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Život a podnikání je o kompromisech
Obyvatelé Bohumína chtějí trávit každý den plnohodnotně. Ať už žijí v městských, 
družstevních či soukromých bytech nebo v rodinných domcích. Požadují 
kvalitní a dostupné služby, a jak ukázala anketa k budoucím městským investicím, 
chtějí také dostatek možností k trávení volného času. Město ale netvoří jen 
sociální služby, sportoviště a školy, kulturní zařízení. Město musí také nabízet 
příležitosti k zaměstnání a podnikání. 

Bohumín zejména díky velkým zaměstna-
vatelům vytváří v porovnání k počtu obyvatel 
přes 52 procent zaměstnaneckých míst. 
V okrese Karviná je to v průměru jen 34 pro-
cent. V Bohumíně podniká také řada úspěš-
ných středních firem. Soužití těchto firem 
s bezprostředně navazující obytnou zástavbou 
pak mnohdy přináší problémy. Pokud se ale 
fi rmy a občané chovají jako dobří sousedé, vždy 
se najdou kompromisy ke spokojenosti všech.

Do areálu bývalého statku ve Starém Bohumí-
ně se přemístila rodinná fi rma Dosi Transport. 
Zabývá se kamionovou dopravou do sever-

ských zemí a chce v novém zázemí využít 
blízkost nájezdu na dálnici. Na setkání s ob-
čany ze sousedství si zástupci fi rmy vyslechli 
jejich obavy ze zvýšené prašnosti a hlučnosti 
a informovali místní o svých záměrech. Firma 
zpevnila plochu areálu, připravuje výstavbu 
až čtyřmetrového plotu a nové haly, které by 
mohly mít vliv na zmírnění hluku z dálnice. 
Vjezd do areálu fi rma umístí co možná nejdále 
od bytové zástavby v Dlouhé ulici. Historicky je 
bývalý areál statku určen k podnikání a záměry 

Dosi Transport jsou v souladu s územním plá-
nem. Aby firma dodržela všechny zákonné 
podmínky pro nové stavby, na to dohlédne 
stavební úřad.

Při vzniku nového územního plánu v roce 
2014 řada vlastníků pozemků požadovala 
rozvoj podnikání kolem dálnice. Množství 
konfl iktů s obytnou zástavbou by tak jedno-
značně vzrostlo nad únosnou mez. Proto za-
stupitelé i s ohledem na průmyslový charakter 
části města moudře tyto požadavky neschvá-
lili. Naopak podpořili rozvoj na volných plo-
chách u stávajících průmyslových areálů po 
demolicích bývalých městských obytných 
domů v Revoluční a Jeremenkově ulici.

Bohumín má k dispozici deset rozvojových 
ploch pro podnikání, z nichž tři jsou v areálu 
bývalé Benziny, kde ještě letos začne rozsáhlá 
sanace starých ekologických zátěží. Po ukončení 
sanačních prací vznikne prostor pro rozvoj pod-
nikatelských aktivit mimo obydlenou zástavbu. 
Přitom v území města neubude zelených ploch.

Lumír MACURA, místostarosta

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Celá tělocvična cvičila v jednotném rytmu

Televizní »Cvičme v rytme« už je pořadem pro pamětníky, ale aerobik je v kurzu stále. A láká 
i nejmladší generaci, jak bylo 24. dubna vidět v tělocvičně Benešovy školy. Zdejší školní 
sportovní klub Aerobic Beník pořádal každoroční městské v kolo v této pohybové disciplíně.

Organizátoři soutěže pravidelně 
oslovují nejen bohumínské školy, 
ale pozvánky dostali také žáci 
z Rychvaldu a Dolní Lutyně. Tro-
chu zamrzí, že na ně letos zareago-
vala jen Skřečoň a děti z domov-
ské školy, přesto byla tělocvična 
plná a soutěžící si klání užili. Ti 
menší cvičili asi půl hodiny, starší 
pětačtyřicet minut. Pěkně do ryt-
mu hudby a podle předcvičující 

instruktorky, tradičně učitelky 
Simony Zdvomkové. Hodnotí 
se estetika a zachycení pohybu, 
držení těla, výraz a zápal. 

Soutěž je určena žákům první-
ho stupně a letošního ročníku se 
zúčastnilo šestatřicet dětí. Přes-
tože aerobik a pohybové disciplí-
ny obecně lákají především 
děvčata, do městského klání se 
pravidelně zapojují také chlapci. 

A cvičí s velkým zápalem. Na 
přední příčky to v jejich podání 
ale letos nestačilo, ty obsadily 
mladé cvičenky. Z prvňáčků se 
z vítězství nakonec radovala 
Adéla Fonti, ve druhé kategorii 
(2. a 3. třída) vyhrála Nela Miho-
ková a ve třetí (4. a 5. třída) sla-
vila prvenství Kateřina Nogová. 
Všechny jsou žákyněmi Benešo-
vy školy.  (tch)
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ného. Proto apeluji na spoluobčany, 
ať nejsou lhostejní. Kdo je svědkem 
čehokoli protiprávního, a nechce, či 
sám v daný okamžik nemůže po-
moci či zasáhnout, alespoň ozná-
mit skutek může. Mobil má dnes už 
snad každý a čísla tísňových linek 
známe všichni. Nechápu proto ani 
úpornou a na hlavu postavenou 
snahu Bruselu šikanovat legální, 
proškolené a prověřené držitele 
zbraní pro osobní ochranu a ještě 
přitom tvrdit, že se tím bojuje pro-
ti teroristům v Evropě.

Jako nejrizikovější považuji dro-
gově závislé osoby a s nimi spojenou 
obecnou, násilnou i majetkovou 
kriminalitu. Proto apeluji zejména 
na rodiče dětí a mladistvých, aby 
své potomky drželi od jakýchkoli 
drog co nejdál. Díky své profesi to-
tiž v soudních síních vidím smutné 
příběhy, jaké lidské trosky dokáží 
během krátké doby udělat drogy 
z mladých, zdravých lidí... 



 Marie Neudertová: Jako 
matka a babička vím, že pocit bez-
pečí je základní podmínkou k tomu, 
aby v daném místě byli lidé ochot-
ni žít a vychovávat děti. Záblatí, 
kde bydlím, je klidnou lokalitou 
a cítím se tady bezpečně. Ale ne-
musí to tak být všude.

Bezpečí není samozřejmostí, 
musíme o něj usilovat všichni 
a všemi možnými prostředky. 

Drobné krádeže se výrazně sní-
žily po zavedení bezhotovostního 
výkupu kovů a městská vyhláška 
vytlačila z Bohumína herny. Se-
nioři oceňují montáž řetízků na 

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. 

MINIROZHOVOR

 David Maryška se jako ab-
solvent právního vzdělání na 
Univerzitě Karlově věnuje advo-
kacii. Do nejvyššího městského 
orgánu je opakovaně volen od 
roku 2006 za volební stranu ODS, 
pracuje v kontrolním výboru za-
stupitelstva. Je nimrodem, i když 
mu nedostatek času nedopřeje 
věnovat se myslivosti tak, jak by 
chtěl. K dalším jeho zálibám patří 
motorkářství.

Marie Neudertová není člen-
kou žádné politické strany, ale 
komunální političkou je za vo-
lební stranu ČSSD v místním 
zastupitelstvu už od roku 2002. 
V profesním životě se věnovala 

sociální oblastiu. Patnáct let byla 
zdravotní sestrou v bohumínské 
nemocnici, další životní etapu 
spojila s místním domovem dů-
chodců. Z vrchní sestry se vypra-
covala až na ředitelku Domova 
Jistoty. Nyní je na zaslouženém 
odpočinku. Ještě před působením 
v zastupitelstvu pracovala v soci-
ální komisi, nyní je její dlouhole-
tou předsedkyní. Volný čas ráda 
tráví na zahrádce a s vnoučaty.

Oko: Do konce dubna mohli 

Bohumíňáci vyplňovat na 

městském webu anketu 

k pocitu bezpečí. Jak bezpečně 

se cítíte v našem městě vy? 

David Maryška: Jako bohumín-
ský zastupitel, a také díky své pro-
fesi obhájce v trestních věcech, 
kvituji, že kriminalita v našem 
městě postupně klesá. Bohumín 
proto rozhodně nepatří mezi rizi-
kové lokality, kde bychom se měli 
doma či na ulici bát o sebe, své 
blízké či o svůj majetek. Samozřej-
mě i zde jsou individua, která si 
zaslouží zvýšenou aktivitu státní či 
městské policie, a jsem rád, že ani 
zdánlivě banální trestné činy ne-
jsou stranou jejich pozornosti. Po-
licisté ani kamery ale nikde ve 
světě nemohou být vždy a všude 
tam, kde se děje něco protizákon-

dveře městskou policií. K bezpeč-
nosti chodců přispívá budování 
nových chodníků. Velmi pozitivně 
vnímám ochranu našich dětí díky 
dohledu strážníků nebo asistentů 
u přechodů před školami. Rozpo-
čet města pamatoval i na posílení 
městské policie a rozšíření kame-
rového systému. 

Na počtu trestných činů se zcela 
jistě podílejí i drogy. Ve městě fun-
guje Renarkon, který pracuje s dro-
govými uživateli preventivně, ve 
školách probíhají přednášky o škod-
livosti narkotik a do Bohumína 
opět přijel protidrogový vlak. Jako 
protidrogovou prevenci vnímám 
i vytváření mnoha příležitostí, jak 
mohou mladí lidé prožívat svůj 
volný čas. Město vkládá nemálo 
fi nančních prostředků do sportov-
ních a kulturně zájmových aktivit. 

(red)

MAS Bohumínsko rozdělí miliony na chodníky
Více než pět kilometrů chodníků vznikne letos v regionu díky Místní akční 
skupině (MAS) Bohumínsko. Zcela nové přibudou v Bohumíně, Rychvaldě 
a Petrovicích u Karviné, v Petřvaldě se dva úseky dočkají rekonstrukce. 
Na výstavbu či opravy přispěje prostřednictvím MAS 37 miliony Evropská 
unie. Dotace pokryje 95 procent nákladů.

„Podpořili jsme pět projektů, 
další tři jsou mezi náhradníky 
v zásobníku. Cílem je zvýšit bez-
pečnost chodců,“ uvedl předseda 
MAS Lumír Macura.

Na výstavbu nového chodníku 
v Petrovicích u Karviné, v místní 
části Závada, půjde z dotací 11,4 
milionu. Bohumín získá z EU 
částku 6,9 milionu na vybudová-
ní nového chodníku v serpenti-
nách Záblatského kopce. Ten 
povede po Bezručově ulici od 
restaurace Partyzán až k základní 

škole, kde naváže na stávající 
chodník. Součástí projektu je 
i úprava autobusových zastávek. 

Zcela nový chodník díky dota-
ci ve výši 4,3 milionu vyroste 
také v Rychvaldě v Michálkovic-
ké ulici. V Petřvaldě se budou 
opravovat dvě části chodníku 
v Ostravské ulici. Podstatnou 
část nákladů,14,8 milionu, po-
kryjí evropské peníze. 

„Další výzvu pro udržitelnou 
dopravu vyhlásíme přibližně 
v červnu a zaměří se tentokrát 

pouze na cyklodopravu. Do před-
chozích se nám totiž žádný žadatel 
s projektem cyklostezky či cyklo-
trasy nepřihlásil. A protože musí-
me naplnit podmínky strategie 
místního rozvoje, která právě s roz-
vojem cyklistiky počítá, vyhlásíme 
tentokrát ryze cyklistickou výzvu. 
Na ni bude z Integrovaného regio-
nálního operačního programu vy-
členěno dvanáct milionů,“ uvedla 
projektová manažerka MAS Bo-
humínsko Miroslava Klepáčová.

(balu)

 U zápisu žádá odklad počet tříd

ZŠ ČSA 63 15 2
Masarykova ZŠ 60 5 3 
ZŠ Beneše 27 3 1 
ZŠ Skřečoň 36 4 1
ZŠ Bezručova 21 4 1
ZŠ Pudlov 16 0 1
ZŠ Záblatí 7 1 malotřídka 
ZŠ St. Bohumín 4 1 malotřídka

K zápisům budoucích 
prvňáčků dorazilo 
v první půli dubna 
234 dětí. Ne všechny 
ale v září skutečně 
usednou do lavic, 
protože finální počty 
prvňáčků ovlivní od-
klady. Ty pro své po-
tomky žádají rodiče 
ve 33 případech.

Zápisy do prvních tříd Anketa Moravskoslezská sestra 
Vzdát hold, ocenit namáhavou a obětavou práci, zvýšit prestiž 
ošetřovatelského povolání a představit nenahraditelnou profesi 
veřejnosti. To jsou hlavní cíle čtvrtého ročníku prestižní ankety Mo-
ravskoslezská sestra. Do 31. května mohou zdravotnická zařízení 
nominovat své kandidáty v pěti kategoriích: sestra u lůžka, ambu-
lantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka 
a ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. O výsledcích 
pak rozhodne odborná porota. Vítězka šesté kategorie vzejde 
z hlasování veřejnosti. Pro svoji favoritku budou lidé hlasovat po 
prázdninách. Bližší informace k anketě na www.sestra.msk.cz. (red)

Výběrové řízení
Tajemnice Městského 

úřadu v Bohumíně vyhlašuje 
výběrové řízení na místo 
referenta odboru školství, 
kultury a sportu. Termín 
dodání přihlášek je do 16. 
května. 

Nabízíme zajímavou práci 
u stabilního zaměstnavatele. 
Staňte se členem týmu naší 
radnice. 

Bližší informace, zejména 
požadavky na vzdělání, na 
stránkách www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Na-
bídka práce, nebo ve vývěs-
kách.  (red)

PRÁCE
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Řidiči tak úsekem po 
dobu budová ní kru-
háče projedou, jen se 
bude v různých fá-
zích měnit trasa. Prů-
jezd rozestavěnou 
křižovatkou zajišťují 
semafory. Ovšem jak 
ukázaly první dny, světelná 
signalizace ve špičkách nestačí. 
Při střídání směn v místních 
průmyslových podnicích doprava 
kolabovala a kolony se táhly až 
za železárenský most k Penny 
marketu. Usměrňování dopravy 
proto musili v kritických časo-
vých úsecích převzít městští 
strážníci.

Jedna z dřívějších variant počí- 
tala i s otevřením nyní zaslepené 
staré cesty mezi autobusovou 
zastávkou a restaurací Špica. 
Tuto možnost ale odbor dopravy 
nedoporučil. Neřešila by cesto-

vysvětlila Lenka Jochimová z od-
boru rozvoje a investic. Jakmile 
stavbaři dokončí jeden díl oblou-
ku, přemístí se na něj doprava a 
práce se posunou o kousek dál. 

Město na soutoku nesmí podceňo-
vat ochranu před běsněním vodního 
živlu. Rozsáhlé záplavy v letech 
1997 a 2010 nutnost protipovodňo-
vé ochrany jen potvrdily. A byly také 
silným impulzem k budování valů 
a hrází. Tuto funkci plní také těleso 
relativně nové dálnice. Jenže jak 
potvrdily nové výpočty, jeden 
z úseků je v případě velké vody 
zranitelný. A chystá se proto náprava.

Problém odhalil nový přepočet průtoku 
v Odře a následné stanovení hladiny stoleté 
vody. Ukázalo se, že by dosáhla větší výšky, 
než se dříve předpokládalo. I pár centimetrů 
může hrát v případě velkých záplav významnou 
roli. A právě pár centimetrů chybí protipo-

Val u dálnice je zranitelný, chystá se jeho zvýšení
vodňovým valům po obou stranách dálnice 
při vjezdu do Bohumína od Ostravy, před 
křížením se železniční tratí do Polska.

Po tomto zjištění se v roce 2013 do věci vlo-
žilo město Bohumín spolu s Povodím Odry. 
Apelovaly na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), 
aby na situaci reagovalo a valy zvýšilo. Po pěti 
letech se konečně začalo něco dít a ŘSD při-
pravuje řešení.

Klasické »přisypání« hrází by zabralo i kus 
okolních pozemků. ŘSD proto přišlo s jinou 
variantou, na vrcholu valů hodlá vybudovat 
ochranné zídky. Na levé straně (ze směru od 
Ostravy) bude betonová zeď dlouhá 300, na 
pravé 250 metrů. Na obou stranách se pak pro-
pojí se železničním náspem. „Vybudováním 
zídek se val zvýší o 0,5, respektive 0,8 metru. 
Zlepší se tak protipovodňová ochrana jak tělesa 
dálnice, tak Starého Bohumína a Pudlova,“ uvedl 
místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Výstavbu ochranných zdí bude fi nancovat 
Ředitelství silnic a dálnic. Termín ale zatím 
není znám.  (tch)

Z podnětu Bohumína a Povodí Odry se připravuje 
zvýšení valů podél dálnice před vjezdem do Starého 
Bohumína.  Foto: Pavel Čempěl

Avizovaná dopravní stavba 
roku už je v plném proudu. 
Na frekventované křižovatce 
u Špice na pomezí Nového 
Bohumína a Záblatí vzniká 
kruhový objezd. Pokud 
nenastanou komplikace, 
hotov má být o prázdninách. 
Protože stavba probíhá 
za plného provozu, musí 
šoféři počítat s tím, že je 
nyní průjezd křižovatkou 
Bezručovy a Revoluční 
ulice složitější.

V první fázi se stavbaři pustili 
do budování odvodnění, přelo-
žek sítí a veřejného osvětlení. Po 
vybagrování terénu a zhutnění 
podloží už se začala rýsovat také 
první část oblouku budoucího 
kruhového objezdu. Jeho základ 
bude tvořit betonový prstenec, 
který vznikne postupně ve třech 
etapách. „Stavba musí být stále 
průjezdná, proto nelze betonovou 
desku vytvořit naráz. Betonáž prv-
ní části je v plánu v půli května,“ 

Podoba nového rondelu už se rýsuje

Vytíženou křižovatku Bezručovy a Revoluční ulice ve tvaru »T« 
nahradí tříramenný kruhový objezd.

Dopravní nápor je ve špičkách enormní. Místo semaforů proto musí provoz 
usměrňovat strážníci.  Foto: Pavel Čempěl

vání do Záblatí a případné zácpy 
by komplikovaly i odbočení do 
Revoluční ulice. Zprovoznění 
této spojnice tak není na pořadu 
dne, ale zůstává v záloze, pokud 
by si to dopravní situace ve zmí-
něném useku vynutila.

Nový rondel vzniká na krajské 
a částečně i městské silnici. Pro 
urychlení celé akce město s před-
stihem zajistilo projektovou do-
kumentaci a investiční přípravu, 
vyřídilo také patřičná povolení. 
O náklady, které činí 7,6 milionu, 
se Bohumín s krajem podělí více- 
méně stejném poměrem.  (tch)
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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 1+2, ul. Trnková 320, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrálním 
vytápěním a plastovými okny. Mož-
nost parkování u domu. V bytě je 
zděné bytové jádro. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,00 m2, cel-
ková plocha bytu 55,00 m2. Pro-
hlídka 9.5. ve 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
9.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 321, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům s centrálním vytápěním s plas-
tovými okny. Možnost parkování 
u domu. Byt se zděným bytovým 
jádrem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 53,80 m2, celková plocha 
bytu 56,30 m2. Prohlídka 9.5. ve 
14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 9.5. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 339, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Podkrovní byt s dvěma 
vytápěnými komorami s atypic-
kým řešením. Dům s pěti byty 
a dvorem se nachází v zástavbě 
rodinných domů. V blízkosti 
domu je autobusová zastávka 
a Albert. Plocha pro výpočet ná-
jemného 76,70 m2, celková plocha 
bytu 80,70 m2. Prohlídka 9.5. 
v 15.45–16.00 hodin a 10.5. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 948, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům po 
rekonstrukci. V blízkosti domu je 
park, Lidl, parkoviště a dětský 
koutek. V bytě je kuchyňská linka 
a kombinovaný sporák. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,16 m2, 
celková plocha bytu 56,16 m2. Pro-
hlídka 9.5. v 16.00–16.15 hodin 
a 10.5. v 10.00–10.15 hodin. Licita-

ce bytu se koná 14.5. v 15.45 hodin.
 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1079, 

číslo bytu 16, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Panelový dům 
celkově zateplený v centru města 
za nákupním střediskem, možnost 
parkování u domu, poblíž se na-
chází supermarket Penny. Plocha 
pro výpočet nájemného 58,95 m2, 
celková plocha bytu 61,20 m2. Pro-
hlídka 9.5. ve 14.30–14.45 hodin 
a 10.5. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Štefánikova 414, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, základní a ma-
teřské školy. V bytě je ústřední 
topení. Plocha pro výpočet ná-
jemného 38,98 m2, celková plocha 
bytu 38,98 m2. Prohlídka 9.5. 
v 15.30–15.45 hodin a 10.5. 
v 11.00–11.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 5, I. kategorie, 2. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití a vlakové nádraží. 
Byt s ústředním topením, novými 
bytovými dveřmi a zrekonstruo-
vanou koupelnou s vanou. Plocha 
pro výpočet nájemného 40,08 m2, 
celková plocha bytu 40,08 m2. Pro-
hlídka 9.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 10.5. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Masarykova 418, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města, poblíž vla-
kového a autobusového nádraží. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny, ústředním to-
pením a balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 86,50 m2, cel-
ková plocha bytu 87,50 m2. Pro-

hlídka 9.5. v 15.15–15.30 hodin 
a 10.5. v 9.45–10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 49, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Věžový dům cel-
kově zateplený poblíž kruhového 
objezdu u supermarketu Penny, 
v domě je domovník provádějící 
i úklid, u domu možnost parková-
ní, byt je po celkové rekonstrukci 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 33,20 m2, celková plo-
cha bytu 36,37 m2. Prohlídka 15.5. 
v 8.30–8.45 hodin a 16.5. v 15.00–
15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
16.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti, 
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 14.5. v 15.15–15.30 hodin 
a 15.5. v 9.15–9.30 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 16.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba s plas-
tovými okny se nachází naproti 
tržišti. Dům je napojen na cent-
rální zásobování teplem. V blíz-
kosti domu je Penny market, vla-
kové a autobusové nádraží. 
Plocha pro výpočet nájemného 
44,80 m2, celková plocha bytu 
44,80 m2. Prohlídka 14.5. v 15.30–
15.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 16.5. 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 

Městské nebytové prostory k pronájmu

tržiště. Dům je napojen na cent-
rální zásobování teplem. V blíz-
kosti domu je Penny market, vla-
kové a autobusové nádraží. 
Plocha pro výpočet nájemného 
31,94 m2, celková plocha bytu 
32,98 m2. Prohlídka 14.5. v 15.30–
15.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 16.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1034, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Panelový dům 
celkově zateplený vedle náměstí 
Budoucnosti, úklid společných 
prostor provádí firma, možnost 
parkování. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,04 m2, celková plo-
cha bytu 58,57 m2. Prohlídka 16.5. 
ve 14.30–14.45 hodin a 17.5. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 21.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití a vlakové nádraží. 
Byt s ústředním topením a balko-
nem. V bytě byla provedena gene-
rální oprava elektroinstalace, vy-
měněny bytové dveře, podlahové 
krytiny a zrekonstruovaná kou-
pelna s vanou. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,82 m2, celková plo-
cha bytu 54,02 m2. Prohlídka 14.5. 
v 15.00–15.15 hodin a 15.5. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 21.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
939, číslo bytu 5, I. kategorie, 
4. nadzemní podlaží. Nízkopod-
lažní dům v centru města. V blíz-
kosti domu jsou nákupní mož-
nosti, kulturní vyžití a vlakové 
nádraží. Byt s ústředním topením 
a balkonem. V bytě byla provede-
na generální oprava elektroinsta-
lace, vyměněny bytové dveře, pod-
lahové krytiny a zrekonstruovaná 
koupelna s vanou. Plocha pro vý-
počet nájemného 50,71 m2, celko-
vá plocha bytu 50,71 m2. Prohlídka 
16.5. v 15.15–15.30 hodin a 17.5. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 21.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 558, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba se zateplenými štítovými 
stěnami. Možnost parkování u do- 
mu. Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
62,11 m2, celková plocha bytu 
67,61 m2. Prohlídka 17.5. v 10.00–
10.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 21.5. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

 ●  Nerudova 1157, 
Nový Bohumín

Plocha 24,34 m2, cenová zóna 
720 Kč/m2/rok. Prostor ve vě-
žovém domě na sídlišti se sa-
mostatným vstupem. Licitace se 
koná 9.5.2018 ve 14 hodin 
v budově »B« městského úřadu, 
kancelář B101

 ●  Tř. Dr. Beneše 109, 
Nový Bohumín

Plocha 199,07 m2, cenová zóna 
1 200 Kč/m2/rok. Bývalá pro-
dejna potravin na hlavní třídě. 
Bezbariérový přístup, zásobová-
ní ze zadní části. Licitace se 
koná 9.5. ve 14.30 hodin v bu-

dově »B« městského úřadu, 
kancelář B101

 ●  Náměstí Svobody 7, 
Starý Bohumín 

Plocha 48,26 m2, cenová zóna 
1 200 Kč/m2/rok. Bývalá poboč-
ka pošty na náměstí ve Starém 
Bohumíně. Lukrativní prostor 
s výklady. 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 u městské 

tržnice. Lukrativní prostor s vý-
klady v centru města. Zásobová-
ní 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)

Prostory na Tř. Dr. Beneše 109Prostory na Tř. Dr. Beneše 109
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Zábradlíčka jako lakovaná
Nejen monumentální mosty přes železnici, dálnici či řeku 
potřebují péči a údržbu. Tu si zaslouží i menší stavby 
a lávky například u místních potoků.

Radnice se v uplynulých dnech 
pustila do renovace některých 
z nich. Zaměřila se konkrétně na 
zábradlí. Někde stačilo jen obrou-
sit korozi a dát nový nátěr. To byl 
případ lávky přes Bohumínskou 
stružku na cestě od záblatské ve-
teriny k věžákům v Bezručově 
ulici, překlenutí stejného potoka 
u kříže v Šunychlu nebo mostu na 
cestě ze sídliště v Tovární ulici 
k Bochemii. U fotbalového hřiště 
starobohumínské Viktorky v Os-
travské ulici, kolem které protéká 
Bajcůvka, už ale kartáč na rez ne-
stačil. Zdeformované a prohnilé 
zábradlí muselo pryč a instalace 
se dočkalo zcela nové.  (red)

Sebevrah na hraničním mostě
Velmi dramatickou situaci museli řešit večer 27. dubna policisté. Ze zdra-

votnického zařízení utekl asi třicetiletý pacient se sklony k sebevraždě.

Do terénu okamžitě vyrazily hlídky obvodního oddělení i speciální pořádkové 
jednotky. Muže objevili na prvním pilíři starého hraničního mostu do Chału-
pek. Vyhrožoval, že skočí z mostu do Odry. „Na místo jsme povolali také poli-
cejního vyjednavače a z bezpečnostních důvodů jsme most v obou směrech 
uzavřeli,“ informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.
Policejní zákrok byl nakonec úspěšný. Zhruba po hodině vyjednavač společně 
s kolegou muže přesvědčili, aby z pilíře slezl. Následně jej podrobili dechové 
zkoušce s pozitivním výsledkem. Sebevrah měl v krvi přes dvě promile alko-
holu. Po zajištění skončil v péči lékařů.  (tch)

Granát v poli
Policejní pyrotechnik vyrazil 17. dubna 
k nahlášenému nálezu munice do Kopy-
tova. Poblíž čističky odpadních vod našel 
oznamovatel v poli granát. Pyrotechnik 
konstatoval, že jde o nefunkční dělostře-
lecký náboj. Munici si převzal a odvezl 
k likvidaci. Evakuace nebyla nutná. 

STALO SE  Po cestě bez drncání
Hliněnou a zčásti panelovou cestu mezi 
Revoluční ulicí a městskou skládkou ne-
chalo město předloni vyasfaltovat. Jde 
o úsek cyklotrasy z Bohumína do Rych- 
valdu. Nyní má komfortnější povrch 
i další její část. Rozbitou komunikaci 
v délce zhruba 150 metrů kolem rybníku 
Nový stav nechala radnice vyspravit 
zhutněným recyklátem.  (red)

Foto: Roman PakFoto: Roman Pak

Některé betonové panely ujížděly, byly příliš strmé a přístup z nich k vodě krkolomný. Město je nechalo srovnat, dosypat a okolí upravit.  Foto: Pavel Čempěl

Zejména menším dětem začne sloužit nově upra-
vená písečná pláž.

Letní teploty přilákaly ke Kališovu jezeru v Šunychlu první plavce už v dubnu. 
Mohli tak spatřit v akci těžkou techniku. Město se pustilo do úprav pláže 
a okolí, aby zajistilo větší komfort rekreantům, až vypukne hlavní letní sezona.

Jezero patří soukromé těžařské fi rmě, která 
proti koupání »na vlastní nebezpečí« a rekreaci 
nic nenamítá. Loni navíc vyjmula severní část 
vodní plochy u hlavní pláže z dobývacího pro-
storu a po dohodě s ní se město mohlo pustit 
do prvních úprav břehů. Zahrnovaly srovnání 
panelového přístupu k vodě a terénní práce. Ty 

letošní na ně navazují. „Část břehů jsme doplni-
li a zpevnili lomovým kamením, další etapou 
pokračovala také úprava panelů. Na četná přání 
rodičů malých dětí, které využívají mělkou zátoku, 
jsme její okolí vysypali štěrkem a hlavně pískem. 
Vznikla tak atraktivní písečná pláž,“ popsal no-
vinky vedoucí odboru životního prostředí 

a služeb Jan Jeziorský. Dodal, že práce zahrno-
valy také probírku nevyhovujících dřevin, 
likvidaci přebujelého rákosí, návoz ornice a její 
zatravnění. Do zkulturnění břehů a pláží 
investovalo město bezmála 400 tisíc. Další 
prostředky vynaloží na stavbu provizorní par-
kovací plochy u čističky odpadních vod. 
Hotova bude do konce května.

Aby se mohla rekreace u vody dále rozvíjet, 
jedná město s vlastníkem o odkoupení části 
jezera. Záměrem je, aby přírodní koupaliště 
zůstalo, na rozdíl například od Hlučínského 
jezera, i v budoucnu volně přístupné a bezplatné. 
„Úpravami chceme lokalitu co nejvíce zatraktiv-
nit. V dalších letech by u Kališova jezera měla 
vzniknout plovárna s odpočinkovými plochami 
a plovoucími moly na hladině. Uvažujeme také 
o novém sociálním zázemí a objektu občerstvení, 
ideálně ve spolupráci s místními podnikateli,“ 
vyjmenoval místostarosta Lumír Macura s tím, 
že ještě letos by v těsné blízkosti vody mělo při-
být dvanáct cykloboxů pro bezpečnou úschovu 
kol, dva grily a dvě místa pro piknik. Pro příští 
sezony vznikne v blízkosti jezera také dostatečně 
velká parkovací plocha a ke Kališoku by měla 
vést i cyklostezka od Ovocné ulice.  

Pavel ČEMPĚL

Po práci rekreaci, ideálně v přírodě u vody
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Na bicyklu či kolobce křížem krážem Bohumínem
Stále více lidí bez rozdílu věku tráví čas na cyklostezkách v Bohumíně a jeho 
okolí. Milovníci cykloturistiky, jezdci na koloběžkách či kolečkových bruslích se 
i letos dočkají řady novinek a vylepšení. Přibudou další úseky, ty stávající zase 
nabídnou větší komfort jízdy.

Okruh kolem Vrbického jezera

Poprvé bude celou sezonu v provozu lávka 
přes Orlovskou stružku před ústím do Odry. 
Přes Antošovickou lávku a Koblovský most 
lze kroužit kolem Odry. 

Díky společnému česko-polskému projektu 
vznikne osm set metrů dlouhá in-line a cyk-
lostezka na hrázi od koblovského mostu smě-
rem k Vrbici, kde naváže na stávající stezku 
po hrázi u Vrbického jezera. Nadregionální 
cyklostezka podél Ostravice se tak prodlouží 
o další úsek. 

Stávající štěrkovou cestu na hrázi mezi 
Vrbickým jezerem a Odrou nahradí asfaltový 
koberec. Nový povrch dostane úsek dlouhý 
1,6 kilometru, který je součástí budoucího 
uceleného okruhu kolem jezera.

Po cyklotrase až k bunkru 

Vyznačíme pokračování cyklotrasy E od 
Ostravy-Hrušova k Bohumínu po cyklostez-
kách kolem Vrbického jezera a v jízdních 
pruzích pro cyklisty podél Ostravské ulice 
s návazností na místní cyklotrasu P, která 
vede ke kapli Pustyňa a do Starého Bohumí-
na. Cyklotrasa E bude cyklisty směrovat 
k  turistickému cíli – technické kulturní pa-
mátce, pěchotnímu srubu MO-S5 Na Trati. 
Odbočka k bunkru povede do slepé ulice. 
Navazující pěšinu letos prosekáme, v dalších 
letech zde vznikne cyklostezka.

Okolo Olše přes polské obce

Na části cyklotrasy č. 6257 (cyklotrasa Ra-
cibórz-Krzyżanowice-Chotěbuz podél řeky 
Olše i Odry) od Větrné ulice v Šunychlu ke 
Kopytovu bude položen asfaltový povrch 
v délce 1 250 metrů. Doplněním tohoto úseku 
živicí vznikne okruh vhodný pro zdatnější 
in-line bruslaře, který vede po Šunychelské 
ulici do Kopytova, kolem točny a dále po no-
vém úseku na Větrnou ulici, kolem psího 
útulku a po Opletalově ulici zpět na křižovat-
ku Šunychelské, Opletalovy a Ovocné. 

Vyznačíme cyklotrasu č. 10 ze Starého 
Bohumína do Kopytova a dále podél řeky 

Olše do Věřňovic, kde bude vyznačeno napo-
jení na okruh o délce 31 kilometrů přes 
Polsko zpět do Starého Bohumína. V Polsku 
projedeme Gorzycki, Uchylsko a přes Olzu 
a Zabelkov se vrátíme do Starého Bohumína.

Po cyklotrase z Bohumína až do Bukovce

Milovníci dálkových značených cyklotras 
vědí, že z Bohumína až do Bukovce se dá 
dojet po cyklotrase č. 56, která vede přes 
Havířov a kolem Těrlické přehrady dále na 
Beskydy. Nové propojení do Bukovce blíže 
Olši vznikne vyznačením cyklotrasy č. 10 (pá-
teřní cyklotrasa Olše-Olza). Její pokračování 
z Věřňovic až do Chotěbuzi připravuje Svazek 
měst a obcí okresu Karviná, dále až do 
Bukovce už trasa značená je. 

Na kole Na Panském

V průběhu roku vznikne stezka pro chodce 
a cyklisty o délce 620 metrů přes budoucí 
lesopark Na Panském v Nové Vsi. Začne pod-
jezdem pod ulicí Za Věží a lávkou přes Fla-
kůvku naváže na ulici Na Hrázi v Nové Vsi. 

Cykloboxy pro bezpečné odložení kol 

Po instalovaných cykloboxech v areálu 
Bosporu a na náměstí ve Starém Bohumíně 
přibudou další. Pro cestující u vlakového ná-
draží v Bohumíně, pro turisty a návštěvníky 
u Vrbického a Kališova jezera.

Za prací na kole

Pro zaměstnance dojíždějící do bohumín-
ských fi rem na kole vyznačíme cyklopruhy od 
železárenského nadjezdu podél Bezručovy 
ulice s pokračováním cyklostezky v kvalitním 
povrchu podél Revoluční ulice až k Bonatransu 
o celkové délce 1,7 kilometru. 

Pro dojíždějící od Skřečoně vznikne cyklo-
stezka mezi Mládežnickou ulicí ve Skřečoni 
a Budovatelskou ulicí v Záblatí. Z Tovární ulice 
přes mostek přes Bohumínskou stružku a dále 
na Fibichovu ulici rozšíříme stávající chodník 
tak, aby zde vznikla společná stezka pro 
chodce a cyklisty.

Náměty na cyklovýlety

Na webových stránkách města v sekci volný 
čas najdete informace o cyklotrasách jak míst-
ních, tak regionálních. V tipech na cyklový-
lety najdete 13 okruhů, které vás provedou 
Bohumínem – městem plným kontrastů, 
Ostravskem – regionem razovitym a pohra-
ničím do Gorzyc a Krzyzanowic. 

Červená stezka s bezpečnými cyklostojany

Nový okruh o délce 19 kilometrů s dvanácti 
zastaveními nás provede po stavbách z čer-
vených cihel na území Bohumína. U každé 
najdete informační tabuli, kde se dozvíte něco 
o historii objektu. Vznikne také přehledná 
mapka a turistický průvodce. Součástí mapy 
bude interaktivní soutěž spojená s návštěvou 
jednotlivých míst. V blízkosti jednotlivých 
staveb mohou turisté hledat cihličky s písmeny, 
které vytvoří soutěžní tajenku. 

U objektů přibude nový typ cyklostojanů 
s bezpečným uzamčením kola přes rám, stačí 
s sebou vozit jen FAB zámek, který včetně 
držáčku na kolo zakoupíte v městském info-
centru. Pokud systém získá příznivce, rozšíří 
se tyto stojany do dalších částí města.

Bohumínská cykloskupina

Komise rady města pro rozvoj cyklodopra-
vy se soustavně zabývá rozvojem cyklistické 
dopravy, a to jak novými projekty, tak hledá-
ním optimálnějších řešení a odstraňováním 
chyb stávajícího stavu. Členové se taky chtějí 
více zaměřit na osvětu v oblasti cyklodopravy. 
Děkuji členům bohumínské cykloskupiny 
za aktivní podíl na rozvoji cyklodopravy 
v Bohumíně. A stále platí, že občané a příz-
nivci cyklodopravy mohou své náměty 
a připomínky zasílat na e-mailovou adresu 
cykloskupina@mubo.cz.

Lumír MACURA, místostarosta



Mapka navrhovaných nových a upravených 
úseků cyklotras je k nahlédnutí na www.
bohumin.cz -> Samospráva -> Strategický 
plán rozvoje města Bohumína -> Akční plány 
2018-2022 (příloha 2).Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Na dva dlouhodobě odstavené »vraky« mohli lidé narazit na parkovišti u supermarketu Albert. Ač je to k nevíře, jeden z nich má platnou technickou i pojištění. 
Protože v tomto případě odbor dopravy zasáhnout nemůže, i s ohledem na to, že jde o soukromý pozemek, dopisem alespoň na situaci upozornil supermarket, 
který parkoviště vlastní.  Foto: Pavel Čempěl

Nepojištění musí opět přispívat do fondu
Že když si u auta či motorky nesjednáte povinné ručení, ušetříte? Omyl. Před třemi lety 
zrušený příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) od letoška 
znovu platí. Týká se vozidel, která jsou sice registrovaná pro provoz, ale nemají zákonné 
pojištění. Sazbu příspěvku určuje vyhláška Ministerstva fi nancí podle druhu vozu.

Podle údajů ČKP je v Česku 
registrováno přibližně 130 tisíc 
aut a motorek bez povinného ru-
čení. Jejich vlastníci teď mají opět 
ze zákona povinnost přispívat do 
fondu. Výjimku mají pouze maji-
telé vozidel vyřazených z provozu, 
zaniklých, ukradených nebo vy-
vezených do zahraničí. 

Někteří motoristé si neplatí po-
jistku a ignorují také staronovou 
povinnost příspěvku záměrně. Ale 
najde se i řada »neinformova-

ných«, kteří se 
domnívají, že 
když vozidlo někde odstaví a ne-
jezdí, platit nemusí. ČKP proto 
připravila informační kampaň 
a nepojištěným vlastníkům bude 
rozesílat výzvy, aby si dali povin-
né ručení do pořádku, případně 
vůz vyřadili z provozu.

Absence povinného ručení hraje 
důležitou roli také ve snaze města 
odstranit z komunikací a parko-
višť bezprizorní autovraky. „Po-

kud je možné 
majitele dlou-

hodobě odstaveného a nepojiště-
ného auta zjistit, právní odbor ho 
může potrestat za přestupek,“ sdělil 
vedoucí městského odboru dopra-
vy Pavel Vavrečka. Jiný případ 
nastane, když auto nemá espé-
zetky ani identifi kační kód za ok-
nem a vlastníka tak není možné 
vypátrat. A na tyto dlouhodobě 
odstavené rachotiny se bohumín-
ská dopravka zaměřuje. Na úřední 

desku i na samotná vozidla vyvěsí 
výzvy k jejich odstranění. Pokud 
tak majitelé do dvou měsíců neu-
činí, hrozí jim odtažení vozu na 
záchytné parkoviště BM servisu. 
A tento postup stoprocentně za-
fungoval. Zatím všechny takto 
označené »vraky« z ulic zmizely, 
před vypršením lhůty je odstrani-
li sami majitelé.

„Šoféři si často neuvědomují, že 
na cestě ani parkovišti nemá vozidlo 
bez pojištění co pohledávat. A je 
lhostejné, jestli jezdí nebo stojí,“ 
dodal Vavrečka s tím, že dopravka 
případy odstavených aut pochyb-
ného technického stavu v ulicích 
průběžně monitoruje.  (tch)

PARAGRAFY

Poslední rozloučení v důstojném prostředí
V místě tichého rozjímání se ozývají sbíječky. I smuteční 
síň je stavbou jako každý jiná a potřebuje údržbu 
a opravy. Aktuálně se tento proces týká síně ve Starém 
Bohumíně. Probíhá tady rekonstrukce exteriéru budovy 
a jejího okolí. Město za ni zaplatí 8,5 milionů.

Smuteční síň u starobohumín-
ského hřbitova postavili dobro-
volníci v 80. letech v »akci zet«. 
Není proto úplně dokonalá a má 
například viditelné statické vady, 
kterým se muselo přizpůsobit 
řešení opravy obvodových zdí.  
Stavba totiž stále pracuje. „Kdy-
bychom opravili fasádu klasicky, 
mohla by opět popraskat. Proto 
jsme v tomto případě volili mon-

tovaný obvodový plášť. Jeho zá-
kladem je rošt s tepelnou izolací, 
na který se připevní cementovlákni-
té desky,“ ozřejmil Jan Hock z od-
boru rozvoje a investic. Dodal, že 
provětrávaná fasáda s pohledovou 
vrstvou je estetická i praktická. 

Součástí rekonstrukce je také 
oprava střechy včetně jejího za-
teplení. Nový vzhled dostane 
i prostranství před smuteční síní. 

Obřadní síň už měla nejlepší léta za sebou a nutně potřebovala rekonstrukci 
exteriéru. V příštích letech by se inovace měly dotknout také vnitřních prostor.

Budova dostane provzdušněný montovaný plášť.  

Drolící se zídky dělníci vyboura-
jí a odstraní zároveň betonové 
květináče. Nové budou naopak 
lavičky a chodníky ze zámkové 
dlažby. Prostranství nakonec do-
plní šest dekorativních stromků. 

Práce budou probíhat za pro-
vozu, ovšem pozůstalí musí 
počítat s omezením. „Lidem se 
snažíme vycházet vstříc. Termíny 
obřadů plánujeme tak, aby je 
nerušily stavební práce. Případně 
můžeme nabídnout zajištění 

pohřbu v obřadních síních v Dolní 
Lutyni nebo Rychvaldu. Vše je otáz-
kou domluvy,“ sdělila majitelka 
pohřební služby Iveta Balarinová. 
Dodala, že se průběh prací může 
v určitých etapách dotknout také 
chodu kanceláře v rekonstruova-
ném objektu a není vyloučeno 
její dočasné uzavření. Pozůstali 
však budou moci stále kontakto-
vat pohřební službu telefonicky 
na čísle 602 796 680.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Po novém povrchu k atletickým rekordům
Koncem května bude stadion u ZŠ 
ČSA hostit prestižní Čokoládovou 
tretru. Na malé atlety už čeká ovál, 
který doslova září novotou. Prošel 
totiž retopingem, tedy renovací 
umělého povrchu. Po čtrnácti letech 
intenzivního využití už omlazovací 
kúru potřeboval. Město za inovaci 
zaplatilo něco přes milion.

„Provedli jsme nutné lokální opravy v místech, 
kde už byl povrch poškozený. Také bylo nutné 
zpevnit část uvolněných obrubníků,“ konstato-
val Michal Lorenc z odboru školství, kultury 
a sportu. Následně prošel ovál kompletní očis-
tou. V akci byla wapka a pomohli také hasiči 
s kropicím vozem. Všechny nečistoty bylo třeba 

odstranit, aby dobře přilnul nový atletický 
povrch. Jeho nástřik probíhal ve dvou vrstvách. 
Na ty potřebovala specializovaná fi rma ideální 
klimatické podmínky, především bezvětří. Po-
slední tečkou úprav pak bylo nové nalajnovaní 
běžeckých drah. 

Hřiště u školy ČSA dostalo moderní spor-
tovní kabát  v roce 2004. Vznikl zde 250 metrů 
dlouhý atletický ovál s umělým duratonovým 
povrchem. Pět běžeckých drah se ve sprinterské 
části rozšiřuje na sedm. Nově vznikl sektor pro 
skok daleký a vrh koulí. Hřiště získalo také 
umělé osvětlení a diváckou tribunu. Vytvoření 
prvního atletického oválu s umělým povrchem 

v Bohumí-
ně tehdy 
stálo více 
než šest mi-
lionů. V roce 
2 0 1 5  m ě s to 
investovalo ještě 
tři miliony do úprav 
plácku ve středu oválu. Rozpraskaný asfalt tady 
nahradil rovněž umělý povrch. Plocha slouží ke 
skoku o tyči a do výšky, jako rozběhová dráha 
pro hod míčkem či oštěpem a lajnami ohrani-
čená hřiště míčovým hrám.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Omlazovací kúra k narozeninám
Uprostřed »ničeho«, na zelené a bažinaté louce panoval na 
sklonku 19. století čilý stavební ruch. V krátkém sledu tady 
vyrostl kostel, obecná škola a v roce 1898 rathhaus, čili 
radnice. Vznikly tak základy centra současného Bohumína. 
Budova původní radnice si letos připomíná 120. výročí. 
Spolu s oslavami sta let samostatné republiky jde o ideální 
příležitost vrátit historické památce původní lesk.

Radniční budovu už obepíná 
lešení a fi rma, která se specializuje 
na čištění a restaurování historic-
kých fasád, se pouští do práce. 
„Obnova zahrnuje tři etapy. V první 
dojde na očistu cihlového zdiva 
a opravy dílčích vad,“ nastínil 
Martin Hanzlík z majetkového 
odboru. Odstraněním letité špíny 
a nánosů už v uplynulých letech 
prošla sousední hlavní budova 
městského úřadu. U budovy »B« 
ovšem firma použije odlišnou 
technologii. Také musí počítat s tím, 
že některé cihly mají zelenou gla-
zuru, což zejména kolem oken 
vytváří zajímavý vizuální prvek. 
V rámci ošetření fasády dojde i na 
opravu »věžiček« nad rohovými 
štítovými stěnami, kde zdivo na-
rušil mráz.

Po fasádě přijde na řadu ple-
chová střecha, která dostane nový 
nátěr, a nakonec se renovace do-
čkají i hlavní vstupní dveře. Ty 
sice slouží relativně krátce, přesto 

už zásah potřebují. „Práce budou 
probíhat za plného provozu a cho-
du radnice se nijak nedotknou,“ 
dodal Hanzlík. Do obnovy město 
vloží 1,75 milionu.

Památkově chráněná budova 
s číslem popisným 225 původně 
radnicí byla a v době vzniku se 

v ní nacházela zasedací síň, dva-
náct kanceláří, čtyři komory, tři 
malé byty a v zadním traktu tři 
obecní cely. Po druhé světové válce 
se však národní výbor stěhoval do 
sousední budovy a v roce 1953 se 
radniční budova proměnila v okres- 
ní zdravotní středisko. Původní-
mu účelu opět slouží po generální 
rekonstrukci interiéru od roku 
2005.  (tch)

Historická radniční budova prochází očistou a renovací fasády. Nově už se před ní tyčí dva vlajkové stožáry a na čelní straně 
přibude pamětní deska s připomínkou návštěvy T. G. Masaryka v Bohumíně.  Foto: Pavel Čempěl

Jako v »laboratoři«. Ochranné pomůcky a prostředky jsou při nástřiku 
umělého povrchu nezbytné.

Speciální hmotu bylo třeba na ovál nanést ve dvou 
vrstvách.  

e
s to 
o ještě

ku
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Potenciálně nebez-
pečná torza stromů 
z vodní plochy mizí. 
Jejich odstranění se 
zhostili šunychelští 
hasiči. 
Foto: Pavel Čempěl

Z hladiny mizí mrtvý lesík
Vše začalo těžbou štěrkopísku, kterou na svých polích zahájil v roce 1936 
šunychelský sedlák Karel Kalisch. Vyhloubené jámy postupně zaplavovala voda 
a další dobývání dotvořilo podobu současného jezera. Ač se jej sám Kalisch 
nedožil, zahynul na bojišti druhé světové války, nese vodní plocha jeho jméno. 

Probíhající těžba v minulých desetiletích vý-
razně měnila podobu Kališova jezera i jejího 
okolí. V roce 1973 byla například zrušena silnice 
ze Šunychlu do Starého Bohumína. Současníci 
už znají jen její torzo. Stará cesta, tedy Oderská 
ulice, vede od parkoviště až k výběžku, kde 
»končí ve vodě«. Podobný osud stihl i jeden 
z dřívějších poloostrovů u hlavní pláže, ocitl se 
pod hladinou. Jeho existenci doteď dokládaly 
jen stromy, vlastně už jen polámané a prohnilé 
pahýly. I tato připomínka ale mizí. Těžba už 
skončila a Kališovo jezero slouží hlavně rekre-
aci, která se bude v příštích letech ještě rozvíjet. 
A polámané kmeny, které se často ukrývaly 
také pod hladi-
nou, představo-
valy pro plavce 
r iz iko.  Město 

proto přistoupilo k jejich odstranění. Do úkolu 
se pustili šunychelští hasiči, kteří k jezeru 
dorazili se dvěma traktory a navijákem. Vyta-

hování pahýlů ale nebylo jen tak. I když byly 
pozůstatky stromů ve vodě řadu let, mnohé 
kladly velký odpor. „Bylo to poměrně překvapivé. 
Některý z mohutnějších kmenů šel hladce, ale 
pak jsme se potrápili s vytahováním malého, 
který vzdoroval,“ popsal velitel hasičů Václav 
Ferfecki s tím, že při vytahování povolilo několik 
lan a praskl dokonce i řetěz.

V místech bývalého poloostrova je menší 
hloubka a plavci toto místo často využívají 
k oddechu. V budoucnu by měla tuto funkci 
zastat také plovoucí odpočinková mola.  (tch)

y, ý y

Hasiči v akci, kamarád na nosítkách
Z oken se valí dým, zpovzdálí jsou 

slyšet hasičské sirény. Mateřinka 

v Rafinérském lesíku zažila 26. 

dubna požární cvičení. Zapojili se 

do něj kopytovští hasiči a záchra-

náři Českého červeného kříže.

O věrohodnost simulovaného požáru 
se postarala odpálená dýmovnice. 
Hustý a štiplavý kouř brzy zahalil horní 
patro Rafíku a školka zahájila evakuaci. 
Jednu pětičlennou skupinku dětí s uči-
telkou ale dým uvěznil ve třídě. Ukryli 
se u otevřeného okna, aby k nim mohl 
proudit čerstvý vzduch, a vyčkávali na 
zásah hasičů.
Mateřinka se na cvičení předem připra-
vovala. Učitelky dětem o mimořádných 
událostech vyprávěly a vysvětlovaly 
jim, jak se při nich mají zachovat. Když 
se pak ve školce skutečně ozvalo varo-
vání »hoří«, asi šedesátka dětí spořáda-
ně a v klidu opustila budovu a ukryla se 
do bezpečí. Ačkoli i na slzičky došlo, 
protože dým vypadal »opravdicky« 
a svou roli sehrály i emoce. Jedno z dětí, 
aniž by to ostatní věděly, totiž sehrálo 
roli intoxikovaného fi guranta. A když jej 
kamarádi viděli na nosítkách, pochopi-
telně se o něj báli.
Vše samozřejmě dobře dopadlo. Uvěz-
něné hasiči vysvobodili a dostali do 
bezpečí, oheň zlikvidovali a naoko 
přiotrávený klučina záhy vyskočil 
z nosítek a kamarádi jej obdivovali 
jako hrdinu. Zásah hasičů byl pro děti 
výjimečným zážitkem. A kdyby se 
v budoucnu náhodou přihodilo něco mi-
mořádného, budou už vědět co dělat.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Bohumínského benchpressu se mohou 
zúčastnit borci všech federací, a tak býva-
jí často k vidění obdivuhodné výkony. 
Letos závodníci vytlačili dvakrát 220 
kilogramů, třikrát padla dvoustovka, 
jednou 210 kilo.

Soutěžící reprezentovali osmatřicet 
týmů či měst. V hodnocení oddílů nakonec 
slavila první místo domácí Viktorka, za kte-
rou skončil Extrifi t Power Team Hradec Krá-
lové, třetí místo vybojoval Workout SŠTaS 

Borci vytlačili více než dva metráky

Sál sokolovny praskal ve švech, protože 
soutěž tradičně přilákala řadu diváků a hlavně 
závodníků. Na lavici s činkou se postupně 
vystřídalo pětašedesát mužů a třináct žen. 

Pořádná rozcvička pod širou oblohou
Bradla, hrazdy, ribstoly. Na takovém náčiní si dávali do těla staří sokolové i současná 
střední generace sportovců. Doba ale pokročila a vzniklo nové atletické odvětví 
– workout. Jeho vyznavači nyní mají své zázemí i v Bohumíně. Speciální hřiště vzniklo 
na Faji a první zájemci už jej s nadšením otestovali. Slavnostní otevření s exhibicemi 
a doprovodným programem se uskuteční 23. června.

Workout značí v doslovném 
překladu »venkovní činnost« 
a má podobu silového a vytrva-
lostního cvičení. Hřiště tvoří se-
stava moderních konstrukcí, žeb-
říků, hrazd či laviček, na nichž 
sportovci pracují především s vá-
hou vlastního těla. Nové workou-
tové hřiště vyrostlo v uplynulých 
dnech také na Faji v sousedství 
skateparku a bikrosových atrakcí 
na ploše po bývalé nafukovací 
hale. Nabízí atraktivní sestavu 
cvičeních prvků a bezpečnou do-
padovou plochu z lité pryže. První 
cvičenci už prvky otestovali a ne- 
můžou si je vynachválit.

Tato cvičení jsou stále populár-
nější a potvrdila to i loňská anke-
ta k městským investicím. Do 
výstavby hřiště, které si veřejnost 
přála, radnice vložila přes půl 

milionu korun. Hřiště je v provo-
zu už nyní, jeho slavnostní křest 
pak proběhne 23. června od 13 
hodin. Postará se o něj ve spolu-

práci s městem spolek Mládež, 
který na Faji uspořádá velký 
sportovní happening. „Uskuteční 
se závody ve skateboardingu včetně 

exhibice nejlepších jezdců v re-
publice. Současně budou probíhat 
ukázky workoutového umění v po- 
dání borců, kteří se této disciplíně 
dlouhodobě věnují,“ pozval ná-
vštěvníky Dalibor Jureček z bo-
humínského spolku Mládež. Ten 
na akci zajistí také hudbu a ob-
čerstvení.  (tch, balu)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Metráky oceli nad hlavou. Sál starobohumínské sokolovny patřil 14. dubna 
sportovcům. Siloví trojbojaři TJ Viktorie Bohumín pořádali 17. ročník oddílové 
propagační soutěže Bohumínský benchpress.

Karviná. V barvách TJ Viktorie zazářili i jed-
notlivci. V nejmladší mužské kategorii (14–18 
let)zvítězil Nicolas Tóth a třetí příčku obsadil 
Daniel Penkala. V kategorii od 41 do 50 let 
pak vyhrál Jan Soběslav.

Na soutěž do Bohumína letos zavítala i cele- 
brita a legenda silového sportu, 75letá Adina 
Hyková. Závodnice TJ Spartak Chodov obsa-
dila ve společné kategorii žen nad 18 let třetí 
místo, když s přehledem porazila soupeřky 
o tři generace mladší. Slavná veteránka ná-
sledně odcestovala do Jihoafrické republiky, 
kde se zúčastnila Mistrovství světa v bench-
pressu. V kategorii žen nad 70 let nenašla pře-
možitelku a stala se světovou šampionkou.

 Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Nejvyšší juniorská vzpěračská 
soutěž sestává ze tří kol, z nichž 
ti nejlepší postupují do finále. 
Základní kola probíhají samo-
statně v Čechách, na jižní a se-
verní Moravě, závěrečné klání je 
celorepublikové. Dvě základní 
kola už mají soutěžící za sebou 
a v rámci toho severomoravského 

Stolní tenisté vybojovali putovní pohár
V Praze se od 20. do 22. dubna uskutečnil 
už 25. ročník soutěže O putovní pohár 
Čech, Moravy a Slezska ve stolním tenise. 
Jednotlivé regiony reprezentovaly tříčlenné 
týmy a do toho slezského dostal pozvánku 
i bohumínský rodák a hráč Sokola Záblatí 
Ondřej Bolcarovič.

Turnaje se nesmí účastnit vrcholoví hráči z ligo-
vých soutěží a Ondru činovníci Slezska oslovili díky 
jeho výkonům v soutěži krajské. V ní má totiž v le-
tošním ročníku na kontě 68 výher a pouhé čtyři 
prohry. Díky skvělé bilanci obsadil první příčku 
v hodnocení jednotlivců a celku Sokola Záblatí do-
pomohl k pátému místu. A zazářil také na pražském 
turnaji. Absolvoval na něm deset utkání a všechna 
s přehledem vyhrál. Zdatně mu sekundovali i oba 
týmoví parťáci, a slezská reprezentace se tak mohla 
radovat z vítězství. Oslavy byly bujaré, protože se 
Slezanům po čtyřech letech podařilo sesadit z trůnu 
Moraváky. Ondra navíc obdržel individuální oceně-
ní pro nejlepšího hráče turnaje. 

Ondřej Bolcarovič začínal se stolním tenisem 
v šesti letech, kdy hrával za Bohumín divizi. Na 
střední škole hájil u pingpongového stolu klubové 

barvy Orlové a kromě divize odehrál také několik 
utkání ve třetí, respektive ve druhé lize. Během vyso-
koškolských studií farmacie, která letos končí, už mu 
na pinec nezbývalo tolik času. Přesto pálku nepověsil 
na hřebík. Hraje za Sokol Záblatí, a jak dokazují sou-
těžní i turnajové výsledky, velmi úspěšně.  (red)

Memoriál 
Michala Sdukose

Oddíl kulturistiky Faja Bo-

humín pořádá v sobotu 19. 

května ve vzpírárně Bonatran-

su Bohumín osmý ročník 

Memoriálu Michala Sdukose 

v benchpresu. Klání se mohou 

zúčastnit začátečníci i pokro-

čilí, kteří mají zájem změřit 

své síly v nejoblíbenější silové 

disciplíně. 

Prezentace a vážení bude pro-
bíhat od 10 hodin, v 11 začne 
samotný závod. Soutěž bude 
opět zahrnovat kategorii pro 
mládež od 14 do 20 let a jednu 
kategorii žen jakéhokoliv věku. 
V dalších budou startovat zá-
vodníci do 40, 60 a nad 60 let. 
Startovné činí 100 korun. 

Závodníci mají k dispozici tři 
pokusy a předepsaným oděvem 
je tričko s krátkým rukávem, tep-
láky nebo trenýrky a sportovní 
obuv. O pořadí rozhoduje rozdíl 
výkonu a tělesné hmotnosti zá-
vodníka. Na vítěze čekají pěkné 
ceny, poháry a medaile a všichni 
závodníci obdrží ocenění za účast.

Zájemci se mohou hlásit na 
telefonu 774 893 988, nebo e-
mailu agentvilda@centrum.cz 
do 11. května. V přihlášce je třeba 
uvést jméno a ročník narození.

Oddíl kulturistiky Faja Bohu-
mín zve k co největší účasti bor-
ce i diváky. Přijďte se podívat na 
zajímavou soutěž a povzbudit 
své přátelé a známé. Vstup je 
zdarma. Závody se konají za 
podpor y města Bohumína 
a fi rmy Bonatrans. (vilda)

POZVÁNKA

  Pojďte z Bohumína 
do Bohumína

Oddíl klubu českých turistů Tramp Bo-
humín pořádá v sobotu 19. května 44. 
ročník cyklojízdy a turistického pochodu 
»Z Bohumína do Bohumína«. Pěší trasy 
měří 50, 40 a 20 kilometrů (start v 7–10 
hodin), trasy cyklistů 70, 50, 40 a 20 kilo-
metrů (start v 7.30–10 hodin). Start je 
tradičně před vlakovým nádražím, ale cíl 
doznal po mnoha letech změn. Pochod 
letos končí v Nové Vsi v hasičském areálu 
Na Valech. Tady čekají účastníky diplo-
my, občerstvení, opékání buřtů, soutěže 
a hry pro děti i dospělé. Pochod se koná 
za každého počasí.  (okčt)

Teplice, Boskovice, Bohumín. Tři města hostila 21. dubna současně druhé kolo ligy ve 
vzpírání družstev juniorů. Kolo mělo vysokou úroveň a mladí vzpěrači pokořili jedenáct 
národních rekordů, přičemž sedm z nich padlo v Bohumíně.

Vzpěračská omladina trhala rekordy

Stolní tenista Ondřej Bolcarovič (uprostřed) s týmovými 
kolegy, hráči z Prostějovska, vybojoval v Praze putovní 
pohár.

obsadil Sportovní klub vzpírání 
Bonatrans Bohumín pokaždé 
třetí příčku. První dvě patřily 
áčku a béčku Horní Suché. V ce-
lostátním bodovém hodnocení si 
Bohumín z třinácti zúčastněných 
klubů drží šestou pozici, která 
mu zajišťuje postup do fi nále.

Během severomoravského 
dubnového kola byly ve vzpírár-
ně na Faji k vidění výkony tří 

desítek mladých vzpěračů. SKV 
Bonatrans reprezentovali Jakub 
Barteček (18), Tomáš Salamon 
(19), Ondřej Tchurz (18), Tomáš 
Mirga (17) a Vojtěch Novák (14). 
Na Faji padlo sedm juniorských 

rekordů, o které se postarali 
závodníci Horní Suché. Dva 
rekordy pokořila Vendula Šafra-
tová (14), pět si jich připsal Fran-
tišek Polák (17). 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

 Oprava bazénu
Část aquacentra byla koncem dubna 
dva dny uzavřená. Provozovatel totiž 
odhalil na dně rekreačního bazénu s to-
bogánem více než půlmetrovou prasklinu 
sváru, kterou bylo nutné opravit. Práce 
si vyžádaly vypuštění a odstávku i nava-
zujícího průplavového bazénu, dětského 
brouzdaliště a vnitřního whirlpoolu. 
Velkého plaveckého bazénu se výluka 
nedotkla. Návštěvníci, kteří neměli po do-
bu opravy možnost rekreační bazén vyu-
žívat, platili pouze poloviční vstupné. (red)
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Senioři v internetové síti
Bezplatné připojení k internetu se letos v Bohumíně 
rozšířilo do dalších míst. Po radnici, vlakovém nádraží, 
nemocnici, kinu, knihovně, obou velkých náměstích 
a sportovně-rekreačním areálu Bosporu mohou lidé 
surfovat také v části parku Petra Bezruče a dokonce 
v místním klubu důchodců. 

V š e c h n a 
důležitá místa 
v Bohumíně 
už mají internetové pokrytí. Ne-
dávno ovšem dostala radnice 
překvapivý požadavek. O wi-fi 
projevili zájem místní důchodci. 
„Je vidět, že internet dnes využíva-
jí lidé bez rozdílu věku. I senioři 
ovládají chytré telefony, chtějí být 
online,“ konstatoval radniční 
informatik Jiří Rozsypal. Město 
proto ve spolupráci s Centrem 
sociálních služeb zavedlo bezdrá-
tový internet do objektu v Okruž-
ní ulici, kde má své zázemí Senior 
klub Bohumín. „Klub má asi 450 
členů a patří k těm nejaktivnějším 

a  ne jvět š ím 
sdružením ve 
městě. Dosud 

mohli členové v budově používat 
pouze pevný počítač s internetem, 
proto jsme jim vyšli vstříc,“ podotkl 
starosta Petr Vícha.

Radnice plánuje rozšíření bez-
platného wi-fi ještě do dalších 
míst, například ke Kališovu jeze-
ru. Wi-fi technologie už dnes 
není nijak nákladná, investice 
jsou v řádu tisíců, maximálně de-
setitisíců. K veřejné wi-fi  síti se 
můžete připojit bez hesla. V na-
bídce síťových připojení najdete 
veřejnou síť pod názvy »Bohu-
min« a »WiFi4EU«.  (balu)

NOVINKY

Setkání s terapeutem v Pro-fit 12
Za členy a příznivci bohumínského spolku Pro-fi t 12 už třikrát zavítal alternativní 
terapeut, výživový poradce a osobní trenér fi tness Michael Moder. Vypracoval 
vlastní metodu, která ulevuje od bolesti zejména starším lidem. Po půlhodinové 
terapii bolesti zad, kloubů, páteře, třísel či kyčlí pozvolna ustupují. Někomu stačí 
jedna terapie, někteří jich potřebují více. Každopádně jsme nadšení výsledky 
i osobním přístupem. Děkujeme charismatickému a příjemnému Michaelu Mode-
rovi, že si najde na náš spolek čas, přijde ochotně mezi nás a pomůže. Těšíme se 
na další setkání.  (cich)

Společná paměť Bohumína
Jak se chodilo do školy, kde se nakupovalo, čím se jezdilo 
do práce, jak se lidé bavili, kde se mohlo sportovat? Jak 
vypadal běžný život v Bohumíně, který nezaznamenaly 
kroniky a který už nenávratně zmizel? To se nyní snaží 
zmapovat bohumínský spolek Maryška.

Maryška se už řadu let aktivně 
zabývá popularizací tradic a his-
torie Bohumínska. K tomuto 
projektu hodlá připojit také lite-
rární podobu autorských vzpo-
mínek obyvatel našeho města. 
Oslovuje proto Bohumíňáky všech 
generací, aby pomohli složit drobné 
střípky vzpomínek. „Zalovte ve vlast-
ní paměti, ptejte se svých rodičů 
a prarodičů na život v našem měs-
tě ve 20. století. Zaznamenejte buď 
písemnou formou nebo zvukovou 
nahrávkou jejich vzpomínky na 
běžné i mimořádné události, které 
ovlivnily jejich osudy,“ vyzývá spo-
lek Maryška.

Bohumín byl vždy symbolem 
těžké práce, ale také křižovatkou 
cest i dramatických osudů. Město 

na hranici, město lidí různých 
národností a jazyků. Jak se jim 
žilo v době významných historic-
kých mezníků, ale i v dobách 
zcela poklidných?

Spolek bude vzpomínky v elek-
tronické podobě přijímat na adrese 
info@maryska.cz nebo v písem-
né či zvukové podobě přímo 
v Salonu Maryška na náměstí T. 
G. Masaryka každé úterý od 15 
do 17 hodin. Projekt poběží do 
konce října, výjimkou budou 
pouze letní prázdniny.

Kdo nemá možnost své vzpo-
mínky sám nahrát, může tak uči-
nit přímo v Maryšce.

Nejzdařilejší příspěvky spolek 
zpracuje do podoby elektronické 
knihy. Tu chce vydat u příležitos-
ti 100. výročí vzniku Českoslo-
venska a dát ji k dispozici veřej-
nosti prostřednictvím aplikace 
Google Knihy. (red)

V areálu sokolovny v Záblatí bude mít 12. 
května od 15 hodin premiéru Country odpo-

ledne pro celou rodinu. Zahrají kapely Do pohody a Fčil a tu, připraveno bude 
venkovní posezení, oheň a opékání špekáčků. Animátorky připraví dětské country 
soutěže a tvůrčí dílny. Vstupné je 50 korun.  (red)

Country v Záblatí

S mladými filozofy až na dřeň
Letos v lednu začala spolupráce bohumínského ženského 
spolku Alma mater s Českým národním registrem dárců 
kostní dřeně. Nyní 24. dubna spolek zorganizoval nábor 
nových dárců na půdě Filozofi cké fakulty Univerzity 
Hradec Králové. 

Za podpory děkanky hradecké 
fi lozofi cké fakulty a čtyř dobro-
volnic z řad Alma Mater proběhl 
nábor zcela bezbolestně. DNA se 
získávala stěrem z ústní dutiny. 
Tato metoda je sice o pár minut 
delší než klasický odběr krve, ale 
praktičtější. Kromě odběru ab-
solvovali účastníci krátký poho-

vor a vyplnili dotazník. Za něko-
lik hodin se do registru zapsalo 
padesát potencionálních dárců 
kostní dřeně. 

Dobrá vůle a pár minut volné-
ho času je jen zlomkem toho, co 
můžeme pro nemocného udělat. 
Za záchranu lidského života to 
jistě stojí.  (dak)

Dobrovolnice z Alma mater na náboru nových dárců.  Foto: Alma mater
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1. května jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí 

pana Vladimíra ADAMČÍKA
z Bohumína, rodáka z Červeníku.


S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka Dimitra, dcery Monika, Jana 
a syn Vladimír s rodinami.

VZPOMÍNKY

5. května vzpomeneme 

smutné 20. výročí úmrtí 

pana Alfréda ADAMASZKA

a 14. května vzpomeneme 

jeho nedožitých 74 let.


Vzpomíná sestra Růžena s rodinou.

Tak moc jsi chtěla, Ajko, žít, milovat a být milována.

Jen krutost toho, koho jsi milovala, tě donutila navždy odejít.

5. května by se dožila 50 let, 
nebýt té krutosti, 

Alice KUBICOVÁ.


Kdo nezapomněl a vzpomene, 

tomu děkuje máma.

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

28. dubna uplynulo 30 let, 
kdy od nás beze slůvka rozloučení odešel 

pan Jan WROŽYNA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Božena, 
dcera Věra s rodinou, 

syn Miroslav s rodinou a syn Jan.

 ●Originály fotografi í do společenské kroniky si vyzvedávejte v infocentru (poda-
telně) městského úřadu. Lze si zde vyzvednout zpětně i fotky z minulých let.

 ●Příspěvky do společenské kroniky je možné zasílat také elektronickou poštou na 
adresu oko@mubo.cz. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostním převodem.

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

REALITY

 ● Prodám stav.  pozemek – 
Rychvald. 3 197 m2, 800 Kč. RK 
nevolat.  723 343 102.

 ● Prodám družstevní byt 1+1 s 
výtahem.  739 386 142.

 ● Koupíme dům v Bohumíně, 
děkuji Kristýna. Cenu nabídněte. 
 605 830 129.

 ● Koupím dům, chatu nebo po-
zemek. Prosím nabídněte.  608 
370 379.

 ● Reality Kovalský – prodáme 
nebo vykoupíme vaši nemovitost. 
 602 505 717, p. Zachar.

 ● Nabízím k pronájmu 2 skla-
dové prostory v budově bývalé 
Sodovkárny. Každý prostor má 
7 x 11 m2, výška stropu cca 5 m 
a lze je pronajmout samostatně. 
Prostory byly používány jako 

autodí lna.  Lze  pronajmout 
i s venkovním oploceným prosto-
rem. Cena dohodou.  777 642 
605, e-mail: kandk@seznam.cz.

PRÁCE

 ● Hledáme obchodní konzul-
tanty. Přivýdělek 8–10 tisíc.  
722 903 305, e-mail: pavek.mich@ 
seznam.cz, www.prijemzdravi.cz.

SEZNÁMENÍ

 ● Hledám přítelkyni, šedesátni-
ci. Samota tíží, zajištěný jsem.  
702 529 840.
SLUŽBY

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

 ● Nabízím pedikúru u vás doma 
a občasné hlídání dětí.  733 
746 795.

INZERCE

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

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

10. května si připomeneme 3. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Zdeňka BĚLÍČKOVÁ.


S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, 

dcera Renáta s rodinou, syn Daniel s rodinou, 
sestra Irena a celá rodina.

Kdo byl milován, není zapomenut.

13. května vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Pavla PEKÁRIKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Eva, 
syn Jan s Dášou, dcera Edita s Martinem, 

Pavla a Zuzka s rodinami, 
sestry Marie a Katka s rodinami.

Přivítali jsme nové občánky
Karolína Kocurová   Ondřej Choleva   Daniel Slíva  
Tereza Krišťáková   Jan Pětroš   Matyáš Voráč   Vojtěch Januš  
Tereza Onysková  Tereza Kunzová  Julie Hašková  Ema Kame-
níková. (mat)

7. května si připomeneme 
smutné 20. výročí úmrtí 

pana Miloslava SUCHORY
ze Záblatí

a zároveň si 3. srpna připomeneme 
jeho nedožitých 82 let.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Milena, dcera Jana s rodinou 

a synové Luboš s rodinou a Miloš.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

8. května by se dožila 85 let 

paní Žofi e CHLEBKOVÁ
a 29. listopadu si připomeneme 

10 let od jejího úmrtí.


Stále vzpomíná sestra Gerda s rodinou.
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CVIČENÍ
 ● 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.
aerobikbohumin.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.

(Pokračování z minulého čísla)
Odjíždíme do města Ronda, kolébky španěl-

ské corridy. Střed města protíná více než 100 
metrů hluboký kaňon El Tajo, nad kterým se 
tyčí kamenný most. Ve městě navštěvujeme 
býčí arénu, která patří k nejstarším a nejslav-
nějším ve Španělsku. 

Další exkurze míří do krasové oblasti El Torcal 
De Antequera. Přírodní rezervace je známá díky 
neobvyklým vápencovým skalním formacím. Je 
považována za nejimpresivnější vápencovou 
krajinu v Evropě, kterou vytvo-
řily horniny vzniklé před asi 150 
miliony let. Od roku 2016 je El 
Torcal na Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědic-
tví UNESCO. 

Po prohlídce skalního města 
vyrážíme do města Murcia, 
kde máme zajištěno ubytování 
u jeskyňáře Alberta. Ten je 
milovníkem piva a hned mu 
k jeho nadšení nadělujeme 
karton českého moku. A pi-
vem slavíme i náš příjezd. 

Je osmnáctého srpna a čeká 
nás sestup do propasti Sima 
De La Higuera. Jeskyně je 
přísně chráněná a může do ní 
maximálně 10 osob a pouze 
na zvláštní jmenovité povolení. 
Zastavujeme nedaleko obce 
Pliego, převlékáme se a zahajujeme výstup 
k propasti, která leží na hřebenu Alto de Espuňa. 
Vstupní vertikála stupňovitě klesá do hloubky 
asi 60 metrů. Pro nás je v jeskyni strašně vedro, 
teplota se pohybuje kolem 25 °C. Na dně ver-
tikály se otevírá první sál s jezerem Lago de Los 
Corales. Stěny jsou pokryty formami, které 
připomínají mořské korály. A trochu i krysta-

Za tajemstvím aragonitových krystalů (6)

Jeskyně pak pokračuje systémem klesajících 
plazivek a kolmých stupňů až do hloubky 156 
metrů, kde je spleť rozsáhlých chodeb a dómů. 
Stěny chodeb a stropy často pokrývá namodra-
lá krystalová výzdoba.

Cestou zpět se opět nadšeně vrháme do vody 
v zatopených partiích. Pak už jen výstup šedesáti-
metrovou vertikálou. I když je pozdě odpoledne, 
na povrchu teplota přesahuje 35 °C. Přecházíme 
hřeben, shazujeme propocené overaly (jsou sta-
věny do jiných teplot) a s kamarády z jeskyňář-
ského klubu Resaltes zajíždíme na pivo a večeři 
do nejbližšího městečka. (Pokračování příště)

lové formy na Krym-
ském poloostrově. Podle 
španělských kolegů jde 
o aragonit. Odebíráme 
proto vzorky, abychom 

mohli provést analýzy. Stěny také pokrývají 
většinou medově zbarvené kalcitové krystaly. 
Jeskyně pokračuje do hloubky 85 metrů a do 
dalšího sálu Sala de la Bañera. Tady se většina 
Španělů svléká do plavek a overaly balí do ne-
promokavých vaků. Před námi je zatopená 
chodba s teplotou vody více než 20 °C. To je 
příjemné a rádi se do jezera vrháme.

  Společně s jeskyňáři klubu Resaltes v Sima de la Higuera.
   Most ve městě Ronda nad propastí El Tajo.  Foto: Orcus Bohumín
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Čtrnáct členů spolku Pro-fi t 12 absolvovalo 
9. dubna exkurzi do ostravského Globusu. Mož-
nost nahlédnout za oponu hypermarketu byla 
pro účastníky velkým zážitkem. Hosté nejprve 
zhlédli dva fi lmy o chodu řeznictví a pekárny, 
pak si šli provozy prohlédnout na vlastní oči. 
Navštívili přípravnu masa, dozvěděli se, jak 
bourači zpracovávají čerstvé půlky a co se 
z nich vyrábí. Odborný výklad byl vyčerpávající. 
Následovala prohlídka pekárny, kde bylo k vi-
dění vše od míchání těsta, přes kynutí, balení 
až po pečení. Sladkou tečkou byla ochutnávka 
rolády. Zástupci Pro-fi tu 12 ocenili, že jim prů-
vodci zodpověděli všechny dotazy a po celou 
dobu se jim věnovali.  (cich)

Za oponou 
hypermarketu

Foto: Pro-fi t 12

Generace dárců stárne, nová se těžko hledá
Blíží se doba dovolených a prázdnin, tedy období, kdy se každoročně snižuje 
počet dárců a zároveň v souvislosti s cestováním a úrazy dochází k vyšší 
poptávce po krvi a krevní plazmě. Společnost Krevní centrum, která má jednu 
ze čtyř poboček také v Žižkově ulici v Bohumíně, žádá stávající i nové dárce, 
aby kontaktovali odběrová místa z důvodu nedostatku krve. Výzva se týká 
hlavně dárců s krevní skupinou 0 Rh- a A Rh-. 

V Česku aktuálně chybí 
více než sto tisíc dárců. 
Dárcovství krve limituje 
nejen zdravotní stav, ale také věk od 18 do 65 
let. Generace dárců krve a plazmy z regionu, 
která se vytvořila v těžkém průmyslu, v hutích 
a dolech, stárne a s dárcovstvím končí. Nová 
zatím v potřebném množství k této dobrovol-
né a prospěšné službě nenašla cestu. 

Snažíme se oslovovat studenty středních 
a vysokých škol. Protože studenti nemohou na 
rozdíl od pracujících využít benefi ty za dárcov-
ství ve formě proplácení mzdy, snížení daňo-

vého základu či stravného, 
finančně je odměňujeme. 
Přivést v dnešní době k dár-

covství pracující je složité. Kvůli plnění zakázek 
a nedostatku lidí mnohé fi rmy vyplácejí za-
městnancům motivační odměny za plný počet 
odpracovaných dnů bez absence a paragrafu. 
Apelujeme proto na zaměstnavatele a majitele 
fi rem, aby umožnili svým zaměstnancům bez 
fi nančního postihu darovat krev, neboť na roz-
díl od výrobků a služeb, krev ani plazmu, která 
mnohdy zachraňuje život, nevyrobíme.

Radek FOLDYNA, Krevní centrum

AKTUÁLNĚ

22. ročník Běhu ulicemi města
Atletický klub Bohumín s partnery pořádá 8. května na 

náměstí T. G. Masaryka už 22. ročník Běhu ulice města. Závod 
je tradičně bez startovného a první závodníci vyrazí na trať 
úderem desáté hodiny. Soutěžit se bude v sedmnácti katego-
riích, od rodičů s malými dětmi až po závody veteránů.

Pořadatelé vypsali peněžitý bonus za překonání rekordního 
času v běhu mužů a žen do 35 let na jednu míli a v běhu star-
ších žákyň.  (zves)
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� JAKOST SLADKÁ
PLACIČKA

PATŘÍCÍ
OTOVI

STARŠÍ
AMERICKÝ
VZPĚRAČ

OBCHODNÍ
CENTRUM

(ZKR.)

DŘEVĚNÁ
ZÁTKA
SUDU

JMÉNO
POLITIKA
PALMEHO

ŠLECH-
TICKÝ
TITUL �

MAJÍCÍ
BÍLOU
KŮRU

SNAD
(BÁS.) 100 60

KUSŮ � POPUSTIT
(LANO) BUDOVA

ČÁST
VÍTKOVA

OBYVATEL
PYRENEJÍ

CÍL

INICIÁLY
HERCE

SVOJTKY

ZAČÁTEK
TAJENKY

OTEC
(KNIŽ.)

POBÍDKA

ZNAČKA
KOSME-

TIKY

PŘÍKAZ
OBTÍŽNÝ

HMYZ

SLEZSKÉ
MĚSTO
NÁPĚV

PLECHOVÉ
UMYVADLO

ZÁŘIVÝ
ATOM

HAŠKŮV
FELDKURÁT

RUS. FILM.
REŽISÉR

HOVOROVÝ
SOUHLAS

DIETLOVA
HRDINKA

UNIVERZ.
KARLOVA

(ZKR.)
VZPOURY

ZNAČKA
KOTLŮ
UČITEL

VĚTNÁ
SPOJKA

PĚTKA VE
ŠKOLE

ZNAČKA
TELLURU

JAPONSKÉ
MĚSTO
ASIAT

EDÉM
DOMÁCKY
KLEMENT

ZNAČKA
INDIA

SVĚTOVÝ
POHÁR

KYSELOST
PLOVOUCÍ
KUS LEDU

ČESKÝ
SBORMISTR

PICHLAVÁ
TRÁVA

NÁŠ ZPĚVÁK
LIDOVEK

� ŘÍČNÍ
KORÝŠ

ZNAČKA
NIOBU

BEDUÍN-
SKÝ PLÁŠŤ

OBEZNÁ-
MENÁ

ST. ANGL.
FILM

KOŘIST
ČÁSTI
TÝDNE

MODEL
FIATU HEKNUTÍ

NÁŠ
DIVADELNÍ
REŽISÉR

SLOVEN-
SKY

„TYTO”
NIKOLI

STRANA
ÚČ. KNIHY
ZNAČKA
ABVOLTU

SLOVEN-
SKÁ ŘEKA
IN. DISKA-
ŘE DAŇKA

ZNAČKA
KOSME-

TIKY
KONEC

TAJENKY

MODEL
FORDU

RUSKÝ
REVOLU-
CIONÁŘ

ZNAČKA
NÁKLAD-
NÍCH AUT

ČÁST
PŘÍSTAVU

JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ: Ví to celé město, jenom manžel ne.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 9.5. a 23.5. v 8–16 hodin 

SLEZSKÝ RYNEK. Potraviny 
a produkty regionálních výrob-
ců, ochutnávka zabíjačkových 
specialit. V 15.30 hodin losování 
tomboly. Nám. T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 3.5. a 4.5. v 19 hodin KLUCI 
Z HOR. Film Česko (Komedie), 
2018,  od 12 let, 91 minut, 120 
Kč.

 ● 5.5. v 16 hodin AVENGERS: 
INFINITY WAR. Film USA(Comics 
/ Akční), 2018, dabing, od 12 let, 
155 minut, 120 Kč.

 ● 5.5. v 19 hodin TICHÉ MÍSTO. 
Film USA (Horor), 2018, titulky, 
od 12 let, 95 minut, 120 Kč.

 ● 7.5. v 19 hodin NEZNÁMÝ 
VOJÁK. Film Finsko (Válečný), 
2017, titulky, od 12 let, 135 
minut, 110 Kč.

 ● 11.5. v 19 hodin PŮLNOČNÍ 
LÁSKA. Film USA (Romantický), 
2018, dabing, od 12 let, 91 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 12.5. v 19 hodin POMSTA. 
Film Francie (Thriller), 2017, od 
15 let, 108 minut, 100 Kč.

 ● 13.5. v 19 hodin MÁŘÍ MAG-
DALÉNA. Film USA (Biblický), 

2018, titulky, od 12 let, 120 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 16.5. v 9 hodin ŠPINDL. Film 
Česko (Komedie), 2017, od 12 
let, 98 minut, 50 Kč (FK pro seni-
ory).

 ● 16.5. v 19 hodin TÁTOVA 
VOLHA. Film Česko (Drama / 
Komedie), 2018,  přístupný, 90 
minut, 110 Kč.

 ● 17.5. v 19 hodin ZOUFALÉ 
ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI. 
Film Česko (Pokus o komedii), 
2018, od 12 let, 83 minut, 
100 Kč.

 ● 18.5. v 19 hodin VĚČNĚ TVÁ 
NEVĚRNÁ. Film Česko (Pokus 
o komedii), 2018, od 12 let, 83 
minut, 100 Kč.

 ● 19.5. a 20.5. v 19 hodin 
DEADPOOL 2. Film USA (Komiks 
/ Akční), 2018, titulky, od 15 let, 
120 minut, 130 Kč.

PRO DĚTI

 ● 13.5. v 10 hodin VELKÁ SÝRO-
VÁ LOUPEŽ. Divadlo pro děti, 
hraje Hoff mannovo divadlo. Sál 
kina, 80 Kč.

 ● 6.5. v 10 hodin FERDINAND. 
Animovaný fi lm USA (Rodinný), 
2017, dabing, 108 minut, 110 
Kč, děti 90 Kč.

 ● 20.5. v 10 hodin HLEDÁ SE 
PRINCEZNA. Animovaný film 
Ukrajina (pro děti), 2018, da-
bing, 85 minut, 110 Kč.

DIVADLO

 ● 6.5. v 19 hodin SHELDON 
A JEHO MATKA P. LEVINOVÁ. 
Komedie o mladém básníkovi 
a jeho panovačné matce. Hrají 
Naďa Konvalinková a Jan Zadra-
žil, Divadlo v Řeznické. Sál kina, 
390 Kč.

 ● 10.5. v 19 hodin NA PLNÝ 
COOLE. Pořad baviče Zdeňka 
Izera. Sál kina, vyprodáno. 

HUDBA

 ● 9.5. v 18 hodin DUO ADAMIS. 
Vystoupení Adély a Milana, kte-
ří se proslavili na kanálu Šlágr 
TV. Sál kina, 120 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 7.5., 10.5. a 11.5. ve 13–17 
hodin ČTENÍ S MEDVÍDKEM PÚ. 
Čítárna pro rodiče a jejich malé 
děti. Dětské odd.

 ● 14.5. v 15 hodin JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO. Herec Petr Pěnkava 
zábavnou formou provede vzni-
kem divadelního představení. 
Dětské odd.

 ● 14.5. až 18.5. (mimo středu)  
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ. Výtvarná dílna pro před-
školáky a malé školáky. Dětské 
odd. a knihovna Skřečoň; 15.5. 
a 18.5. také knihovna Starý Bo-
humín.

 ● 21.5. až 25.5. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin ZPĚVAVÍ PTÁČ-
CI. Výtvarná dílna – papírová 
budka s ptáčky. Dětské odd. 
a knihovna Skřečoň.

 ● 25.5. ve 14 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Starý Bohumín.

 ● Každý pátek od 15 hodin 
DESKOHRÁTKY. Hraní oblíbe-
ných deskových her se student-
kami gymnázia. Dětské odd.

PŘEDNÁŠKA

 ● 15.5. v 17 hodin VZPOMÍNKY 
NA AFRIKU. Bohumíňák Jakub 
Kacíř povypráví o svém cestová-
ní Afrikou. Přednášková míst-
nost knihovny, 50 Kč.

VÝSTAVY

 ● 4.5. až 31.5. VÝTVARNÝ KLUB 
ŠKORPIÓN. Výstava výtvarného 
klubu pod vedením Tomáše 
Richtera. Galerie na schodech 
knihovny.

OSTATNÍ AKCE

 ● 12.5. od 15 hodin COUNTRY 
ODPOLEDNE PRO CELOU RODI-
NU. Country kapely, venkovní 
posezení, opékání špekáčků, 
animátorky. Sokolovna Záblatí, 
50 Kč.

MARYŠKA 

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

maryska.cz, 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● 15.5. až 10.7. BUNKRY - NĚMÍ 
STRÁŽCI HRANIC. Výstava se-

známí s československým po-
hraničním opevněním. 

SPORT

FOTBAL

 ● 10.5. v 16.30 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – GASCONTROL HA-
VÍŘOV. Starší přípravka (žáci), 
hřiště Záblatí.

 ● 12.5. v 16.30 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – FK GASCONTROL HA-
VÍŘOV. Muži, okresní přebor, 
hřiště Záblatí.

 ● 20.5. v 17 hodin FK BOSPOR 
– TJ LOKOMOTIVA PETROVICE. 
Muži, divize, hřiště za parkem.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

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
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

víkendy a svátky:  9–19 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

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

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 3.  do 20.5.

POMŮCKA: AIM, ALOV, KES, KONO.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Příroda Bohumínska – rostliny (217)

Silenka dvoudomá
(Silene dioica)

Silenka dvoudomá je vytrvalá, 
20 až 60 centimetrů vysoká by-
lina s přímou a hustě plstnatou 
lodyhou. Její kořen je tlustý 
a rozvětvený. Od ostatních dru-
hů silenek ji rozlišíme snadno, 
protože jako jediná nemá květy 
bílé, ale červené.

Silenka dvoudomá je u nás rozší-
řená především v pahorkatinách 
a horách na loukách a pasekách, ve 
světlých lesích, vlhčích roklích a také 
na humózních půdách podél poto-
ků. Odtud je splavována do lužních 
lesů v nížinných úvalech kolem vět-
ších řek. Háje a louky na vhodných 
stanovištích jsou často celé fi alové 
od jejích květů, které opylují motýli 
a čmeláci. Tato silenka je pro své 
dekorativní květy často vysazována 
v zahradách. Na Bohumínsku ji 
nalezneme od května do července 
především v Hraničních mean-
drech Odry. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Od pohádky k zahrádce
Čtení na polštářcích s rodiči je u dětí v mateřince v Čáslavské 
velmi oblíbené. Rodiče pravidelně dochází do školky číst 
pohádky, které pečlivě vybíráme především od kvalitních 
českých autorů. 

Čtení a prohlížení knih by mělo 
být pro děti naprosto přirozenou 
aktivitou. Nejde přitom jen o po-
hádku samotnou, ale také o to 
umět si o ní povídat, naučit se klást 
otázky, rozšiřovat si slovní zásobu, 
dozvědět se něco nového. V naší 
školce klademe velký důraz na 
předčtenářskou gramotnost a na-

ším cílem je u dětí vypěstovat 
potřebu trávit čas s knihou pro 
radost, ale také pro radu. 

Čtení pohádek spojujeme pro 
hlubší prožití a pochopení vždy 
s další aktivitou. Naposledy nás 
Křemílek s Vochomůrkou inspi-
rovali pohádkou »Jak zasadili 
semínko«. Jaro je tady, a tak jsme 

zavřeli knihu a přemístili se na 
školní zahrádku, kde jsme si vy-
tvořili nový záhon s květinami. 
Tatínkové se chopili rýčů, děti 
nadšeně vozily hlínu, vysazovaly 
kytičky, zalévaly a velice se zají-
maly o to, jak se všechny květin-
ky jmenují. Co kdyby mezi nimi 
byla divizna.

Text a foto: Marta KUBIKOVÁ, 
učitelka MŠ Čáslavská

Gymnazisté bádali ve Světě techniky
Žáci třídy tercie z Gymnázia Františka Živného absolvovali 
17. dubna exkurzi do Světa techniky v Ostravě. Zúčastnili 
se vzdělávacího programu »DNA nositelka minulosti 
a budoucnosti«.

Cílem akce bylo seznámit žáky 
s principy dědičnosti živých or-
ganismů. Účastníci programu se 
aktivně zapojili do práce v labo-
ratoři a sami 
si vyzkoušeli 
izolovat rost-
linnou DNA. Všichni byli ve 
svém bádání úspěšní a mohli tak 
na vlastní oči pozorovat různě 
velké shluky vláken DNA. 

Součástí programu bylo sladké 
překvapení v podobě sestavení 
úseku šroubovice. Protože se 
pracovalo s jedlými materiály, 
mohli si pak žáci pochutnat na 
svých výrobcích a doplnit energii 
pro další aktivity. 

Měli pak ještě dostatek času, 
aby si prohlédli všechny expozice 
Velkého Světa techniky. Navštívi-
li jednotlivé sekce – Svět vědy 
a objevů, Svět civilizace a Svět 

přírody, který tvoří několik oáz 
zaměřených na různé přírodověd-
né fenomény. V samém závěru 
exkurze si žáci prohlédli aktuální 

výstavu nazva-
nou Klamári-
um, která se 

věnuje optickým jevům a kla-
mům.

Velké poděkování patří městu 
Bohumínu, které v rámci edukač-
ního projektu tuto akci fi nančně 
podporuje a podílí se tak na 
prohlubování vztahu mladé 
generace k přírodním vědám. 
Žáci mohli prožít příjemné do-
poledne v zajímavém prostředí 
a viděli vědní disciplíny v zábav-
ném světle. Všichni odcházeli 
spokojení a bohatší o nové po-
znatky a zkušenosti.

Ludmila HRBÁČOVÁ, 
učitelka chemie

PÍŠETE NÁM

Foto: Šárka VlasákováFoto: Šárka Vlasáková


