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Bohumín opět spustil průzkum pocitu 

bezpečí. Ten poslední proběhl před tře-

mi lety a zapojilo se do něj téměř tisíc 

lidí. Na základě jeho výsledků v ulicích 

přibyli například asistenti prevence kri-

minality, nové kamery a radnice zavedla 

i nové protidrogové programy. Od té 

doby v Bohumíně razantně klesl počet 

trestných činů. 

„Pocit bezpečí je pro člověka jednou z podmí-
nek, aby byl někde ochoten žít a vychovávat 
děti. Proto se snažíme, aby lidé vnímali Bo-
humín jako bezpečné místo. V posledních 
letech se nám podařilo několik zásadních 
kroků. Po dlouhých bojích jsme konečně 
z Bohumína vytlačili všechny herny a poda-
řilo se prosadit bezhotovostní výkup kovů ve 
sběrnách. Posílili jsme městskou policii 
a nově se strážníky v ulicích působí i asistenti 
prevence kriminality, kteří docházejí do pro-
blematických míst. Rozšířili jsme kamerový 
systém a zároveň jsme zaměstnali jeho ope-
rátora, který ve špičkách sleduje záznamy ze 
třiadvaceti kamer,“ sdělil starosta Petr Vícha.

Město by tak mělo být bezpečnější. Cítí 
to tak i samotní Bohumíňáci? To má opět 
zjistit anonymní dotazník zaměřený na po-
cit bezpečí. Zájemci jej najdou na měst-
ském webu v sekci Radnice, kategorii 
Dotazníky. Vyplňovat jej lidé mohou až do 
konce dubna.

Před třemi lety se Bohumíňáci cítili nejvíce 
ohroženi kapesními krádežemi, vandalis-
mem, vloupáním a fyzickým napadením. 
Lokality, které dotázaní označili jako nej-
problémovější, korespondovaly s místy, 
kde se nacházejí soukromé ubytovny. 
Nejméně bezpečně se lidé před třemi lety 
cítili u vlakového nádraží, na pěší zóně 
a v oblasti drátoven. Na veřejných pro-
stranstvích označili za největší problém 
především ubytovny, drogy a sociálně 
slabší etnikum. 

„Strukturu ankety jsme neměnili. Chceme 
mít srovnání s předchozími výsledky. Předpo- 
kládáme, že opatření, která jsme na základě 
podnětů z průzkumu v průběhu tří let usku-
tečnili, by se v současném dotazníku měla 
projevit,“ doplnil Vícha.

Dotazník tvoří devatenáct jednodu-
chých otázek. Podle výsledků pak město 
hodlá podniknout další kroky pro zvýšení 
bezpečnosti. 

Lucie BALCAROVÁ

Devatenáct
otázek k pocitu 

bezpečí

Bohumínské mládí žije tancem. Uměleckým pohybovým disciplínám se věnují 
stovky nadšenců. Od tříletých capartů po už dospělé slečny i mladé muže. V zimě, 
zatímco se jejich vrstevníci prohánějí na lyžích, oni cedí pot v sálech a tělocvičnách. 
Učí se, zkoušejí a pilují nové choreografi e. A nyní nastal čas, aby je předvedli také 
divákům. Jeviště bohumínského kina proto v první půli března patřilo právě tanci. 
Choreografi e pro novou sezonu představily soubory Kates i Radost & Impuls.

Kates ve svých počátcích pořádal velké jarní 
koncerty pro domácí publikum po »pětilet-
kách«. Zájem o ně ale stále rostl, a tak je soubor 
začal posledních pět roků organizovat každo-
ročně. Letos absolvovali tanečníci během dvou 
dnů 1. a 3. března pětici představení. Většinou 
pro školy a jedno také pro veřejnost. „Zejména 
při školních koncertech byla atmosféra fantas-
tická. Děti v sále své spolužáky povzbuzovaly 
a tanečníci si to náležitě užívali,“ potvrdil mo-
derátor všech vystoupení Jaroslav Kalous 
z domu dětí a mládeže. Prozradil, že 
tanečníci standardně trénují dva-
krát týdně, ovšem před koncerty 
chodili pilovat i o víkendech. 
Na sto dvacet Katesáků pak 
na pódiu vystřihlo osmnáct 
tanců, od ryze dětsky rozver-
ných až po seriózní modernu. 
„Byl to jeden z nejvydařeněj-

ších koncertů. A příští rok, u příle-
žitosti třicátého výročí souboru, se 
jej ještě pokusíme trumfnout,“ 
dodal Kalous s tím, že se soubor 
podařilo doplnit o několik nových 
mladých trenérů, takže se Kates 

o svou budoucnost nemusí bát.
Zatímco Kates působí na bohumín-

ské scéně devětadvacet let, ostřílenější 
Radost & Impuls, držitel mnoha titulů 

mistrů republiky, Evropy i světa, vstoupil už do 
své šestatřicáté sezony. Pod názvem »Fantom 
v Bohumíně« uspořádal sérii odpoledních i ve-
černích vystoupení 10. a 11. března. Nádherné 
kostýmy a skvělé provedení vyšperkovaly pět-
advacet nových choreografi í. A na jevišti bylo 
tentokrát opravdu našlapáno. Soubor R & I se 
rozšířil o třicet nových členů, takže se v disci-
plínách show, jazz a moderna představilo na sto 
čtyřicet tanečníků. (tch)
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Radnice vstřícné k seniorům
Internetový portál pro aktivní důchodce »i60« vyhlásil publicistickou soutěž. Registrovaní 
uživatelé mohli volnou formou zpracovat příspěvek na téma »Radnice vstřícné k seniorům«. 
Do soutěže se přihlásila také předsedkyně Senior klubu Bohumín Hana Práglová. Zvolila 
si žánr rozhovoru a korespondenčně vyzpovídala prvního muže města, starostu Petra 
Víchu. Její příspěvek následně zveřejnil nejen pořádající internetový portál, ale převzal 
jej také prestižní zpravodajský server. Celý rozhovor je k dispozici na  www.i60.cz, v sekci 
Rubriky, kategorii Rozhovory. Ve zkrácené podobě jej přinášíme také čtenářům Oka.

Hana Práglová 
zpovídá Petra Víchu

V Bohumíně spokojeně 

bydlím už sedm desítek let. 

Domníváte se, že tady jsou 

spokojení i další občané 

seniorského věku?

Usilujeme o to, aby byli v Bo-
humíně spokojení všichni. Pod-
porujeme mládež, školy, snažíme 
se nabízet lidem pestré volnoča-
sové aktivity a kvalitní bydlení. 
Senioři jsou významnou skupinou 
obyvatel, a proto chceme, aby ve 
městě byli spokojení i oni.

Kolik dříve narozených 

v Bohumíně žije?

Bohumín má aktuálně 21 375 
obyvatel. Starších 60 let je 5 309, 
starších 65 let je 4 047.

Věnují se ve městě seniorům 

nějaké organizace či spolky?

K těm největším a nejaktivněj-
ším se řadí klub seniorů, který 
má asi 450 členů. Dále je to svaz 
tělesně postižených nebo spolek 
Pro-fit 12. V Bohumíně jsou 
dostupné i sociální služby, které 
seniorům poskytuje Centrum 
sociálních služeb Bohumín, a pů-

sobí zde také několik domovů –  
městská Cesmína, krajský Domov 
Jistoty nebo Dům pokojného 
stáří sv. Františka, provozovaný 
zdejší charitou. 

Co pro spokojenost seniorů 

dělá radnice?

Městem křižuje už šestým 
rokem senior taxi, které vozí 
obyvatele nad 65 let za dotova-

nou cenu. Senioři mohou využít 
zlevněné vstupné do městských 
sportovišť i na vybraná fi lmová 
představení. Město hradí klubu 
seniorů autobus na zájezdy, orga-
nizuje pro tuto cílovou skupinu 
sportovně-společenské hry, dny 
zdraví a pro imobilní autobusové 
exkurze napříč Bohumínem. Ve 
městě přibyly lavičkostezky, kde 
si lze při chůzi odpočinout. 
V Hobbyparku i Rafinérském 
lesíku máme venkovní fitness, 
hradíme i pronájem tělocvičny 
pro hromadná cvičení pořádaná 
klubem seniorů. Dotujeme uni-
verzitu třetího věku a prostřed-
nictvím městské policie bezplat-
ně montujeme bezpečnostní 
řetízky na dveře bytů. 

Jak je to ve městě 

s bezbariérovostí?

V městských veřejných budo-
vách jsou bezbariérové vstupy 
a výtahy samozřejmostí, stejně 
jako v našich zařízeních, která 
slouží převážně seniorům. Teď 
uvažujeme o možnosti vybudo-
vat výtahy i v nižších domech 
s převážně staršími obyvateli. 
Také chceme zvyšovat počet bez-
bariérových bytů například úpra-
vami sociálních zařízení.

Máte pro dříve narozené 

Bohumíňáky nějaký vzkaz?

Rád bych poděkoval všem 
dobrovolníkům, mnohdy z řad 
seniorů, kteří navštěvují své 
opuštěné vrstevníky v domovech 
důchodců a tráví s nimi volný 
čas, a to čtením, vyprávěním 
nebo procházkami.

(red)

Znáte své zastupitele?
Čtyřleté volební období fi nišuje, na podzim se budou 
konat nové komunální volby. V krátkých vstupech nyní 
postupně stávající členy městského zastupitelstva 
přiblížíme. V abecedním pořadí.

 Aleš Drobek je ekonom a pu-
blicista. Po studiích nějakou 
dobu pobýval ve světě. Znalost 
angličtiny využívá při překládání 
a tlumočení. Ačkoliv ho momen-
tálně ekonomie neživí,  fi nanční 
trhy a ekonomická historie ho 
stále baví. Členem zastupitelstva 
za ČSSD je od roku 2010 a druhé 
volební období také zasedá 
v městské radě. Je předsedou ma-
jetkové komise a dříve byl členem 

finančního výboru. Volný čas 
nejraději tráví sportem.
Roman Honysz se řadí ke zkuše-
ným komunálním politikům, 
členem městského zastupitelstva 
za ČSSD byl zvolen už počtvrté, 
dlouhá léta působil jako radní. 
Přes čtyřicet let pracoval v míst-
ních železárnách, nyní dohlíží na 
kvalitu prací při opravách měst-
ského domovního fondu. Je před- 
sedou bytové komise a členem 
kontrolního a fi nančního výbo-
ru. Stále zůstává věrný fotbalu, 
i když nyní v pasivní roli diváka.

Oko: Myslíte si, že rozhodnutí 

neprodávat masivně městské 

byty bylo správné? 

Jaký směr byste v tomto 

ohledu doporučil novému 

zastupitelstvu, které vzejde 

z podzimních voleb.

Aleš Drobek: Bylo to určitě jed-
no z nejsprávnějších rozhodnutí, 
jaké kdy bohumínští zastupitelé 

učinil i .  Město dlouhodobě 
vlastní přes čtyři tisíce bytů, 
což sice znamená spoustu práce 
s údržbou, administrativou a po-
dobně, na druhé straně však mů-
žeme nabízet občanům levnější 
bydlení než soukromí vlastníci. 
Město však na rozdíl od soukro-
mých fi rem nemusí vytvářet zisk, 
a proto může vracet vybrané ná-
jemné zpátky do bytového fondu. 
V posledních letech jsme si tak 
mohli dovolit několik náklad-
ných investic, například hromad-
nou výměnu oken u všech bytů 
nebo zateplení všech věžových 
i nevěžových domů. Jako občan 
Bohumína bych si přál, aby si 
i budoucí zastupitelstva střežila 
městské byty jako oko v hlavě 

MINIROZHOVOR

Hana Práglová na podzimním slavnostním setkání pořádaném Krajskou radou 
seniorů. Senior klub Bohumín zde obdržel cenu pro nejaktivnější spolek v kraji.  

a starala se o ně stejně dobře jako 
dosud.

 Roman Honysz: Rozhodnutí 
neprodávat byty bylo správné. 
I když má město v majetku velký 
počet domů a bytů, věnuje této 
problematice mimořádnou po-
zornost. Úpravou domů získalo 
město na barevnosti, opravou 
bytů se snaží zkvalitnit bydlení. 
Revitalizací ploch kolem byto-
vých domů, výsadbou zeleně se 
stává Bohumín dobrou lokalitou 
k bydlení. Jen pro zajímavost. 
V loňském roce proběhlo 378 li-
citací městských bytů a z toho 55 
bytů vylicitovali lidé z blízkého 
i dalekého okolí (například z Os-
travy, Olomouce, Krnova, Prahy 
a podobně). Co tyto nové nájem-
ce do Bohumína přivedlo? Ro-
dinné vazby, péče o bytový fond, 
dopravní dostupnost, kulturní 
a společenské vyžití.
Jsem přesvědčen, že i nové zastu-
pitelstvo, které vzejde z podzim-
ních komunálních voleb, naváže 
na práci stávajícího vedení radni-
ce a najde nová doporučení, jak 
stávající bytový fond dále vylep-
šovat. (red)
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Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Bo-
humíně vyhlašuje výběrové řízení 
na místo referenta právního a živ-
nostenského odboru, úsek pře-
stupků. Jde o pracovní poměr na 
dobu neurčitou. Termín dodání 
přihlášek je do 5. dubna. Bližší 
informace, zejména požadavky 
na vzdělání, na stránkách www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce, nebo ve vývěskách. 
Nabízíme zajímavou práci u stabil-
ního zaměstnavatele. Staňte se 
členem týmu naší radnice.

Cestování dětí 
do zahraničí

V minulosti stačilo pro cestu 

s dítětem do zahraničí nechat si 

potomka zapsat do vlastního ces-

tovního dokladu. Nyní však musí 

mít i čerstvě narozená miminka 

doklad vlastní. Na rodičích je, zda 

pro ně zvolí občanský průkaz nebo 

cestovní pas. 

Od roku 2012 mohou občanský 
průkaz vlastnit i děti do patnácti let. 
Použít jej mohou pro cestování stejně 
jako dospělí. Dítě na něj může vyjet 
do zemí Evropské unie a Schengen-
ského prostoru, ale na základě mezi-
národní smlouvy i do dalších států – 
Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercego- 
viny, Albánie, Makedonie a Gruzie. 
Občanku, ale pouze se strojově čitel-
nými údaji, akceptuje také Moldávie.

Pořízení občanského průkazu pro 
dítě do patnácti let stojí 50 korun 
a zákonná lhůta pro jeho vydání je 30 
dnů. Doklad platí pět let s podmín-
kou, že dítě výrazně nezmění podo-
bu. Pokud rodiče zvolí pro nezletilé 
potomky před výjezdem do zahraničí 
cestovní pas, zaplatí za něj 100 korun. 
Lhůta pro jeho vydání je opět 30 dnů 
a stejná je i pětiletá platnost.

Využijte jarních dnů a přijďte si vy-
řídit doklady pro děti včas. Vyhnete se 
tím čekání ve frontách v době sezony. 

Petra LENORTOVÁ, 
právní a živnostenský odbor

Pochlub se 
unikátními záběry
Zpravodajská kamera nemůže být na 
každém místě, zato téměř každý má 
dnes po ruce kameru v mobilu. Každý 
se tak může stát reportérem, konkrétně 
v Bohumíně »B reportérem«. Tak se 
totiž jmenuje nový formát, který uvádí 
do života TV Marko pro Televizní in-
formační kanál. Lidé tak budou moci 
natáčet krátká videa z dění v okolí 
a ukázat průběh akce svýma očima.
Videa v celkové délce do dvou minut 
je možné zasílat prostřednictvím on-
line úschovny dat (například www.
uschovna.cz, www.leteckaposta.cz 
a další) na e-mail tik@mubo.cz. Nej-
lepší videa bohumínský TIK odvysílá 
ve Zpravodajství a v samostatném 
pořadu »B reportér«. Všechny autory 
videí pak zařadí do slosování o zají-
mavé ceny.  (red)

Vzhled, využití i vnitřní 
uspořádání už cihlová 
stavba na rohu Masarykovy 
a Štefánikovy ulice změnila 
několikrát. Původně 
klasický bytový dům 
z roku 1907, pak dlouhá 
léta učiliště. Nyní začala 
jeho další proměna. 
Zázemí tady po kompletní 
přestavbě najde Centrum 
sociálních služeb Bohumín, 
které nyní působí ve třech 
různých budovách.

Práce začaly odstraňováním 
omítek a bouráním příček, se 
kterými nové uspořádání nepo-
čítá. Stavbaři udělali také sondy 
do podlah a stropů. V jejich pří-
padě narazili na jeden opravdový 
unikát. Strop z cihel, které mají 
ozuby a jsou do sebe zaklesnuté. 
„Dalo by se říct, že jde o předchůd- 
ce hurdisek. Zatím jsem se s tím 
setkal jen v odborné literatuře, 
v praxi jsem to viděl poprvé,“ po-
tvrdil radniční architekt Jan 
Hock. Pro odborníky se stal obje-
vený strop atrakcí, všichni se na 
něj chodili dívat. Dále pracovní-
ci pod omítkami našli zazděná 
okna nebo stopy po zdech pokojů 
z dob původního obytného 
domu, ale s tím se dalo počítat.

Po bouracích pracích 
přijde na řadu vyzdí-
vání nových příček 
a instalace rozvodů. 
V objektu přibude také 
výtah. Projekt počítá 
s tím, že v přízemí 
vzniknou šatny, kan-
celáře nebo technické 
zázemí. V prvním pa-
tře budou chráněné 

 Objekt ve slohu slezské neogotiky byl kdysi součástí jednotného stylu ulice, 
stejně jako sousední fara, kostel a radniční, původně školský komplex.  Typické 
červené cihly ale domu číslo 365 zůstaly jen z uliční strany. Ostatní jsou od 
přestavby na učiliště omítnuté.

V interiéru se od března 
pracuje. Omítky, staré 
rozvody a nepotřebné 
příčky musí pryč. 

tvůrčí dílny a ve druhém 
herna, společenská míst-
nost či rehabilitace.

Zvenčí nebude změn 
tolik jako v interiéru. Čel-
ní cihlovou fasádu čeká 
očista a výměna oken. 
Ostatní strany, které už 
jsou od přestavby na uči-
liště omítnuté, se budou 
zateplovat. V zadní části 
zmizí necitlivě přistavěné 
šatny a úprav se dočká te-
rasa nad nimi. Střecha pak 
samozřejmě dostane no-
vou krytinu.
Objekt získalo město před 

třemi lety bezúplatným převo-
dem od kraje. S podmínkou, že 
jej Bohumín minimálně deset let 
nebude využívat komerčně. Tu 
nový účel využití pro sociální 
služby naplňuje. Kompletní pře-
stavba má trvat rok a vyžádá si 
34 milionů. Devadesát procent 
způsobilých výdajů pomůže 
městu uhradit dotace z Evrop-
ského fondu pro regionální roz-
voj a ze státního rozpočtu.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Sociální služby budou pod jednou 
střechou
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ●  Byt 0+1, ul. Nádražní 718, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Cihlová zástavba 
naproti tržišti, plastová okna, na-
pojeno na centrální vytápění, 
v blízkosti vlakové a autobusové 
nádraží, Penny market. Plocha 
pro výpočet nájemného 31,84 m2, 
celková plocha bytu 32,78 m2. 
Prohlídka 26.3. v 15.30–15.45 ho-
din a 27.3. v 8.30–8.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 28.3. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkos-
ti školy, školky, zdravotního a ná-
kupního střediska. Součástí bytu 
je balkon. Možnost parkování u 
domu. V bytě je nová koupelna se 
sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 39,44 m2, cel-
ková plocha bytu 41,09 m2. Pro-
hlídka 26.3. v 15.00–15.15 hodin 
a 27.3. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 28.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 525, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům ve Skřečoni, byt po 
celkové rekonstrukci s ústředním 
vytápěním, možnost parkování 
před domem. Plocha pro výpočet 
nájemného 63,61 m2, celková plo-
cha bytu 66,37 m2. Prohlídka 26.3. 
ve 14.30–14.45 hodin a 27.3. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba s plas-
tovými okny se nachází naproti 
tržišti. V blízkosti domu je vlako-
vé a autobusové nádraží, Penny 
market. Dům je napojen na cent-

rální zásobování teplem. Plocha 
pro výpočet nájemného 31,94 m2, 
celková plocha bytu 32,98 m2. 
Prohlídka 26.3. v 15.30–15.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 28.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 20, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-
ky a supermarketu. Možnost par-
kování u domu, zděné bytové já-
dro, sprchový kout. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,68 m2, 
celková plocha bytu 29,65 m2. 
Prohlídka 4.4. v 14.30–14.45 ho-
din a 5.4. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 9.4. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, tř. Dr. E. Beneše 98, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola a školka. Byt s ústředním 
topením. V bytě byla provedena 
generální oprava elektroinstalace, 
byly vyměněny bytové dveře 
a podlahové krytiny. Plocha pro 
výpočet nájemného 29,01 m2, cel-
ková plocha bytu 29,01 m2. Pro-
hlídka 4.4. v 15.00–15.15 hodin 
a 5.4. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 9.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 9, I. kategorie, 3. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola a školka. Byt s ústředním 
topením. V bytě byla provedena 
generální oprava elektroinstalace. 
Byt s balkonem a novými podla-
hovými krytinami. Plocha pro 
výpočet nájemného 99,57 m2, cel-

ková plocha bytu 102,77 m2. Pro-
hlídka 4.4. v 15.15–15.30 hodin 
a 5.4. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 9.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Nově zateplený dům 
v centru města v nízké zástavbě. 
V blízkosti se nacházejí školy, 
školky a supermarket. Byt s bal-
konem je po rekonstrukci (nové 
elektro rozvody, bytové a vstupní 
dveře). V bytě je nová koupelna 
s vanou. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,05 m2, celková plocha 
bytu 56,05 m2. Prohlídka 3.4. 
v 9.00–9.15 hodin a 4.4. v 15.30
–15.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 9.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 60, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům, plastová okna, balkon, par-
koviště. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,61 m2, celková plo-
cha bytu 69,93 m2. Prohlídka 3.4. 
v 8.30–8.45 hodin a 4.4. ve 14.45
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 9.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 100, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v centru 
města, v blízkosti domu jsou au-
tobusové zastávky, vlakové nádra-
ží a kino. Byt s plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
69,00 m2, celková plocha bytu 
69,00 m2. Prohlídka 3.4. v 9.15
–9.30 hodin a 4.4. v 15.45–16.00 
hodin. Licitace bytu se koná 11.4. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 16, I. kategorie, 
4. nadzemní podlaží. Věžový za-
teplený dům v centru města. 
V blízkosti domu jsou nákupní 

možnosti, škola a školka. Byt 
s balkonem a ústředním topením. 
V bytě byla provedena rekon-
strukce koupelny a WC, vyměně-
né podlahové krytiny a pokojové 
dveře. Plocha pro výpočet nájem-
ného 66,97 m2, celková plocha 
bytu 68,64 m2. Prohlídka 9.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 10.4. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 71, I. kategorie, 
13. nadzemní podlaží. Věžový za-
teplený dům v centru města. 
V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, škola a školka. Byt 
s balkonem a ústředním topením. 
V bytě byla provedena rekon-
strukce koupelny a WC, vyměně-
né podlahové krytiny a pokojové 
dveře. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,80 m2. Prohlídka 9.4. 
v 15.15–15.30 hodin a 10.4. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 50, I. kategorie, 13. nadzem-
ní podlaží. Zateplený dům v blíz-
kosti školy, školky, zdravotního 
střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem. V kuchyni kuchyňská 
linka s kombinovaným sporákem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
63,45 m2, celková plocha bytu 
64,45 m2. Prohlídka 9.4. v 15.30
–15.45 hodin a 10.4. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 11.4. 
v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Náměstí Svobody 7, Starý Bohumín 

Plocha 48,26 m2, cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok.
Bývalá pobočka České pošty na náměstí ve Starém 
Bohumíně. Lukrativní prostor s výklady na ná-
městí ve Starém Bohumíně. Bezbariérový přístup, 
výborná dopravní dostupnost. Možnost parkování 
přímo u domu.
Nádražní 465, Nový Bohumín 
Plocha 98,46 m2, cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok.
Část bývalé prodejny potravin Trio u městské trž-

Městské nebytové prostory k pronájmu

nice. Lukrativní prostor s výklady v centru města. 
Zásobování z rampy ze dvora - výborná dopravní 
dostupnost. Lokalita s vysokým pohybem obyvatel.

Zájemci mohou kontaktovat majetkový odbor 
v budově »B« městského úřadu, kancelář B107 
v přízemí,  596 092 212, e-mail: sobaniec.marek@ 
mubo.cz.  (sob)

Úřad osloví 
vlastníky koncesí

Další změna živnostenského zákona 
s sebou přinesla rozšíření údajů zapiso-
vaných do živnostenského rejstříku. 
Nově se tak zaznamenávají i podmínky 
provozování u některých koncesova-
ných živností. 

V souvislosti s touto změnou je nutné 
provést opravy podmínek a zapsat je 
tak, jak jsou uvedeny v současném znění 
zákona. Proto budou příslušné živnos-
tenské úřady některé vlastníky koncesí 
v této věci písemně kontaktovat. Týká se 
to především oblasti provozování bez-
pečnostních agentur a soukromých 
detektivů, zabezpečovacích systémů 
a alarmů, nakládání se zbraněmi a stře-
livem či bezpečnostního materiálu.

Žádáme všechny podnikatele, kte-
rých se tato změna dotkne, o vzájemnou 
spolupráci a shovívavost.
Aneta FERFECKÁ, živnostenský úřad
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Řidiči v Záblatí narazí na semafory
V půli dubna se rozběhne stavba zcela nového chodníku na Záblatském kopci. Vinout se 
bude po serpentinách od restaurace Partyzán až k základní škole. Aby se mohli stavbaři 
pustit do práce, muselo jít v předstihu k zemi několik stromů, které kolidovaly s trasou 
chodníku.

V půlce kopce se 13. března 
kácela vzrostlá lípa a jasan, ná-
sledně u školy asi patnáct bříz. 
Jako náhradu za ty poražené 
město vysadí téměř třicet stromů 
v rozšířené části Rafinérského 
lesíku.

S a m o t n á  s t av b a 
chodníku, pod kterým 
předtím proběhne ještě 
rekonstrukce nevyho-
vující kanalizace, bude 
časově rozdělena do 
tří etap. Začínat se 
bude odspodu, u re-
staurace Partyzán. 
Řidiči se musí při-
pravit na to, že si prá-
ce vyžádají omezení 
dopravy a kyvadlový 
provoz se semafory.

V záblatských serpentinách 
dosud chodník nebyl a místní po 
něm dlouho volali. Pěší, včetně 

školních dětí, museli používat 
krajnici, což je vzhledem k ost-
rým zatáčkám a úzké vozovce 

poměrně nebezpečné. „Jsme proto 
rádi, že se nám podařilo získat od 
Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, která vlastní pozemky pod 
budoucím chodníkem, souhlas 
s výstavbou. Po jeho vybudování 
pak kraj tyto pozemky bezúplatně 
převede na naše město,“ sdělil 
místostarosta Bohumína Lumír 
Macura. 

(tch, balu)

Stavbě chodníku na 
Záblatském kopci mu-
sely ustoupit i vzrostlé 
stromy, kácely se v půl-
ce března. 

Foto: Pavel Čempěl
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V zimě stihnout co se dá, v létě se 
práce ani netknout. Projekt »Gliňočské 
tůně« se musí kvůli ochraně vzácných 
živočichů řídit jasnými pravidly. První 
fázi prací tak musela fi rma stihnout 
do konce období vegetačního klidu. 
Pokácela asi stovku neperspektivních 
stromů a z jejich kmenů vyráběla 
úkryty a zimoviště pro plazy a brouky.

Živočichové najdou útočiště v tůních i kládách

„Dřevo z pokácených stromů se nikam neod-
váželo, zůstalo v Gliňoči. Dokud měla fi rma 
v lese techniku, stavěla z klád broukoviště, pla-
zoviště nebo hadníky,“ ozřejmila Iva Crhová 
z městského odboru životního prostředí 
a služeb. Doplnila, že nyní je třeba v přírodní 
lokalitě ve Skřečoni práce na půl roku přeru-
šit. Kvůli živočichům a jejich reprodukčnímu 
cyklu. Na podzim se pracovníci a stroje na 
místo zase vrátí. „Ze dvou stávajících tůní 
odtěží sedimenty a vyčistí je. Zároveň vytvoří 
čtyři tůně nové o rozloze 2 200 metrů čtvereč-
ních,“ pokračovala Crhová. 

Nové vodní plochy budou průtočné se 
schopností zadržet při větších deštích až tisíc 
kubíků vody. „Projekt Gliňočské tůně má tři 
hlavní cíle. Při přívalových deštích by lokalita 
měla zadržet větší množství vody. Zároveň 
v areálu vzniknou vhodnější podmínky pro 
chráněné živočichy. A nakonec bude sloužit 
i lidem k procházkám a pozorování zvířat,“ 
uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura. 
Část, která myslí na návštěvníky, zahrnuje 
drobný mobiliář z přírodních materiálů. 
U jednoho z větších rybníků vyroste dřevěný 
altán, dále to budou odpočívadla, stojany pro 
kola, informační tabule. 

Dvou stávajících větších vodních ploch, 
které vznikly těžbou hlíny pro bývalou místní 
cihelnu, se úpravy nedotknou. Dokončení 
všech prací by mělo skončit do března příštího 
roku. Projekt Gliňočské tůně si vyžádá dva mili-
ony, přičemž 1,1 milionu pokryje dotace. (tch)

Pily se počátkem března zakously ve skřečoňském Gliňoči do zhruba stovky stromů. Dřevní hmota z nich 
zůstala na místě a poslouží jako útočiště a hnízdiště hmyzu a obojživelníkům.  Foto: Pavel Čempěl
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Termíny 
blokového čištění
 Pondělí 26. března

Kostelní;
Žižkova;
Nádražní (od pošty po nadjezd);
Dr. E. Beneše (naproti drogerii 
Rossmann);
9. května (od Police ČR 
po kruhový objezd).
 Úterý 3. dubna

Masarykova (od radnice po 
křižovatku s Čáslavskou);
Čáslavská (od křižovatky 
s Masarykovou po úřad práce);
Poděbradova;
Štefánikova (parkovací pruhy 
za cyklostezkou). 
 Pondělí 9. dubna

Čs. armády (od pivního baru 
po parkoviště Osvěta);
Čs. armády (od hasičů k pivnímu 
baru);
Okružní (od pivního baru 
k Fit školce);
Dr. E. Beneše (naproti ZŠ).
 Pondělí 16. dubna

Studentská (od J. Palacha 
po křižovatku s Masarykovou);
Čáslavská (od cyklo Apollo 
po křižovatku s Čs. armády).
 Pondělí 23. dubna

Nerudova (od MŠ po hřbitov 
– obě strany včetně parkoviště);
Poděbradova (parkoviště, kolmé 
stání za komplexem Centrum).
 Pondělí 30. dubna

Čáslavská (od křižovatky s Čs. armá-
dy po křižovatku s Masarykovou);
Husova.
 Pondělí 7. května

Seifertova (od Masarykovy 
po J. Palacha); 
Smetanova (od Husovy 
po J. Palacha). 
 Pondělí 14. května

Vrchlického (od Štefánikovy 
po Studentskou); 
Fügnerova; 
Tyršova (od Studentské 
po Seifertovu).  (red)

Čištění ulic – sledovat 
značky a přeparkovat
Letošní zima nebyla na sníh nijak bohatá. Zatím, ještě 
může překvapit. A tak ani cestáři nemuseli udržovat 
silnice tunami posypového materiálu. Ovšem prach, špína 
a nezřídka i odpadky se během zimy na komunikacích 
usadily tak jako tak. A protože jaro je časem gruntování, 
roztočily kropicí vozy své kartáče a vyrazily do terénu. 

Jednou z fází odstraňování ne-
čistot je i takzvané blokové čištění. 
Týká se vybraných úseků komu-
nikací, na nichž standardně par-
kují auta. Proto je nutné s před-
stihem upozornit motoristy, aby 
v určenou dobu v ulici nestáli. 
Týden před akcí se v místě objeví 
dopravní značky, které motoristy 
na plánovanou očistu upozorní. 
Čistění v určitém bloku probíhá 

pouze jeden den, respektive kro-
picí vůz projede místem v řádu 
desítek minut, takže by pro šoféry 
neměl být problém zaparkovat 
svůj vůz na chvíli jinde. Ale zku-
šenosti z minulých let hovoří 
jinak. Po vypršení termínu k pře-
parkování proto lokalitu ještě 
zkontrolují strážníci a pokusí se 
zapomnětlivé řidiče kontaktovat.

 (tch)

Velký úklid v ulicích i u popelnic
Pracovníci s košťaty 
a čisticí vozy v ulicích, 
přípravy na odvoz biood-
padu. Tak vypadá příchod 
jara z pohledu BM servisu. 
Jarní úklid se rozjíždí na 
plné obrátky. Očista města 
po zimě potrvá až do 
poloviny května.

S údržbou začal BM servis zprvu 
ručně, do ulic vyslal veřejně pro-
spěšné pracovníky. Jakmile se 
v první půli března oteplilo, 
v předstihu vyrazil také zametací 
vůz, aby projel frekventovaná 
místa v centru a odstranil největší 
nánosy nečistot. V těchto dnech 
už se strojní čištění rozjíždí napl-
no, stejně jako pojízdný vysavač 
psích exkrementů.

Nejhorší situace je po zimě 
u kontejnerů. Hromadí se u nich 
odpad, který nepatří do popelnic, 
ale do sběrného dvora. „Někteří 
neukáznění lidé si zvykli na to, že 
u popelnic odloží velkoobjemový 
odpad a my to nakonec uklidíme. 

Je to boj s větrnými mlýny. Máme 
vytipované lokality, na které se 
zaměřujeme a snažíme se je řešit,“ 
konstatoval ředitel BM servisu 
Marek Pieklo s tím, že kromě po-
pelářů tak musí do postižených 

míst vyrazit i speciální vůz a ob-
jemný odpad odstranit.  

Na boj s černými skládkami 
u popelnic se letos opět zaměří 
strážníci a asistenti prevence kri-
minality. „Po zimě si více všímá-
me kontejnerových stání, kde se 
lidé často zbavují nepotřebných 
věcí, místo aby je odvezli do sběr-
ného dvora. Většinou jsme schopni 
majitele vyhozených předmětů vy-
stopovat a za založení černé skládky 
je nemine pokuta,“ uvedl šéf bohu-
mínských strážníků Karel Vach. 
Dodal, že loni strážníci poku-
tovali přes čtyřicet zakladatelů 
černých skládek a letos už lapili 
dalších sedm hříšníků.

Po zimní pauze odstartuje také 
svoz bioodpoadu. Vývozy hně-
dých nádob budou probíhat od 5. 
dubna do 31. listopadu. Dohro-
mady je v plánu osmnáct svozů 
ve čtrnáctidenním intervalu. 
Svozy se uskuteční vždy v sudých 
týdnech, ve čtvrtek ve Starém 
Bohumíně, Novém Bohumíně, 
Šunychlu, Pudlově a Vrbici, v pátek 
ve Skřečoni, Nové Vsi a Záblatí.  

Lucie BALCAROVÁ

Čáslavská ulice poblíž Orcusu. Černá skládka nebo si někdo zařídil letní byt?

Místo častých problémů se smetím, Poděbradova ulice za komplexem Centrum.

AKTUÁLNĚ

Dětská kauza v hledáčku policie
Bohumínští policisté prověřovali v uplynulých dnech 
závažné oznámení. Poblíž základní školy v Rychvaldu 
měly 26. února dvě neznámé ženy lákat malého školáka 
do auta. Policie případu věnovala maximální pozornost 
a nakonec přišla s rozuzlením, že se podezření naštěstí 
nepotvrdilo. Ale potvrdilo se, že dětská fantazie je bezbřehá.

„Oznámením, která se týkají 
dětí, policie věnuje maximální po-
zornost. Každé podezření bereme 
velmi vážně,“ sdělila mluvčí kar-
vinské policie Zlatuše Viačková. 
Vážně tyto případy pochopitelně 
vnímá i veřejnost. Škola proto 
okamžitě upozornila děti i rodiče, 
ti pak informaci dále šířili na so-
ciálních sítích. „Policisté vyslechli 
žáky, jejich rodiče i učitele. Záro-
veň prověřili přístupné kamerové 
záběry. V následujících dnech, po 
medializace události, museli řešit 

další oznámení možného lákání 
dětí. Opět s maximální pozorností 
informace prověřili,“ dodala Viač-
ková s tím, že výsledek je možná 
překvapivý, ale odpovídající věku 
oznamovatelů. „Po několika hodi-
nách se dítě přiznalo, že se mu 
o lákání cizími osobami do auta 
jen zdálo. Fantazie dětí je nesmírná. 
Někdy na sebe dítě jen chce upoutat 
pozornost,“ uklidňovala rodiče i ve- 
řejnost policistka Viačková.  (tch)

STALO SE
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Zelená bariéra u rušných komunikací
První várku stromů vysadili zahradníci v březnu v blízkosti dálnice a Slezské ulice ve 
Starém Bohumíně. Ve fi nále jich na třech místech přibude celkem 164. Společně s další 
pětistovkou keřů budou tvořit hlukovou a prachovou bariéru, která odcloní rodinnou 
zástavbu od rušných komunikací.

Projekt počítá s výsadbou stro-
mů v několika řadách a kombi-
nuje menší druhy s většími. Když 
vyrostou a rozkošatí se, zapad-
nou do sebe jako dílky skládačky. 
„Záměrem je vytvořit souvislý 
porost, zelenou clonu. V místech, 
kde v podzemí vedou inženýrské 
sítě, tuto funkci zastanou pásy 
keřů,“ vysvětlila Ľubica Jaroňová 
z městského odboru životního 
prostředí a služeb.

Všechny výsadby chtějí zahrad-
níci stihnout už na jaře. Práce 
budou zahrnovat také likvidaci 
plevele, křídlatky a zakládání luč-
ních trávníků. Projekt se týká 
ploch, které mají dohromady dva- 
advacet tisíc metrů čtverečních. 
Lípy, duby, habry a javory se 
budou sázet u Slezské ulice 
v místech, kde se před stavbou 
dálnice nacházela křižovatka ve 
tvaru »T« s Ostravskou ulicí. 

Dále dřeviny přibudou u Sta-
robohumínské lávky a kaple 
Pustyňa. Tady vznikne také 
stromová alej z ptačích třešní. Ta 
propojí kulturní památku s míst-
ním hřbitovem. 

Výsadbu stromů, která si celko-
vě vyžádá dva miliony, fi nančně 
podpoří Evropská unie. Městu se 
z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj podařilo v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí získat na novou zeleň 
bezmála 1,3 milionu. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Více zeleně díky Nadaci Partnerství
Do konce dubna mohou zájemci z řad obcí, škol či spolků žádat u Nadace Partner-
ství o grant na podzimní výsadbu dřevin ve výši až 30 tisíc korun. Podmínkou je, 
že dřeviny vysadí dobrovolníci z řad místních obyvatel, kteří se zaváží pečovat 
o ně následujících pět let. Zároveň musí jít o druhy na našem území původní, tedy 
lípy, duby, jeřáby, javory či staré ovocné odrůdy, které přispějí k zachování přírodní 
rozmanitosti. 
V loňském roce se díky zapojení 1 115 dobrovolníků podařilo vysadit 736 stromů 
a keřů na třinácti místech republiky. Od roku 2004 pak Nadace Partnerství přispěla 
k výsadbě téměř šedesáti tisíc dřevin do alejí, školních zahrad, obecních sadů a na 
dalších veřejných prostranstvích. Podrobnosti na www.nadacepartnerstvi.cz 
v sekci zaměřené na granty.  (red)

První stromy už zahradníci vysadili okolí Slezské ulice. 

Filmoví Koumáci v boji se zločinem
Klienti sociálně-terapeutických dílen Klíček a denního stacionáře Centra 
sociálních služeb Bohumín (CSS) se v novém fi lmu odvážně pouštějí do boje 
se zločinem. Snímek »Koumáci« se natáčel v Bohumíně a Šilheřovicích. Krátký 
příběh s detektivní zápletkou vznikl v produkci videostudia TV Marko podle 
scénáře Nikoly Liberdové v režii Marka Spáčila.

Klíček a denní stacionář navštěvují klienti 
s mentálním a kombinovaným postižením. 
„Před natáčením jsme klienty v jejich prostředí 
navštívili a vytipovali obsazení hlavních i ved-
lejších rolí. Snahou bylo, aby se jich ve snímku 
objevilo co nejvíce, aby se zkrátka na plátně 
viděli. Herecký ansámbl jsme pak ještě doplnili 
ochotníky z místního Bobanu,“ prozradil Marek 

Spáčil. Tvůrcům se podařilo zajistit i atraktivní 
lokace. Stěžejní část děje, krádež historické 
vázy, se odehrává na zámku. „Navštívili jsme 
předem několik zámečků v regionu. Nakonec 
nám vyšli maximálně vstříc v Šilheřovicích. 
Soukromé provozovatele myšlenka fi lmu, na 
kterém se podílejí hendikepovaní, vyloženě 
nadchla,“ dodal Spáčil. Coby režiséra jej 

Natáčení Koumáků probíhalo na zámku v Šilheřovicích a v sociálně-terapeutických dílnách v Bohumíně.
Foto: Jiří Spáčil

čekalo poněkud složitější natáčení se specifi c-
kým typem »herců«. S pomocí pracovníků 
CSS, kteří byli na »place«, postupně dotaho-
vali scénu po scéně. „Bylo to náročnější, ale na 
druhou stranu z těchto lidí vyzařuje neskutečné 
nadšení a radost. Klasický herec by byl otráve-
ný, že musí jednu scénu opakovat pětkrát, je to 
naopak těší,“ doplnil Marek Spáčil.

S nápadem natočit tento druh fi lmu přišlo 
samo CSS. „Film Koumáci je už čtvrtým, který 
naši klienti natočili. Filmování je pro ně mimo-
řádným zážitkem a vyloženě si jej užívají. Se 
snímkem se představíme na mezinárodním 
festivalu (ne)herců s mentálním a kombinova-
ným postižením Mental Power v červnu v Praze. 
V minulosti jsme na něm už několikrát bodova-
li,“ uvedla Anna Oršulíková, ředitelka Centra 
sociálních služeb Bohumín.  

Film Koumáci měl neveřejnou premiéru 
v kině a následně ho vysílal také bohumínský 
TIK. Kdo jej nestihl, může fi lm zhlédnout na 
internetu. K dispozici je na www.bohumin.cz, 
v sekci Zpravodajství, rubrice Videoarchiv.

 (tch, luk)
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Fasáda radnice se ve více než 
stoleté historii budovy nikdy ne-
čistila. Odstranění letitých náno-
sů se ujali specialisté. Poslední 
čtvrtá etapa ze strany od kostela 
očistu završí. Foto: Pavel Čempěl

 Pomoc rodinám 
s nemocnými dětmi

Už sto rodin s těžce nemocnými 
dětmi z Karvinska dostalo finanční 
podporu nadace Dobrý anděl. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců – 
Dobrých andělů – mohou všechny 
těžkosti zvládat lépe alespoň po 
fi nanční stránce. Dárci pravidelně pod-
porují rodiny s nezaopatřenými dětmi, 
v nichž trpí vážnou nemocí samo dítě 
nebo jeden z rodičů. Za šest let fungo-
vání nadace podpořili více než pět tisíc 
rodin z celého Česka.

Dobrým andělem se může stát kaž-
dý. Po krátké registraci na webu www.
dobryandel.cz lze začít přispívat. Nadace 
garantuje, že fi nanční pomoc rodinám 
odešle do posledního haléře. Pokud 
mají lidé ve svém okolí rodinu s vážně 
nemocným dítětem, mohou pomoci 
i tím, že ji nadaci doporučí. Rodiče totiž 
často neví, že mohou nadaci o příspě-
vek požádat. Stačí zavolat nebo napsat 
e-mail a pracovníci zajistí vše potřebné. 

Poděkování za péči
Děkujeme kolektivu Domova Jistoty 
v Šunychelské ulici pod vedením 
paní Zdražilové a Rybářové za vzor-
nou péči o naši maminku a babičku, 
paní Metu Maryškovou, která nás 
v lednu opustila. Děkujeme za citlivý 
přístup a slova pochopení a útěchy 
v těžkých chvílích.

Pavel MARYŠKA, Irena VITEČKOVÁ

 Výtvarná výstava
V průběhu dubna proběhne v bohu-
mínské knihovně soutěžní výstava pod 
názvem Podívej, co umím. Výstavu zahájí 
3. dubna slavnostní minivernisáž. K vi-
dění budou výtvarné práce uživatelů 
Slezské diakonie, kteří navštěvují níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež 
Kanaan Bohumín. Návštěvníci knihovny 
se v průběhu výstavy také blíže seznámí 
s aktivitami této sociální služby a součas-
ně budou moci hlasovat o nejkrásnější 
obrázek.  (red)

 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (velká tělo-
cvična): JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí 
a středu od 19 hodin,  731 905 040, 
e-mail: m.lalice@seznam.cz, www.aero-
bikbohumin.net.

 ● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE (u Bas-
tien Café): PILATES: V úterý v 18 hodin, na 
tel. objednávku  604 999 147. slunerc.
webnode.cz. POWER STEP: V neděli od 18 
hodin, www.aerobikbohumin.net.

CVIČENÍ

Stoletá špína je pryč, ještě vyměnit okna
V roce 2014 čelní strana, 2016 boční, loni zadní trakt a nyní poslední etapa završí obnovu 
vzhledu hlavní budovy bohumínské radnice. Specializovaná fi rma 12. a 13. března zbavila 
cihly nečistot pomocí tlakových myček, pak je chemicky ošetří hydrofobním nástřikem. 
Ten odpuzuje vodu a bude budovu chránit před vnějšími vlivy a nečistotami. 

Stejně jako u předchozích etap 
bude následovat výměna opotře-
bovaných oken za věrné repliky. Ze strany od kostela 
dojde také na dveře. Nakonec bude ještě třeba vě-
novat péči očištěnému zdivu – nahradit poškozené 
cihly a zatmelit vydrolené spáry. Neogotická stavba, 
která coby komplex školních budov vznikala v letech 
1894 až 1914, se opět celá zaskví v téměř původní kráse. 
Poslední etapa obnovy přijde na 2,8 milionu.

Dílčí práce za 830 tisíc se letos dotknou ještě zad-
ního traktu, kde očista a výměna oken proběhla loni. 
Dotáhnout do konce je třeba vjezd do dvora a vchod 

do služebny městské policie. Také 
v tomto »tunelu« se bude čistit 

zdivo, ovšem bude to o něco složitější. Je na něm totiž 
z dřívějších desetiletí nevkusný nátěr, který je třeba 
odstranit. „Úpravy směřují k tomu, aby se památkově 
chráněnému objektu co možná nejvěrněji vrátila pů-
vodní podoba,“ sdělila vedoucí organizačního odboru 
radnice Miroslava Šmídová. A v tomto duchu se do 
průjezdu vrátí i kovaná historická brána, která je už 
hezky dlouho uložená v depozitu. Před jejím opětov-
ným usazením si ji vezmou do parády restaurátoři.

 (tch)

OPRAVY

 Přesun ordinací
Od 3. dubna se diabetologická am-

bulance lékařky Blanky Kuchtičkové 
a interní ambulance Kardio-Net Marti-
na Jakubjáka stěhují na polikliniku 
v Čáslavské ulici. Lidé je tady najdou ve 
druhém patře. Do uvolněných prostorů 
nad lékárnou U Anděla strážce v Alešo-
vě ulici, kde dosud působili, se naopak 
z polikliniky stěhuje alergologicko-
imunologická ambulance pro děti 
a dospělé lékaře Vojtěcha Balcárka. I ta 
zahajuje provoz po Velikonocích 3. 
dubna.  (red)

AKTUÁLNĚ
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kant, lídr bohumínské 
kapely Grog Martin Sitek. 
„Rocková hudba, které se 
věnuji, a lidovky jsou sice odliš-
nými žánry, ale zpěv je vždy zpěv. 
Záleží na tom, zda má vokalista 
hlas, správně intonuje a drží ryt-
mus. Kromě toho hodnotíme také 
projev. Jestli soutěžící zpěv opravdu 
baví, užívají si ho a dávají do vystou-
pení emoce,“ zhodnotil Martin 
Sitek. Protožev porotě zasedá už 
řadu let, má jedinečnou možnost 
sledovat také vývoj jednotlivých 
zpěváčků. „Hodně dětí soutěží 
pravidelně. Začínají v nemladší 
kategorii a postupně dorůstají do 
těch starších. Mnoho jich pak zkusí 
štěstí i v pěvecké soutěži Bohumín-
ská superstar. Je příjemné vidět, 
přesněji slyšet, jaké dělají pokroky, 
jak se pěvecky vyvíjejí a že z nich 
rostou talenty,“ dodal Sitek s tím, 
že už zaregistroval několik nadějí, 
z nichž by mohli vyrůst i profesi-
onální zpěváci. A nehraje roli, 
jestli se budou věnovat lidové 
nebo populární hudbě.

Příroda Bohumínska – motýli (214)

Lišaj borový
(Sphinx pinastri)

Lišaj borový s rozpětím křídel 
65 až 90 milimetrů patří mezi 
středně velké lišaje. Vyskytuje 
se v Evropě, Asii, severní Africe 
a v části Severní Ameriky. Jeho 
housenky se živí jehlicemi smr-
ku a borovice, vzácně modřínu 
nebo cedru.
Letová perioda lišaje borového pro-
bíhá od května do července. Přes 
den sedí na kmenech jehličnatých 
stromů, na jejichž kůře je zcela ne-
nápadný. Jednou jsem ho v Besky-
dech fotil na kmeni smrku a teprve 
po čtvrthodině jsem si všiml, že asi 
25 centimetrů opodál sedí další je-
dinec. Na doprovodném snímku je 
lišaj borový nalezený na balkonu 
v Novém Bohumíně, protože běžně 
žije i v nížinách a ve větších měs-
tech. Za soumraku tito noční motýli 
sají za letu dlouhým sosákem květní 
nektar mydlice lékařské, vemeníku 
dvoulistého, silenek nebo zimolezů.  

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Díky vítězství v městském 
kole dále postoupily 
Nela Juřicová (Masarykova ZŠ), 
Eliška Giecková (Masarykova ZŠ), 
Anna Giecková (ZŠ Skřečoň), 
Anežka Gernerová (gymnázium), 
Anna Opartyová (ZŠ Skřečoň).

Od prvních tónů na profesionální pódia

V Salonu Maryška proběhlo 7. března městské kolo 
dětské přehlídky ve zpěvu lidových písní »Zpěvá-
ček«. V pěti věkových kategoriích se představilo 
třicet soutěžících. 

é
k. 
é se 
e odliš-
vždy zpěv.

Místo paušálu 
spravedlivá sazba
V Bohumíně začala platit nová obecně 

závazná vyhláška o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství. Za-

tímco dosud se za zábor městských 

pozemků platil paušál, nyní se cena 

počítá přesně pole velikosti užívané 

plochy. Systém je tak spravedlivější 

a většina poplatníků, například provo-

zovatelé restauračních předzahrádek 

v centru, dokonce ušetří.

Užívání veřejného prostranství si lidé 
nejčastěji spojují právě se zahrádkami 
nebo s pulty stánkařů. Týká se ale také 
výkopových prací, instalace lešení pro 
opravy nemovitostí, reklamních poutačů, 
stanovišť cirkusů nebo kulturních a spor-
tovních akcí. Podle nové vyhlášky se 
bude cena odvíjet od zabrané plochy, ale 
také podle účelu využití. Od jedné koruny 
za metr čtvereční na den až po osmdesát 
korun. Nejmenší sazba je právě u předza-
hrádek nebo konání společenských akcí, 
nejvíce zaplatí pouliční prodejci šatstva.

Nová vyhláška počítá také s úlevami. 
Osvobozeny od poplatku jsou akce cha-
ritativní, bez vstupného nebo pořádané 
městem. Poplatek se dále nevztahuje na 
městské investiční akce, na slevu si ale 
mohou sáhnout také občané a firmy. 
Když budou rychlí. Odstraňování havárií 
bude bezplatné do pěti dnů, za lešení pro 
opravu domů se nebude platit dokonce 
třicet dnů. Signál je jasný. Opravy nemo-
vitostí město podporuje, ale zbytečně je 
neprotahovat.  (tch)

Děti zpívaly podle propozic po-
stupové soutěže dvě lidové písně 
z regionu Těšínského Slezska. Je-
jich projev hodnotila tříčlenná 
porota, ve které zasedl také muzi-

Účastníci Zpěváčka jsou zatím 
na začátku této cesty. Z městského 
kola mohli postoupit do toho re-
gionálního. A museli se snažit, 
protože z každé kategorie postu-
povali pouze vítězové. Ty pak 
čeká regionální přehlídka ve stře-
du 4. dubna v Karviné.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Na Masarykův pomník stále »nedozrál« čas
Po přečtení článku v minulém Oku o připomenutí Masarykovy návštěvy Bohumína pamětní 
deskou jsem nevěřil svým očím. Léta usilujeme s přáteli o obnovení pomníku T. G. Masaryka, 
který byl lidovými milicemi v roce 1961 stržen a zničen. Nyní, kdy se opětovně naskytla 
příležitost tuto historickou křivdu napravit, se dozvídám, že to opětovně nelze. 

Uvedené důvody jsou pouze 
pseudodůvody, které nemají re-
álnou podstatu. Postavení sochy 
údajně brání koncepce a pódium, 
na kterém se příležitostně vystu-
puje. Jak je známo první prezi-
dent byl nadšeným vyznavačem 
a účastníkem lidových veselic 
a kulturních vystoupení, takže 
jeho pohled na bavící se národ 
nikoho nemůže urážet či depri-
movat. Právě naopak. Snadno lze 
spočítat, kolik dní v roce na ná-
městí pódium stojí. Je to z 365 dní 

alespoň dese-
tina; o tom lze 
vážně pochybovat. 

Vedení města, především rada 
v čele se starostou, naši důvěru 
opravdu hluboce zklamali. Členo-
vé zastupitelstva pak papouškují 
názory vedení. 

S ohledem na blížící se výročí 
100 let od založení Českosloven-
ska je toto nepříznivé rozhodnutí 
opravdu trapné. Řada měst a obcí 
v Česku se už v minulosti vyrov-
nala s historickými selháními, ale 

v našem městě 
nedozrál opět 

čas. Snad při výročí 150 nebo 
snad 200 let bude situace zralá. 
Pyšnit se novými chodníky, za-
teplením fasád a podobně je jistě 
chvályhodné, ale to dělají téměř 
všichni. Od nejmenší obce až po 
větší města. Je to zcela samozřejmé 
ve smyslu občanského vybavení 
a kultury bydlení. Ovšem péče 
o duchovní hodnoty národa jsou 
řádově mnohem výše a s obrov-
ským dopadem na celou společ-

nost. K tomuto poznání bohužel 
naši představitelé dosud nedo-
zráli a nám občanům, kteří už 
dost pamatujeme, je to velmi líto. 
Nahradit historii pouze pamětní 
deskou je trestuhodné. Doufám, 
že si tohoto postoje uvědomí ob-
čané při blížících se komunál-
ních volbách. 

Závěrem chci předem poděko-
vat, že se snad nad některými sho-
ra uvedenými postřehy zamyslíte 
a případně přispějete k tomu, aby 
se o přijatém řešení znovu ote-
vřela nejen politická, ale i občan-
ská diskuse. 

Vítězslav MALCHAR, 
jednatel KDU-ČSL, 
tremp a cestovatel 

NÁZOR ČTENÁŘE

Za dveřmi je duben – měsíc pravidelných zápisů do prvních tříd. 
Rodiče předškoláků se zamýšlejí, která škola bude pro jejich potomka 
v následujících devíti letech »druhou rodinou«. Je to volba velmi těžká, 
výběr v Bohumíně je široký. 
Ještě před samotnou volbou ško-

ly je třeba posoudit školní zralost dítěte, tedy fyzickou 
a psychickou připravenost. Rozhodující je schopnost 
soustředění, komunikace, vyjadřování, slovní zásoba, 
chápání, pozornost, paměť, motorika, spolupráce ve 
skupině. Pokud rodiče s učitelkou mateřské školy do-
jdou k závěru, že dítě není na přestup připravené, 
mohou u zápisu požádat o odklad povinné školní 
docházky. Přímo u zápisu nebo do konce května je 
pak nutné doložit k žádosti o odklad i dva odborné 
posudky – dětského pediatra a odborníka ze školského 
poradenského zařízení nebo klinického psychologa. 

Jestliže dítě na přestup připravené je, následuje 
výběr školy. Rozhodnutí může ovlivnit celá řada 
faktorů. Školní vzdělávací program, metody a formy 
výuky, vybavenost tříd a odborných učeben, do-
pravní dostupnost, počty žáků ve třídách, školní 
družina, volnočasové a sportovní aktivity, stravová-
ní, sportoviště, výjezdní vzdělávací aktivity, zkuše-

nost a vstřícnost pracovníků, činnost rodičovských 
spolků. Masarykova škola proto nabízí všem rodičům 
budoucích prvňáčků i dalším zájemcům prohlídku 
celé školní budovy v rámci dne otevřených dveří. 
Koná se 26. března od 9 do 17 hodin. V každou 
celou hodinu budou na programu komentované 
vstupy. Rodiče mohou během prohlídky najít odpo-
vědi na otázky spojené s nástupem jejich dítěte do 
školy, bývalí žáci mohou zase porovnat, jak škola 
vypadala v době jejich docházky a jak nyní. Příchozí 
budou moci navštívit odborné učebny výuky cizích 
jazyků, přírodních věd, informatiky, hudební a tě-
lesné výchovy. Prohlédnou si také školní družinu 
a jídelnu, bufet i sborovnu. 

Zápis do prvních tříd pak bude v Masarykově 
škole probíhat 11. a 12. dubna od 13 do 17 hodin. 
Budoucí prvňáci hravou a zábavnou formou splní 
první školní úkoly a obdrží své zápisové vysvědčení. 

Miroslav ROSÍK, ředitel Masarykovy školy

V Masarykově škole v pondělí 26. března od 9 do 17 hodin
Den otevřených dveří před zápisem prvňáčků Upomínková 

amnestie v knihovně
Pozdě vrácené knížky mohou návštěv- 
níci bohumínské bibliotéky vracet do 
soboty 24. března bez postihu. Čtená-
ři, kterým naběhla upomínka v jaké-
koli výši, mají možnost vrátit publika-
ce, aniž by museli upomínku uhradit. 
„Podmínkou prominutí dlužné částky 
je vrácení všech vypůjčených knih, na 
které zpozdné vzniklo,“ uvedla vedoucí 
knihovny Magdaléna Fedorowiczová. 
Knihy je možné vrátit v době provozu 
centrálního pracoviště v Novém Bohu-
míně i na pobočkách ve Skřečoni, 
Záblatí a ve Starém Bohumíně. Amne-
stii vyhlašuje bohumínská knihovna 
dvakrát ročně, v rámci březnového 
»Měsíce čtenářů« a říjnového »Týdnu 
knihoven«.  (luk)

Krádež uhlí
Přivolaní strážníci překazili 8. března krá-
dež topiva z překladiště ve Vrbici. Auto-
hlídka zastavila auto, které od areálu 
odjíždělo a v němž dva zloději odváželi 
šest pytlů uhlí. Z krádeže se budou zpo-
vídat na právním odboru.   (red) 

Politikaření, nebo opravdový zájem pomoci?
Se smutkem jsem si v minulém čísle městských novin OKO přečetl článek 
Ing. Václava Poloka z Hnutí Nezávislí nazvaný „ Ke spolupráci vyzýváme již 
dlouho aneb jak zahájit restart nemocnice“. Ačkoliv autor v nadpise avizuje 
návod na nový začátek (moderně řečeno restart) naší bohumínské nemocnice, 
v textu samotném pak ovšem žádný nový objev bohužel nenajdete.

Zato se v něm od začátku až do konce obje-
vují věty plné žluči, věnované právě naší ne-
mocnici. Ve zkratce – všechno je k ničemu, 
všechno se dělá špatně, všichni jsou neschopní... 
A to v situaci, kdy nemocnice prožívá skutečně 
nelehké období. Pokud se z toho někdo snaží 
jen vytřískat politické body, je to smutné. O to 
více si vážím některých opozičních zastupitelů 
i zastupitelek, kterým o nemocnici opravdu jde 
a snaží se skutečně špitálu pomáhat.

Jak to tedy s Bohumínskou městskou nemoc-
nicí vypadá? Lze otevřeně říci, že ne všechno se 
v personální politice v minulých letech podařilo 
a vyústěním situace byl rozpad týmů chirurgic-
kého i interního oddělení. Náprava je ale v dnešní 
době, kdy na trhu práce přetrvává zásadní nedo-

statek kvalitních lékařů i sester, docela obtížná.
Bohužel, stalo se. Naštěstí se už loni podařilo 

obnovit týmy lékařů v obou základních obo-
rech. Je však také jasné, že úsilí vedení nemoc-
nice o získání dalších kvalitních lékařů i sester 
zdaleka nekončí. Bohužel je to v dnešní době 
běh na delší trať. Pokud by snad Ing. Polok, 
který pracuje jako interní auditor v ostravské 
Městské nemocnici, pomohl nějaké kvalitní 
lékaře či sestry do Bohumína přilákat, bude mu 
jistě patřit velký dík.

Jsem rád, že kromě řešení některých krátko-
dobých problémů v oblasti personálu a úsilí 

o ekonomickou stabilizaci společnosti, začínáme 
pracovat na novém směřování dalšího vývoje 
i rozvoje nemocnice. Rozhodně ji nebudeme 
tvořit od „zeleného stolu“, ale chceme do jejího 
formulování v prvé řadě zapojit zaměstnance. 
Vize musí být vlastní hlavně těm, kteří ji pak ve 
špitále realizují. Následně můžeme vše prezen-
tovat veřejnosti, kdy se samozřejmě budeme 
každým podnětem zabývat.

Koncem roku 2018 čeká naší nemocnici 
křest ohněm – zdravotní pojišťovny budou 
nově uzavírat smlouvy o poskytování zdravotní 
péče na další roky. Rozhodne se i o tom, která 
nemocnice třeba skončí a která bude pokračo-
vat. Město o existenci svého špitálu úspěšně 
bojuje přes 20 let, a i když teď vedení Morav-
skoslezského kraje dává (byť zatím trochu ne-
směle) najevo, že by uvítalo v Bohumíně ome-
zení akutní péče, tak věřím, že přežijeme i dál. 
A věřím také, že nemocnice bude moci počítat 
s pomocí všech, kterým jde o město Bohumín 
a zájmy jeho občanů. 

Svatopluk NĚMEČEK, MO ČSSD Bohumín

POLITIKA
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Sokolové slavili kulatiny republiky
Slova lidovky Ach synku, synku, nejoblíbenější písně prezidenta T. G. Masaryka, se 
v sobotu 3. března nesla sokolovnou v Záblatí. Píseň zazněla v podání zpěvaček spolku 
Boban Marcely Suchánkové a Martiny Bielanové a Petra Kasana z vokální skupiny Sluníčko. 
Všichni hosté v sále se sborově přidali. 

V Záblatí pořádala místní so-
kolská jednota tradiční šibřinky. 
Letošní slavnostní téma »Oslav-
me společné století« se neslo 
v duchu stého výročí založení re-
publiky, a tak celou sokolovnu 
zdobily trikolory. Pořadatelé se 
tradičně drželi motta »sokolové 
sobě«. V bufetu proto byly k mání 

domácí kolá-
če, zákusky, 
huspenina a guláš. 

Program zpestřilo vystoupení 
tanečního souboru Kates z Domu 
dětí a mládeže Fontána. Hosté si 
zazpívali, zatančili a také zavzpo-
mínali na české legionáře. Tito 
legionáři, z velké části členové 

Sokola, se před 
sto lety zaslou-

žili o vznik samostatné republiky. 
Prostě bez sokolů by nebylo legií, 
bez legií by nebyla republika.

A proč sokolové nazývají svou 
zábavu šibřinkami? Některé 
historické prameny uvádějí, že 
rakousko-uherské úřady nepovo-

lily Sokolu Pražskému konání 
plesu. Sokolové ale úřední zákaz 
mazaně obešli, když pro zábavu 
ke konci masopustu použili 
označení »šibřinky«. Slovo, které 
znamená veselí a žertování, ale 
jehož obsah tehdy úřady v pod-
statě neznaly. První šibřinky se 
tak konaly v roce 1865 v Sokole 
Pražském a tradice se v jedno-
tách udržuje dodnes. V tělocvič-
ně záblatské sokolovny se zábavy 
pořádají ke konci plesové sezony 
a letos se opět šibřilo až do ne-
dělního rána.

Pavla SKOKANOVÁ, 
TJ Sokol Záblatí

VÝROČÍ

Pět závodníků oddílu silového trojboje TJ Viktorie Bohumín 

vyrazilo 3. března do Ostravy. Čekalo je 14. mistrovství ČR 

dorostu, juniorů a masters v benchpressu v podpůrných dresech 

pořádané Colbert Clubem SSK Vítkovice. 

Na perfektně organizované soutěži zažili závodníci Viktorky me-
dailové žně. Denisa Turková ve sloučené kategorii dorostenek do 57 
kilogramů obsadila druhé místo. Tereza Herrmannová, ač závodnice 
RAW (bez podpůrného vybavení), jež obléká dres jen na soutěžích, 
obsadila ve sloučené kategorii juniorek do 84 kilogramů rovněž 
stříbrnou příčku. Zlato ve stejné kategorii vybojovala Kateřina 
Skudříková a nejvyšší příčka jí patřila také v absolutním pořadí juni-
orek. Za dorostence Viktorku reprezentoval Nikolas Tóth, který ve 
váhové kategorii do 93 kilogramů ustanovil druhým pokusem nový 
národní rekord 190,5 kg. Vyhrál díky tomu nejen svoji váhovou kate-
gorii, ale první byl i v absolutním pořadí dorostenců. V kategorii M1 
(40–49 let) soutěžil Martin Turek, který ve váhové kategorii do 93 
kilogramů bral bronz. 
Z pětadvaceti zúčastněných klubů se Viktorka umístila na stříbrné 
příčce. Nyní se bohumínský oddíl intenzivně připravuje na domácí 
klání. Už 14. dubna pořádá ve starobohumínské sokolovně 17. ročník 
Bohumínského benchpessu.

Marek BANAS, TJ Viktorie Bohumín

Medailemi ověnčení trojbojaři TJ Viktorie Bohumín

Foto: TJ Viktorie BohumínFoto: TJ Viktorie Bohumín

Beskydské soustředění mladších žáků
Zimní příprava mladších žáků bohumínského fotbalového Bosporu je v plném proudu. 
Zpestřením nezáživného drilu bylo v uplynulých dnech soustředění v krásném prostředí 
zasněžených Beskyd.

Šestnáctičlenná výprava hráčů 
pod vedením trenérů Dušana 
Sochy a Patrika Poštulky vyrazila 
1. března do zasněžených bes-
kydských kopečků a ubytovala se 
v horské chatě Hrádek.

Trenéři po příjezdu seznámili 
kluky s programem a hned se 
dali do práce. První tréninková 
jednotka zaměřená na posilování 
byla v plánu už v podvečer. Cel-
kovou náplní soustředění byl 
rozvoj síly, rychlostní vytrvalosti 
a koordinace pohybu. Nezbytnou 
součástí byl samozřejmě odpoči-
nek a regenerace, kterou si hráči 
mohli užít v sauně. Průběžně 
probíhaly také líté boje ve stol-
ním tenise. Trenéři připravili pro 
své svěřence turnaj ve dvou-
hrách. „S kluky jsme byli na ob-
dobném soustředění podruhé, 
takže jsme věděli, jaký připravit 
program a co je bude bavit. Nebu-

du šetřit chválou, protože opravdu 
dostali zabrat a všichni to zvládli 
na jedničku,“ uvedl organizátor 
soustředění Dušan Socha.

Během výjezdu proběhla také 
malá narozeninová oslava. Pro 
Radka Horvatha si spoluhráči 
a trenéři připravili překvapení 
v podobě výborného dortu. 

„Někdy jsme museli tréninky 
upravit, protože teplota klesala 
hodně pod bod mrazu, ale nako-
nec jsme absolvovali vše, co jsme 
měli v plánu,“ doplnil druhý z tre-
 nérské dvojice Patrik Poštulka.

Velké poděkování patří perso-
nálu chaty Hrádek a zvláště man-
želům Rychtárkovým, kteří ma-
lým fotbalistům vyšli ve všem 
vstříc. Další poděkování směřuje 
k rodičům, kteří trenérům na 
čtyři dny svěřili své ratolesti, Jir-
kovi Habramovi a fotbalovému 
klubu. 

„Soustředění je vždy úspěšné, 
když se hráčům vyhnou jakákoli 
zranění, a to se nám povedlo. 
Z pozic trenérů jsme byli s kluky 
spokojeni, jak makali, a doufám, 
že chuť a elán přenesou do soutě-
že,“ dodal Dušan Socha.  (bb)

Mladí fotbalisté na horském soustře-
dění.  Foto: FK Bospor Bohumín
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Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 

vzpomínka na tebe dál žije v nás.

11. března by oslavila 85. narozeniny 
naše milovaná maminka, babička a prababička

paní Marie NOVOTNÁ.
Zároveň 30. března vzpomeneme 

5. výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela 

s manželem, vnučka Silvie, Tomáš, Robinek, 
přítel František.

VZPOMÍNKY

Kdo byl milován, není zapomenut.

20. března jsme si připomněli 
nedožitých 50 roků našeho syna, bratra, 

tatínka, strýce, 

pana Jiřího SVĚTLÍKA.


S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Láskou jsem byl oslepen, v prach proměnil se můj sen. 

Snad jednoho rána zacelí se má rána.

12. března by se dožil 66 let náš milovaný 
manžel, tatínek, tchán a dědeček, 

pan Eduard SZWAJNOCH
ze Skřečoně.


S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 

manželka s dětmi.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, 

v srdci stále zůstává bolest a vzpomínání.

17. března jsme vzpomněli 
10. smutné výročí úmrtí mého manžela 

a našeho tatínka, 

pana Emila WOLFA
ze Záblatí.

S láskou vzpomínají manželka Emilie
a dcery Jana a Věra s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

21. března jsme s úctou vzpomněli 
15. výročí úmrtí 

pana Ervína KUKULY.


Vzpomínají manželka Anna, 

syn Jaromír s přítelkyní, snacha Yvona, 
vnoučata a pravnoučata a celá rodina. 

Nikdy nezapomeneme.

17. března jsme vzpomněli 
20. výročí úmrtí 

paní Gabriely SVRČINOVÉ
ze Záblatí

a zároveň 24. března vzpomeneme její nedožité 
83. narozeniny.


S láskou vzpomínají dcera Ilona a syn Roman 

s rodinami.

23. března si připomeneme 
nedožité 90. narozeniny 

paní Mety MARYŠKOVÉ,
která nás letos v lednu po těžké nemoci

navždy opustila.


S úctou a láskou vzpomínají 

syn Pavel a dcera Irena s rodinami.
Nikdy na tebe nezapomeneme.

Kdo žije v mysli svých drahých, neumřel, jenom je daleko.

18. března uplynulo 100 let 
od narození naší milované maminky, 

paní Teodory FOLTEROVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

dcery Dagmar a Jarmila 
s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

22. března si připomeneme 
nedožité 71. narozeniny 

paní Hany KŘANOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Miroslav, 

syn Stanislav s rodinou
a syn Václav.

Bez tebe je dům prázdný, zůstaly jen vzpomínky v něm, 

chybíš mi, chybíš nám všem.

9. března by se dožil 73 let 
pan Jozef BARBULÁK

ze Starého Bohumína.
Vzpomíná manželka Ilona, 

synové Josef, Radek, David s rodinami 
a bratři Michal a Milan s rodinami.

15. března by se dožil 90 let 

pan František SANDANÝ


a 21. července by se dožila 90 let 

paní Anna SANDANÁ.


S láskou vzpomínají 

dcery Jarmila a Olga s rodinami.
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MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, 

vzpomínka na tebe však neuvadá.

26. března si připomeneme 3. výročí úmrtí

pana Jiřího MICHALÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Šárka s rodinou, 
dcera Jana s rodinou 

a manželka Eva.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

31. března si připomeneme nedožitých 100 let

paní Amálie KALUŽOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

dcera Jarka s rodinou
a syn Miroslav s rodinou.

VZPOMÍNKY

Milý Františku, děkujeme ti, že nás už pět let ochraňuješ 

a pomáháš nám, byť z jiné dimenze.

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří vzpomenou 23. března 

na laskavého člověka,

pana PhDr. Františka KUBJÁKA,
spolu s námi.

S láskou a úctou děkuje tvá rodina.

Život je pohádka pouhá, pro každého jinak dlouhá. 

Tolik jsi chtěl, bráško, žít, jen krutost lásky ti to nedopřála. 

Ve vzpomínkách usínám a každé ráno vstávám,

co by bylo, kdybys tu byl.

24. března by se dožil 70 let 

Milan BOGUMSKÝ.


Všem kamarádům, kteří ještě nezapomněli 

a vzpomenou, děkuje sestra Věra.

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

29. března vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

paní Evy DADAKOVÉ
z Orlové.


S láskou stále vzpomínají 

syn Marek a dcera Dagmar s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

27. března si připomínáme 1. smutné výročí úmrtí 
naší maminky, babičky a sestry, 
paní Naděždy SZABOVÉ.

13. května vzpomeneme už 15. výročí úmrtí 
našeho otce, bratra, dědečka, 
pana Gabriela SZABÓ.

S velikou láskou a vděčností vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcera Gabriela, syn Arpád s rodinami a sestra Taťána s rodinou.

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)

2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm

Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografi e, případně delší text)

CENY INZERCE
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč
Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

LIFT COMPONENTS s.r.o. - karvinský výrobce výtahů 
rozšířil fi rmu a nabízí NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Firma LIFT COMPONENTS s.r.o. 
je jedním z největších soukro-
mých výrobců výtahů v ČR 
a rozšířila svůj výrobní areál 
v Karviné v průmyslové zóně 
o nové výrobní prostory a nový 
LC Li   Salón, kde naleznete kom-
pletní nabídku jejich výtahů. 

Li   Salón pro prezentaci výtahů, tak jak je máte možnost vidět 
v Karviné, byste marně hledali nejenom v našem kraji, ale i v celé 
naší republice. Prostory pro prezentaci výtahů jsou jedinečné.  
Společnost nabízí nové pracovní příležitos   pro nové talentova-
né pracovníky, a to v oblas   Marke  ngu a prodeje a také na 
Elektro-oddělení. 
Pokud si věříte, zastavte se za námi a udělejte si obrázek o tom, 
co vše jsou schopné vyrobit naše české fi rmy a to bez zahranič-
ního kapitálu. Možná svoji budoucnost (pracovní) budete tvořit 
společně s námi. 

Více informací ohledně nabídky 
práce naleznete na: 
h  p://www.li  -components.cz/
nabidka-prace.html
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 ●Řádkovou inzerci (koupě/prodej/výměna) lze podat prostřednictvím online formulá-
ře na www.bohumin.cz, sekce Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo osobně v infocentru 
radnice. Zájemci o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou či logem) volejte  731 130 672.

BLAHOPŘÁNÍ

27. března oslaví krásné životní jubileum 
80 let náš milovaný otec, dědeček, 

tchán, bratr, švagr a strýc, 

pan Jiří SUCHÁNEK.
Do dalších let všechno nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
přejí dcera Alena s rodinou, 

syn Milan, vnuk Michal 
a celá rodina.

28. března oslaví své životní jubileum 
80 let 

paní Slávka PTÁKOVÁ.


Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti přejí manžel Josef, 
dcery Jarmila a Pavla, zeť Mirek, 

vnoučata Aleš s manželkou Martinou, 
Tereza, Šimon a pravnuk Oliver.

23. března nastává zlatý čas, jaký by si přál každý z nás - 50 let společného žití.

Život plný radosti, cesty trnité, dny plné práce, 
a přesto jsou stále spolu

manželé Margita a Jan GŘÍBKOVI
ze Záblatí.

Do dalších společně prožitých let hodně zdraví a štěstí 
přejí děti s rodinami.

21. března oslavil náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, 

pan Antonín KRYŠTOFEK 
krásných 90 let.

Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, 
životní pohody a elánu.

Manželka Hermína 
a dcery Anna a Jana s rodinami.

23. března oslaví 
zlatou svatbu

manželé 
Soňa a Janusz 

MATYSIOKOVI 
z Bohumína.


Vše nejlepší 
do dalších 

společných let, 
hodně štěstí 

a zdraví 
přeje dcera Beata 

a syn Marek 
s rodinou.

REALITY

 ● Prodám dvě stavební parcely 
ve Skřečoni, výměra 1x1142 m2 
a 1135 m2. Cena 690 Kč/m2.  
732 879 788.

 ● Prodám dr. byt 2+1, 3. podl. 
46 m2, nízká zástavba v Bohumí-
ně. Byt má balkon, sklep, je v pů-
vodním stavu, bez úprav. Cena 
dohodou.  602 257 593.

 ● Prodám družstevní byt 2+1, 
67 m2, s balkonem do dvora, Stu-
dentská 533, Bohumín, u fi nanč-
ního úřadu. Dům je po celkové 
rekonstrukci. Cena dohodou.  
731 035 209.

 ● Pronájem bytu 2+1, N. Ves 
u Bohumína.  603 844 693.

 ● Pronájem bytu 1+KK s terasou 
ve Skřečoni, Opletalova ul.  603 
488 030

 ● Pronájem bytu 2+1 s balko-
nem v nízké zástavbě, ul. Mírová, 
cena dohodou. Sociální dávky 
NE.  732 601 761.

SLUŽBY

 ● Čištění koberců, sedaček, 
židlí, interiéru aut, Kärcher. 
Cena dohodou.  724 088 643. 
www.cistyautointerier.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

RŮZNÉ

 ●  Prodám el. mandl, 220 volt., 
šířka válce 60 cm, stolní.   732 
180 433.

INZERCE

Ženy osloví dárce kostní dřeně
Spolek Alma mater nastartoval nový projekt aktivní 
spolupráce s Českým národním registrem dárců kostní 
dřeně (ČNRDD). Do Bohumína v rámci něj zavítala Zdenka 
Wasserbauerová z Otrokovic. Charismatická žena, která 
jako dobrovolnice už více než pětadvacet let s ČNRDD 
spolupracuje.

Spolupráce spolku Alma mater 
s ČNRDD se rozběhla v lednu 
s cílem propagovat dárcovství 
a aktivně vyhledávat vhodné dárce 
kostní dřeně. Faktickým symbo-
lem zahájení této spolupráce byla 
1. března beseda se Zdenkou Was-
serbauerovou v bohumínském 
Salonu Maryška. Žena, která ve 
svých 78 letech stále srší neuvě-
řitelnou energií, elánem a chutí 
pomáhat druhým, získala během 
svého působení pro dobrovolné 
dárcovství kostní dřeně už více 
než třináct tisíc dárců. Během 
setkání v Bohumíně dokázala 
oslovit další potenciální dárce z na-
šeho regionu, kteří v rámci spo-
lupráce Alma mater a ČNRDD 
vstoupili do registru.

Každým rokem v Česku one-
mocní stovky lidí, včetně malých 
dětí, vážnými nemocemi poruchy 
krvetvorby, které jsou mnohdy 
léčitelné jen transplantací kostní 
dřeně od vhodného dárce. Dárců 
je u nás stále žalostný nedostatek, 
proto jsou čeští pacienti odkázáni 
zejména na ty zahraniční. Jejich 

hledání je mnohdy zdlouhavé 
a snižuje úspěšnost léčby a další 
šance na život. 

Po pětadvaceti letech existence 
nyní ČNRDD eviduje zhruba sto 
tisíc dárců. K pokrytí potřeb čes-
kých pacientů by to však musel 
být více než dvojnásobek. Více 
dárců v databázi znamená větší 
naději na život. A toto bude nyní 
cílem a posláním ženského spolku 
Alma mater – aktivní vyhledává-
ní vhodných dárců kostní dřeně 
a rozšiřování povědomí o užiteč-
nosti a nutnosti takového projektu. 
Když dobro, tak od kosti...

Martina BIELANOVÁ, Alma mater

www.kostnidren.cz
www.almamater.cz
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„AKR”

ZVÝŠENÝ
TÓN A

ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ:

Oběd bez ovoce je jako večírek bez hudby.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 24.3. od 8 do 15 hodin VELI-

KONOČNÍ JARMARK. Více než 
90 stánkařů, dřevěné ruské kolo, 
historická pekárna, výroba 
svíček pro veřejnost, malování 
obřích kraslic, zvířata pro nej-
menší, pouliční hudebníci – 
flašinetář František Petrovič či 
bluesový zpěvák Bužma. Nám. 
T. G. Masaryka, foyer kina.

 ● 24.3. od 8 do 15 hodin MINI 
ANTIKVARIÁT NA JARMARKU. 
Nabídka knih od 1 do 20 Kč, vý-
roba odznaků, magnetů, zrcá-
tek a klíčenek. Foyer kina.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 22.3., 24.3. a 31.3. v 19 hodin 
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ. Film 
USA (Sci-fi), 2018, přístupný, 
104 minut. 22.3. ve 3D  s da-
bingem za 150 Kč; 24.3. a 31.3. 
ve 2D s titulky za 130 Kč.

 ● 24.3. v 11 hodin, 25.3. v 10 
hodin a 31.3. v 16 hodin KRÁLÍ-
ČEK PETR. Film USA (Rodinný / 
Komedie), 2018, dabing, pří-
stupný, 89 minut, 120 Kč.

 ● 24.3. ve 14 hodin CESTA ZA 
KRÁLEM TROLLŮ. Film Norsko 
(Pohádka / Fantasy), 2018, da-
bing, přístupný, 104 minut, 120 
Kč, děti 100 Kč.

 ● 25.3. v 16 hodin PLANETA 
ČESKO. Dokumentární fi lm Čes-
ko (Přírodopisný), 2017, přístup-
ný, 81 minut, 80 Kč.

 ● 25.3. a 28.3. v 19 hodin MÁŘÍ 
MAGDALÉNA. Film Velká Britá-
nie, USA (Biblický), 2018, titulky, 
od 12 let, 130 minut, 110 Kč.

 ● 26.3. v 19 hodin MĚSÍC JUPI-
TERA. Film Maďarsko (Sci-fi / 
Thriller) 2017, titulky, od 12 let, 
123 minut, 80 Kč.

 ● 28.3. v 9 hodin VRAŽDA 
V ORIENT EXPRESU. Film USA 
(Detektivka), 2017, titulky, 109 
minut, 50 Kč (FK pro seniory).

 ● 29.3. a 30.3. v 19 hodin REA-
DY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ. 
Film USA (Sci-fi ), 2018, dabing, 
od 12 let,140 minut. 29.3. ve  
3D  za 130 Kč; 30.3. ve 2D za 
110 Kč.

PRO DĚTI

 ● 29.3. v 16 hodin TRIKY S TR-
PASLÍKY. Animovaný fi lm, USA 
(Pro děti), 2017, dabing, přístup-
ný, 89 minut, 110 Kč.

 ● 30.3. v 16 hodin SHERLOCK 
KOUMES. Animovaný fi lm, USA 
(Komedie), 2018, dabing, pří-
stupný, 120 Kč, děti 110 Kč.

DIVADLO

 ● 23.3. v 19 hodin MANDARIN-
KOVÁ IZBA. Detektivní příběhy 
lidí ve čtyřech jednoaktovkách. 
Hrají Maroš Kramár, Zuzana Tluč- 
ková a další. Sál kina, 390 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Není-li uvedeno jinak, konají 

se akce v dětském oddělení 

knihovny ve Vrchlického ul.

 ● 22.3. a 23.3. ve 13–17 hodin 
VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ. Vý-
tvarná dílna; s sebou vyfouknu-
té vaječné skořápky. Dětské 
odd. a knihovna Skřečoň; 23.3. 
také knihovna Starý Bohumín.

 ● 23.3. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK A DESKOHRÁTKY. 
Četba a hraní při čaji nebo hor-
ké čokoládě, knihovna Skřečoň 
a Starý Bohumín.

 ● 3.4. až 6.4. (mimo středu) ve 
13–17 hodin S VEČERNÍČKEM 
DO POHÁDKY. Rodiče čtou dě-
tem. 

 ● Každý pátek v 15–17 hodin 
DESKOHRÁTKY. Hraní oblíbe-
ných deskových her se student-
kami gymnázia. 

PŘEDNÁŠKA

 ● 22.3. v 17 hodin ÍRÁN – PO-
HLED DO ZÁKULISÍ. Spisovatel Jiří 
Sladký nabídne neobvyklý a hu-
morný pohled na Írán. Přednáš-
ková místnost knihovny, 50 Kč.

 ● 9.4. v 19 hodin UŽ NIKDY 
PĚŠKY PO ARMENII A GRUZII. 
Cestovatelská projekce Ladisla-
va Zibury plná humoru a lid-
ských příběhů. Sál kina, 150 Kč.

 ● 10.4. v 17 hodin NÁŠ OSU-
DOVÝ MADAGASKAR. Přednáš-
ka cykloturistů Vackových. Před- 
nášková místnost knihovny, 50 Kč.

VÝSTAVY

 ● Do 31.3. EX LIBRIS 2018. Vý-
stava děl žáků ZUŠ Bohumín, 
galerie na schodech. 

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz, info@

maryska.cz, 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● 24.3. WOLKRŮV PROSTĚJOV. 
61. ročník celostátní přehlídky 
uměleckého přednesu a divadla 
poezie.

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně
–etnografi cký klub. 

ALMA MATER

www.almamater.cz, 
info@almamater.cz

608 608 955,  608 975 161
Na akce nutná rezervace.

 ● 22.3. a 29.3. od 18 hodin JÓGA 
V SOLI. Cvičení a meditace. Sol-
ná jeskyně, 100 Kč.

 ● Každou středu v 9 a 17 hodin. 
RELAXACE V SOLI. Solná jeskyně.

SPORT

FOTBAL

 ● 1.4. v 15.30 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – NOVÝ JIČÍN. Muži, 
divize.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 24.3. VELIKONOČNÍ FOTBA-
LOVÝ TURNAJ PRO VEŘEJNOST. 
Třetí ročník na hřišti s umělou 
trávou. Přihlášky zasílat na e-mail 
socha.dusan@bospor.info, pro-
pozice v recepci sportovní haly.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek: 
 6–7.45 a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin
29.3. ve 21–23 hodin VEČERNÍ  
PLAVÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH. S rela-
xační hudbou, 100 Kč. 
FITKO

pondělí až čtvrtek:  6-21 hodin
pátek:  10-21 hodin
víkendy a svátky:  8-21 hodin

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, 
www.bospor.info

V provozu od dubna 

v 9–19 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
víkendy a svátky: 
 10–13 a 15–18 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info
Veřejné bruslení : 
Soboty a neděle v 15–16.30 
hodin   
Lze zapůjčit brusle za 50 Kč.
Poslední veřejné bruslení 

24.3. a 25.3. v 15–16.30 hodin.  

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 22.3.  do 8.4.

POMŮCKA: AKAD, AKIS, ATYS, HOPAK, UBU.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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(Pokračování z minulého čísla)

Dělíme se na dvě skupiny. Pavel, Jurno a Rasťo 
mapují části jeskyně Zal Sviatogo Georgia 
a odebírají další vzorky vod a krystalů. Také se 
pokoušejí proniknout hlouběji ve vertikále pod 
jednou z propastí do spodních pater. Loni jsme 
sem vypouštěli desítky kubíků vody z dómu 
Vodní svět, a tak doufáme, že třeba voda pro-
pláchla ucpávky ze sedimentů a jeskyně nás 
pustí hlouběji. Nepustila.

Druhá skupina pokračuje ve studiu krystalo-
vých forem v sále Nokturno a v Mléčné chod-
bě. Zatímco Pepa a Honza provádějí fotodoku-
mentaci v Heliktitovém dómu a Dómu 
svobody, Monika sedí na sintrové desce mezi 
krystalovými stalagmity, kouká na ty rozmani-
té formy okolo a snaží se pochopit, jak to vše 
dokázala příroda vytvořit. 

Chceme přijít na to, jak v sále Nokturno 
vznikají duté krystalové stalagmity. Nejdříve 
laserovým měřením ověřujeme na stropě jes-
kyně místa, odkud skapává voda na krystalové 
stalagmity. Měření prokázalo, že nad každým 
krystalovým stalagmitem je na stropě stalaktit, 
z něhož voda skapává. Dalším pozorováním 
jsme zjistili, že kapky dopadají v několikahodi-
nových intervalech doprostřed rourovitých 
otvorů mezi krystaly. Krystaly tedy vyrůstají 
do výše a tvoří dutý válcovitý tvar. Nevídaný 
přírodní jev a objev.

Příští ráno dokončujeme mapování a odběry 
posledních vzorků minerálů. Vše je ukončeno, 
jeskyně Emine Bojir Chasar Nižni odstrojena, 
lana vytažena a malý vstup do kouzelného svě-
ta krystalů je uzavřen. Máme volné odpoledne. 
Čistíme speleo i foto materiál a večer vyrážíme 
na povrchovou exkurzi po zeleném a nádherně 
rozkvetlém platu. 

Je předposlední červnový den a celá výprava 
se přesunuje z hřebenu Čatyr Dag na pobřeží 
Černého moře. Cestujeme přes Angarský prů-
smyk a letovisko Alušta. Míjíme pláže, u kte-
rých kempují stovky turistů. Po obědě zastavu-
jeme ve vesnici Kurortnoje, kde nás očekává 
Sašův kamarád a geograf Alexandr Jena. Dříve 
vyučující na Simferopolské univerzitě, autor 
řady knih o geologii a geografi i Krymu. Jeho 
manželka zde má malý penzion, nebo jak se 
tady říká „žiljo“. Tady se také ubytováváme. Po 
našem příjezdu nás očekává ředitel Karadagské 
vědecké stanice Roman Gorbunov. S ním Pepa 
už loni domlouval exkurzi na pohoří Kara Dag. 
Dnes, když je Krym i ve vědecké izolaci, je pro 
něj každá spolupráce se zahraničními vědci 
hodně povzbudivá. 

Kara Dag (z tatarštiny Černá hora) leží mezi 
městy Sudak a Feodosia. Nejvyšší hora měří 
577 metrů a je to obrovský fragment sopky. 
Hora vznikla erupcí asi před 150 miliony lety 
v období druhohorní jury. I celý ráz místní kra-
jiny je značně ovlivněn vulkanickou činností. 
Nyní už zaniklý vulkán zde vytvořil rozmanité 
skalní útvary a zachovaly se i stopy proudů 
lávy. V průběhu tisíciletí se skály zformovaly do 
neobyčejných tvarů. Už v dobách starověkého 
Řecka bylo toto místo považováno za  mytolo-

Seriál vyprávění bohumínských speleologů z loňské výpravy píše Josef Wagner

Studium krápníků v jeskyni Emine  Bojir Chasar. Foto: Orcus

Dokumentace forem v části Heliktitový dóm.

Skalní útvar Zolotye vorota pod hřebenem Kara Dag.

Za tajemstvím aragonitových krystalů (3)

gické. Podle pověstí je zde vchod do podsvětí, 
ve kterém vládne bůh Hádes. V minulém 
století zde tisíce turistů devastovaly unikátní 
přírodu, pošlapávaly vzácné rostliny, pytláci 
snižovali počet zvířat. Úřadovali tady i sběrači 
polodrahokamů, protože horniny vulkanické-
ho původu obsahují až padesát různých cen-
ných minerálů. Kara-Dag je tak přírodní mine-
ralogickou sbírkou – muzeum pod širým 
nebem. Od roku 1979 je naštěstí přírodní 
rezervací a vznikla zde biologická stanice. 
Později bylo území nominováno na seznam 
světového dědictví UNESCO.

(Pokračování příště)

CO – KDY – KDE

Prohlídka 
s jarmarkem
Benešova škola pořádá 27. března od 
15 do 17 hodin den otevřených dveří 
spojený s velikonočním jarmarkem. 
Zájemci si mohou prohlédnout pro-
story školy a připraveno je také 
občerstvení. Na jarmarku pak budou 
k mání velikonoční dekorace, které 
vyrobili školáci a děti Fit školky a ma-
teřinky Rafík. 

Badatelské 
prázdniny
Už pátým rokem pořádá organizace 
Veselá věda v Bohumíně kromě 
kroužků také příměstský tábor pro 
děti od pěti do dvanácti let. Věnuje se 
jednoduchým, věku dětí přizpůso-
beným pokusům z oblasti chemie, 
biologie i fyziky. Kromě experimentů 
v »laboratořích« i v terénu je čas i na 
hry, odpočinek, prostě užívání si léta 
a prázdnin. Týdenní příměstský tábor 
pro všechny zvídavé děti, které rády 
prozkoumávají zákonitosti světa pří-

rodních věd, letos proběhne ve dvou 
termínech. Od 23. do 27. července 
a od 6. do 10. srpna. Tábor stojí 1 950 
korun a v ceně je veškerý materiál, 
exkurze nebo výlet, každý den teplý 
oběd a pitný režim. Informace, program 
a přihláška na www.veselaveda.cz. 

Změna návštěvní 
doby psího útulku
S příchodem jara se mění návštěvní 
doba psího útulku v areálu bývalých 
kasáren v Šunychlu.  Od 26. března 
bude útulek přístupný v pondělí, 
čtvrtek a pátek od 15 do 17 hodin. 

V úterý od 7 do 9 hodin, v neděli od 
14 do 18 hodin. Ve středu a v sobotu 
má útulek zavřeno.  (pru)

Polské umění 
v Maryšce
V Salonu Maryška je do 27. dubna 
k vidění výstava obrazů, grafi k a dře-
vořezeb patnácti polských umělců ze 
skupiny ZPAMiG Rzeszów.Vystavuje 
mimo jiné Anna Baran, Aleksander 
Majerski a Wiera Kalinowska, jejichž 
tvorbu už Bohumíňáci znají. Výstava 
je přístupná vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 15 do 18 hodin. (red)


