šest 

dřevěných věží a lanová stezka.

 Foto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A243. 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 www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace 
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, 
číslo bytu 32, kategorie I., 7. 
patro. Zateplený věžový dům 
poblíž supermarketu, základ-
ní a mateřské školy, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,75 m2, celková 
plocha bytu 51,49 m2. Prohlíd-
ka 7.4. v 15.00–15.15 hodin a 
8.4. v 9.00–9.15 hodin. Licita-
ce se koná 14.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1153, 
číslo bytu 27, kategorie I., 6. 
patro. Věžový dům poblíž 
centra města, supermarketu, 
základní a mateřské školy. V by-
tě je zrekonstruovaná koupelna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 47,75 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 9.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 10.4. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 14.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1153, 
číslo bytu 32, kategorie I., 7. 
patro. Věžový dům poblíž 
centra města, supermarketu, 
základní a mateřské školy. 
V koupelně je sprchový kout. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 47,75 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 9.4. 
v 15.15–15.30 hodin a 10.4. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace se 
koná 14.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
1052, číslo bytu 1, kategorie 
I., 1. patro. Věžový dům s úkli- 
dovou činností poblíž základní 
školy, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 60,82 
m2, celková plocha bytu 62,16 
m2. Prohlídka 9.4. v 14.30–

14.45 hodin a 10.4. v 8.30–
8.45 hodin. Licitace se koná 
14.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Poděbrado-
va 124, číslo bytu 12, katego-
rie I., 2. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města 
s možností parkování před 
domem. V blízkosti se nachá-
zí vlakové i autobusové ná-
draží. V bytě je rekonstruova-
ná koupelna. Plocha pro 
výpočet nájemného 30,86 
m2,  celková plocha bytu 
30,86 m2. Prohlídka 14.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 15.4. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 16.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 1016, 
číslo bytu 2, kategorie I., 1. 
patro. Věžový dům po celko-
vé rekonstrukci (okna, balko-
ny, střecha, zateplení). V blíz-
kosti se nachází škola, školka, 
nákupní a zdravotní středis-
ko. V bytě je nové PVC, byto-
vé a vstupní dveře. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,46 
m2, celková plocha bytu 51,46 
m2. Prohlídka 14.4. v 15.30
–15.45 hodin a 15.4. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace se koná 
16.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 101, katego-
rie I., 2. patro. Dům poblíž 
zrenovovaného parku, školky, 
nákupních center Kaufland 
a Albert, byt je po celkové re-
konstrukci (včetně sociálního 
zařízení), plastová okna, lod- 
žie s výhledem na město. Plo-
cha pro výpočet nájemného 

49,99 m2, celková plocha bytu 
53,53 m2. Prohlídka 15.4. 
v 8.30–8.45 hodin a 16.4. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
se koná 16.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 135, katego-
rie I., 8. patro. Dům poblíž 
zrenovovaného parku, školky, 
nákupních center Kaufland 
a Albert, byt je po celkové re-
konstrukci (včetně sociálního 
zařízení), plastová okna, vel-
ká lodžie. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 15.4. v 8.45–9.00 
hodin a 16.4. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace se koná 16.4. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Dělnická 
522, číslo bytu 4, kategorie 
II., 2. patro. Nízká cihlová zá-
stavba se zateplenými štíty ve 
Skřečoni, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
60,09 m2, celková plocha bytu 
60,38 m2. Prohlídka 16.4. 
v 16.45–17.00 hodin a 17.3. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
se koná 23.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. nám. Svo-
body 7, číslo bytu 11, katego-
rie I., 3. patro. Bezbariérový 
dům i byt přímo na náměstí 
ve Starém Bohumíně, byt 
s balkonem a komorou na chod- 
bě, plastová okna, v domě je 
zajištěn úklid společných 
prostor, dům s funkcí správ-
ce, v domě se nachází pošta, 
v blízkosti autobusová za-
stávka, nemocnice, školka 

a škola. Plocha pro výpočet 
nájemného 72,55 m2, celková 
plocha bytu 75,39 m2. Pro-
hlídka 16.4. v 16.15–16.30 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 23.4. v 16.15 hodin. 
Opakované licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace 
(tj. zejména osoby postižené 
pohybově, zrakově, sluchově, 
mentálně či osoby pokročilé-
ho věku).

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 12, 
číslo bytu 2, kategorie I., 1. 
patro. Nízkopodlažní dům ve 
Starém Bohumíně s funkcí 
správce poblíž nemocnice, 
základní a mateřské školy. 
V domě je zajištěn úklid spo-
lečných prostor, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 64,30 m2, celková plocha 
bytu 64,30 m2. Prohlídka 
16.4. v 15.45–16.00 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 23.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 62, katego-
rie I., 11. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, poblíž 
nákupního střediska Billa, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,11 m2, 
celková plocha bytu 29,68 
m2. Prohlídka 15.4. v 8.15
–8.30 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 23.4. v 16.45 
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,

majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 

Téměř dvě miliardy na zelené úspory
Majitelé rodinných domů dostali další šanci uspořit za energie. Ministerstvo 
životního prostředí (MŽP) opět vyhlásilo program Nová zelená úsporám. 
Moravskoslezský kraj navíc vyjednal pro své občany fi nanční zvýhodnění.

Program se zaměřuje na zateplování 
rodinných domů, výměnu oken, výstavbu 
takzvaných pasivních domů a výměnu 
starých neekologických pecí za nové 
úsporné kotle. Nově lze získat příspěvek 
i na pořízení solárních systémů pro 
rodinné domy. 

Cílem programu Nová zelená úspo-
rám je zlepšení životního prostředí. 
Na jeho podporu MŽP letos vyčlenilo 
1,9 miliardy. Vzhledem k vysokému 
zatížení ovzduší v Moravskoslezském 
a Ústeckém kraji dostanou zdejší žada-
telé o deset procent vyšší podporu.

„Majitelé rodinných domů mohou díky 
programu získat až 55procentní podpo-
ru na zateplení rodinného domu. Na 
nové ekologické zdroje mohou dostat 
dokonce 75procentní dotaci. Čím víc 
způsobů úspory energií žadatel provede, 
tím vyšší podporu získá,“ uvedla mluvčí 
Moravskoslezského kraje Petra Špornová.

Žádosti přijímá Státní fond životního 
prostředí do vyčerpání alokace, nejpoz-
ději do 31. října. Informace a podávání 
žádostí na www.novazelenausporam.cz.

Lukáš KANIA
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Maják městské policie
 ●  Dopoledne 11. března pře-

vážel muž na vozíku železné 
tyče, odcizené na železnici. 
Vše musel vrátit na původní 
místo. Odpoledne pak stráž-
níci zjistili dalšího zloděje, 
který ze starších městských 
domů v Revoluční ulici odci-
zil plechovou krytinu.

 ●  Ve dvě ráno 15. března díky 
oznámení a městskému ka-
merovému systému hlídka 
zajistila tři muže z Ostravy, 
kteří u nádraží ČD rozbíjeli 
sklenice a pokoušeli se ze sto-
janu odcizit jízdní kolo. Muži 
vše uklidili a vyfasovali pokutu.

 ●  Před pátou ráno 17. března 
došlo k vloupání do restaura-

ce v ulici Osvo-
boditelů. Díky 
perfektnímu popisu očitého 
svědka pak podezřelého 
strážníci našli a zadrželi na 
vlakovém nádraží. Muž se 
k vloupání doznal a skončil 
v rukou Policie ČR.

 ● Odpoledne 22.  března 
v parku Petra Bezruče opilí 
muži kopali do odpadkových 
košů. Hlídka městské policie 
zde zjistila dva vandaly. Muži 
po svém vystoupení vše ukli-
dili a hlavní viník tohoto opi-
leckého extempore vyfasoval 
blokovou pokutu. 

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Policie zatkla lupiče i rváče
Republiková policie musela v půli března řešit v Bohumíně 
sérii vážných kriminálních činů. Hned tři loupeže v rozmezí 
jediného dne má s největší pravděpodobností na svědomí 
nedávno propuštěný vězeň. Další dva příslušníci téhož 
etnika se napadli navzájem s nožem ruce.

K prvnímu přepadení do-
šlo 16. března večer u Kauf-
landu. Pachatel zezadu zaú-
točil na chodkyni (62) a sna- 
žil se zmocnit její kabelky. 
Když se bránila, povalil ji na 
zem a vláčel po chodníku. 
Nakonec se tašky zmocnil 
a utekl. O pár hodin později, 
po čtvrté ráno, udeřil bandi-
ta znovu. Tentokrát s kom-
plicem povalil na hlavní třídě 
další ženu (52). Opět uprchl 
s kabelkou, ve které bylo 
pouhých sto korun.

Třetí přepadení následovalo 
téhož dne večer. Pachatel 
sledoval ženu u vlakového 
nádraží. Když přešla lávku 
přes trať,  zaútočil. Oběť 
uchopil za krk, škrtil a žádal 
vydání kabelky. Nakonec 
ženu rovněž složil na zem 
a s vytrženou taškou utekl.

Při dvou posledních loupe-
žích pachatele zachytily ka-

mery městské policie. Stráž-
níci pak analyzovali záběry 
a významně pomohli při do-
padení pachatele. Toho ná-
sledně policie zatkla v herně 
v Okružní ulici. „Odcizenou 
kabelku z posledního přípa-
du, ovšem bez cenností, pak 
strážníci nalezli v blízké 
popelnici,“ potvrdil ředitel 
městské policie Karel Vach. 
Pachateli, který skončil ve 
vazbě, hrozí až deset let ve 
vězení, jehož brány ostatně 
před nedávnem opustil. 

Sérii násilných deliktů zavr-
šili dva muži (23 a 33). Za bí-
lého dne se 18. března porvali 
poblíž pěší zóny. Souboj na 
pěsti se změnil ve chvíli, kdy 
starší ze rváčů sáhl do kapsy 
pro nůž. Sokovi způsobil ně-
kolik řezných zranění. Rovněž 
jej zadržela policie  a obvinila 
z ublížení na zdraví.  (tch)

Za těžkou nohu na plynu lehčí peněženka
Vesnickou cestu si spletl s dálnicí. 
Radar bohumínských strážníků 
zachytil piráta, který v obci uháněl 
rychlostí téměř sto třiceti kilometrů 
v hodině. Mohl se rovnou rozloučit 
s řidičským průkazem. A nebyl sám.

Vše letos kvůli absenci zimy začalo 
dříve. A tak i měsíc bezpečnosti, který 
se tradičně váže až k dubnu, pojali 
městští strážníci s předstihem. Kromě 
své běžné hlídkové 
činnosti věnovali 
celý březen zvýše-
nému dohledu na 
dodržování doprav-
ních předpisů. A na-
chytali nejednoho 
hříšníka. Za březen 
uložili 180 pokut za 
přestupky v silnič-
ním provozu. Šoféři 
ulehčili svým peně-
ženkám kvůli porušování zákazu stání, 
zákazu vjezdu ale nejčastěji za příliš 
»těžkou nohu« na plynu. Sankce za pře-
kročení povolené rychlosti tvořily rov-
nou polovinu. Hlídky měřily v Bohumíně 
a Rychvaldu. Dvaašedesát řidičů tady 
muselo za menší překročení zaplatit blo-

kově pětistovku, 
třiceti rychlíkům 
udělili strážníci 

dvojnásobnou saz-
bu. Radar ale zachytil i piráty, kteří se 
vymykali kolonce »drobného« překro-
čení rychlosti.

„Výjimkou nebyly v obci naměřené 
rychlosti 90 či 97 kilometrů v hodině,“ 
potvrdil zástupce ředitele bohumínské 
městské policie Roman Honysz. Neslavný 

rekord si připsal divočák v renaultu. 
Hraniční ulicí u rozcestí v Záblatí se 
hnal rychlostí 127 kilometrů v hodině. 
Na takový prohřešek už pokutové bloky 
nestačí. Za vysoké překročení, v obci 
o čtyřicet a více kilometrů, se pokuty na 
místě neudělují. Tento závažný delikt se 
řeší ve správním řízení. V něm může 
pokuta dosáhnout až deseti tisíc, pirát 
vyfasuje pět trestných bodů a navíc při-
jde až na rok o řidičský průkaz.  (tch)

edstihem. Kromě 

dv
b R d l h til

Jedno z měření 
rychlosti 

probíhalo 
ve Vrbici. 

Foto: 
Pavel Čempěl

Zasedání městského zastupitelstva
V pondělí 14. dubna ve 14 hodin se ve velké zasedací síni 

radnice uskuteční zasedání zastupitelstva města. Na progra-
mu má rozšíření zákazu hracích automatů v dalších ulicích, 
závěrečný účet města za loňský rok nebo návrh na úpravu 
rozpočtu pro rok 2014. Zasedání je veřejné a vysílá jej v pří-
mém přenosu TIK. Více na www.mesto-bohumin.cz.  (red)
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1) Hřiště za prodejnou Hruška vedle ulice Svatopluka Čecha.  
2) Nevyužívané asfaltové hřiště u kotelny mezi ulicí Čáslavskou, 
Čs. armády a třídou Dr. E. Beneše.  Foto: Pavel Čempěl

3) Území mezi hlavní třídou, 
Poděbradovou a Alešovou 
ulicí bude řešit studie . 

Elektronické aukce energií letos pokračují
Občané Bohumína a blízkého okolí měli v loňském 
roce možnost zapojit se do elektronické aukce na 
dodávky elektřiny a zemního plynu a ušetřit tak za 
spotřebované energie. Domácnosti, které se e-aukce 
zúčastnily, uspořily celkově přes pět milionů.

Přestože už od e-aukce 
uběhlo několik měsíců , 
zájem o levnější energie 
neustává. Díky loňskému 
úspěchu a stálému zájmu bu-
dou mít i letos domácnosti 
a firmy možnost získat lev-
nější ceny energií.

Od dubna je opět na měst-
ském úřadě v budově B, kan-
celáři 107, zřízeno kontaktní 
místo, kde mohou zájemci 
přijít každé pondělí od 12 do 

17  hodin. 
Pracovníci 
poradenské společnosti Ma-
randis poskytnou veškeré 
informace k problematice 
energií, prověří stávající 
smlouvy a porovnají součas-
né ceny s těmi, které aktuálně 
nabízejí dodavatelé v e-auk-
cích. V případě zájmu pak 
zajistí přechod k novému, 
výhodnějšímu dodavateli 
a vyřídí potřebnou adminis-

trativu. Osobní konzultace, 
analýza smluv, kalkulace 
možných úspor i servis spoje-
ný s přechodem jsou zdarma.

Kontaktní místo mohou 
navštívit také lidé, kteří mají 

v problema-
tice energií 
nejasnosti. 

Podepsali například nevýhod-
nou smlouvu a nyní potřebují 
poradit, co dál. Nerozumí roč-
nímu vyúčtování nebo smluv-
ním či cenovým podmínkám 
stávajícího dodavatele. Kon-
taktní místo je určeno také 
občanům, kteří se e-aukce 
zúčastnili loni a chtějí řešit 
změny ve smlouvách, ve výši 

měsíčních záloh, měnit pla-
tební způsob a podobně.

Smyslem kontaktního místa 
je také zamezit nekalým prak-
tikám podomních prodejců 
energií. Dealeři různých spo-
lečností totiž stále obcházejí 
byt po bytu, přestože městská 
vyhláška podomní prodej jaké-
hokoli zboží a služeb zakazuje. 
„Lidé se mohou přijít na kon-
taktní místo poradit dříve, 
než uzavřou smlouvu s no-
vým dodavatelem,“ uvedl 
Martin Anders z Marandisu. 
Dodal, že pracovníci společ-
nosti smlouvy prověří a zá-
jemcům sdělí všechny pod-
mínky nové dohody.  (red)

AKTUÁLNĚ

Plácky, dvory nebo celá prostranství mezi domy. 

V uplynulých letech prošla v Bohumíně proměnou 

řada podobných míst. Stále se však najdou 

taková, kde zanechal svou vizitku nekompromisní 

zub času. Postupně se dostane i na ně. Nejnověji jsou 

v hledáčku tři dvory v Novém Bohumíně.

Jeden chce pohodlné lavič-
ky, jiný atrakce pro děti a další 
třeba více popelnic. Potřeby 
obyvatel určitých lokalit se 
různí a nemělo by cenu, aby 
město instalovalo na plácky 
vybavení, o které lidé nestojí. 
Ještě před rekonstrukcí si 
proto radnice potřeby a poža-
davky zmapuje. Mezi občany 
proběhnou ankety.

První lokalitou navrženou 
k úpravám je okolí pískoviště 

ve dvoře mezi samoobsluhou 
a ulicí Svatopluka Čecha. 
Anketní lístky obdrží obyva-
telé nejbližších domů číslo 
1127 až 1133. Město předběžně 
zvažuje vybudování dřevěné 
věže se skluzavkou, dětských 
prvků, úpravu pískoviště, 
případně lavičky. Rozhodne 
se ale až podle výsledků an-
kety.

Podobný průzkum pro-
běhne v prostranství mezi 

třídou Dr. E. Beneše, ulicí 
Čs. armády a Čáslavskou. 
Anketa se týká domů číslo 
303, 304, 1064, 1065, 961 až 
963 a 1058. V tomto dvoře je 
záměrem vznik parkoviště 
na ploše nevyužívaného as-
faltového hřiště.

Třetí lokalita se nachází 
mezi pěší zónou a Alešovou 
ulicí. Ankety se budou moci 
zúčastnit obyvatelé zdejších 
věžáků číslo 1070 a 1071. 
Zde je ale postup trochu jiný. 

Zatímco v prvních dvou 
případech se budou an-
ketní lístky distribuovat 
rovnou, v Alešově ulici si 
na ně lidé chvíli počkají. 

„Nejprve necháme vy-
pracovat studii s různými 
variantami řešení území. Až 
na základě studie si budou 
moci lidé vybírat,“ vysvětlila 
Jitka Ptošková, vedoucí měst-
ského odboru rozvoje a inves-
tic. Studie bude řešit proble-
matiku parkování, hřiště pro 
děti, umístění popelnic a po-
dobně. Hotova by měla být do 
dvou měsíců, až pak přijde na 
řadu anketa mezi obyvateli 
dotčených domů.

Pavel ČEMPĚL

Inovaci dvorů budou předcházet ankety
1 2

jsou 
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Přemnoženým divokým holubům 
v Bohumíně zvoní hrana. Jejich 
agresivní trus ničí fasády, střechy 
i parapety domů. Ptáci navíc 
přenášejí parazity. Město proto 
ve spolupráci s deratizátory 
přistoupilo vůbec poprvé v centru 
Bohumína k jejich odchytu.

Na pěti domech u náměstí je momen-
tálně nainstalováno třináct speciálních 
klecí s vodou a zrním. Dovnitř se pták 
dostane lehce, zpět už nikoliv. Deratizá-
toři je kontrolují každý den. Odchycené 
kusy pak usmrtí plynem.

„Odchyt ptáků bude dlouhodobou 
záležitostí. Poprvé ho zkoušíme v samot-
ném centru. Výsledky si vyhodnotíme 
a uvidíme, zda budeme pokračovat. 
V minulosti jsme k odchytu přistoupili 
ve Starém Bohumíně, když jsme odkou-
pili zdejší dům číslo 45 a před jeho 
rekonstrukcí jsme se museli zbavit 
přemnožených holubů. Tehdy jsme jich 
tady lapili přes padesát,“ uvedl Stani-
slav Svrčina z majetkového odboru. 

Deratizátoři nastražili návnady do 
míst, kde jsou ptáci zvyklí sedávat. „První 
týden jsme na střechy umístili jen krmení, 
později jsme k zrní přidali i klece. O od-

chytu rozhoduje i počasí, když je mlha 
a prší, jsou klece prázdné. Holubi v dešti 
nelétají. A za návnadou nepřijdou ani ve 
chvíli, kdy jsou nakrmení,“ upozornil 
deratizátor Lukáš Svěrák s tím, že by 
proto měli lidé, hlavně důchodci, na 
krmení holubů zapomenout.

Město majitelům domů doporučuje 
uzavřít okna na půdách, aby se tady 
holubi nemohli množit. Má s tím své 
zkušenosti. Před lety se totiž holubi 
uhnízdili kvůli rozbitým střešním viký-
řům i v půdních prostorách bohumín-

ské radnice. Když se pak střecha opra-
vovala, vyvezla se odsud plná vlečka 
holubího trusu a mrtvých ptáků. Po 
opravě je už radniční střecha před holu-
by chráněna a navíc disponuje i systé-
mem hrotů, který jim znemožňuje na 
střeše přistát. Stejné opatření je i na 
některých městských či družstevních 
domech v centru Bohumína. V minulosti 
se holubi zkoušeli plašit pomocí dravců. 
To se ale neosvědčilo. Ptáci se přesunuli 
jen o pár set metrů dál.

Lucie BALCAROVÁ 

Začal odchyt přemnožených holubů
Deratizátor Lukáš Svěrák s odchycenými 

holuby na střeše domu u náměstí. 
Foto: Lucie Balcarová

Kontrola platnosti 
dokladů se vyplatí
Občasná kontrola dokladů totož-
nosti není na škodu. Jestliže vyprší 
doba jejich platnosti, můžete se 
ocitnout v nezáviděníhodné situaci.

Potřebujete vyzvednout fi nanční ob-
nos, uzavřít důležitou smlouvu, vyces-
tovat na dovolenou v zahraničí a náhle 
zjistíte, že bez platného dokladu to 
nejde.

Lidé v takových případech většinou 
na oddělení občanských a cestovních 
dokladů na radnici žádají o vystavení 
náhradního dokladu, takzvané rychlo-
občanky. Odchází ale s nepořízenou, 
neboť uplynutí doby platnosti není 
zákonným důvodem k jejímu vystavení. 
»Rychloobčanku«, kterou je možno 
vyhotovit na počkání, lze totiž vystavit 
pouze v případě ztráty, odcizení, po-
škození či zničení původního dokladu. 
U »propadlých« dokladů nezbývá, než 
počkat na vyhotovení občanského prů-
kazu třicet dnů od podání žádosti. Je 
proto na zvážení, zda si čas od času své 
doklady nezkontrolovat a vyhnout se 
tak zbytečným komplikacím.

Karin CHLEBCOVÁ, 
právní a živnostenský odbor

Nasvětlených »zeber« přibývá
Hned čtyři nasvětlené přechody 
pro chodce vyrostou ještě letos 
v centru. První dva v Masarykově 
ulici před radnicí a kinem. Třetí 
v Šunychelské ulici u Lidlu a čtvrtý 
v Lidické u Bochemie, kde naváže 
na lávku pro pěší přes železnici.

„Ve všech případech chceme zvýšit 
bezpečnost chodců, kteří po přechodech 
na těchto místech volali. V Masarykově 
ulici je vznik přechodu levnější a nevy-
žádá si žádné úpravy vozovky. Naopak 
v Šunychelské a Lidické přibudou os-
trůvky i nové nasvětlení a náklady na 
jejich vybudování jsou téměř 900 tisíc. 
Žádáme však o dotaci z Regionálního 
operačního programu (ROP), která by 
mohla pokrýt až 85 procent nákladů,“ 
uvedl místostarosta Lumír Macura. 

Některé »zebry« by mohly vzniknout 
ještě v první polovině roku. Do přechodu 
před radnicí se už řemeslníci pustili. 
Vzniká v místě pro přecházení, takže si 
vyžádá instalaci nových dopravních zna-
ček a předláždění současného povrchu 
na speciální, který bude chodce upozor-
ňovat na přechod. K nasvětlení poslouží 
sloup veřejného osvětlení,  který 

v místě už stojí, a jen se na něj přidá 
výložník. Náklady na vznik přechodu 
jsou přibližně třicet tisíc.

Zhotovení přechodu o několik desítek 
metrů dál u kina je komplikovanější 
a vyžádá si projektování. „Veřejné osvět-
lení je příliš daleko a v lokalitě vede vel-
ké množství sítí. Musíme proto nechat 
zpracovat projektovou dokumentaci. 
Vybudování přechodu bychom rádi 
zvládli do konce srpna,“ doplnil Petr 
Sobek z odboru dopravy bohumínské 
radnice. 

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Na výstavbě přechodu pro chodce na frekven-
tovaném místě před radnicí se už pracuje.
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Podepíší ortel domu zloději a zub času?
Kdo se má na to dívat? Lidé, kteří bydlí v Žižkově ulici, 
případě jen chodí okolo, se znechucením sledují 
barabiznu, která už dlouhá léta hyzdí centrum města. 
Dům patří soukromému majiteli, se kterým úředníci 
tristní stav budovy pravidelně řeší. Legální »páky«, 
nařízení údržby či sankce, se ale míjejí účinkem.

Ruina v Žižkově je proble-
matická nejen z estetického 
hlediska. Coby opuštěný ob-
jekt také láká zloděje. Kutají 
do zdí a snaží se z nich vydo-
lovat cokoli kovového. Logicky 
tím narušují statiku objektu. 
I z chodníku lze přes vykop-
nuté dveře pouhým okem 
pozorovat, že se uvnitř domu 
propadly stropy i podlahy.

Soukromý vlastník v minu-
lých letech až na odstranění 
propadlých střech garáží 
a »záplatování« cihlového 
plotu na dům ani nesáhl. 
Přestože jej k tomu stavební 
úřad opakovaně vyzval. Ani 
udělené pokuty, proti nimž 
se pravidelně odvolává, ne-

přinesly kýžený efekt. Nabízí 
se otázka, proč se takové pří-
těže prostě nezbavit, jenže 
i to vlastník odmítá. „Maji-
tele kontaktovali zájemci 
o koupi, odkoupení nabídlo 
i město, leč zatím neúspěšně,“ 

uvedl vedoucí stavebního 
odboru Libor Radiňák.

Nyní už zbývá jen jedno 
řešení, byť zoufalé. Čekat, až 
zub času nebo zlodějské živly 
zdevastují dům natolik, že 
začne být okolí nebezpečný. 
Pak může stavební úřad na-
řídit jeho demolici. 

Tento osud ostatně stihl 
jinou ruinu, která fi guruje na 
seznamu neudržovaných 
staveb. Je jím torzo rodinné-
ho domu ve Vrbické ulici ve 
Vrbici. „Nařídíme odstraně-
ní stavby, protože ohrožuje 
zdraví a bezpečnost, což po-
tvrzuje i statický posudek,“ 
dodal Radiňák. Na demolici 
ale majitel nemá prostředky, 
nyní žije na ubytovně, a tak 
dům nakonec zřejmě nechá na 
své náklady odstranit město.

Pavel ČEMPĚL

Vlastnictví domu přináší i povinnosti 
Každý má právo vlastnit majetek, jak praví Listina základních práv a svobod. 
Vlastnictví ale také zavazuje. Konkrétní povinnosti majitelů budov defi nuje 
stavební zákon. Jednou ze stěžejních je povinnost udržovat stavbu po 
celou dobu její existence. 

Údržbou se rozumějí práce, jimiž se 
zabezpečuje dobrý stav budov. Aby ne-
docházelo ke znehodnocení objektů a co 
nejvíce se prodloužila jejich uživatel-
nost. Zákon jasně definuje, že stavba 
nesmí mít bezpečnostní, požární, hygi-
enické nebo zdravotní závady. Rovněž 
nesmí ohrožovat život a zdraví osob 
nebo zvířat, životní prostředí či poško-
zovat zájmy státní památkové péče.

Pokud majitel o nemovitost nepečuje, 
provede stavební úřad kontrolní prohlíd-
ku a vydá výzvu k provedení udržovacích 
prací s konkrétním 
termínem 
jejich 

splnění. Když vlastník výzvu ignoruje, 
stavební úřad mu práce rozhodnutím 
nařídí. Jestliže se i to mine účinkem, při-
chází v úvahu uložení pokuty.

Stavební úřad se kontrolami neudržo-
vaných staveb ve městě průběžně zabývá. 
V současnosti obsahuje seznam zaned-
baných budov více než třicet položek, 
od rodinných domků, přes hospodářská 
stavení až k obytným domům či ko-
merčním objektům.

Úřad se postupnými kroky snaží jed-
notlivé kauzy vyřešit. V ideálním přípa-
dě přimět vlastníky k opravě, v krajním 
k demolici. Každá neudržovaná stavba 
má svá specifi ka, proto stavení úřad volí 

individuální přístup. 
Libor RADIŇÁK, 

vedoucí stavebního odboru

Ohrožují okolí 
a hyzdí vzhled 
Na seznamu neudržovaných staveb 

byla na konci loňského roku zhruba 

třicítka položek. Oproti předešlému 

roku z něj tři objekty zmizely. 

Majitelé buď závady odstranili 

nebo dům zdemolovali. Další čtyři 

stavby však do seznamu přibyly.

Budovy v terénu pravidelně kontrolují 
pracovníci stavebního úřadu se statikem. 
Na seznam neudržovaných je můžou 
dostat viditelné závady. Nejčastějším 
znakem zanedbání jsou praskliny, pod-
máčené zdi, propadlé střechy, chybějící 
okapy. V hledáčku se nemusí ocitnout 
jen zpustlé barabizny. V seznamu jsou 
třeba i novostavby, které majitel z něja-
kého důvodu nestihl dokončit. 

Vlastníkům rozpadajících se pastou-
šek mohou úředníci jejich údržbu naří-
dit. Zejména odstranění závad, které 
jsou okolí potenciálně nebezpečné. 
Když neuposlechnou, přichází na řadu 
sankce. Ty mohou dosáhnout až dvou 
set tisíc, ale v praxi se úřad k tak vyso-
kým postihům neuchyluje. Udělené 
sankce se pohybují v řádu tisíců nebo 
desítek tisíc. Pokutu může domkař 
dostat také v případě, že zanedbaná 
nemovitost narušuje vzhled obce.  (tch)

Zanedbaný dům roky hyzdí Žižkovu ulici. 

Na ruinu domku ve Vrbické ulici v městské části Vrbice  je vypsáno několik 
exekucí.  Foto: Pavel Čempěl

NEMOVITOSTI
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Dřevorubci nastartovali pily podle plánu
Přesně před rokem šlo ve Scheinerově háji v Záblatí k zemi 
sokolské divadlo. Nyní skončily stejně i okolní stromy, 
mnohdy ještě starší než samotný přírodní teátr. Lesáci totiž 
z části lesa vytěžili dřevní hmotu. Plánovaně a legálně.

Burácení motorových pil 
a pendlování těžkých strojů 
se »Scheinerákem« ozývalo 
na přelomu února a března. 
Každá taková aktivita a přede-
vším kácení většího množství 
vzrostlých stromů okamžitě 
vzbudí pozornost. Obavy lidí, 
že se zde děje něco nepří-
pustného ale nebyly na místě. 
Scheinerův háj není prales, na 
který nesmí lidská ruka ani 
sáhnout, ale standardní les 
s hospodářským využitím. Po-
dobně jako zemědělci sklízí 
obilí na poli, tak lesáci vytě-

žují svou »úrodu«. „Lesy jsou 
určeny k hospodaření. Těžba 
v nich podléhá jiným pravi-
dlům než těžba dřevin mimo 
lesní porosty,“ vysvětlila Eva 
Liszoková z odboru životní-
ho prostředí a služeb. Doda-
la, že státní podnik Lesy ČR, 
který pozemek vlastní, pro-
váděl mýtní, záměrnou těžbu 
v souladu s lesním plánem. 
„Podnik vytěžil zhruba sto 
dvacet kubíků dřevní hmoty,“ 
doplnila Liszoková.

Lesy ČR, respektive jeho 
organizace Lesní správa 

Ostrava, při těžbě postupovala 
podle plánu, který zpracovává 
akreditovaná fi rma na deset 
let. Plán mimo jiné stanoví 

rozsah těžby, její provedení, 
následné zalesnění, proře-
závky a podobně. Zalesnění 
vymýcených pozemků musí 
podle zákona proběhnout do 
dvou let od těžby.   (tch)

Skřečoňské děti nocovaly s knihou
Ve skřečoňské škole proběhl 7. března první ročník »Večerního čtení«. Děti si na akci 
přinesly spacáky, plyšového mazlíčka a svoji oblíbenou knížku. 

Ještě před vypuknutím 
čtenářského večírku využili 
někteří školáci možnosti 
»zařádit si« po setmění v pro- 
storách družiny, jiné děti se 
pustily do výroby dárečků 
maminkám k MDŽ. Jedna 
třída se také proměnila v dis-
kotéku, v další se hrály hry. 

Po večeři nastala chvíle na 
oblíbené knížky. Jako první 
vystoupil Radim a představil 
Svět draků, který zaujal hlavně 
kluky. S knížkou pro dívky, 
nazvanou Horseland, přišla 
pro změnu Lucka. A následo-
valy další tituly, Robinson 

Crusoe, Pohádky o zvířa-
tech... 

Když hodina pokročila, za-
čaly se chystat postýlky. Ani 
pak ale nešly knížky stranou, 
nastalo totiž čtení ve spacá-
cích. Následovala pohádka 
z cédéčka, při které začaly 
děti usínat. 

Ráno budíček, balení spa-
cáků a snídaně. Velkou radost 
nám udělala paní Doležalová, 
která upekla výborné koláč-
ky. Tímto jí děkujeme. Ještě 
poslední dodělávky dárků 
pro maminky, poslední hry 
a pak už loučení. Doufáme, 
že se akce líbila a že ji bude-
me moci v příštím roce zopa-
kovat.

Vlaďka NÁBĚLKOVÁ 
a Jana PLANKOVÁ, 

vychovatelky družiny 

Školáci si přinesli a spolužákům 
představili své oblíbené knížky. 

Foto: ZŠ Skřečoň

Lesáci podle plánu vytěžili ze 
Scheinerova háje sto dvacet 
kubíků dřeva. Foto: Pavel Čempěl

Češtinu zamkli do šuplíku
Na »kus řeči« si do Bohumína odskočilo osm studentů Vysoké školy podnikání 
v Ostravě. Popovídat si přijeli se žáky základní školy ČSA. Vysokoškoláci ovšem 
nejsou z Česka, a tak bylo třeba konverzovat anglicky. A právě o to šlo.

Děti ze základní školy si samozřejmě 
mohou mimo školní osnovy pilovat 
angličtinu i mezi sebou. Když se ale an-
glická konverzace zadrhne, pomáhají si 
češtinou. „Účelem návštěvy bylo, aby si 
pohovořili anglicky s cizinci, kteří češtinu 
neznají a tato »berlička« tím odpadá,“ 
vysvětlil učitel »nové školy«, angličtinář 
René Wodecki.

Pozvání na kus řeči přijalo šest mla-
dých Turků a dvě dívky z Rumunska. 
Aby se nejprve něco dozvěděli o svých 
mladších protějšcích, připravili pro ně 

školáci krátké videoprojekce. Samozřej-
mě v angličtině. Originálně pojaly svou 
ukázku například dvě žákyně, které 
s kamerou v ruce vyzpovídaly rodiče 
a prarodiče. Prostřednictvím jejich vy-
právění, dobových kulis a kostýmů 
představily, čím se v mládí bavily a jak 
prožily dětství předešlé generace. Své 
země videem na oplátku prezentovali 
i mladí cizinci.

Po seznamovacích projekcích přišlo 
na řadu to, kvůli čemu se omladina 
z různých koutů Evropy vlastně sešla. 

Školáci z ČSA si »rozebrali« studenty, 
utvořili skupinky a povídali si o všem 
možném, co mladou generaci zajímá.

(erh)

Studentka z rumunské Bukurešti a její současný 
spolužák z Turecka.  Foto: Pavel Čempěl
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Pohled do historie odívání i kuchtění
Vzkřísily bohumínský kroj a propagují původní slezské recepty a gastronomické postupy. 
Aktivity žen ze sdružení Maryška poutají pozornost. V březnu přijeli nahlédnout do 
zákulisí počinů Maryšky hosté ze sdružení Soul z Rychvaldu. 

Setkání se uskutečnilo v ter- 
mínu, kdy se v Salonu Maryška 
pravidelně scházejí členky 
vlastivědně-etnografického 
klubu. „Prezentovaly jsme 
ženskou i mužskou podobu 
bohumínského kroje. S kaž-
dým kusem je spousta práce, 
prakticky skoro všechno je 
naše ruční výroba. Komplet-
ních krojů pro dospělou ženu 
existuje asi patnáct, dětských 
verzí kroje šestnáct kusů,“ po-
dotkla umělecká vedoucí klubu 
Alena Krobotová. 

K historii odívání si Maryš-
ka před časem přidala i obje-
vování lidových zvyků, včetně 
gastronomických. Se sdruže-
ním spolupracují ženy, které 
se věnují starým recepturám. 
„Mladá maminka Hanka 
Teichmannová se mimo jiné 
věnuje pečení chleba ze žitného 
kvásku. Našim hostům upekla 
tři druhy chleba,“ prozradila 
předsedkyně Maryšky Kamila 
Smigová. Další mladá ma-
minka na mateřské Zuzana 
Maléřová spolupracuje s Ma-

ryškou v oblasti historie. Hosty 
z Rychvaldu seznámila s tím, 
jak se vyvíjela regionální ku-
chyně a jaká zařízení se v ní 
používala. Díky Zuzaně se na 
stole objevilo domácí máslo 
a sádlo, tvaroh s medvědím 
česnekem a další. Děvčata 
z Rychvaldu na oplátku při-
vezla pekáč makových a tvaro-

hových buchet 
a tím obohatila 
hodovní stůl.

„Mám radost, jak naše sna-
ha o návrat původních prvků 
regionální kuchyně do té sou-
časné padla na úrodnou půdu. 
Vím o několika rodinách, kte-
ré vaří a pečou podle starých 
receptů, zdravěji. Těší mě, že 

mladé 
rodiny neodradí ani prac-
nost, která s těmito jídly 
občas souvisí, a dávají před-
nost domácí kvalitě,“ uzavřela 
Smigová. 

Lukáš KANIA

Setkání bohumínských a rychvald-
ských žen obohatily dobroty z kuchyní 
našich babiček. Foto: Petr Piechowicz

Tři jednotky profesionálních hasičů zasahovaly 24. března dopoledne na 
dálnici mezi Bohumínem a Věřňovicemi. Nepozorný řidič nezvládl průjezd 

rovným a přehledným úsekem. Vyjel z autostrády a skočil v poli, kde vůz uvízl.

Zraněného řidiče citroënu odvezla 
záchranka. Pak se pustili do akce hasiči, 
bylo totiž třeba vyprostit vůz z nepřístupné 
zóny. Na místě zasahovaly profesionální 

jednotky z Bohumína, Ostravy-Přívozu 
a Hlučína. Pomoc hlučínského záchran-
ného útvaru byla na dálnici klíčová. Má 
totiž k dispozici automobilový jeřáb AD 

80 Hydrokon HK 270, který má dosta-
tečně dlouhé hydraulické rameno. „Poté, 
co hasiči zavěsili auto na hák jeřábu, už 
bylo pro tento majestátní moderní stroj 
hračkou přenést citroën přes plot z pole 
zpět na dálniční těleso,“ komentoval vyso-
ce profesionální zásah mluvčí krajských 
hasičů Petr Kůdela.  (red)

Hasiči lovili v poli u dálnice uvízlé auto

Nepozorný řidič nasměroval citroën do pole mimo dálnici. Pro 
havarovaný vůz si sáhlo hydraulické rameno. Pro moderní 
hasičský jeřáb AD 80 Hydrokon HK 270, který poskytli hlučín-
ští hasiči, bylo vytažení osobního auta snadnou záležitostí. 

Foto: Jakub Kozák, Požáry.cz
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Koncertní sál bohumínské zušky 
se proměnil v módní molo.

Babočka kopřivová (Aglais urticae)
Příroda Bohumínska – motýli (135)

Babočka kopřivová patří k našim nejhojnějším denním 
motýlům. Vyskytuje se všude v otevřené krajině, na 
okrajích lesů a výslunných pasekách, často v okolí 
lidských sídlišť, na zahradách i přímo ve městech.

Babočka kopřivová patří 
k prvním jarním motýlům – 
letos jsem první exemplář 
zastihl již 2. března. Motýli 
přezimují většinou dobře 
ukryti v puklinách kůry, du-
tinách stromů, jeskyních, ale 
také na půdách, v senících 
i ve sklepích. Její černohnědé 
housenky žijí ve dvou gene-

racích na kopřivách. V počá-
tečních stadiích žijí pospolitě, 
což jim vedle ochrany umož-
ňuje vývoj za relativně nízkých 
teplot. Babočky kopřivové 
jsou hojnější ve vyšších nad-
mořských výškách a jejich 
početní stavy rok od roku 
značně kolísají..

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Fantazii se meze nekladou. Tímto sloganem se řídili mladí výtvarníci, kteří  se loni na 
podzim zapojili do krajské soutěže »Šperk 2014«. Zorganizovaly ji základní umělecké školy 
z Ostravy-Mariánských Hor a Bohumína. Ve zdejším sále se také 25. března konal koncert 
s módní show, na které se s originálními klenoty a doplňky mohli seznámit i diváci.

Na zuškách v regionu nikdy 
podobná soutěž šperků nepro-
běhla a premiérový ročník 
předčil očekávání. Do klání, 
rozděleného do tří kategorií, 
přihlásili žáci výtvarných obo-
rů 129 prací. Kreativita tvůrců 
porotu ohromila. Podle zadání, 
jež znělo »šperk jako ozdoba 
těla«, školáci vytvářeli náhr-
delníky, náramky, čelenky, ná-
ušnice a další neotřelé doplňky. 
Neméně pestrá byla i volba 
použitých materiálů. Děti vyrá-
běly brože a ozdoby z kuřecích 
kostí, peří, částí hudebních ná-
strojů, plastů a velmi populární 

byla například kukuřice.Talent 
a nápaditost mladých tvůrců 
hodnotila odborná porota. 
Pořádající ZUŠ Bohumín si 
odnesla čtyři ceny. V nejmlad-
ší kategorii zvítězila Klára 
Světlíková, mezi středoškoláky 
se druhým a třetím místem 
blýskla Justýna Staňová. 
Zvláštní cenu ředitelky pořá-
dající školy si pak odnesla 
Markéta Fišerová. Po čtyřech 
cenách získali i žáci umělec-
kých škol z Ostravy-Marián-
ských Hor a Nového Jičína, 
jedna cena putuje do Orlové.

(erh)

Kosti, peří, kukuřice. Co šperk, to originál

Originalita tvůrcům rozhodně 
nechyběla. Foto: Pavel Čempěl
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22. března proběhl v hale TJ Ostrava 
krajský přebor dorostenců, juniorů 
a mužů v judu. Bohumínu se letos 
podařilo obsadit všechny tyto 
kategorie a úspěšně domů přivézt 
cenná vítězství. 

V kategorii dorostu bodovala hlavně 
Lucie Kochová, která zúročila své zku-
šenosti a ve velmi kvalitně obsazené 
váze do 48 kg vybojovala po velkém vý-
konu stříbro. V této kategorii rovněž sou-
těžila Kateřina Hekelová, po těžkém losu 
ale skončila pouze ve skupině. Tento 
osud potkal také Petra Slowiaka, který ve 
váze do 60 kg narazil hned na startu na 
favority a ze základní skupiny se rovněž 
neprobojoval. Mnohem lépe to ale rozjely 
holky ve váze do 57 kg, kde jak Denisa 
Kučerová, tak Lucie Gawliczková vyvál-
čily cenný postup z těžkých skupin a na-
konec na obě zbyla třetí místa. V případě 
Denisy došlo i na perličku, kdy se jí 
podařilo dobře nasazeným škrcením 
soupeřku uspat.

V kategorii juniorů si zkusila možnost 
dvojitého startu Denisa Kučerová a v ka- 
tegorii do 90 kg Vít Maroščík. Zde se 
bohumínským závodníkům bohužel tak 
nevedlo, takže oba skončili bez úspěchu.

Víťa Maroščík si spravil chuť dvojitým 
startem i za muže, kde na něj v kategorii 
do 90 kg zbylo třetí místo. Tuto kategorii 
vyhrál »veterán« výpravy Filip Walter.

Bohumínský kulečník sbírá tituly
Letošní sezona bohumínských kulečníkářů probíhá 
opravdu skvěle. Po dvou titulech družstev v roce 2012 
a 2013 se i v letošním roce mílovými kroky blíží ke třetímu 
titulu v řadě. K obhajobě družstvu stačí v posledních 
třech utkáních získat jedno vítězství. 

Neméně úspěšně si vedou 
hráči BC Bohumín na mist-
rovství republiky jednotlivců. 
V disciplíně kádr 52/1, které 
se hrálo v Havířově, zvítězil 
bohumínský Milan Ráček ve 
finále nad Dvořáčkem z BC 
Ostrava poměrem 200:199 
karambolů. 

Titul vicemistra ČR přidal 
Milan v disciplíně kádr 52/2. 
Hrálo se v Bohumíně, kde ve 
fi nále podlehl Friedovi ze Dvo-
ra Králové poměrem 182:250 
karambolů.

V disciplíně volná hra ho 
úspěšně nahradil Miroslav An-
drejovský, vedoucí bohumín-
ského týmu, který získal titul 
vicemistra republiky. Ve fi nále 

těsně prohrál fi nálovou partii 
s Patrikem Furlingerem z BC 
Rosice u Brna. V disciplíně 
jednoband získal titul mistra 
republiky opět Milan Ráček, 
kdy ve fi nále porazil Starečka 
z BC Havířov. Obě mistrovství 
se hrála ve Dvoře Králové.

Ziskem těchto trofejí se bo-
humínský kulečníkový klub 
stává nejúspěšnějším týmem 
v republice na malých stolech. 
Milan Ráček zase prokazuje 
vynikající formu a v hodnoce-
ní výsledků všech mistrovství 
republiky jednotlivců mu 
právem náleží první místo.

Nejbližší domácí utkaní se-
hrají naši borci v sobotu 26. 
dubna v 10 hodin s Pohořelice-

mi a poslední utkání odehrají 
v sobotu 10. května ve 13 
hodin v domácí herně, kde při-
vítají Trutnov. Zveme všechny 
fanoušky, přijďte se pokochat 
krásou kulečníku a povzbudit 
naše kluky v boji o titul.

Petr DUDA, jednatel BC Bohumín

Milan Ráček  Foto: BC Bohumín

Bohumínská výprava – zleva Petr Slowiak, Lucie Kochová, Lucie Gawliczková, Kateřina Hekelová, Denisa 
Kučerová, František Walter, klečící Filip Walter a Vít Maroščík.

Judisté bodovali v krajském přeboru

Rovněž letos se Bohumínu podařilo 
za vydatného přispění borců z Baníku 
Karviná a Závišic postavit bojeschopné 
družstvo a zdatně potrápit favority. 
Družstvo v sestavě: -60 Tomáš Hanzel, 
-66 neobsazená, -73 Radek Krnáč, 
-81 Martin Hanzel (všichni TJ Baník 

Karviná), -90 Vít Maroščík, -100 Filip 
Walter (oba Bohumín) a +100 David 
Hývnar (Závišice) se pralo až na krev, 
velice potrápilo Baník Ostrava a Opavu, 
porazilo TJ Ostrava a odneslo si krásné 
třetí místo. 

Filip WALTER, trenér

Rodiče se vrátili 
do dětství

Třída Berušek z Mateřské 
školy v Nerudově ulici  uspo-
řádala u příležitosti březno-
vého měsíce knihy akci rodi-
čů a dětí pod názvem »Mámo, 
táto, pojď nám číst«. Děti 
přinesly do mateřské školy 
své oblíbené knihy a ve třídě 
jsme si z nich vytvořili vý-
stavku. Předškoláci si je mezi 
sebou půjčovali, učili se s ni-
mi šetrně zacházet a společně 
jsme se radovali z krásných 
ilustrací. V průběhu celého 
měsíce přicházeli do mateřin-
ky rodiče a četli oblíbené po-
hádky svých ratolestí nebo 
knížky, které měli sami rádi 
v dětství. Děti byly na své ro-
diče a prarodiče velmi pyšné, 
a právě proto pro ně byla tato 
akce příjemnou změnou.

Jitka MRÁZKOVÁ

KRÁTCE
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Ve školce byli dravci. Ne, nejde 
o akční děti. V pátek 14. března 

létali nad zahradou školky v Nerudově ulici draví ptáci. Ukázku sokol-
nictví předvedla známá skupina Vancos, a my tak mohli obdivovat 
káně, orla, poštolku, výra, sovu pálenou a další. Vystoupení bylo nejen 
zábavné, ale i poučné, zaměřené na soužití člověka s přírodou.

Text a foto: Lenka NODŽÁKOVÁ

Majestátní opeřenci

Gratulace jubilantovi
Je to už dlouhých dvanáct let, 

kdy jsme s Alfredem Michalíkem 
zašli za tehdejším vedoucím pérovny 
Romanem Honyszem, jestli by se 
nezapojil do práce v zastupitelstvu 
města. Přesvědčili jsme jej, kandi-
doval, dostal důvěru občanů a byl 
zvolen. Pak opakovaně  ještě 
dvakrát a věřím, že jej přesvědčí-
me i letos. 

Roman Honysz se stal postupně členem zastupitelstva, 
radním, místostarostou a předsedou bytové komise. Ale 
funkce nejsou tím, o čem jsem se chtěl zmínit. Roman je pro 
nás všechny člověkem s obrovskými životními zkušenostmi, 
dobrým srdcem, s úsměvem v očích, rádcem a pomocníkem.

Má velmi hezký vztah k občanům a dobře chápe jejich 
problémy, i proto má bytová komise tak dobrý a citlivý 
přístup k řešení konkrétních situací nájemníků a uchazečů 
o bydlení v Bohumíně. Bedlivě a přísně kontroluje práce 
fi rem při opravách bytů. Hromadná výměna oken ve všech 
našich domech byla jeho nápadem a velmi se osvědčila.

A jak šel čas a dny v práci na radnici plynuly, ani jsme 
se nenadáli a Roman Honysz slaví krásné životní jubileum, 
které bychom mu vzhledem k jeho pracovnímu elánu nikdo 
nehádal. 

Tak milý Romane, za sebe, za ostatní radní a za spolu-
pracovníky ti přeji pevné zdraví a ať nás i nadále povzbu-
zuješ svou přítomností a moudrostí. 

Petr VÍCHA, starosta města

Přijďte si se svým psem zaběhat
V sobotu 12. dubna v 9.30 hodin se v Gliňoči ve Skřečoni 

koná Bohumínský canicross aneb Běh se psem. Na místě bude 
zdarma k zapůjčení výstroj.  Doprovodný program zahrnuje 
ukázku a možnost vyzkoušení agility, soutěže pro děti, taneč-
ní vystoupení souboru Kates. Bližší informace najdete na 
www.espdog.wbs.cz.  (red)

Druhé místo zajistilo postup do finále
Bohumínský tým silových čtyřbojařů z Gymnázia Františka Živného vybojoval postup 
na mistrovství republiky. Čtyři reprezentanti gymnázia obsadili 13. března v krajském 
kole soutěže druhé místo, díky kterému budou závodit i v celostátním fi nále.

Krajské kolo proběhlo, stejně 
jako v únoru to okresní, na 
palubovce Střední školy tech-
niky a služeb v Karviné (SŠTaS). 
Bohumínský tým ve složení 
Ondřej Plhoň, Marek Zále-
šák, Jiří Žáček a Jan Strzelec 
přijel na závod s cílem stáh-
nout bodovou ztrátu z okres-
ního kola na favorizovanou 
SŠTaS a připravit si tím půdu 
pro mistrovství republiky.

Po vysilujících bojích SŠTaS 
Karviná vyhrála i krajskou 
soutěž, avšak naši siláci ob-
sadili postupové druhé místo 
a výrazně stáhli ztrátu na vítěze. 
Na Karvinou našim borcům 
chybí pouhých 33 bodů, což je 
v porovnání s 99 body z okres-
ního kola pěkné číslo a dává 
velmi nadějné vyhlídky pro 
republikové fi nále. S propast-
ným rozdílem téměř 200 bodů 
obsadilo třetí místo opavské 
gymnázium, to však už do dal-
ších bojů nepostupuje.

Závody v silovém čtyřboji 
pořádá pravidelně Asociace 
školních sportovních klubů 
České republiky (AŠSK). Sou-
těží se ve čtyřech disciplínách 
– přítazích na hrazdě, vzno-
sech na hrazdě, trojskoku 

snožném a tlaku s činkou vleže. 
Posledně zmíněný »bench 
press« Bohumínští opět ovlád- 
li a v jednotlivcích se na stupně 
vítězů vměstnal Marek Zále-
šák na krásném třetím místě. 
Gratulujeme a přejeme štěstí 
na mistrovství České republiky, 
které letos proběhne opět na 
půdě karvinské SŠTaS.

Radim GRZYBEK

Bohumínští budou obhajovat loňský mistrovský titul, letos ale mají 
v Karviné silného soupeře.  Foto: SŠTaS

Čtyřbojaři gymnázia vybojovali 
v krajském kole druhé místo, což 
jim zaručuje postup do fi nále.
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Když se neschopnost maskuje zákazem
Jako před každými komunálními volbami, i letos bohumínská ČSSD usilovně 
přemýšlela, s jakým předvolebním „trhákem“ zatroubí do útoku na další čtyřleté 
období na radnici. Asi z obavy, že obvyklá lákadla typu - nově vydlážděné chodníky, 
natřené lavičky, umytá fasáda, parkovací místa, cyklopruhy na silnicích atd. by 
nemusely stačit, zrodil se zoufalý nápad zakázat výkup kovového odpadu od všech 
občanů. Zakazujeme - nikdo už nic kovového ve sběrnách za peníze neodevzdá 
– hurá, potlesk a je to!

Oranžové vedení naší radni-
ce se dokonce veřejně chlubí, 
že tímto zákazem chce řešit 
neschopnost státních orgánů 
zamezit nelegálním výkupům 
kradených kovů – ale kdo je 
tím „neschopným státním 
orgánem“? Není to náhodou 
Poslanecká sněmovna ČR, ve 
které po posledních volbách 
vládne koalice vedená ČSSD? 
Není to vláda vedená ČSSD, 
ve které zasedá i jeden člen 
vlády za ČSSD, který je záro-
veň zastupitelem ČSSD v bo-
humínském zastupitelstvu? 
Není to náhodou Senát ČR, 
ve kterém má absolutní větši-
nu ČSSD, přičemž i předsedou 
Senátu ČR je politik z ČSSD a 
předsedou senátního klubu 
ČSSD je bohumínský starosta 

Vícha?  A nemůže to být tře-
ba i krajský úřad Moravsko-
slezského kraje, vedený hejt-
manem za ČSSD a vícehejt-
mankou za ČSSD – současně 
č lenkou bohumínského 
zastupitelstva? Víme, čí 
neschopnost se to radnice 
snaží napravovat?

Selský rozum velí, že zlo-
děj čehokoliv, i kovového 
odpadu, musí dostat včas 
a účinně přes prsty – kupří-
kladu pořádnou dávkou 
obecně prospěšných prací 
a pokud to nepomůže, tak se 
holt bude kovovým odpadem 
zabývat pod dohledem Vě-
zeňské služby několik měsí-
ců či let ve věznici v Ostravě 
–Heřmanicích, kde se kovo-
vý odpad rozebírá a třídí pro 

druhotné zpracování suro-
vin. Naši radní však asi 
smýšlí jinak – sice víme, že 
někteří budou krást pořád, 
nejsme schopni těmto kráde-
žím zabránit, ale donutíme 
je, aby tento nakradený šrot 
prodali až v Ostravě či Orlo-
vé! Je nepochopitelné, proč 
by měl být takovým zákazem 
trestán i občan, který např. 
zlikviduje na zahradě starý 
skleník či plot a chtěl za svou 
námahu dostat v bohumínské 
sběrně alespoň trochu peněz 
za odevzdaný železný šrot? 
Anebo mu zbudou po výstav-
bě či rekonstrukci domku či 
garáže zbytky ocelových pro-
fi lů? A proč by měl být občan 
povinen zdarma darovat 
městu svůj starý kotel na 

uhlí, když se bude chovat 
ekologicky a začne topit no-
vým plynovým kotlem? Vše-
chen tento odpad pak radni-
ce stejně za peníze prodá 
sběrnám!

Chápu, že svolávat tiskové 
konference a chlubit se tím, 
že v Bohumíně radnice jed-
ním zákazem vyřeší celostát-
ní problém, je opojné a me-
diálně lákavé, ale současně 
je to přiznáním, že tatáž 
vládnoucí ČSSD není schop-
na či ochotna přijít s řeše-
ním, jak trestat právě ty zlo-
děje kovového odpadu, kvůli 
kterým má být onen zákaz 
odhlasován. 

To aby se cyklisté začali bát 
o svá kola, pokud se jim ne-
podaří správně najet na cyk-
lopruh, pejskaři o zaběhnuté 
psy … a co uděláme s dětmi 
–  vždy ť  občas  š lápnou 
na trávník a jsou hlučné na 
ulici?       

Hezký den přeje
David MARYŠKA, 

zastupitel za ODS

POLITIKA

Neslíbíme vám, co nemůžeme splnit
Komunální volby, ve kterých si Bohumíňáci vyberou své zástupce ve vedení města, 
se blíží. Ona odpovědná chvíle, kdy občané zhodnotí práci zastupitelů za čtyřleté 
období, přijde na konci prvního nebo druhého říjnového týdne. Byť by se mohlo 
zdát, že ještě do voleb zbývá docela dost času, v místní organizaci ČSSD – tak jako 
zcela jistě i uvnitř dalších politických seskupení, které se do voleb ve městě budou 
zapojovat - to znamená horečné vystupňování přípravné činnosti.

Volební program bohu-
mínské ČSSD pro roky 2014-
2018 byl v podstatě hotový 
ještě před koncem loňského 
kalendářního roku, jenže 
aniž bychom to předpoklá-
dali, sami jsme si jeho pří-
pravu vcelku výrazně zkom-
plikovali. Jak k tomu došlo? 
Rok 2013 jsme totiž zakonči-
li ve městě s opravdu velmi 
výrazně přebytkovým hospo-
dařením. Díky lepšímu výběru 
daní v závěru roku, vrácení 
DPH, dani z nemovitosti 
a úspěšným výběrovým říze-
ním jsme dokázali navýšit 
rezervu města na nějakých 
40 miliónů korun. I když 
jsme rozpočet pro letošní rok 
schválili i s výraznými inves-
ticemi a opravami, tak se 
nám teď do něj znovu vrací 
řada akcí, které jsme pláno-

vali realizovat v následují-
cích čtyřech letech. Obrazně 
řečeno jsme našemu voleb-
nímu programu vytvořili my 
sami vážnou konkurenci 
a musíme tak ještě znovu po-
přemýšlet, co atraktivního 
Bohumíňákům do budoucna 
nabídneme.

Stabilní tým kolem staros-
ty Petra Víchy významně 
ovlivňuje dění ve městě už 
20 let. Tak dlouhá doba skýtá 
samozřejmě zajímavé výhody 
například v tom, že proble-
matika řízení města je lidem 
v jeho vedení opravdu dobře 
známá, směřování vývoje 
Bohumína je proto z dlouho-
dobého hlediska koncepční 
a zřejmé. Na druhou stranu 
to však přináší i určitě nevý-
hody. Za tu největší považu-
jeme to, že nikdy vám, Bohu-

míňákům, neslíbíme to, co 
bychom nemohli sami splnit. 
Neschováme se tak napří-
klad za populistické sliby, že 
šmahem vyřešíme potíže 
s tíživou ekonomickou situací 
v řadě domácností, že lehce 
budeme schopni zajistit 
lidem větší šanci získat práci 
nebo že dokážeme sami vy-
řešit problematiku s vylouče-
nými lokalitami, ubytovnami 
a chováním nepřizpůsobi-
vých občanů.

Tohle jsou globálnější zále-
žitosti, které bez pomoci 
a součinnosti s okolními ob-
cemi, krajem a také vyššími 
politickými orgány sami ne-
zvládneme. Kdo tvrdí opak, 
neříká pravdu. Troufáme si 
tvrdit, že dobře víme, co vás, 
občany našeho města, trápí. 
Nežijeme ve vzduchoprázdnu, 

ty samé potíže a problémy 
zlobí i nás. Jenže řešení není 
někdy snadné a vyžaduje třeba 
více času.

Co vám můžeme slíbit, to 
se už poměrně brzy dozvíte 
v našem volebním progra-
mu. Můžete si být jisti, že 
v něm nenajdete planá prohlá- 
šení, která by nebyla podložena 
dobrou znalostí ekonomické 
situace našeho města a reál-
ným pohledem na dění ve 
společnosti i politické sféře. 
Jsme zvyklí naše sliby plnit, 
a to se nemění ani po dvaceti 
letech, ve kterých vedeme Bo-
humín spolu s vámi.

Igor BRUZL, 
předseda MO ČSSD

 Máte zájem se do tvorby 
našeho volebního programu 
zapojit? Váš názor pro nás 
má velkou cenu a zajímá 
nás! Podněty k programu 
pro roky 2014–2018 můžete 
směřovat na emailovou adre-
su cssdbohumin@seznam.cz. 
Těšíme se na Vaše náměty 
a postřehy.

POLITIKA
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Michal Filip, tel.: 737 842 415
e-mail: info@mklautoservis.cz  Areál statek, Ostravská 507, Starý Bohumín

www.MKL Autoservis.cz
merení laserovou geometrií  400,-

plnení klimatizací  500,- 

prezutí celého vozu:  plechové disky  400,-  alu kola  500,-

uskladnení kol   250,- / sezóna

Zrekonstruovaná elektroléčba 
Počátkem března začal v plném rozsahu 
provoz nově zrekonstruované elektroléčby 
v prostorách Střediska zdravotnických 
služeb (polikliniky) v Čáslavské ulici. 

Oddělení se nyní nachází ve druhém patře střediska, 
v prostorách bývalé lékárny. 

Součástí nové elektroléčby 
rehabilitačního oddělení 
jsou dvě vzájemně propojené 
místnosti. V menší se nachá-
zí magnetoterapie, ve větší 
jsou umístěny zbylé elektro-
léčebné procedury, včetně 
parafínových zábalů. Výho-
dou jsou nyní i větší prostory 
v kabinkách, což jistě ocení 

zejména pacienti užívající 
berle či lidé na invalidním 
vozíku.

Děkujeme našim klientům 
za jejich pochopení a trpěli-
vost během rekonstrukce, 
která si vyžádala omezení 
provozu elektroléčby. 

Jana SEDLÁČKOVÁ, 
vedoucí fyzioterapeut

Evropský průzkum

v domácnostech
Český statistický úřad 

(ČSÚ) organizuje průzkum 
»Životní podmínky 2014«. 
Probíhá v 31 evropských 
zemích a jeho smyslem je 
získávat srovnatelná data 
o sociální situaci obyvatel. 
V Česku letos probíhá do 11. 
května v náhodně vybraných 
domácnostech. Tazatelé se 
ptají na bydlení, pracovní 
aktivity, životní úroveň a zjiš- 
ťují názory občanů ohledně 
životních podmínek. Při ná-

KRÁTCE
vštěvě se prokazují dokla-
dem ČSÚ a občanským prů-
kazem, získaná data jsou 
anonymní.  (red)

Ženy benátské
V pátek 4. dubna od 17 ho-

din proběhne v Sokolovně 
v Záblatí tématický večer 
»Ženy benátské«. Součástí 
akce je literární kavárna 
s představením Mileny Stein- 
masslové »Láska, sex a kul-
tura«, které výstižně popisu-
je život čtyř žen 16. století 
v Benátkách. Následuje Be-
nátský karneval v kostýmech 
a maskách. Akci podpořila 
MAS Bohumínsko. (red)

ZAHRADNICKÉ 
CENTRUM

www.ZAHRADY-WOJCIK.cz  Dolní Lutyně, Ďáblova kolonie 929  725 258 218 nebo 603 163 345 

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ AREÁL 

NABÍZÍME: 
BALKONOVÉ ROSTLINY  OSÁZENÉ ZÁVĚSNÉ KVĚTINÁČE 
PELARGONIUM PELTATUM, ZONALE
VELKÝ VÝBĚR HNOJIV A OCHRANNÝCH POSTŘIKŮ  BIO POSTŘIKY (bez ochranné lhůty) 
MULČOVACÍ KŮRY  DEKORAČNÍ ŠTĚRKY A KAMENY 
SUBSTRÁTY 20 L, 50 L, 75 L ZA PŘÍZNIVÉ CENY - Agro CS , Primafl ora 
TRAVNÍ OSIVA s cer  fi kátem kvality ÚKZÚZ 
GEOTEXTÍLIE  STÍNOVACÍ FÓLIE  KOKOSOVÉ ROHOŽE 
OVOCNÉ STROMKY A KEŘE ČESKÉ PRODUKCE S GARANCÍ KVALITY
KANADSKÉ BORŮVKY A BRUSINKY 
ROUBOVANÉ DŘEVINY A ČAROVĚNÍKY 
RHODODENDRONY  AZALKY  VŘESY  VŘESOVCE 
 PIERISY a ostatní vřesovištní rostliny 
THUJE  HABRY a další dřeviny vhodné nejen na živé ploty
JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY A KEŘE
OKRASNÉ TRAVINY  VODNÍ ROSTLINY A PALMY

DÁLE NABÍZÍME: 
NOVINKA: LIKVIDACE KRTKŮ, 

HRABOŠŮ A HRYZCŮ ve vašich zahradách 
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD 

ZAKLÁDÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH JIŽ OD 20 Kč/m2 
SEČENÍ A MULČOVÁNÍ TRÁVY 

KOMPLEXNÍ PÉČE O TRAVNATÉ PLOCHY 
TERÉNNÍ ÚPRAVY  ZAHRADNÍ JEZÍRKA 

STAVEBNÍ PRÁCE  ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PROVÁDÍME POSTŘIKY PROTI CHOROBÁM 

A ŠKŮDCŮM NA ROSTLINÁCH 
AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY FIRMY RAINBIRD 

Při nákupu nad 1000 Kč 
dárek zdarma

AKCE

OTEVÍRACÍ DOBA:  PO – PÁ 8.00 až 17-00  SO 8.00 až 16.00  NE ZAVŘENO
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1. dubna 
jsme si připomněli 

1. výročí úmrtí 

pana 
Jiřího 

STRZONDALY.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Marie, 
synové Dušan a Mirek s rodinami 

a sestra Marcela s rodinou. 

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

25. března jsme si 
připomněli nedožité 
80. narozeniny naší 
maminky, babičky 

a prababičky, 

paní Marie FONŠOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají syn Rudolf 

s manželkou Janou, vnuci Daniel
a Rudolf s rodinami a bratr Jan.

Kdo v srdcích žije, ten neumírá.

6. dubna vzpomene-
me 2. smutné výročí 

úmrtí našeho 
drahého manžela, 
tatínka a dědečka,

pana Jana 
NITSCHEHO.


Zároveň 22. srpna vzpomeneme 

jeho nedožité 65. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami a příbuzní.

28. března jsme 
vzpomněli také 
nedožité 100. 

narozeniny jejího 
milovaného manžela, 

mého tatínka 
a našeho tchána 

a dědečka, 
pana Ing. 

Rudolfa ICHNOVSKÉHO. 
S láskou a úctou vzpomínáme 

a nikdy nezapomeneme.
Za celou rodinu dcera Šárka.

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

5. dubna 
vzpomeneme 

10. smutné výročí, 
kdy nás navždy 

opustil náš bratr 
a strýc, 

pan Vilém MRUKVIA
ze Skřečoně.

S láskou a úctou vzpomíná 
sestra Dagmar, synovec Libor 

a praneteř Ludmila.

VZPOMÍNKY

Odešel jsi, jak osud si to přál, 
však v našich srdcích žiješ dál.

4. dubna 
vzpomeneme 

3. smutné výročí 
úmrtí 

pana Lubomíra 
MARŠÁLKA.


S láskou a úctou vzpomíná 

sestra Dáša 
s celou svou rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

10. dubna 
vzpomeneme 

10. smutné výročí 
úmrtí 

paní Emilie 
JANOTOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery a snacha 
s rodinami.

Čas plyne 
a vzpomínky zůstanou.

2. dubna 
jsme vzpomněli 

100 let od narození

pana Adolfa 
URBIŠE.


S láskou a úctou vzpomínají 

syn s rodinou, 
dcera s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

2. dubna oslavil 
krásných 40 

pan oční optik 

Petr SICHA.
Petíku, z celého 
srdce ti přejeme 
hlavně zdraví, 

spoustu osobního 
i pracovního štěstí, optimismus, stálý 
úsměv na tváři a mnoho spokojených 
zákazníků. Díky tobě je svět krásnější, 
s brýlemi i bez nich... Máme tě moc 

rádi! Tvoje milující rodina. 

30. března oslavil 
krásné životní 
jubileum 70 let 

náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček

pan Roman 
HONYSZ.


Do dalších let mu všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí, životního elánu 

a spokojenosti přejí manželka 
a synové s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

10. dubna oslaví 
své krásné životní 

jubileum 90 let 

paní Mgr. 
Valerie 

ICHNOVSKÁ.
Do dalších let 

hodně zdraví a síly, 
štěstí, pohody a lásky v kruhu rodin-
ném přejí dcera Šárka s manželem, 

vnoučata Radka a Tomáš s rodinami 
a pravnučky Ella a Nela.



Poděkování za lékařskou péči
Děkujeme všem ošetřujícím lékařům, Borisi 

Milbergerovi, Pavlu Masaříkovi, Jiřímu Frkalovi, 

Jaromíru Mikulovi, Evženu Vašulínovi, lékařům 

interního oddělení JIP bohumínské nemocnice 

Martinu Jakubjákovi, Vlastě Zvolánkové, Haně 

Sálusové a sestrám za lékařskou péči o mou 

manželku a naši maminku Věnceslavu Zmudo-

vou, která 9. března zemřela po dlouhé těžké 

nemoci. Také srdečné díky pohřební službě 

Ivety Balarinové a zaměstnancům za profesio-

nální přístup při posledním rozloučení.

Manžel Vladislav ZMUDA, 

dcera Světlana GALUSZKOVÁ 

a syn Vladislav ZMUDA s rodinou.
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INZERCE

REALITY

● Prodám nadstandard- 
ní RD 6+1 v Bohumíně, bez 
sousedů.  603 488 048.
● Prodám byt v Boh. 

2+1 s balkonem ve vlastnic-
tví.  775 610 464.
● Prodám byt 1+1, 37 

m2, 5. podlaží, č. 6.13, Svat. 
Čecha.  731 836 712.
● Koupím dům, parce-

lu, byt. Prosím nabídněte. 
Tel./SMS: 608 370 379.
● Koupím byt v Boh. 

 736 228 883.
● Pronajmu nový byt 1 

+ KK ve Skřečoni, 37 m2, 
ihned volný.  603 488 048.
● Pronajmu dlouhodo-

bě byt 2+1, 1. patro, v nízké 

zástavbě. Měsíční nájem včet-
ně všech služeb pro dvě osoby 
8.100 Kč.  602 527 305. 
● Pronajmu garáž, Mí-

rová u hřbitova, Bohumín, 
dlouhodobě od 1.4.2014. 
 731 035 209.
● PRONAJMU NEBYT. 

PROSTORY v Šunychlu. 
130 m2, např. jako sklad. 
S dobrým přístupem, možný 
vjezd dodávkou. Cena doho-
dou.  721 460 581. 

PRÁCE
Firma ČEMAT, s.r.o. 

Bohumín přijme na zkrá- 
cený úvazek pracovnici 
úklidu s místem bydliště 
v Bohumíně. Vhodné i pro 
důchodce, nebo ženy na ma-
teřské dovolené. Nástup dle 
dohody. E-mail:kozdonova@
cemat.cz  596 092 329, 
603 445 300.

RŮZNÉ
● Prodej medu z Jese-

níků a včelařských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve 
Skřečoni.  776 684 719.
● Prodám krůty vykrme-

né i na chov, po domluvě. 
 776 171 452.

SLUŽBY
● Hloubkové čištění ko-

berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz 
 724 088 643. 

Prodej palivového dřeva
špalky 30 cm  690,- Kč / 1prms
štípaný 850,- Kč / 1prms

špalky 1050,- Kč/ 1prms
štípaný 1100,- Kč/ 1prms

Prodej cca 8 kg pytlíků třísek za 39,- Kč/ks
Při objednávce nad 3 prm 

1 ks pytlíku třísek ZDARMA.
Doprava zajištěna AVIE – 200,- Kč

Smrk špalky 650,- Kč / 1prms 
(do vyprodání zásob)

S
M

R
K

B
U

K
A

K
C

E

725 987 422 



PRODEJ NOVÝCH 
DOMKŮ A BYTŮ

V Bohumíně u Aquacentra

více na: www.domkybohumin.cz

KONTAKT NA PRODEJCE:  775 475 229

BYDLETE VE SVÉM!!!
od 6500,- Kč

za měsíc

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy,  Bohumín 3. 
 728 597 581.
● Provádíme pokládku 

plovoucích podlah, PVC, 
koberců, samonivelační stěr-
ky.  604 265 861.

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

● Po dobu prodeje aktuálního čísla OKA jsou 
řádkové inzeráty současně zveřejněny na webu 
města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Bližší informace na 
www. sportcentrum-bohumin.cz

Všechny srdečně 

zveme!

V dubnu spinning V dubnu spinning 
za pajdu hodinkaza pajdu hodinka  

NÍZKÁ POŘIZOVACÍ CENA VÝBORNÁ 

DOSTUPNOST NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ

NENÁROČNÁ ÚDRŽBA
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� DŘINA
UPADAT

DO
SPÁNKU

JEMNÝ
NÁDECH

STROMO-
ŘADÍ � ANGLICKY

„PŘÍBĚH” LOUKY
SLOVEN-

SKY
„ODLIŠNÁ”

ZAPALO-
VAT � OZNAČENÍ

ČESKÝCH
LETADEL

CELA
(ZAST.)

DOMÁCKY
OLGA

ZNAČKA
JÍZDNÍCH

KOL
NEBO KARABÁČ

(NÁŘ.)

ZVĚTŠO-
VACÍ
SKLO

LEPKAVÁ
HMOTA OKOUT

HÝKAVEC
1000 KG

VĚNOVATI

ČÁSTI
NOHOU
STÁTNÍ

POKLADNA

ZAČÁTEK
TAJENKY

UMĚLECKÝ
TANEC

ZNAČKA
KILOTUNY

OSOBNÍ
ZÁJMENO

CIMRMANO-
VO JMÉNO
SROVNÁV.
PŘÍSLOVCE

SLOVEN.
„IRKA”

OPOJENÁ

BEDUÍN-
SKÝ

PLÁŠŤ
VČELÍN

ZÁHADA
OSOBNÍ

ZÁJMENO
SOLMIZ.
SLABIKA

VĚDĚT
UTŘÍT

OD VODY

SPLÁTKA
JISTINY
DLUHU
OPĚT

STARŠÍ
ZNAČKA

POČÍTAČŮ

SHARIFO-
VO JMÉNO

DŘÍV

ŠPATNOST
ČINIT

OTLOUCI PRAŠTIT
(DĚTSKY)

� SLOVEN-
SKY

„MOŘE”

PŘED-
LOŽKA

MONGOL.
PASTEVEC

SPISOVAT
PÍSMENO
ALFABETY

MODEL
FORDU

BICYKLY

SEVERSKÝ
PAROHÁČ
CITOSL.
PODIVU

ČÍNSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

MEDVĚDÍ
CITOSL.
ZDRHO-
VADLO

ŽACÍ
NÁSTROJ
HOPŮV
DRUH

BAŽE
ZEMNÍ
NÁSEP

OLYMPIJ-
SKÝ

REKORD
(ZKR.)

KONEC
TAJENKY
ZNAČKA
SODÍKU

ZPŮSOBIT
ZRANĚNÍ

BOTA-
NICKÝ
NÁZEV
OMANU

FRAN-
COUZSKÝ
HEREC A
REŽISÉR

FÁZE
VÝVOJE

BÝT
NEJISTÝ

SLITINA
Fe+Al

CICERONŮV VÝROK POMŮCKA: INULA, STORY.

Rekonstrukce 
sociálních zařízení 

Na přelomu roku pro-
běh l a  v  B o h u m í n s k é 
městské nemocnici kom-
plexní rekonstrukce a mo-

dernizace sociálních zařízení. Týkala se 
ošetřovatelského oddělení II. a oddělení 
sociálních lůžek v pavilonu C. Nové to-
alety byly stavebně upraveny pro větší 
komfort a soukromí klientů. Jsou bez-
bariérové, ve dveřích jsou umístěny ho-
telové zámky, jsou lépe dostupné také 
pro těžce se pohybující pacienty.

Celková cena rekonstrukce obou soci-
álních zařízení činila 317 tisíc.

Součástí modernizace ošetřovatelské-
ho oddělení II. je i vybudování velké 
koupelny, která je vzhledem ke skladbě 
klientely mnohem vhodnější a prostor-
nější. Dispozičně je řešena tak, aby 
respektovala soukromí všech pacientů. 

Dagmar GATTNAROVÁ

19. března jsme uspořádali výtvarnou dílničku pro maminky 
dětí bohumínské mateřské, základní a střední školy Slezské 

diakonie. Dílničku vedla učitelka Jana Račková ze Základní školy Aloise Jiráska v Dolní Lutyni. 
Předvedla nám, jak lze z mechové pryže vytvořit hezké a rozmanité jarní ozdůbky. Do výtvarné 
činnosti zapojila maminky, praktikantky Střední školy Bohumín a asistentky pedagoga. 
Touto cestou děkujeme paní učitelce za poutavou ukázku zručnosti a nápaditosti při práci 
s tímto výtvarným materiálem, stejně tak všem zúčastněným, kteří se do akce aktivně zapojili. 
Vytvořili hezké jarní dekorace, které budeme prezentovat na semináři v Silberbachu v Německu 
a na velikonočních výstavách. Text a foto: Maria GALUSZKOVÁ

Jarní výtvarná dílna

Řešení křížovky z minulého čísla: 
"Ta Nováková je hrozná hospodyně." "Proč?" 
"Protože ...když si k ní jdu něco půjčit, tak 

to nikdy nemá."
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 4. DO 20. DUBNA

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 5.4. v 8–16 hodin VELIKONOČNÍ JARMARK. 
Ukázky lidové tvorby, pletení pomlázek, dílnička, 
malování a zdobení vajíček a na 80 prodejců. Nám. 
T. G. Masaryka, foyer kina.

DIVADLO
 ● 6.4. v 16 hodin PRINCEZNY JSOU NA DRAKA. 

Činoherní pohádka s písničkami, hraje Docela velké 
divadlo Litvínov. Sál kina, 80 Kč.

 ● 7.4. v 19 hodin VČERA, DNES A ZÍTRA. Populární 
scénky Felixe Holzmanna v podání Davida Šíra 
a Miroslava Reila. Sál kina, 120 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 7.4. až 11.4. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
POHÁDKY S FERDOU MRAVENCEM. Čítárna 
s hernou. 

 ● VLASATÁ VAJÍČKA. Výtvarná dílna, výroba 
velikonoční ozdoby – výsadba řeřichy do vajíčka. 
7.4. až 11.4. ve 13–17 hodin (mimo středu) dětské 
oddělení knihovny; 8.4. a 11.4. ve 13–17 hodin 
knihovna Starý Bohumín. 

 ● 11.4. v 15 hodin DESKOVÉ HRY. Pro příznivce 
deskových her jsou připraveny Party Alias, Známe 
Česko, Tik Tak Bum a další.

 ● 14.4. až 18.4. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ. Výtvarná dílna – vajíčka, 
zajíci, pentle. V dětském oddělení a knihovně ve 
Skřečoni.

 ● 15.4. a 18.4. ve 13–17 hodin VELIKONOČNÍ 
DEKORACE. Výtvarná dílna – velikonoční zajíc. 
Knihovna Starý Bohumín.

 ● 17.4. v 9.30–12 a 13–17 hodin BOBEŠ V KNIHOV-
NĚ. Výtvarná dílna – usměvavé velikonoční slepičky.

 ● 18.4. v 15.30 hodin SOUBOJ V TIK TAK BUM. 
Soutěž o ceny v zábavné deskové hře.

 ● 17.4. ve 13–17 hodin PLETEME VELIKONOČNÍ 
POMLÁZKU. Výtvarná dílna.

BESEDY v přednáškové místnosti knihovny

 ● 8.4. v 17.30 hodin ZBAVTE SE NEPOŘÁDKU 
S FENG-SHUI. Přednáška Svatavy Tjokordové, 
konzultantky Feng Shui. 40 Kč.

 ● 18.4. v 17 hodin V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH 
DŽINGISCHÁNA Promítání cestopisných fi lmů Tima 
Copa. 50 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 5.4. v 10 a 16 hodin a 19.4. v 16 hodin DOBRO-
DRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA. 
Animovaný fi lm USA (Komedie / Dobrodružný), 2014, 
dabing, přístupný, 92 minut, 125 Kč, děti 100 Kč.

 ● 5.4. ve 14 hodin a 6.4. v 10 hodin VELKÁ OŘÍŠ-

KOVÁ LOUPEŽ. Animovaný fi lm USA, Kanada, Jižní 
Korea, (Pro děti) 2014, dabing, 86 minut, 90 Kč.

 ● 5.4. a 6.4. v 19 hodin BABOVŘESKY 2. Film Česko 
(Film Zdeňka Trošky), 2014, přístupný, 110 minut, 
80 Kč.

 ● 10.4. a 11.4. v 19 hodin POMPEJE. Film USA, 
Německo (Historický / Katastrofický), 2014, 3D, 
titulky, přístupný od 12 let, 102 minut, 140 Kč.

 ● 12.4. a 13.4. v 19 hodin CAPTAIN AMERICA: 
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA. Film USA (Akční / 
Komiks), 2014, 3D, dabing, přístupný, 128 minut, 
165 Kč, děti 130 Kč.

 ● 13.4. v 10 hodin RIO 2. Animovaný film USA 
(Rodinný / Pro děti), 2014, 3D,  přístupný, 101 
minut, 150 Kč, děti 130 Kč.

 ● 14.4. v 19 hodin NOE. Film USA, 2014 (Biblický / 
Drama), 3D, dabing, přístupný od 12 let, 134 minut, 
150 Kč.

 ● 16.4. a 17.4. v 16 hodin LEGO PŘÍBĚH. Animova-
ný film USA (Komedie / Akční), dabing, přístupný, 
100 minut, 60 Kč.

 ● 16.4. a 17.4. v 19 hodin 300: VZESTUP ŘÍŠE. 
Film USA (Historický / Válečný), 2014, 3D, titulky, 
přístupný od 15 let, 102 minut, 120 Kč.

 ● 18.4. v 16 hodin ZVONILKA A PIRÁTI. Animova-
ný fi lm USA (Pro děti / Dobrodružný), 2014, dabing, 
78 minut, 100 Kč.

 ● 18.4. v 19 hodin GRAVITACE. Film USA, Velká 
Británie (Thriller / Sci-fi ), 2013, 3D, titulky, přístup-
ný, 91 minut, 60 Kč.

 ● 19.4. a 20.4. v 19 hodin POJEDEME K MOŘI. 
Film Česko (Komedie / Pro děti), 2014, přístupný, 90 
minut, 130 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každé pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. 
Nenáročné cviky pro seniory a méně pohyblivé oso-
by, předcvičuje Anička Balcárková.

 ● 5.4. v 9 hodin MALOVÁNÍ PERNÍČKŮ. Dětská 
tvůrčí dílna, probíhá současně s velikonočním 
jarmarkem.

 ● 7.4. a 14.4. v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Nená-
ročné cviky pro seniory a méně pohyblivé osoby, 
předcvičuje Anička Balcárková.

 ● 7.4. v 18.30 hodin ŽIVOTNÍ CESTA JANA PAVLA 
II. Přednáška novobohumínského faráře Jacka 
Domańského.

OSTATNÍ

 ● 9.4. v 16.30 hodin POSÍLENÍ IMUNITY – FLAVO-
NOIDY. Přednáška o zdraví. Velka zasedací místnost 
na radnici, vstup zdarma.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 608 975 161

 ● 4.4. v 17 hodin ŽENY BENÁTSKÉ. Literární kavár-
na s Milenou Steinmasslovou, benátský karneval. 
Sokolovna Záblatí.

SPORT

 ● 5.4. ve 13 a 14.30 FK BOHUMÍN – TJ ČSAD HAVÍ-
ŘOV. Starší / mladší žáci KS sk. C. 

 ● 5.4. v 15.30 hodin FK ZÁBLATÍ – H. BLUDOVICE. 
Okresní přebor, skupina B, hřiště Záblatí.

 ● 6.4. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN – FC SLEZSKÉ 
HEŘMANICE. Muži A, krajský přebor.

 ● 12.4. v 16 hodin VIKTORIE BOHUMÍN –  FK 
ZÁBLATÍ. Okresní přebor, skupina B, hřiště Starý Bo-
humín.

 ● 13.4. v 10 hodin FK BOHUMÍN – SK STONAVA. 
Dorost, okresní přebor.

 ● 19.4. ve 13 a 14.30 FK BOHUMÍN – DEPOS 
HORNÍ SUCHÁ. Starší / mladší žáci KS sk. C.

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: BOSU v pondě-

lí v 19 hodin, úterý v 19.30 hodin, středu v 18 a 19 
hodin, neděli (začátečníci) v 19 hodin; PILATES 

v pondělí a ve čtvrtek v 18 hodin. Na BOSU nutná 
rezervace na   734 532 903.

 ● ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin 
velká tělocvična ZŠ Masarykova.

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 

ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku 604 999 

147. slunerc.webnode.cz

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvična. 
ZŠ Čs.armády.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz.

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 

v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti v pon-

dělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. Tělocvična 
ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až čtvrtek: 6 – 7.45 a 12 – 21 hodin
pátek:  12 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:  denně 9 – 19 hodin

Ve všední dny v dubnu jednotná cena 50 Kč bez 

omezení hrací doby.

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

Zimní sezóna skončila. Na stadionu probíhá pří-

prava povrchu pro letní sporty - badminton, 

tenis, stolní tenis, nohejbal a volejbal.

Od 27.4. letní sporty:  PO až PÁ: 14 – 22 hodin

  SO a NE: 10 – 22 hodin
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Příhody zvířecích kamarádů (5) Komiks Simony Strzondalové)

Věda není nuda, 
když to někdo umí
Přitáhnout mládež k vědě. To bylo cílem putovní výstavy »Svět vědy«, 
která v březnu zavítala do Bohumína. Návštěvníci se mohli s vynálezy 
a technologickými vychytávkami seznámit v prostorách DDM.

Výstavu, která cestuje po severní Mo-
ravě, připravila Vysoká škola báňská
–Technická univerzita Ostrava. Univer-
zita se také na většině prezentovaných 
výzkumů či vynálezů podílela. Napří-
klad pro »Hardyho«, dálkově ovládaného 
hasičského robota, jenž se umí díky 
nárazníku probourat i zdí, vyvinula 
řídicí systém.

Na výstavě byla k vidění i jedna z ba-
kalářských prací – chirurgický skřipec, 
který zacelí rány při operacích jater, 
nebo kov s »pamětí«. Ten si zafixuje 
svůj původní tvar, a i když ho někdo 
zdeformuje, zase se do něj vrátí.

Součástí výstavy byla i ochutnávka. 
Nekoštovalo se ale víno, nýbrž různé 
druhy podzemních vod. Česko má totiž 
v rámci Evropy jejich poměrně rozsáhlé 
zásoby. Na nejmenší návštěvníky zase 

čekaly logické hry a hlavolamy, 
případně expozice technických 
hračiček, ztvárněných dětmi 
během putování výstavy.  (erh)

  Spolu s výstavou 

putují po Moravsko-

slezském kraji také 

lektoři, kteří podají 

k exponátům pouta-

vý výklad.  Jsou to 

ve většině případů 

s t u d e n t i  V Š B –T U  

v Ostravě.

  M í s t o  s e  n a š l o 

i pro výstavku »vyná-

lezů«, které vyrobili 

malí návštěvníci.
Foto: Pavel Čempěl
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