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ÚVOD  
Rok 2018 s kulatou osmičkou na konci se přehoupl do letopočtu 

s podobně zaoblenou devítkou, do roku 2019. Začíná se psát další svazek 

kroniky města Bohumína. Změnu letopočtu obvykle provázejí tradiční 

rituály – přijímání předsevzetí, optimistická očekávání věcí příštích – ale 

také další změny a novinky. Ne nepodstatnou změnou je předání 

pomyslného štafetového kolíku mezi dvěma kronikáři. Kronikářský „brk“ 

přešel z rukou dosavadního dlouholetého kronikáře Mgr. Zdeňka Veselého 

do rukou Mgr. Antonie Walterové, do rukou mých. Oficiálně se tak stalo 

s posvěcením zastupitelstva města na jeho zasedání dne 10. 12. 2018. 

Co z toho plyne? Pokusím se zachovat systém vedení kroniky, který 

se v minulých letech osvědčil a vyhovoval, změnou bude elektronická forma.   

Psát o sobě není příjemné, leč sluší se představit. Základní informace 

zveřejnilo Oko č. 3/2019, a tak vyjímám z článku Pavla Čempěla, str. 2, 

podstatné:Oko č. 
Kronikářka jde ve šlépějích svého učitele 
Dlouholetý městský kronikář Zdeněk Veselý dopisuje stránky se záznamy loňských 

událostí. Kronika s letopočtem 2018 ale bude jeho posledním dílem. Po osmnácti letech 

štafetu předává. A to doslova své žačce.  

Antonii Walterovou, která od letoška přebírá roli 

bohumínského letopisce, v dětství skutečně kantor a ředitel Zdeněk 

Veselý vyučoval. Jde tak o předání více než symbolické. Kromě zážitků 

ze školních lavic se osudy obou protagonistů střetly v životě ještě 

mnohokrát. Pravidelně se setkávali jako kolegové v městském 

zastupitelstvu a také v Masarykově škole. Antonie Walterová coby 

učitelka, Zdeněk Veselý v roli letopisce na přednášce. „Povídali jsme 

si o kronice a zřejmě postřehl můj zájem. Když mě pak oslovil, zda 

bych na jeho práci navázala, lichotilo mi to, ale zároveň mě to 

zaskočilo,“ svěřila se Antonie Walterová s tím, že dlouho zvažovala, 

zda nabídku přijme. Je to přece jen zodpovědný a časově náročný 

úkol. Nakonec ale kývla. Zkušenosti s kronikami, oddílovými 

z mládežnických spolků, má a dar slova také. Český jazyk vyučuje 

a navíc je, jak sama říká, »češtinou potrefená«…  

V nové funkci stihla několik školení kronikářů, ačkoli rady a tipy lektorů se dost různily. 

Krom toho je bohumínská kronika, jak ji známe z posledních let, v mnoha ohledech »jiná«… 

„Ta naše je čtivější a lidštější,“ zhodnotila nová kronikářka a dodala, že by právě Zdeňkem 
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Veselým zavedený styl chtěla co nejvíce zachovat.  Pouze si není jistá, zda si troufne na to, co 

z bohumínské kroniky činí naprostý unikát - ruční psaní. „První verze bude určitě elektronická, 

na počítači. To bude základ. Až čas ukáže, zda to zkusím i ručně,“ dodala Antonie Walterová…  

 

Je dobrou tradicí začínat další ročník kroniky novoročním proslovem 

starosty města, Ing. Petra Víchy. Ten letošní mohli bohumínští občané 

sledovat v Televizním informačním kanálu a přečíst si na 1. a 2. straně 

bohumínských novin OKO, č. 1/2019. Zde je ve zkrácené verzi:  
 

Bohumín se stále rozvíjí a je městem s budoucností 
Vážení spoluobčané, milí Bohumíňáci,  

v novoročním proslovu obvykle hodnotím uplynulý rok a nastíním, co čekáme v roce 

novém. Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce proběhly komunální volby a nové 

zastupitelstvo dostalo důvěru občanů, rád bych tentokrát řekl, kam se chceme posunout za 

další čtyři roky. Jaký bychom chtěli mít Bohumín na konci tohoto období a co tedy budeme 

usilovně chystat a připravovat. K tomu, co se stalo vloni, se tedy vrátím jen stručně... Nebudu 

tedy vyjmenovávat všechny nové chodníky a stezky, místa s novým osvětlením, s osázenou 

zelení, zateplené fasády, nové úseky kanalizace, hasičská auta ani mnohé sportovní a kulturní 

akce. Nicméně všem, kteří se podíleli na tom, co se podařilo a posunulo Bohumín o kus dál, 

velmi děkuji.  

Sebekriticky zmíním jen to, co jsem v minulém novoročním proslovu slíbil a co se 

bohužel nenaplnilo. Nepostavili jsme nové parkoviště u nádraží, zčásti kvůli kolizi s pozemky 

Správy železniční a dopravní cesty, zčásti proto, že chceme, aby bylo součástí většího řešení 

dopravního terminálu. Nedočkali jsme se ani pergoly u hasičů v Šunychlu… Zpoždění mají také 

další záměry, které závisí většinou na státu. Jde o stavbu hrází v Pudlově, kde se Povodí Odry 

zatím nepodařilo vykoupit všechny potřebné 

pozemky a možná bude muset přistoupit 

k vyvlastnění. Je to smutné, uvážíme-li, o jaké škody 

může při případné další povodni jít. Nepostupuje ani 

projekt obchvatu Skřečoně, kde nás ministr Dan Ťok 

nemile překvapil liknavostí Ministerstva dopravy. 

A konečně téma ubytoven - námi vyhlášené 

bezdoplatkové zóny přinášejí dílčí efekt, ale jeden 

z majitelů ubytoven na nás podal žalobu a také stát 

zatím nenabízí komplexní řešení. No a perlička 

nakonec - vymýtili jsme herny, ale pár nelegálních 

kvízomatů zřejmě celníky nezajímá, na naše výzvy 

nereagují…  

Nyní již přistupme k tomu, jaký chceme Bohumín za čtyři roky. Prioritou pro nás stále 

bude bezpečnost, včetně bezpečnosti chodců a cyklistů. Nebudou zde herny, přibudou 
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bezpečnostní kamery, kromě městské policie nám budou pomáhat asistenti prevence 

kriminality a boj s ubytovnami nevzdáme.  

Občané města potřebují kvalitně bydlet. Většina domů bude zateplená, nájemné 

skončí opět v opravách domů a po mnoha letech, kdy bylo neměnné, zvažujeme jeho mírné 

navýšení… Pořád přitom bude platit, že nájem v Bohumíně je mnohem nižší než v okolí. Také 

ceny za teplo budou stabilní. Ceny odpadů se budou odvíjet od politiky státu, který chce 

skokově zdražit ukládání na skládky. Proti tomu budeme bojovat. V Bohumíně nebude nic 

zadarmo, protože nic na světě zadarmo není a někdo to musí jinde zaplatit. Ale budeme 

usilovat o to, aby ceny byly co nejnižší. Budeme motivovat občany k separaci odpadů, 

k ekologickému chování, ke kvalitnímu vytápění, k vybudování kanalizace tam, kde to jde. 

Budeme ale také chtít, aby bylo kontrolováno, zda všichni dodržují své povinnosti.  

V Okružní ulici vznikne velmi kvalitní bydlení v červených cihlových domech 

s centrálním vytápěním… Zmizí i poslední starý dům v ulici Petra Cingra a naopak zde vznikne 

40 parcel pro rodinné domy a místo pro oddech a relaxaci. Protože většina sídlišť je již po 

regeneraci, čekají nás další lokality, například takzvaná Česká osada od Mírové po Okrajní ulici 

a pak i lokalita za parkem. Vyřešíme-li soukromé ubytovny v Nádražní ulici, pak si i tato lokalita 

zaslouží úpravy. Také místo dvou bývalých domů s pečovatelskou službou ve Starém 

Bohumíně vzniknou dva domy s byty.  

Chceme kvalitní životní prostředí a místa k trávení volného času. Také v této oblasti se 

za čtyři roky posuneme dále. Vznikne nový lesopark s mnoha tůněmi v lokalitě Na Panském. 

Kolem Vrbického jezera povede kvalitní okruh a také na Kališově jezeře se dočkáme pozitivních 

změn… Budeme také pokračovat ve stavbě dalších cyklostezek a nových chodníků. Tím se 

dostáváme k dopravě. Do čtyř let jistě vznikne nový dopravní terminál před nádražím a s ním 

i nová parkovací místa. Současně dojde k přemístění autobusových spojů k nádraží. Naopak na 

autobusovém stanovišti vzniknou nová parkovací místa. Veřejnou dopravu budeme finančně 

podporovat, stejně jako službu senior taxi. Vybudujeme další parkoviště, ale musí nám všem 

být jasné, že možnosti nejsou nekonečné a ne všechnu zeleň bychom chtěli zabetonovat…  

 U Kauflandu vznikne další obchodní centrum, celý areál Benziny projde náročnou 

rekultivací a také SmVaK zdemoluje v Ovocné ulici chátrající bývalou vodárnu. Protože i my 

občas něco starého zdemolujeme…  

Naopak chceme udržet a dále podporovat naši nemocnici… Podobně prioritní je pro 

nás podpora seniorů a chceme pro ně i do budoucna zajistit kvalitní péči.  

Ač se o tom zmiňuji až takřka v závěru, naprostou přednost pro nás mají naše děti, 

a proto budeme školy i nadále udržovat v nadstandardní kvalitě. Využijeme také všech 

dotačních titulů k budování nových učeben, budeme podporovat kvalitu vzdělávání i všechny 

kroužky a dům dětí a mládeže. Za samozřejmé pokládám to, že se zde stále bude dít spousta 

akcí pro veřejnost, dětmi počínaje a seniory konče. Proto budeme podporovat K3, Bospor 

a všechny spolky, které se na práci pro Bohumíňáky podílejí. Jak klasické kino a knihovnu, tak 

i letní kino a areál Bosporu včetně Bosporky a nové horolezecké stěny v ní. Vše se dočká 

dalších modernizací.  

Mohl bych zmínit i možná méně důležité věci. Co nejvíce nového LED veřejného 

osvětlení. Co nejvíce zeleně. Dokončit opravu radnice a podpořit opravy dalších cihlových 

objektů. Co nejrychleji odstraňovat hlášené závady, nebo ještě lépe, kdyby tyto závady raději 

nevznikaly. Většinou jsou totiž produktem vandalství a síly některých jedinců, kteří v opilosti 
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přeperou dopravní značku či kontejner na odpady. Ale to bychom se dostali do ideálního světa 

a v něm nežijeme. I v Bohumíně se děje to, co by nemělo, i zde se dopouštějí lidé přestupků 

a trestných činů a buďme rádi, že je to méně často, než jinde. I nás může do budoucna ohrozit 

možná celosvětová ekonomická krize, nejistota v Evropě a válečné konflikty ve světě. Věřím, 

že jsme na to připraveni lépe než jinde, protože nic nemáme v havarijním stavu a s vaší pomocí 

vše zvládneme. Stejně jako jsme to dokázali dosud.  

Na závěr vám děkuji za dosavadní spolupráci a podporu. Velmi si jí vážím… A jménem 

celého zastupitelstva slibuji, že budeme dělat to, co posune Bohumín zase dopředu na cestě 

k městu s budoucností. K městu, v němž stojí za to žít. Přeji vám vše dobré v roce 2019.  

                                                                                                            Ing. Petr VÍCHA, starosta 

 
Politicky i společensky neklidný rok 2018 tedy skončil a stal se 

součástí historie, začal rok 2019. Poprvé vystoupili se svými novoročními 

projevy nejvyšší představitelé našeho zákonodárného sboru. Předseda 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček ocenil občany za 

jejich aktivní postoje, zdůraznil posilování demokracie, sebevědomí, ale také 

zmínil pokoru, kritizoval omezování občanů státem a varoval před 

zneužíváním svobody slova a předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera ve svém 

novoročním projevu nabádal: „Žijme s vědomím, že slušnost není slabost.“  

Ten loňský rok probíhal zejména ve znamení 100. výročí vzniku 

Československa, nicméně nastávající bude rovněž bohatý na významné 

události a výročí, jejichž přehled připravil Mgr. Zdeněk Veselý:  
 

Významná bohumínská výročí roku 2019 
• 790 let - první zmínka o obcích Vrbice a Záblatí, které patří k nejstarším 

v regionu (1229).  

• 390 let - bohumínské panství definitivně získali Henckelové von Donnersmarck 

(1629).  

• 170 let - dokončení stavby železničního mostu přes Odru (1849).  

• 140 let - škola v Záblatí (1879).  

• 120 let - dokončení hraničního obloukového mostu, který nesl název Jubilejní 

most císaře Františka Josefa I. (1899). Po pádu mocnářství byl v roce 1923 

přejmenován na most Františka Palackého. Dodnes slouží a opět nese původní 

název, ovšem jeho první oblouk je nenávratně pryč, při ústupu ho 1. září 1939 

vyhodilo do povětří polské vojsko. 

• 115 let - vznik Bochemie, původně továrny na výrobu olejů (1904).  
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• 110 let - vznik 1. české mateřské školy v Šunychlu-Bohumíně-nádraží v budově 

u vlakového nádraží (1909). Její činnost pokračuje od roku 1931 ve Smetanově 

ulici (MŠ Skřivánek).  

• 105 let - dostavba celého komplexu školních budov, dnes sídla městského 

úřadu (1914).  

•  95 let - kostel Panny Marie Sedmibolestné ve Skřečoni (1924).  

•  95 let - výstavba transformátoru U Lípy (1924).  

• 95 let - Masarykova škola v Seifertově ulici (1924).  

• 95 let - Nový Bohumín získal statut města (1924).  

• 95 let - Hasičský sbor v Kopytově (1924).  

• 90 let - otevření současné budovy Gymnázia Františka Živného (1929).  

• 90 let - sokolovna ve Starém Bohumíně získala dnešní podobu 

• 90 let - Bohumínská městská nemocnice (1929).  

• 85 let - úmrtí významného starosty Starého Bohumína JUDr. Carla Franze 

Johanna Otta (1934).  

• 80 let - vypálení židovské synagogy (1939).  

• 70 let  -vzniku závodu Prefa ve Skřečoni, dnes Rockwool (1949).  

• 60 let - dokončení stavby vodárny ve Starém Bohumíně (1959).  

• 45 let - integrace Bohumína do současné podoby, připojením sousedních obcí 

vznikly městské části (1974).  

• 30 let - demolice bývalého zámku, budovy čp. 7, 8, 9 na náměstí Svobody ve 

Starém Bohumíně (1989).  

• 20 let - Bonatrans, Bobeš, T.I.K. (1999).  

• 15 let - otevření stadionu s umělými běžeckými drahami při ZŠ ČSA (2004).  

• 10 let - dokončení domu U Rytíře ve Starém Bohumíně (2009).  

• 10 let - otevření Kauflandu (2009).  

• 5 let - slavnostní otevření víceúčelové sportovní haly. (2014)  

• 5 let - Mauglího stezka v Hobbyparku (2014).  

 

Jedna věc jsou výročí, připomínání si minulosti, druhá věc, co přijde, 

jaké významné i běžné události můžeme očekávat, co přinese každodenní 

život. S jistotou můžeme očekávat připomenutí 80. výročí obsazení 

německou armádou a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, 30. výročí 

počátku rozpadu východního bloku pádem Berlínské zdi a 30. výročí 

Sametové revoluce, čekají nás květnové volby do Parlamentu EU, sjezdy 

našich nejvýznamnějších politických stran a hnutí, bedlivě budeme sledovat 

průběh „brexitu“ a jeho dopad na situaci v Evropě i u nás. Nejblíže nám 

bude a jistě velmi nás bude zajímat směřování naší vnitřní i zahraniční 

politiky, vývoj ekonomiky a různé změny, které přinese budoucnost.  
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Leden – březen  
Ze světa: 

 Nový rok začal v některých zemích impozantními ohňostroji, působivý   

byl v Londýně nad Temží, v Las Vegas přišel na 400 mil. dolarů, jinde volili 

světelnou show.  

 
 Hned v úvodu roku došlo k některým tragédiím, tak např. 

v Manchesteru nepříčetný útočník nožem zranil několik lidí, při výbuchu 

v pekárně v centru Paříže zemřeli na místě 3 lidé, další byli hospitalizováni, 

poničené byly i okolní historické budovy, nicméně teroristický čin byl 

vyloučen. Na severu Polska zahynulo při požáru během únikové hry pět 

15letých dívek, byl vyhlášen den smutku a spuštěna lavina kontrol. Ty 

zjistily, že nebyly dodrženy četné bezpečnostní předpisy, např. že dveře 

nebyly sice zamčeny, ale neměly kliku, chyběly únikové východy, 

elektroinstalace nevyhovovala normám. Rovněž i u nás byla prověřována 

bezpečnostní opatření a proběhly kontroly hasičů, neboť např. jen v Praze 

je podobných zařízení asi 150. Státní smutek byl vyhlášen rovněž za 

starostu Gdańska Pawla Adamowicze (+ 53) smrtelně pobodaného mladým 

polským schizofrenikem. 
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 Čína prohlašuje Tchaj-wan  za svou součást  a míní použít  i hrubou  

sílu, ve švýcarském Davosu jednaly světové politické a ekonomické špičky, 

papež František navštívil Panamu a Spojené arabské emiráty, kde jednal   

o míru v této oblasti.  

Na Konferenci o bezpečnosti v Mnichově došlo k ostré výměně názorů mezi 

Izraelem a Irákem.  

Ukrajina se připravovala na prezidentské volby 30. 3. Jistými kandidáty 

byli dosavadní prezident Petro Porošenko a Julia Timošenková. Problémy a 

předvolební témata byly četné a diskuse bouřlivé.  

Česko a další státy EU uznaly prezidentem Venezuely šéfa opozice Juana 

Guaidóa, dosavadní prezident Nikolás Maduro odstoupil. 

 První slovenskou prezidentkou se 

stala Zuzana Čaputová, advokátka a 

ekologická aktivistka.   

 Letadlo etiopské společnosti 

Ethiopian Airlines z Addis Abeby do 

Nairobi se zřítilo a shořelo, nikdo ze 149 

pasažérů a 8 členů posádky nepřežil. 

 Čína oslavovala Svátky jara, začátek 

nového roku - Roku vepře, který je pro 

Číňany symbolem hojnosti. 

 V Thajsku, kde uvízlo asi 2 500  českých turistů, než byl obnoven 

provoz letišť, začala likvidace škod po 

tropické bouři. Jinde v zahraničí se 

potýkali se sněhovou kalamitou, např. 

v Moskvě o posledním lednovém víkendu 

napadlo nejvíce sněhu za 70 let,  

bojovalo s ním asi 60 000 lidí. Letiště 

odvolalo 130 letů.  
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 V některých evropských horských centrech zůstali turisté uvězněni 

hrozícími lavinami. Na přelomu ledna a února zkomplikoval sníh dopravu 

na letištích v Londýně, v Německu, v USA meteorologové hlásili 

nejchladnější dny za čtvrt století. Oproti tomu Austrálie se potýkala s 

vysokými teplotami a na jejím severu způsobily týdenní intenzívní deště 

záplavy. Konec února byl poznamenán prudkým zvýšením teplot po celé 

Evropě na takřka letní, což způsobilo ve Španělsku nebo Velké Británii i 

požáry, ale ve Vysokých Tatrách sněhová lavina smetla dva horolezce, 

z nichž jeden, zkušený záchranář, nepřežil.  

 Argentinský fotbalista Emiliano Sala (+ 29) zahynul 

při letu z Nantes do nového působiště v Cardiffu, ve věku 

55 let zemřel Matti Nykänen (+ 55), 

finský skokan na lyžích a velký bouřlivák, 

svět módy se rozloučil s módním 

návrhářem Karlem Lagerfeldem (+ 85), ikonou firmy 

Chanel a módním guru.                                         

 

Česká republika:  
o O silvestrovské noci bylo mnohem více požárů, v Praze hasiči hlásili 43 

zásahů, došlo k mnohým zraněním (utrhané prsty na rukou, popálení 

obličeje apod.), proto občané některých obcí, jako např. Mezné u 

Hřenska, se dohodli na oslavách vstupu do nového roku bez zábavní 

pyrotechniky. Jen v Praze bylo ošetřeno více než 300 osob. 

o Mobilní operátoři na přelomu roku zaznamenali o 100 % více 

přenesených dat.  

o Bohatě se konzumoval alkohol, záchranáři ošetřovali i podnapilé děti.  

o Hospodářství trpí nedostatkem pracovních sil, neobejde se bez náboru 

zahraničních pracovníků. Špatná situace je v dopravě, stavební firmy 

omezují příjem zakázek, ve zdravotnictví chybí lékaři i střední zdravotní 
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personál, ve službách je nedostatek např. kuchařů nebo uklízeček, 

přičemž firmy musí přednostně zaměstnávat naše občany.  

o V Lánech se konal po dvou letech slavnostní oběd tří našich nejvyšších 

státníků Miloše Zemana, Jaroslava Kubery a Radka Vondráčka, během 

něj probrali např. zahraniční záležitosti i vnitřní politická témata, jako 

např. nejmenování profesorů apod. Novoroční oběd Zemanových 

s Babišovými byl pojat v osobnějším stylu. 

o Nadační fond manželů Zemanových pořádal tradiční, již čtvrtý 

Prezidentský ples. Sklidil nadšení i všestrannou kritiku. 

o Ve dnech 16. – 17. února proběhl volební sněm 

hnutí ANO 2011. Předsedou byl opět zvolen jediný 

kandidát na tuto funkci Andrej Babiš, který ve svém 

projevu mj. varoval před „papalášstvím“, nabádal 

k šetření a zdůraznil, že ANO je hnutí pro všechny.  

o Ministerstvo dopravy chce zavést kauce při blokování významných 

staveb (zejména dálnic) ekologickými aktivisty, vláda zamýšlí investovat 

výrazně více peněz do vědy a výzkumu, čímž se má ČR postupně dostat 

mezi světovou špičku a premiér Babiš a pražský primátor Hřib řešili 

možnost výstavby vládní čtvrti na okraji Prahy (ovšem starostové 

dotčených městských částí a okolních obcí přišli s připomínkami např. 

k dopravě v dané oblasti a protestovali: „O nás bez nás.“). 

o Na své březnové návštěvě v Bílém domě (1. od roku 2011) náš premiér 

jednal mj. o výdajích na bezpečnost a obranu, energetické bezpečnosti, 

obchodu a tlumočil D. Trumpovi pozvání prezidenta k návštěvě. 

Výsledky schůzky byly hodnoceny pozitivně i přes připomínky 

k nedokonalé přípravě a k tomu, že nebyla probrána všechna plánovaná 

témata. Zajímavostí schůzky bylo hodnocení outfitů dam, z nějž lépe 

vyšla Monika Babišová  než Melanie Trump, Babišovi byli také lépe 

sladěni barevně.     
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o Pro 3. vlnu kotlíkových dotací na nákup plynových kondenzačních kotlů 

a tepelných čerpadel bylo vyčleněno až cca 120.000,- Kč. V ČR přibylo 

požárů způsobených závadami v komínech, sdělovací prostředky 

zdůrazňují nutnost pravidelných revizí.  

o Likvidace kůrovcové kalamity způsobila následný pokles ceny dřeva, 

ministerstvo zemědělství požádalo o vyšší dotace.  

o V lednu a únoru se rozjela epidemie spalniček. 

o Po 80 letech má areál továrny, kde Oskar Schindler zachránil asi 1.200 

Židů, nového majitele. Je ze Švýcarska, zamýšlí likvidovat ruiny a 

vybudovat zde za pomoci architektů muzeum holokaustu.  

o Češi patří k evropské špičce v pití alkoholu po pobaltských zemích a 

Polsku, statistiky hovoří o průměru 629,- za měsíc, ročně občané ČR 

údajně zkonzumují průměrně 12 l.  

o Důsledkem dovozu zkaženého hovězího masa z Polska do asi desítky 

evropských zemí jeho ceny stouply. Česká republika je v produkci 

hovězího soběstačná, nejvíce se dováží vepřové. Pokračující kontroly 

odhalily asi 15 pochybení – obsah antibiotik, výskyt salmonely apod. 

o Na železnici došlo k několika nehodám, např. v Liberci zastavil vlak až 

na nástupišti. 

o Celá republika si připomněla dokumentárními i 

diskusními vzpomínkovými pořady i hranými filmy 

50. výročí tragické smrti Jana Palacha a jeho 

následovníků.  

o V únoru zachvátila Česko chřipková epidemie, byly 

omezovány návštěvy v nemocnicích, domovech seniorů a podobných 

zařízeních, poté v březnu řádila ve Zlínské nemocnici salmonelóza – 47 

nakažených. 

o Připomněli jsme si 35 let transplantací srdce v ČR, např. František 

Sekava díky ní získal 25 let života navíc.  
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o 4. února 1994 v 19.30 byly z Národního muzea vysílány 1. televizní 

noviny, televizní stanice NOVA zavedla nové typy pořadů, jako např. 

nekonečné seriály (Ulice – již přes 3.600 dílů). Večírek k 25 letům TV 

NOVA byl vysílán jako Mejdan roku z Obecňáku.     

o Od 13. února upravila Česká pošta ceník svých služeb. Dopisní známka 

typu „A“ stojí 19,- Kč.  

o Od začátku roku došlo na českých železnicích ke 220 mimořádným 

událostem, o 30 % více než za stejné období v loňském roce. Dle šetření 

Drážní inspekce obvykle selhává lidský faktor. ČD řeší pracovní vytížení 

strojvedoucích. Ke srážce dvou vlaků např. došlo v Brně. 

o 14. února oslavil 100. narozeniny Miroslav Zikmund, významný 

cestovatel, autor mnoha knih a dokumentárních filmů, na jehož počest 

byla vydána poštovní známka. Prohlašoval, že „člověk nesmí být 

psychicky líný“.  

o U příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO pronesl 

premiér Andrej Babiš projev na summitu ve Varšavě.      

o Připomněli jsme si smutné 80. výročí obsazení Československa 

německými vojsky a vznik Protektorátu Čechy a Morava.  

o Ve 2. kole prezidentských voleb porazila právnička a ekologická 

aktivistka Zuzana Čaputová svého protivníka Maroše Šefčoviče a stala 

se tak 1. prezidentkou Slovenské republiky. 

 

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

o Martina Sáblíková vyhrála závod Světového poháru v rychlobruslení na 

3 km s náskokem celých 6 sekund. Na MS v Calgary se stala po páté 

mistryní světa na 3 km, v závodu na 5 000 m vylepšila svůj vlastní 

světový rekord na 6:42,01 min. Velmi úspěšná sezóna – 3x zlato, 3x 

světový rekord. Celkově jako jediná na světě získala 20. titul – „zraje 

jako víno“.     
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o Eva Samková získala ve snowboardcrossu titul mistryně světa na MS v 

Utahu. Byla to její první medaile ze seniorského snowboardového 

šampionátu. Během sezóny 2018/2019 podruhé vyhrála celkové 

hodnocení snowboardcrossařek ve Světovém poháru, tudíž má na svém 

kontě vítězství z OH, MS i SP.    

o Na Pustevnách byla otevřena stezka Valaška nad korunami stromů – 

SKY WALK.  

o Příbuzní, přátelé i fanoušci se rozloučili s legendou čsl. fotbalu Jozefem 

Adamcem (+76).  

o Dalšími osobnostmi, které jsme ztratili, byla Marie Kyselková (+ 83), 

známá jako princezna Lada z filmu Princezna se zlatou hvězdou, Luděk 

Munzar (+ 85), oblíbený a uznávaný herec divadelní, filmový i televizní, 

rovněž herec, dabér Petr Oliva (+75), herečka Aťka Janoušková (+ 88), 

romská zpěvačka Věra Bílá (+ 64), zpěvák ze skupiny Greenhorns Mirek 

Hoffmann (+ 83) a herec Stanislav Zindulka (+ 86). V nemocnici Pod 

Petřínem zemřel ve věku 88 let režisér, scénárista i herec Václav 

Vorlíček, jedna z našich nejvýraznějších a mezinárodně uznávaných 

filmařských osobností a klasik naší filmové komedie. Stanislav Milota, 

významný kameraman spolupracující např. s Jurajem Herzem, 

spoluautor filmu Spalovač mrtvol a také manžel herečky Vlasty 

Chramostové, zemřel ve věku 85 let. Jiří Pecha, brněnský herec a častý 

spolupracovník Bolka Polívky, zemřel ve věku 74 let. 

 

POČASÍ  

o Na přelomu roku došlo 

k výrazné změně počasí, 

začalo sněžit a foukal silný 

vítr. Obrovské komplikace 

v dopravě způsobil sníh a 

vítr zejména na Šumavě, 
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nicméně nepříjemné počasí neodradilo otužilce v Praze, Jihlavě a dalších 

místech včetně našeho města od jejich tradičních novoročních akcí. 

Republiku postupně zasypal sníh, spolu se zesilujícím větrem způsobil 

špatnou viditelnost, silnice zůstaly ukryty pod závějemi, např. 

v Krkonoších se zastavily lanovky a zvýšilo se lavinové nebezpečí, 

Poštovna na Sněžce byla zasypána několika metry sněhu, bylo jej nejvíce 

za posledních 6 let. Na Lysé hoře bylo více než 220 cm sněhu, 

v Jeseníkách se utrhla největší lavina za posledních dvacet let. 

V horských oblastech turisté předčasně rušili pobyty v hotelích, 

pořadatelé rušili lyžařské závody, kalamitní stav hlásily Krušné hory. 

Některé výrobní podniky, úřady, obchody apod. zastavily provoz kvůli 

výpadkům elektrického proudu, V nižších polohách zpočátku sice „jen“ 

pršelo, ovšem chodce i motoristy ohrožovalo náledí. Pak se přívaly sněhu 

rozšířily i do nižších poloh, kde vázl provoz, po následující oblevě ztěžklý 

sníh ohýbal a lámal stromy, silnice byly v některých úsecích zcela 

neprůjezdné. Sníh bylo nutno odstraňovat kvůli bezpečnosti nejen ze 

stromů trpících arktickými podmínkami, ale i ze střech nebo nákladních 

vozidel. V Rožnově pod Radhoštěm se pod tíhou sněhu zhroutil stan 

sochařského sympózia, tradiční akce s vytváření ledových soch, 

v Jilemnici na náměstí vytvořil sochař Josef Dušek sochu Krakonoše. 

V lyžařských střediscích vznikl hlavně zásluhou neukázněných řidičů 

chaos v dopravě, kalamitní situace pomáhali silničářům likvidovat i 

vězni. Množství sněhu muselo být z měst vyváženo do okolního terénu, 

např. na louky, do řek apod., pokud ovšem neobsahoval posypové soli. 

Rtuť teploměru klesla na Kvildě až na – 32,4°C, v hlavním městě měly 

třicetistupňové mrazy 5 obětí, převážně bezdomovců, kterým jsou 

rozdávána speciální iglú, v nichž může být teplota až o 18°C vyšší. 

Paradoxně se zjistilo, že veš dětská se častěji vyskytuje právě v zimním 

období.  
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Také únor se uvedl přívaly sněhu, zejména na jihu a jihozápadě Čech, 

např. na Kvildě napadlo jednorázově asi 30 cm, těžký mokrý sníh 

vyvracel stromy, které padaly na silnice i elektrické vedení (na 

Strakonicku asi 20.000 odběratelů zůstalo bez elektrického proudu, 

v Plzni autobusová doprava nahradila železniční), došlo k 16 velkým 

poruchám na elektrickém vedení a energetici museli při jejich likvidaci 

používat dokonce sněžnice. V Praze se původní kolony způsobené 

zapadlými kamiony rychle uvolnily, také MHD se během půldne vrátila 

k běžnému provozu, jen některé autobusové linky změnily své trasy. 

Dálnici se podařilo udržet sjízdnou, ale z ruzyňského letiště Václava 

Havla musely být některé lety odkloněny, další nabývaly zpoždění kvůli 

úklidu sněhu. Cestáři vyslali do terénu veškerou techniku, avšak premiér 

stav silnic a dálnic kritizoval s tím, že techniky je zřejmě málo, 

zodpovědnost je na ŘSD a ministru dopravy Ťokovi. V Kladně primátor 

vyhlásil kalamitní stav a doporučil obyvatelům nevycházet kvůli 

hrozícím pádům stromů, byl uzavřen tamější zimní stadion kvůli 

ručnímu odstraňování sněhu ze střechy v havarijním stavu.  Díky 

teplotám kolem 0°C sníh postupně odtával a zvedal tak hladiny řek, 

např. Jihlava, Svratka a Morava hrozily 1. i 2. povodňovým stupněm. 

Snad se alespoň po suchém létě zaplní vysychající studny.  

V Jeseníkách se držely až 2 metry sněhu, vlivem mrholení však namrzal. 

I tak sněhové podmínky v období, kdy začaly v některých okresech jarní 

prázdniny, byly jedny z nejlepších za poslední roky, ačkoli v některých 

lokalitách byl vyhlášen 2. stupeň lavinového nebezpečí. Zatímco na 

horách se lyžovalo a pořádalo se Mistrovství ČR v ledolezení, na jižní 

Moravě se chodilo na houby. S koncem února se sněhové podmínky na 

horách prudce zhoršily, ale stále se ještě lyžovalo, i za cenu častějších 

úrazů a ohrožení lavinami.  

Proti tomu 4. březen byl nejteplejším dnem tohoto roku, v Čáslavi bylo 

naměřeno takřka 20°C, čímž byl překonán rekord z roku 1988. 
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Následný silný vítr, místy orkán, poškozoval vedení elektrické energie, 

na Plzeňsku např. lámal stromy, zaměstnával hasiče, kteří v krátkém 

časovém intervalu vyjížděli více než 350x. Takřka po celé republice 

způsobil velké škody, nejvíce na Vysočině, v Jihočeském a 

Jihomoravském kraji.  

Jaro přišlo do Česka v polovině března, kdy byla v Táboře naměřena 

teplota 21,2°C. Během tání se plnily přehrady. Vyznavači zimních 

sportů vyhodnotili končící sezónu jako velmi úspěšnou, střediska 

zaznamenala o několik set tisíc lyžařů více než v předchozím roce. 

 

Moravskoslezský kraj: 
• Silvestrovskou noc strávilo na Stodolní ulici několik tisíc rozjařených 

návštěvníků.  

• Ihned po Novém roce se rozběhlo vyšetřování výbuchu v Dole ČSM z 21. 

prosince loňského roku, při němž zahynulo 12 polských horníků a jeden 

Čech a 10 bylo hospitalizováno s vážnými zraněními, ovšem na místo 

neštěstí se záchranáři ani inspektoři zatím nedostali.  

• Jako v celé republice také v našem kraji vyšli do ulic dobrovolníci, aby 

v rámci Tříkrálové sbírky během dvou týdnů za drobné dárky vybrali 

příspěvky na charitativní činnost.  

• Ve Fakultní nemocnici Ostrava byl uveden do provozu nový CT přístroj, 

který má pracovat s nižší radiací a umožnit kvalitnější vyšetření i 

nespolupracujících pacientů. 

• Koncem ledna sevřel Moravu a Slezsko smog s vysokou koncentrací 

polétavého prachu. Kraj činil opatření, ovšem zlepšení podmínek brzdí 

severovýchodní větry, morfologie terénu ostravsko-karvinské pánve a 

mnoho zdrojů znečišťování, jako např. průmyslové podniky a mnoho 

lokálních topenišť. Začátek února byl v Moravskoslezském kraji 

poznamenán orkánem, během nějž teplota vystoupila na 13°C a hasiči 

měli opět plné ruce práce; na Jablunkovsku, Albrechticích u Českého 
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Těšína i na jiných místech země (např. Českokrumlovsku) poté teploty 

vystoupily až na 17 – 22°C. Po loňském suchém létu únorové tání sněhu 

pomáhalo doplňovat zásoby vody v přehradních nádržích, např. 

Žermanice, Těrlicko či Šance po rozsáhlé opravě.   

• S mimořádnými zážitky odjíždělo z Filipovic v Jeseníkách 39 lyžařů, 

kteří uvízli na lanovce a museli být pomocí kladek, žebříků a vrtulníku 

transportováni do bezpečí. 

• Město Frýdek-Místek se dostalo do prekérní situace zásluhou majitele 

skladových prostor, který je pronajal přes realitní kancelář polské firmě. 

Ta je zaplnila množstvím tisícilitrových barelů olejových látek 

neznámého složení. Obsah asi 250 sudů ve špatně zajištěném objektu 

ohrožoval obyvatele ekologickou havárií, proto město Frýdek-Místek 

rozhodlo odstranit nebezpečné látky (asi 26 typů) na vlastní náklady 

(předběžně až 5 milionů korun) a posléze situaci řešit s majitelem 

objektu.  

• Na Vsetínsku usmrtil lev svého chovatele, který odmítl vyhovět 

stížnostem sousedů i rozhodnutím úřadů. 

• Ve dnech 1. – 3. března se v Ostravě na Černé louce poprvé konal Knižní 

festival s množstvím doprovodných akcí.  

• Již podruhé Moravskoslezský kraj vyhodnotil Ceny Jantar, výsledky byly 

pro mnohé překvapením. 

 

 

Leden  
 Do nového roku 2019 vstupuje naše město s počtem 21.337 obyvatel, 

což je počet o 38 osob nižší, než tomu bylo na začátku roku 2018.  

Zastavil se odliv lidí z Bohumína, vloni se odhlásilo 359 osob (dříve 

kolem 500), přihlásilo se 388 hlavně z Ostravy a Havířova.  
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 Život ve městě od komunálních voleb v říjnu loňského roku řídí opět 

23členné zastupitelstvo, v němž většinu (16 křesel) získali kandidáti 

zvolení za ČSSD (MUDr. Vojtěch Balcárek, Vilém Bannert, Igor Bruzl, 

Adam Csakvary, Ing. Aleš Drobek, Mgr. Petra Kalichová, Jaroslav 

Kalous, Ing. Jiří Knot, Mgr. Adrian Kuder, Ing. Lumír Macura, MUDr. 

Svatopluk Němeček, MBA, Mgr. Věra Palková, Ing. Yvona Placzková, 

Kamila Smigová, Dušan Socha a Ing. Petr Vícha), 4 křesla získalo hnutí 

ANO 2011 (Mgr. Andrea Babišová, Jiří Kuldánek, Mgr. Jaroslav Thér a 

Vilma Valentová), po jednom zástupci mají ODS – Mgr. David Maryška, 

KSČM – Mgr. Antonie Walterová a nově Pirátská strana – Bc. Daniel 

Galuszka. Do čela rady města ve složení A. Drobek, A. Kuder, V. Palková 

a Y. Placzková byli zvoleni místostarostové I. Bruzl a L. Macura a starosta 

P. Vícha.  

 První komise rady města, její poradní orgány, zahájily po ustavení svou 

činnost v novém volebním období:  

Komisi pro výchovu a vzdělávání ve složení PaedDr. Miroslav Bialoň, 

Mgr. Pavlína Blažková, Mgr. Eva Bučková, Tomáš Cedivoda ml., MUDr. 

Jana Junkerová, Mgr. Adrian Kuder, Ing. Renáta Valerie Nešporek 

Ph.D., MBA, Mgr. Věra Palková, Ing. Markéta Piechowiczová, Mgr. Pavla 

Skokanová, Mgr. Jana Slobodová, Mgr. Petr Sobota, Mgr. Antonie 

Walterová a Mgr. Jana Žádníková bude předsedat Vilma Valentová. 

Komisi kultury povede předsedkyně Kamila Smigová, členy jsou: Ing. 

Boguslav Czapek, Mgr. Karel Balcar, Michal Hejda, Martin Kachel, Ing. 

Karin Klusová, Radek Petruška, Vladimír Pustówka, Irena Šlachtová, 

Ludmila Uhrová, Vilma Valentová a Mgr. Hana Wrožynová.  

    Předsedou komise sportu byl jmenován Mgr. Adrian Kuder , členy jsou:   

Adam Csakvary, Jan Gospoš, Petr Kadlec, Jaroslav Kalous, Jiří 

Kuldánek, Marek Palka, Dušan Socha, Roman Škuta, Irena Šlachtová, 

Mgr. Jaroslav Thér, Mgr. Ondřej Veselý, František Walter, Mgr. Hana 

Wrožynová a Marek Zálešák.  
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Marie Neudertová je předsedkyní komise sociální ve složení: Mgr. Karin 

Běhálková, Marcela Gabryšová, Ing. Petra Chalupová, Mgr. Petra 

Kalichová, Martin Knýbel, Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS, Mgr. 

Jaroslava Krömerová, Bc. Jitka Kocianová, Zdeňka Luzarová, Bc. Andrea 

Mlynkecová, Bc. Anna  Oršulíková, Jana Pavelková, Mgr. Karin Škutová 

a Bc. Daniel Ucháč. 

Komisi bytovou povede její předseda Roman Honysz, členové jsou: 

Marcela Banasová, Ing. Eva Drdová, Lucie Horáková, Bc. Daniela 

Kadlecová, Miroslav Kocur, Dušan Kroščen, Olga Kwaśná, Marie 

Lenochová, Mgr. David Nesrsta, Eva Stránská, Blanka Škutová a Lenka 

Vachtarčíková.         

Komise majetková ve složení Jiří Dunička, Ing. Jan Hejna, Jana 

Holeszová, Mgr. David Nesrsta, Jan Nevyjel, Martin Pálka, Mgr. Ing. Jan 

Przeczek, Ing. Marie Rothkögelová, Jaroslav Štiak a Ing. Jaroslav Změlík 

bude pracovat pod vedením předsedy Ing. Aleše Drobka. 

Předsedou komise životního prostředí je Ing. Josef Plášil, jejími členy 

David Babisz, Ing. Michal Boček, Martin Gregor, Ing. Petr Chlebek, Ing. 

Jan Jeziorský, MBA, Jiří Kaštil, Lukáš Nevrlý, Lukáš Sloboda, Kamil 

Števanka a Ing. Aleš Wrubel. 

Komisi pro územní rozvoj a dopravu bude předsedat Ing. Patrik Babiš, 

členové jsou: Ing. Januš Fedák, Michal Gabáľ, Ing. arch. Jan Hock, Ing. 

Ján Jaroň, Ing. Karin Klusová, Ing. arch. Michal Malysa, Ing. Alfréd 

Michalík, Lukáš Nevrlý, Mgr. Jan Przeczek, Ing. Emil Rakus, Bc. Petr 

Sobek, Luděk Škuta a Ing. Dalibor Třaskoš. 

Vilém Bannert je předsedou komise pro občanské záležitosti, jejími členy 

Libuše Dudová, Kateřina Fricová, Miluše Gříbková, Ingrid Helebrandová, 

Marcela Lysá, DiS, Zita Maryšková, Vlasta Pieklová, Jana Sklarčíková, 

Eva Stránská, Bc. Pavlína Ucháčová a Ing. Věra Wastlová.  

Komisi pro cyklodopravu povede předseda Ing. Januš Fedák, další 

členové jsou: Ing. Radim Bárta, Helena Červenková, Mgr. Martina 
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Holaschke, Ing. Jan Jeziorský, MBA, Ing. Jakub Ježíšek, Roman Pak, Ing. 

Jan Przeczek, Bc. Petr Sobek a Mgr. Petr Sobota. 

Komisi pro krizové řízení bude předsedat Václav Ferfecki, členy Jan 

Hanusek, Zbyněk Krůl, Markéta Kvíčalová, Jan Plasgura, Eduard Rajski, 

Mgr. Miroslava Šmídová, Mgr. Přemysl Švajda a Roman Téma. 

Komise pro městskou část Starý Bohumín – předsedou je Zbyněk Krůl, 

dále jsou členy Otmar Faja, Marta Galusek, Alena Krobotová, Ing. Doris 

Starzyková, Vilém Žák. 

Komise pro městskou část Skřečoň – předseda Petr Kadlec, členové 

David Bortlík, Karel Elznic, Jana Holeszová, Hana Janíková, Aleš 

Novotný a Mgr. Antonie Walterová. 

Komisi pro městskou část Záblatí povede předsedkyně Veronika 

Sochová, její členové jsou: Marcela Knotová, Martin Knýbel, Robert 

Kwiczala, Monika Macurová, Zdeněk Neudert, Jana Števánková a 

Vladimír Vala. 

Předsedou komise pro městskou část Pudlov byl jmenován Josef 

Urbančík,  členy jsou Ing. Kamil Drobek, Michal Drobek, Karel Chybiorz, 

Anna Kornasová, Jana Marcolová a Bc. Jan Pernica. 

Komise pro městskou část Vrbice ve složení Věra Drlíková, Lenka 

Hatlapatková a Jana Nanková bude pracovat pod vedením předsedky-

ně Ing. Blanky Ryšavé.   

Předsedkyní komise pro městskou část Šunychl se stala Ing. Eva Rozsy-

palová, jejími členy Vojtěch Blokša, Václav Ferfecki, Zuzana Kublová, 

Jakub Ligocki, Petr Malec, Adam Schneider, Ing. Romana Šablaturová 

a Lenka Zemanová.  
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 První dva lednové týdny nás 

obdařily vydatnou sněhovou 

nadílkou, zase jsme si i 

v Bohumíně připomněli, jak 

vypadá pravá zima. Na 

rozdíl od dětí a milovníků 

zimních sportů pracovníci 

BM servisu už takovou 

radost neměli, během 14 dnů spotřebovali 170 tun soli a strusky, což 

bylo více než za celou loňskou zimu; drželi nonstop pohotovost. 

V polovině ledna proběhla schůzka s vedením města a byl sjednocen 

způsob posypu, solit je možno všude až na centrum města, kde by mohla 

být poškozena dlažba.  

 Místní akční skupina Bohumínsko vyhlásila výzvu pro příjem žádostí o 

dotace z Programu rozvoje venkova. Z 5 milionů z fondů EU půjde 

největší část do zemědělsky zaměřených firem, dále živnostníkům, 

podnikatelům i obcím.  

 Již tradičně první akcí v novém roce je Šunychelský ponor, jehož 

oblíbenost se postupně rozšířila i do zahraničí. Původně se přihlásilo něco 

přes 50 otužilců, pořadatelé – komise pro m. č. Šunychl a Kopytov a 

zdejší hasiči – se pro 

jistotu připravili na účast 

vyšší. A rozhodli se dobře, 

neboť celkem se do 

Kališova jezera ponořilo 

78 odvážlivců, z nichž 

někteří se odhodlali až 

v poslední chvíli přímo na 

místě. S daleko větším 

předstihem se jistě připravoval host nejvzdálenější, tmavý Afričan 
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Rocky, který přiletěl až z Angoly a zúčastnil se ponoru spolu se svými 

přáteli, skupinou „morsów“ z polské Debowe a Raciborze. Asi stovka 

diváků obdivovala nejen výkony, ale i vtipné kostýmy hlavních aktérů, 

občerstvovala se horkými nápoji, děti vypouštěly balónky s přáníčky. 

 Milovníci vážné hudby si 5. ledna vychutnali Tříkrálový koncert 

v Záblatí pořádaný 

Alma Mater, jehož 

hlavními aktéry byli 

manželé Hanouskovi 

z Janáčkovy 

filharmonie Ostrava. 

Po sedmi letech 

muzicírování 

v restauraci Pod 

Kaštany se přesunuli do 

sálu místní sokolovny, pozvali své žáky z bohumínské ZUŠ i kolegy, 

profesionální hudebníky, takže početné auditorium si mohlo 

poslechnout jak úplné začátečníky, tak špičkové ostravské umělce. 

Touto slavnostní akcí Záblatští zahájili rok, v němž si budou 

připomínat 790. výročí první písemné zmínky o své obci.  

 9. 1. jednání komise pro výchovu a vzdělávání 

 24. 1. komise pro m.č. Skřečoň  

 Vodácký spolek Posejdon 

uspořádal 11. ročník  

Novoročního sjezdu Olše. 

Teplota pod nulou ani sněžení 

neodradily 65 účastníků z 26 

českých a polských měst od 

osmikilometrové plavby 

z Věřňovic do Zabelkówa. Ačkoli  se dvě plavidla převrhla hned na 
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startu, jejich posádka se převlékla a v plavbě pokračovala. Tentokrát se 

mohli vodáci kochat zasněženou krajinou. Do cíle dorazili vodáci kolem 

poledne a na základně spolku ve věřňovickém PZKO už je čekal teplý 

guláš a společenská část akce.  

 ZŠ na ulici ČSA pořádala 15. ledna 

setkání s názvem „Budu školákem“ 

pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 

Čekala je prohlídka školy, učeben, 

družiny, tělocvičny a dalšího zázemí, 

prezentace připravená vedením 

školy o způsobech výuky i dalších 

školních aktivitách.  

 Tříkrálová sbírka (již 19. ročník) vynesla letos rekordních 195.051 Kč, 

probíhala nejen v Bohumíně a jeho městských částech, ale rovněž v Dolní 

Lutyni nebo Rychvaldu, tedy dohromady celkově 477.000 Kč. 65 % 

vybraných peněz zůstává v místě, budou použity  mimo jiné na rozšíření 

tzv. odlehčovací služby. Zbývajících 35 % podpoří celorepublikové 

projekty.  

 Dne otevřených dveří na Gymnáziu Františka Živného využilo asi 150 

návštěvníků, aby si prohlédli budovu s nově zařízenými učebnami a 

kabinety a pohovořili se 

současnými pedagogy i 

studenty. Velký zájem byl ze 

strany žáků 5. a 9. tříd, 

kteří se rozhodují o 

budoucím studiu. Pro ně jsou 

podle sdělení ředitele školy 

PaedDr. Miroslava Bialoně 

opět připraveny přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky 

a českého jazyka.  
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 První vítání občánků letos se uskutečnilo 12. ledna. Vloni se narodilo 

195 dětí a svateb bylo celkem 110, o jednu více než v roce předešlém.  

 Krásné životní jubileum – své 100. narozeniny – oslavila 10. ledna za 

přítomnosti rodiny i zástupců města 

v domově seniorů Cesmína paní Hedvika 

Hlaváčová.  

 Město Bohumín zlepšuje informovanost 

občanů, před radnicí byl uveden do 

provozu „kiosek“, na jehož dotykovém 

displeji lze vyhledat všechny důležité 

informace. Dosavadní informační tabule 

byla přesunuta k budově kina K3, kde bude dále sloužit zveřejňování 

informací o kulturním dění ve městě. Jednou z takových aktuálních 

informací je např. to, že město od nového roku zvýšilo poplatek za odvoz 

komunálního odpadu pro domkaře z 1.482,- (110 l/14 dnů) na 

1.612,- Kč za rok, na sídlištích je to z 8.346,- (1.100 l/14 dnů) na 

9.178,- Kč za rok. (Slevy pro „singl“ domkaře, ovdovělé důchodce apod. 

zůstaly zachovány.) Další informací užitečnou pro rodiče malých dětí 

k naplánování dovolených a zajištění dítěte mimo ně bylo už lednové 

zveřejnění rozpisu provozu mateřských škol v prázdninových měsících. 

 V hlavní budově radnice byla instalována výstava fotografií Petra 

Piechowicze, člena Fotoklubu Bohumín, jež bude po celý rok připomínat 

loňské 100. výročí vzniku samostatné republiky.  

 Společenský dům a hotel Pod Zeleným dubem, po náročné rekonstrukci 

znovu uveden do provozu v roce 2015, získal nový prvek – secesní 

fasádu ozdobil ručně kovaný vývěsní štít zhotovený místním uměleckým 

kovářem Bořivojem Gospošem. Je na něm zpodobněn strom s dubovými 

lístky, pod ním je umístěn název objektu. Jednou z letošních prvních 

akcí v tomto zařízení byl svatební veletrh s názvem Svatba na hranici 

konaný 13. ledna. Zájem byl veliký, vždyť svateb přibývá, např. na 
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bohumínské radnici za poslední čtyři roky stoupl počet svatebních 

obřadů o takřka 60 %. Početní návštěvníci (bylo jich 600) se mohli 

nechat inspirovat módní přehlídkou svatebních šatů, slavnostních účesů 

a líčení, mohli si prohlédnout vystavené šperky, dekorace i svatební 

auta, ochutnat degustační menu. I tento 3. ročník se velice vydařil. 

 Kulturní agentura K3 v rámci rozšiřování svých služeb zavedla novinku: 

vstupenky na většinu kulturních akcí a filmových představení lze nejen 

zarezervovat, ale i zaplatit po internetu platební kartou nebo převodem, 

následně si vstupenku příchozí e-mailem vytisknout nebo uložit 

v mobilu. Druhá novinka se týká příznivců her na play-stationu: ve 

vestibulu a sále kina se sešli příznivci her různých generací na prvním 

setkání, turnaji ve fotbale FIFA 19 na 2 x 5 minut na nejnovějších 

herních konzolách a plátně 10 x 6 m s prostorovým ozvučením.  

 Ochotnický divadelní soubor Boban uvedl 20. 1. premiéru hry 

s tematikou osobního selhání umělce během nacistické okupace „Válka 

vypukne po přestávce“, partnerských vztahů se týkalo 28. 1. 

představení divadla SemTamFór s názvem „Pravda“. 30. 1. vystoupil 

ve své One Man Show „Kdo nepláče, není Čech“ Lukáš Pavlásek. 

 Už 10 let mají možnost osoby bez přístřeší využívat tzv. Denní centrum, 

jež bylo v Bohumíně-Pudlově otevřeno 5. ledna 2009. Kolem dvaceti se 

jich zapojuje při provozu centra, finančně pomáhá stát, kraj, město i 

Tříkrálová sbírka. 

 Bohumínský rodák fotograf Ladislav Pekárek vystavoval od 7. ledna 

v Novém Jičíně své fotografie inspirovanou filmovým hrdinou, apačským 

náčelníkem Vinnetouem. Soubor fotografií má putovat do Jablunkova, 

pak snad bude vystaven i v bohumínské K3.  
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 Dvacet studentů U3V uspořádalo 

výstavu svých výtvarných prací, 

výsledků kurzu, jejž pro ně zajistil spolek 

BART. Výběr poputuje do veřejně 

přístupné galerie v knihovně K3. Mimo 

výtvarných činností se v letošním roce 

studenti vzdělávají v oblasti cizích 

jazyků a seznamují se s problematikou 

práv spotřebitelů.  

 Pietním aktem si 27. ledna 

jeho účastníci u nově 

upraveného hrobu Klementa 

Šťastného na bohumínském 

hřbitově připomněli tzv. 

sedmidenní válku z ledna 

1919, jejíž příčinou byl spor 

o oblast Těšínska se 

sousedním Polskem.  

 V období vegetačního klidu začala specializovaná firma dle zakázky 

města v parku Petra Bezruče s kácením šesti nebezpečných, uvážlivě 

vybraných a odborníky posouzených mohutných dubů. Sotva začala, 

rychle s kácením skončila. V dutině jednoho ze stromů byla totiž 

překvapivě objevena zimující kolonie chráněných netopýrů rezavých. 

Místo bylo zajištěno, kmen s netopýry zateplen a zakryt plachtami, 

netopýři mohli pokračovat v odpočinku. Situace byla vyřešena v dané 

chvíli optimálně, kdo by tušil, co se bude kolem spících a nic netušících 

hmyzožravců dít v příštích měsících.    

 Město pomáhá organizovat každoročně ozdravné pobyty pro děti 

s respiračními problémy. Letos jich do Metylovic odjelo 14, další odjedou 

do Zlatých Hor.  
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 Od konce ledna vystavoval v salonu Maryška několik desítek svých 

olejomaleb Jiří Greger, známý v Bohumíně nejen jako malíř, ale i jako 

básník, autor písňových textů a muzikant.  

 Hudební skupina Grog, která letos oslaví 25 let na hudební scéně, vydala 

album Mona Lisa ze Stodolní. Natáčelo se mimo jiné v pražské Ruzyni, 

v Praze se uskutečnil křest spojený s akustickým koncertem. Jak šel čas, 

popisuje ve svém vzpomínkovém seriálu na stránkách městských novin 

OKO lídr skupiny Martin Sitek. 

 V Praze–Chodově se 24. 1. konalo republikové mistrovství „Koruna 

kreativity“, soutěž žáků středních škol v oboru kadeřník, kosmetička a 

vizážista. Témata Cirque du Soleil a American Horror Story inspirovala 

zástupce bohumínské SŠ na Husově ulici natolik, že si v konkurenci 

jedenácti škol odnesli cenné trofeje:  první místa Dominik Podgorný 

(dámský střih a 

styling) a Kristýna 

Blachová (pánský 

střih), Viktor 

Nešporek (pánský 

střih) byl třetí. 

Dvě ocenění 

získali naši za 

nejlepší outfity, a 

tak celkově soutěž 

vyhráli a 

postoupili na 

mistrovství 

Evropy.  
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 Turnaje v mariáši Bohumínské hrabátko, pořádaného jako memoriál 

Arnošta Suchého, dřívějšího dlouholetého člena městského 

zastupitelstva, se letos nově 

v restauraci Tágo zúčastnilo 49 

hráčů (také jedna žena) nejen 

z Bohumína, ale také z Dolní 

Lutyně, Ostravy a jiných míst. 

Vítězství si odvezl Bob Krkoška 

z Ostravy, náš Josef Skala 

skončil jako druhý.  

 Na třech místech se v Bohumíně sportovalo pro dobrou věc – zapojila 

se Bosporka, SK CWG Bohumín a Fitbox Risk Bohumín a trenéři 

Kateřina Sittková, Jaroslav Thér a Linda Skupieňová se svými sportovci 

vybrali celkem bezmála 10.000 Kč pro Společnost pro MPS (podporuje 

děti nemocné mukopolysacharidózou). 

 Početná výprava oddílu házené 1. SC Bohumín ’98 vyrazila do 

slovenského Prešova, kde se v prvních lednových dnech odehrával 

mezinárodní házenkářský turnaj mládeže. Zúčastnilo se jej přes sedm-

desát týmů z devíti evropských států, Moravskoslezský kraj zastupovala 

naše děvčata. Mladší a starší žačky jely sbírat zkušenosti, ale i tak 

dosáhly krásných výsledků – mladší získaly 8., starší 12. místo. A 

dorostenky? Ty zabojovaly a vynikajícím výkonem se v těžké konkurenci 
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dostaly na „bednu“, získaly skvělé 3. místo, při čemž Karolína 

Vachtarčíková byla vyhlášena nejlepší střelkyní turnaje.  

 Sedmičlenné družstvo Atletického klubu Bohumín si z krajského přeboru 

ve Vítkovické hale 12. ledna přivezlo celkem 10 medailí. Úctyhodný 

výkon. Svěřenci trenérů Jana Macury a Jakuba Holka Lenka Jarošková 

a Václav Valach za běh na 60 m, Michal Jarošek a Natálie Sikorová za 

běh na 200 m a Lenka Jarošková za běh na 400 m získali bronz, Václav 

Valach za běh na 400 m a Adéla Kalousová za víceboj stříbro, Karolína 

Wagnerová v běhu na 400 m a Theo Bébar ve skoku o tyči a ve skoku 

vysokém vybojovali zlato. 

 Mezi početnými skupinami z Rakouska, Itálie a Slovinska se na 

mezinárodních plaveckých závodech v alpském městečku Spittal an der 

Drau neztratila naše osmičlenná výprava z Plaveckého klubu Bohumín 

reprezentující Česko. Andrea Czerná, Anička Kohanová, Julie Kalvarová, 

Klára Macurová, Klára Nováková, Michal Matoušek, Michael Pelc a David 

Pálka si vedli skvěle a přivezli celou sbírku medailí.  

 Bohumíňáci sportují odmala, sportovní oddíly a kluby se snaží vytvářet 

i pro ty nejmenší a začínající borce co nejlepší podmínky. Čtyřdenního 

náročného soustředění v Bystřici nad Olší se zúčastnila dvacítka 8 – 

10letých florbalistů, na turnaji mladších přípravek v domácím 

prostředí sbíraly cenné zkušenosti od protivníků zvučných jmen (Baník 

Ostrava, MFK Karviná, SFC Opava, MFK Vítkovice a MŠK Žilina) 

fotbalové naděje do 8 let a trenéři HC Bospor v rámci Týdne hokeje 

učili první krůčky i první dovednosti asi dvacet hokejových nadějí.  
 

KURIOZITA 
Horké chvilky v chladném počasí prožíval 13letý utečenec z diagnostického 

ústavu. Nevrátil se z vycházky a ve Vrbici se před špatným počasím chtěl 

skrýt v prázdném kontejneru na elektroodpad. V půli těla se v něm zaklínil, 

nemohl ani dovnitř, ani ven. Voláním o pomoc přivolal před půlnocí 
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kolemjdoucího chodce, tomu se však nedařilo vyprostit jej, a tak přivolal 

policii, jež po něm už celé odpoledne pátrala. Nakonec jej vyprostili až hasiči, 

kteří museli odsekat 20 festovních nýtů z konstrukce kontejneru. Po 

ošetření byl chlapec vrácen zpět do ústavu. 

 

Únor 
 Další komise rady města se sešly na svých prvních setkáních: komise 

sportu mj. schválila dotace na činnost sportovních subjektů, sociální 

mimo dotace stanovila, že bude řešit konkrétní problémy konkrétních 

lidí např. žhavou problematiku pěstounství, komise kultury zaznamenala 

příliv nových mladých členů. Rada města ustavila celkem 11 komisí, 

mimo výše zmíněné jsou to komise pro výchovu a vzdělávání, sociální, 

bytová, majetková, životního prostředí, pro územní rozvoj a dopravu, 

pro občanské záležitosti, pro cyklodopravu a komise pro krizové řízení.  

 Rada města na svém zasedání 4. 2. projednala např. přípravu 

revitalizace „červené kolonie“ na třídě Osvoboditelů poblíž Slunečnice 

(byty se již neobsazují) a nových parkovišť u Kališova jezera pro zhruba 

90 vozů a v Mírové ulici na sídlišti poblíž Bosporky více než 50 

parkovacích stání. Dobrá zpráva pro občany: platícím (nedlužícím) 

nájemníkům městských bytů se nebude zvedat nájemné o inflaci   

Problém, jímž se rada města zabývala, byly komplikace při kácení 

160letých dubů.  V jednom z nich se nečekaně probudila kolonie 

zimujících netopýrů rezavých. Po probuzení byli čilí, čilá byla i Inspekce 

životního prostředí, informovaná bohumínskými ekologickými aktivisty. 

Kácení  bylo přerušeno, dotyčný strom zajištěn, zimoviště zatepleno, 

aby netopýři nebyli dále rušeni. Další 4 stromy budou likvidovány až 

poté, co netopýři svá zimoviště opustí. 

 Na 4. zasedání zastupitelstva města 18. 2. byli oceněni nejlepší 

bohumínští policisté, proveden rozbor přijatých petic a stížností a změna 
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zřizovací listiny Centra sociálních služeb. Zastupitelé projednali výsledky 

hospodaření města v roce 2018 a návrh na úpravu rozpočtu pro tento 

rok. V rámci ekologických opatření byly schváleny dotace 15.000 Kč a 

bezúročné půjčky až 50.000 Kč pro občany, kteří se zapojí do výměny 

kotlů, dále dar Českému rybářskému svazu na zarybnění Kališova jezera 

býložravými rybami, které by měly pomoci redukovat výskyt vodních 

rostlin. Odbor školství, kultury a sportu předložil návrh na dotace pro 

zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže a návrh na dotace 

zájmovým organizacím; vzhledem k úspěšnému hospodaření města a 

rozumnému plánování volnočasových aktivit a akcí bývají tyto materiály 

obvykle bez připomínek schváleny. Zastupitelstvo dále schválilo záměr 

výkupu obytných domů z majetku REZIDOMO  

a program dotací a finančních výpomocí na likvidaci odpadních vod. 

Místostarosta L. Macura informoval o projektu dopravního terminálu 

před nádražím ČD, místostarosta Igor Bruzl o zvyšujícím se zájmu i 

„přespolních“ o byty v majetku města a zvyšujícím se průměrném 

nájemném při licitacích z 62,-Kč/m2 na 72,- Kč; momentální počet 

registrovaných  nezaměstnaných je 775; město řeší OZV o spádových 

oblastech škol kritizovanou 

ministerstvem školství. Starosta 

Petr Vícha konstatoval, že se 

zřejmě zastavil pokles počtu 

obyvatel Bohumína (k 1. 1. 

2019 mělo město celkem 

21.337 obyvatel) a mj. vysvětlil 

stanovisko vedení města 

k požadavku majitele skladu P. 

Doležala na vyklizení uložených chemických látek na náklady města. 
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 Město vydalo užitečnou brožuru – Rady pro ty, kdo pečují o své blízké. 

Připravili ji členové 

pracovní skupiny 

komunitního plánování, 

poskytovatelů sociálních 

služeb a zástupců sociálního 

odboru. Na dvaceti 

stranách nabízí ucelený 

přehled informací a rad, 

jež mohou být užitečným pomocníkem pro všechny, kteří se ocitli 

v nelehké životní situaci. Náklad 800 výtisků stál radnici asi 14.000 Kč, 

brožury budou k dispozici v BMN, domovech pro seniory, v čekárnách 

lékařů, v radničním infocentru, na sociálním odboru i v elektronické 

podobě na webu města. 

 V období plesů a karnevalů se bavili dospělí i děti. Po ukončení provozu 

budovy Bochemie 

organizátoři využívali sály 

v domě dětí, v sokolovně 

v Záblatí, MIGO 

v Šunychlu, U Haladů a 

v domě PZKO ve Skřečoni. 

Plesy a „maškaráky“ 

organizovaly základní 

školy, např. Benešova na zimním stadionu, Bonatrans, město Bohumín, 

sportovní oddíly a kluby, hasiči, K3 – téma „námořníci a piráti“, MS 

PZKO – „ve starém kině“, odbory a další subjekty. Pro plesy s větším 

počtem účastníků byl převážně využíván sál Pod Zeleným dubem.  

 Prvorepubliková party – stylový večer - se uskutečnila v kinosále a foyer 

K3 v pátek 1. února, v kavárně proběhl 21. 2. Čaj o páté neboli 

tančírna s živou hudbou. Nejen zamilovaní se mohli zúčastnit kompo- 
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novaného večera Valentýn v kině 14. 2., završením společenské sezóny 

byl zajisté reprezentační ples města Pod Zeleným dubem 15. února. 

 Měsíce leden, únor a březen bývají na bohumínských základních a 

středních školách tradičně ve 

znamení lyžařských zájezdů (na 

snímku lyžaři z Masarykovy ZŠ 

na Malinu Brdu), v poslední 

době přibývá i tzv. Usměvavé 

lyžování pro žáky I. stupně i děti 

z mateřských škol. Základy 

lyžování si mělo možnost osvojit 

při výjezdech na nejbližší lyžařské svahy přes 200 dětí např. z MŠ 

Nerudova, Čáslavská, Fit a ze Skřečoně.  

 Od 11. února, kdy začaly jarní prázdniny, posílil zimní stadion hodiny 

pro veřejné bruslení.  

 13. 2. byl zahájen další cyklus Filmového klubu pro seniory, což je 

pravidelné středeční dopolední promítání aktuálně úspěšných filmů 

hlavně české, ale i zahraniční produkce. Tentokrát to byl film Mamma 

mia, 27. 2. Chata na prodej. Během dne až do odpoledních hodin si 

zájemci mohli nakoupit na Slezském rynku. 

 5. ročníku fotbalové soutěže Bospor Cup obsadilo 10 týmů starších žáků 

(ročníky 2004 a 2005) a 9 týmů mladších žáků (2006 a mladší). Mimo 

individuálních hodnocení se z putovního poháru za 1. místo radovali 

mladší žáci, kteří za sebou nechali družstva Karviné a Vítkovic. 

 K obdobné situaci jako ve Frýdku-Místku došlo i v našem městě. Majitel 

objektu sloužícího původně jako autosalon jej pronajal přes realitní 

firmu, objekt byl zavezen asi 150 000 litrů odpadů, majitel zavolal 

hasiče a měl tu drzost oficiálně přes právníka i média vyzvat město ke 

zjednání nápravy. Jak se veřejně vyjádřil starosta města, bezpečnost 

občanů není ohrožena a město odmítá tuto soukromou záležitost řešit 
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na jejich náklady. Městská policie našla na záznamech bezpečnostních 

kamer pět podezřelých kamionů… 

 Postupně budou na web města pro zájemce před licitacemi umísťovány 

situační plánky rekonstruovaných bytů. 

 Po několika letech došlo 

ke zlikvidování podniku 

pro mladé zvaného 

Bedrunka, poté Bublina, 

který byl již několik let 

mimo provoz, nenalezl 

další využití a jeho 

rekonstrukce by byla 

nerentabilní. Jeho 

účelově pozměněný vzhled a atmosféra zůstanou zaznamenány díky 

filmu Jana Hřebejka „Zakázané uvolnění“, který zde byl natočen v roce 

2013 podle předlohy Petra Kolečka.  

 Dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína nacvičovali u Kališova jezera 
záchranu tonoucího člověka třemi způsoby v tzv. suchých oblecích, 
kterými je vybavil kraj, a za pomoci speciálního raftu zakoupeného 
městem, žebříku a páteřní desky.  

 SŠ na Husově ulici zahájila provoz nové laboratoře vybavené nábytkem 
a moderními přístroji napojenými na počítač. Projekt za přibližně 1,5 
mil. Kč má přispět k modernizaci výuky přírodovědných předmětů.  

 Na téže škole pokračovala 18. února další etapa akce „Veslujeme 
dostředu Země“. Na trenažérech se v tělocvičně vystřídalo 188 
domácích studentů, gymnazistů a školáků z bohumínských sedmých až 
devátých tříd, každý z nich musel zvládnout 500 m. V kategorii ZŠ + 
G podali nejlepší výkon Vojtěch Novák (1:42) a Laura Fluderová (1:59) 
z Masarykovy školy, mezi středoškoláky měli nejlepší časy Jan Chmiel 
(1:39) a Karolína Volfová (1:57). Příští  etapy budou pokračovat na 
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některých městských akcích, 
aby se mohl zúčastnit 
kdokoli, kdo chce pomoci 
urazit celkovou vzdálenost do 
středu Země, což je 6.378 
km. 

 Řidič z Karviné pod vlivem 

alkoholu nezvládl řízení a ve 

smyku to „napálil“ do barelů 

tvořících kruhový objezd – „piškot“ v Bohumíně-Skřečoni. „Piškot“ 

poškozen – řidič nezraněn.  

 Zajímavé akce – kulinářského workshopu ayurvédské kuchyně „Eintopf 

z Indie“ – se mohli zájemci zúčastnit v městské knihovně K3. Vedli jej 

manželé Štefan a Iveta Palečkovi, účastníkům např. poradili, jak se 

připravuje ghí – přepuštěné máslo. Ostatně – knihovna K3 otevřela na 

začátku února četné tradiční i nové kurzy a workshopy, jsou to např. 

trénování mozku, základy práce na PC a internetu, fotoshop, 

konverzace v angličtině, italština, vytváření papírové krajky aj. 

 Na ZŠ na ul. ČSA se uskutečnilo městské kolo soutěže ve skoku vysokém. 

Vítězi se stali a do okresního kola postoupili Adéla Kačmarčíková (výkon 

130 cm) a Václav Daniš (160 cm).  

 

Březen  
 1. března prošel Bohumínem masopustní průvod, na jeho 

přípravě spolupracovala ZUŠ s K3, základními i mateřskými 
školami. Na náměstí TGM se současně konal jarmark. Obliba 
farmářských výrobků se zvedá, Bohumíňáci mají už roky 
možnost zboží vyráběné tradičními postupy pořídit v centru 
města. Slezský rynek má své místo na náměstí každý měsíc.  
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Kromě nabídky osvědčených 
výrobků se mohli návštěvníci 
seznámit s masopustními zvy-

ky, maskami či zhlédnout 
historického flašinetáře. Večer 
v domě Pod Zeleným dubem 
proběhlo Pochování basy.      

 Od ledna do konce března v Bohumíně napomáhalo s udržováním 

čistoty a pořádku 40 veřejně prospěšných pracovníků (VPP). Město 

jednalo s ÚP, také MPSV připravilo navazující projekty, nicméně ačkoli 

město uvedené projekty dotuje a tito lidé nepracují vždy s takovým 

nasazením, jak by se dalo očekávat, se snižováním jejich počtu se čistota 

ve městě zhoršuje.  

 3. března začala sloužit cestujícím nová autobusová zastávka s názvem  

U Partyzána, která byla zřízena v souvislosti s vybudováním chodníku 

právě z těchto míst podél serpentin až ke škole v horní části Záblatí. 

Další chodníky se budují i v jiných částech Bohumína, např. v Pudlově 

navazuje nový chodník na starý.  

 Rada města 11. března schválila uzávěrku příspěvkových organizací za 

rok 2018, rozhodla např. finančně podpořit účast mladého sportovce 

Ondřeje Šindelky v reprezentaci v jachtingu a přeshraniční spolupráci 

kopytovských hasičů s OSP Gorzyce, zabývala se změnami ve vlastnictví 

pozemků a bytovou problematikou. Za zmínku stojí úprava poplatků za 

sňatečné obřady (v obřadní síni radnice ve stanovený termín 500,- Kč, 

obřady mimo radnici nebo stanovený termín 2.000,- Kč), vyhlášení 

projektu „Bohumínský Amos 2019“ či schválení kroniky města za rok 

2018. 
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 „Světlo v krajině“ je název fotovýstavy, kterou ve foyer kina instaloval 

pro jeho návštěvníky karvinský fotograf Jiří Hanzel. 

 „Co takhle ke zpovědi?“ – divadelní představení se známými herci 

Petrem Nárožným, Janem Čenským a dalšími z divadelní agentury 

Harlekýn potěšilo a rozesmálo 13. března kinosál zaplněný dospělými 

diváky, ti mladší se pobavili na představení Divadla Pohádka „Jak se 

Honza učil čarovat“ v neděli 24. 3. dopoledne.  

 Členové BARTu o sobě opět dali vědět. V podvečer 15. března se v salonu 

Maryška konala vernisáž další výstavy jejich výtvarných děl, obrazů, 

plastik, keramiky.  

 Roman Veverka a jeho Modrý cimbál v K3 20. března – krásný zážitek 

z moderní i klasické hudby v nezvyklém podání.  

 21. 3. projednávali členové komise pro m. č. Skřečoň požadavek občanů 

na vyčištění Skřečoňského potoka, špatně viditelné dopravní značení, 

popadané stromy na soukromém pozemku a problematiku parkování. 

 Dvakrát ročně organizuje spolek JUDO Bohumín Malou cenu Bohumína 

pro nejmladší judisty – mláďata. Jarní se konala 23. března a zúčastnili 

se jí závodníci z osmi oddílů z celého kraje. Bohumínští borci (chlapci i 

dívky) získali celkem 14 medailí, z toho 3 zlaté, a tak oddíl na domácí 

půdě vyhrál.  

 Čaje o páté v Kavárně na náměstí s živou hudbou si získaly oblibu a 

bývají hojně navštěvovány, stejně tak 28. března.  

 Městské kolo v recitaci 
proběhlo v ZUŠ 28. února a zde 
jsou vítězové jednotlivých 
kategorií: 0. kateg. (1. třída) - 
Barbora Kubínková (ZŠ Skřečoň) 
a Lukáš Mařádek (ZŠ ČSA), I. 
kateg. (2. a 3. tř.) - Matyáš 
Malchar (Pianeta) a Rozárka 
Karpetová (ZŠ Skřečoň), II. kateg. 
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(4. a 5. tř.) - Eliška Štablová (ZŠ Bezručova) a Hoai Thúy Trinh 
(Masarykova ZŠ), III. kateg. (6. a 7. tř.) - Alexandra Derfényiová (ZŠ 
ČSA) a Ema Ptáková (Masarykova ZŠ), IV. kateg. (8. a 9. třída) - Jiří 
Semančík (ZŠ Skřečoň) a Klára Nováková (Pianeta). V havířovském 
středisku volného času 23. března v okresním kole uspěli také  velmi 
dobře a porotu přesvědčili o svých kvalitách. Lukáš Mařádek v nulté 
kategorii opět zvítězil stejně jako Hoai Thúy Trinh ve druhé (4. a 5. 
třída) a Jiří Semančík ve čtvrté (8. a 9. třída), Matyáš Malchar pak 
obsadil druhé místo v první kategorii (2. a 3. třída). Všichni díky tomu 
postoupili do krajského kola. Úspěch Bohumíňáků podtrhla ještě Ema 
Ptáková, která za výkon ve třetí kategorii (6. a 7. třída) od poroty 
obdržela čestné uznání.  

 „Zpěváček ze Slezska“ je soutěž, která si časem vydobyla své místo na 

slunci. Lidové písně v nářečí a v kroji z Těšínského Slezska letos v sále 

ZUŠ 6. 3. zpívalo už 

47 soutěžících dětí. 

Zvyšuje se náročnost 

i kvalita, patrná je 

důkladná příprava. 

Letos nejúspěšnější 

byly: Marie Anna 

Dokoupilová a Eliška 

Giecková z Masarykovy školy, Anna Giecková ze ZŠ Skřečoň a Veronika 

Kachlová z Gymnázia Fr. Živného.  

 A do třetice ještě jedna soutěž pro školáky a studenty – Puškinův 

památník, tradiční soutěž (už 53. ročník) v uměleckém přednesu a 

zpěvu v ruském jazyce. Krajské kolo organizované ZŠ ČSA za podpory 

města se odehrávalo v sále kina K3 29. března, kde se porotě představilo 

84 účastníků ve vystoupeních sólových i kolektivních. A „naši“ byli 

v těžké konkurenci velmi úspěšní: v hudebním projevu byla Anna 

Opartyová ze ZŠ Skřečoň druhá a Johana Ferfecká ze ZŠ ČSA třetí, 
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recitátor ze ZŠ ČSA Josef Hanuliak byl rovněž třetí a druhé místo 

obsadila recitaci studentka gymnázia Lucie Liberdová. 

 

 Soubor DDM Fontána Kates se za finanční podpory města zúčastnil 

taneční soutěže Wiena Dance.                

 Bosporka stále rozšiřuje svou nabídku, např. zavedla stolní tenis. 

 

 Bohumínská městská nemocnice uvedla do zkušebního provozu 

univerzální multikomorovou endoskopickou věž, bude možno provádět 

laparoskopické a artroskopické operace, rozšířit laparoskopickou 

operativu a jednodenní ortopedickou operativu.              

 Realizaci pěti velkých projektů umožní výhodné úvěry sjednané městem: 

relaxační zónu Na Panském (50 mil.), přípravu pozemků v ulici Petra 

Cingra pro výstavbu rodinných domů, pokračování v budování 

kanalizace v městských částech, odkoupení bytových domů z majetku 

společnosti RESIDOMO a výměnu další části oken v budově radnice.  

 

 V naší bohumínské hale proběhlo za účasti 95 závodníků modelářské 
Mistrovství ČR tzv. off roadů, bugin pro venkovní i halové použití. 
Pořadatelem byl RC 
Team Rychvald, až 
z Pardubic přijel soutěžit 
15letý Max Götzl, 
poprvé startoval Jan 
Mlčůch z Petrovic u 
Karviné.   
 

 43 podpisy byla signována žádost občanů o pokácení dřevin poblíž 

bytového domu Slunečnice.  
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 Ve velké zasedací síni se uskutečnilo setkání 41 dárců krve. Z nich 19 

bylo odměněno Zlatou medailí Jana Janského (40 odběrů), 11 získalo 

Zlatý kříž 3. třídy (80 odběrů), 4 dárci obdrželi Zlatý kříž 2. třídy 

(120 odběrů) a dva 

Bohumíňáci Zlatý kříž 

1. tř. (160 odběrů), 

pět je držiteli plakety 

Dar krve – dar života. 

Mezi dárci byla i 

jediná  rekordmanka, 

Marta Šalbutová, 

s třemi sty odběry. 

 Titul mistra republiky v šachu vybojoval na šampionátu mládeže 8. až 

16. března v Koutech nad Desnou 

Vojtěch Šrámek, nejmladší ze tří 

vynikajících šachistů Šrámků ze 

Skřečoně a nebezpečný soupeř 

starosty města v jeho tradičních 

simultánkách na Gymnáziu 

Františka Živného. 

 Daisy Cup – soutěž, jíž se zúčastnilo 

28 týmů, tj. asi 650 mažoretek bez 

omezení věku, od 3 let až po 

seniory, ženy i muže! A proběhla u nás, v bohumínské hale Bospor. 

Mimochodem, nejvíce klubů mažoretek je právě v našem 

Moravskoslezském kraji.  

 14. ročník Běhu do schodů v Penzionu ve věži 19. března měl rekordní 

počet účastníků – 131. Rychlostní rekordy z dřívějších let nepadly, ale 

i tak podali běžci pěkné výkony. Nejrychlejší Ondřej Plhoň měl čas 

39,50 sekundy, v ženské kategorii zvítězila Petra Kadlecová (57,41 
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sekundy), nejstarší 

účastník Jaroslav 

Gaman (84 let) 

z Havířova zdolal 

schodiště penzionu v 

čase 2:00,43. Časy 

„závodníků“ 

v upnutých džínách 

nebo zimních 

bundách zveřejněny 

nebyly.  

 V Šunychlu byla zdemolována bývalá úpravna pitné vody v Ovocné ulici. 

Byla postavena v roce 1960 a složila do roku 1994. Po zastavení jejího 

provozu docházelo k postupné devastaci nežádoucími návštěvami. 

Demolice železobetonové stavby nebyla jednoduchá, SVaK přispěly asi 

3,5 mil. Kč, ve finále bude terén upraven a zrekultivován.  

 Bouralo se i jinde. Vedení podniku Bochemie rozhodlo o demolici více 

než sto let staré budovy se sálem pamatujícím nesčíslně plesů a jiných 

společenských akcí, 

kuchyní, jídelnou, 

kantýnou atd. i 

nadzemního koridoru. 

Vedlejší budovy se 

průběžně rekonstruují 

a prostranství před 

modernizovanou vrátnicí dostalo estetičtější vzhled. 

 

 V soutěži modelů lodí, simulaci práce remorkérů, vyhrál 3 disciplíny za 

sebou Marek Sobaniec.  
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 Bohumínský atletický klub se znovu zviditelnil, a to prostřednictvím 

svého odchovance 15letého Caseyho Longa, který na žákovském 

Mistrovství ČR ve Vítkovicích v běhu na 60 m vytvořil svůj osobní rekord 

7,20 vteřiny a získal stříbrnou medaili. Mimo to v běhu na 150 m ve 

finále obsadil 4. místo osobním rekordem 17,19 vteřiny.  

 

 Bohumínské aquacentrum je známé v širokém okolí i za hranicemi, jezdí 

k nám lidé i z měst, kde mají rovněž své bazény. Asi se jim u nás líbí. 

Výsledek je ten, že od roku 2005, kdy bylo slavnostně uvedeno do 

provozu, do letošního 30. března navštívily aquacentrum a také saunový 

svět 3 miliony dětí a 

dospělých. Návštěvnost 

zvyšují plavecké výcviky 

škol, jednotlivé příleži-

tostné akce a soutěže a 

samozřejmě horká léta. 

Jubilejními návštěvníky se 

stali manželé Bergovi 

s dětmi, kteří k nám jezdí 

pravidelně z Ostravy. 

 

 Duben – červen  
Ze světa: 
 Brusel nabídl Velké Británii flexibilní prodloužení „brexitu“ o 6 měsíců, 

na 2. polovinu října.  

 Slovenská policie zatkla a obvinila muže podezřelé z objednání a 

vykonání vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny 

Kušnírové, která byla spáchána 21. února 2018 v západoslovenské obci 

Veľká Mača nedaleko Trnavy.  
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 V Paříži vyhořela slavná katedrála Notre Dame, která nedávno oslavila 

své 850. výročí. Návštěvníci mše byli evakuováni, vyneseny byly cenné 

historické sakrální předměty. Během celé noci byl požár hašen, ovšem 

zřítila se část klenby, poničeny byly barevné vitráže oken, stavba byla 

poškozena také samotným hašením. Posléze byla katedrála navíc  

poškozena ještě silným deštěm. Prezident Emmanuel Macron vyhlásil 

mezinárodní sbírku na obnovu chrámu, nejbohatší lidé světa uvolňovali 

nemalé finanční částky. Také české kulturní instituce pořádaly četné 

akce, jejichž výtěžek byl věnován na obnovu tohoto významného 

historického objektu.  

 Ukrajina volila nového prezidenta. Stal se jím Volodymyr Oleksandrovič 

Zelenskyj, 41letý herec, komik a dabér.  

 Moskva slavila 74. výročí konce II. světové války velkolepě, při grandiózní 

vojenské přehlídce chyběla kvůli špatnému počasí jen letecká přehlídka. 

Zajímavostí je, že slavnostnímu defilé přihlížel také osobní přítel 

prezidenta Putina Steven Segal. 

 Kim Čong Un navštívil Vladivostok a setkal se s prezidentem Putinem. 

 Na Srí Lance proběhlo 8 teroristických sebevražedných útoků – 250 

mrtvých a více než 500 vážně zraněných. Policie prošetřovala asi 140 

lidí s vazbou na Islámský stát a vyhledávala objekty pronajaté za 

podezřelých okolností sloužící k výrobě bomb.  

 Naši europoslanci řešili v EU např. nestejnou kvalitu potravin, změny 

zimního a letního času, protekcionismus v silniční kamionové dopravě a 

další problémy. 

 125. japonského císaře Akihita, jemuž jsou Japonci za jeho působení 

velmi vděční, nahradil po abdikaci ze zdravotních důvodů po tradičních 

obřadech jeho nejstarší syn Naruhito (59).  

 V Indii skončily 6 týdnů trvající volby – největší demokratické volby ve 

2. nejlidnatější zemi.  
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 Vévodkyně Meghan porodila 6. května chlapečka (3,26 kg), dostal 

jméno Archie Mountbatten-Windsor.  

 Rakouský parlament vyslovil nedůvěru vládě Sebastiana Kurze.  

 Filmový festival v Cannes ocenil Zlatou palmou jihokorejský film 

„Parazit“.  

 Českou tenisovou jedničkou se po vítězství v turnaji v Římě stala 

Karolína Plíšková, která rovněž oslavila 500. vítězství v okruhu WTA. 

 V Bratislavě se konalo MS v ledním hokeji. Naši v zápase o bronz proti 

Rusku prohráli na samostatné nájezdy, ani po 7 letech nezískali medaili. 

Vítězi se stali Finové, kteří porazili Kanadu a po osmi letech se stali 

mistry světa. 

 V Budapešti se během 7 sekund potopila výletní loď s převážně 

korejskými turisty. Z celkového počtu 35 osob na palubě se podařilo 

dostat z vody 7 lidí.  

 Donald Trump s chotí navštívili 

Velkou Británii, setkali se 

s princem Charlesem, položili 

květiny na hrob neznámého vojína 

a absolvovali čaj o páté s 

královnou.  

 15. června proběhla slavnostní inaugurace slovenské prezidentky 

Zuzany Čaputové.  

 

Česká republika 
• Světový den autismu se každoročně připomíná 2. dubna. U nás je asi 

250.000 autistů. 

• 50 let své existence oslavil nejznámější česky vycházející komiksový 

časopis Čtyřlístek.  

• Srážka trolejbusu a tramvaje v Brně, příčinou byla pravděpodobně 

technická závada trolejbusu. 
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• Václav Klaus ml. ustál hlasování a zůstal předsedou školského výboru PS 

PČR.  

• Vládu opustili ministr dopravy Dan Ťok (nástupce Vladimír Kremlík) a 

ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (nástupce Karel 

Havlíček), po nich byl na ministerstvu kultury nahrazen Antonín Staněk 

Lubomírem Zaorálkem. 

• Prezident Miloš Zeman se v Číně setkal 

s čínským prezidentem Si Ťin-

pchingem.     

• Recepce na počest 74. výročí konce II. 

světové války se na ruské ambasádě 

zúčastnily současné i dřívější špičky 

naší politiky. Prezident Miloš Zeman pronesl projev v ruštině.   

• Vláda ČR předložila návrh zákona, který by řešil situaci 3.500 dětí, 

které jsou z různých důvodů dlužníky. 

• Lesy ČR, st. p., dostaly pokutu 3,5 mil. Kč za liknavý přístup k likvidaci 

stromů napadených kůrovcem.  

• 71letý Jaromír Balda se stal 1. Čechem odsouzeným za teroristický 

útok na 4 roky do vězení. Šířil výhrůžné letáky namířené proti 

migrantům a ze strachu z nich způsobil vykolejení vlaku položením 

stromů do železničního kolejiště.  

• V potravinové sbírce věnovali Češi stovky tun trvanlivých potravin 

potřebným. 

• Byly zneškodněny další dvě zásilky kuřecího masa obsahujícího salmonelu 

směřující z Polska do Čech.  

• Na Zlínsku se po dlouhotrvajících intenzívních deštích rozpoutaly 

povodně. 

• Pochod na podporu rodiny a proti potratům procházející Prahou byl 

narušen odpůrci, kteří prosazují právo žen na volbu zda dítě, či potrat.  
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• V Praze se uskutečnila u příležitosti 

15. výročí vstupu ČR do Evropské 

unie konference „15 let v EU“ (1. 5. 

2004).  

 

• Skupina poslanců připravila žalobu 

na prezidenta republiky Miloše 

Zemana za porušování Ústavy ČR, např. jmenování úřednické vláhy 

Jiřího Rusnoka v červnu 2013. 

 

• 7. 5. zemřel známý herec Václav Postránecký (+ 75), mj. držitel Ceny 

Františka Filipovského za dabing. Poslední rozloučení se konalo 

v Národním divadle; 10. 5. zemřel 5 dnů před svými 83. narozeninami 

Rudolf Sekava, nejdéle žijící muž s transplantovaným srdcem, které mu 

bylo voperováno 23. 10. 1984; 13. května se konalo poslední rozloučení 

s Janem Munkem (+ 72), předsedou Pražské židovské obce a někdejším 

dlouholetým ředitelem Památníku Terezín; ve věku 87 let zemřel 

spisovatel, scénárista a politický vězeň Jiří Stránský a v Turecku zahynul 

při dopravní nehodě Josef Šural (28), opora celku FC Slovan Liberec 

nebo pražské Sparty.  

 

• Ve věku 83 let zemřel 28. 6. František Čuba, český agronom, pedagog 

a politik, známý jako předseda JZD Slušovice, později zastupitel a člen 

Rady Zlínského kraje, také poradce prezidenta republiky pro oblast 

zemědělství a hospodářství. 

 

• Vláda schválila návrh novely zákona připravený ministerstvem školství, 

podle níž by na základních a středních školách mohli učit i vysokoškoláci 

z praxe, pokud by si do 3 let doplnili pedagogické minimum.  
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• V Terezíně proběhla tryzna k uctění památky obětí nacistické 

perzekuce, na níž odezněla 

výzva k mladé generaci, aby 

nepodléhala nálepkování a 

odsuzování skupin lidí, ale 

rozeznávala jedince podle 

jejich kvality.  

• V letadle, jímž se z Bruselu vracel premiér Andrej Babiš, došlo k výstřelu 

ze zbraně člena ochranky při jejím odevzdávání před odletem. Nikdo 

nebyl zraněn.  

• Milion chvilek pro demokracii – 120.000 lidí na Václavském náměstí, 

na Letné 250.000, byly to největší protestní akce od r. 1989 

s požadavky na odstoupení trestně stíhaného premiéra a výhradami ke 

jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti.  

 

• V dubnu dělalo počasí čest svému pojmenování, nejprve teploty prudce 

klesly k nule i pod ni, poté byly rekordní letní teploty střídány 

ochlazením, objevily se bouřky. Rekordně chladný byl počátek května, 

ve vyšších polohách sněžilo, v Krušných horách napadlo až 15 cm sněhu. 

Konec května poznamenalo varování před bouřkami, větrem a deštěm, 

opět se zvedly hladiny řek, do milionů šly škody způsobené v červnu na 

Hané prudkými záplavami, nejvíce byly zasaženy Čechy pod Kosířem. 

• Ovšem ani tak nebyl doplněn srážkový deficit, sucho nás trápilo už šest  

let. Teplotní rekordy padaly na konci června, více než 90 % měřících 

stanic zaznamenalo překročení rekordu, např. v Doksanech to bylo 

38,9°C. S počasím souvisí i to, že byl zaznamenán nejvyšší stupeň 

aktivity klíšťat, podle odborníků způsobila mírná zima a sucho, že každé 

4. klíště je infekční.  
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Moravskoslezský kraj: 
 

• Beskydami se potloukala medvědice. Díky 

telemetrickému obojku byla sledována, 

denně ušla kolem 10 km nebo např. 

přeplavala 270 m širokou vodní nádrž 

Šance. 14krát překročila frekventovanou silnici, objevila se třeba v okolí 

Ondřejníku, směřovala na Hukvaldy a na Zlínsko, pak zpět do Beskyd. 

Starostové blízkých obcí volali po zlepšení komunikace a podrobnější 

informovanosti o pohybu zvířete.   

• V úterý 9. dubna po úřední době otřásl radnicí v Rýmařově výbuch 

bomby, kterou zde zanechal zřejmě duševně vyšinutý člověk.  

• Region si připomněl 74. výročí 

Ostravsko-opavské operace, 

která byla nejrozsáhlejší a 

nejvýznamnější vojenskou akcí 

druhé světové války na území 

dnešní České republiky. Oslavy 

osvobození Ostravy se 

uskutečnily bohužel již bez 

pamětníků.  

• 15 let po vstupu do Evropské unie hodnotil MSK možnosti a výhody, 

které z tohoto kroku vyplynuly, hlavně čerpání dotací např. na rozvoj 

měst a obcí, školství, dopravy apod. v řádech miliard, ale také 

konstatoval nevyužívané další možnosti.  

• S obrovským zájmem veřejnosti se setkal světový šampionát v para 

hokeji uspořádaný na přelomu dubna a května za podpory MSK 

v Ostravě. Fanoušci vytvořili nebývale bouřlivou atmosféru, vyburcovali 

naši reprezentaci ke skvělým výkonům, a tak nakonec hendikepovaní 
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sportovci vybojovali mezi osmi 

týmy skvělé 4. místo a 

významně přispěli k propagaci 

tohoto sportu.  

• Dominantou 40. ročníku 

výstavy Flora Olomouc byl 

„Strom života“ ze skla se 

zavěšenými baňkami 

s rostlinami. Jarní Flora byla zaměřena na cibuloviny vysazené na 4.000 

m2.  

• Rozšíření spalniček mezi personálem ochromilo provoz kardio-

chirurgického centra Fakultní nemocnice v Ostravě. 

• Na mnoha místech kraje probíhalo pálení čarodějnic, např. na 

Slezskoostravském hradě.  

• Provoz hradu Helfštýn byl omezen kvůli rozsáhlým opravám silnic. Jistě 

však nebudou tak drahé, jako opravy dálnice D47, které byly zahájeny 

ve směru na Brno, v červenci mají následovat práce ve směru na 

Bohumín. Počítá se s náklady minimálně 4 miliardy Kč.  

• Skupinu turistů na cestě z Ostravice na Lysou horu zasáhl blesk. Čtyři 

posádky záchranné služby ošetřily a dopravily do nemocnic pět  osob. 

• Na 5.000 dobrovolníků uklízelo po zimní sezóně Beskydy. A že bylo co!  

• Další, poněkud netradiční úklidová akce proběhla ve Frýdku-Místku, kde 

byl v rekordním čase zatím na 

náklady města vyklizen sklad 

nebezpečných látek navezených 

z Polska. Frýdek-Místek začal 

jednat s krajem a ministerstvem 

životního prostředí o možnostech 

úhrady nákladů, k nimž se majitel 

objektu nehlásí.  
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• Okresní soud v Novém Jičíně opět po čase pokračoval v projednávání 

kauzy zříceného mostu ve Studénce 8. 8. 2008, další stání budou 

pokračovat. Na Facebooku se objevil status Lenky Fierlové, sestry 

Bohumíňáka Martina Fierly, který byl jedním z osmi tragicky zemřelých 

cestujících v havarovaném vlaku. Velmi emotivními slovy popsala stav 

řešení-neřešení tohoto případu.  

• Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka vznikl sloučením Janáčkova 

máje a Janáčkových Hukvald a realizoval celkem 33 koncertů ve 12 

městech včetně Ostravy a Hukvald.  

• Hejtman Moravskoslezského kraje vyzval starosty k ukončení exekucí 

nezletilých, např. za pokuty, odpady apod. dluhová zátěž by podle NOZ 

měla přejít na zákonné zástupce, pokud to ovšem nebyly škody 

způsobené těmito dlužníky úmyslně. 

 

Duben 
• 5. zasedání zastupitelstva města Bohumín – 8. 4. 2019 – projednalo 

zprávu o činnosti městské policie a účetní uzávěrku za rok 2018, 

poskytnuté i přijaté dary. Schváleny byly úpravy rozpočtu pro rok 

2019, poskytování dotací z rozpočtu města v rámci 2. výzvy projektu 

Kotlíkové dotace MSK, dotace neziskovým zájmovým a církevním 

organizacím na pořádání akcí a dotace v sociální oblasti. Z majetkových 

záležitostí je třeba zmínit doplnění pravidel financování výstavby nově 

zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod a z dalších informací 

např. váznoucí výkupy pozemků pro stavbu protipovodňových hrází, 

příjem žádostí pro další výzvu kotlíkových dotací, plánované opravy 

komunikace a osvětlení v Lidické ulici, mírné zvýšení nájemného 

v městských bytech (průměr 54,78 Kč/m2). Předseda kontrolního 

výboru David Maryška informoval o jeho činnosti; zabýval se např. 

personální a finanční situací v městské nemocnici, způsobem 
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zveřejňování zakázek a příjmy města z pokut za nedodržení termínů 

prací při zateplování domů.  

• Ukázky práce vizážistky, ochutnávka čajů a poté film Zraněná srdce, to 

byl program další Dámské party 1. 4. v kině K3. pár dnů nato v DDM 

probíhala diskotéka doplněná soutěží v psaní na starém stroji nebo 

cvrnkání kuliček – název akce – Oldies party. 

• Do Bohumína zavítal 3. dubna Legiovlak. Žáci a studenti bohumínských 

i okolních škol a zájemci 

z řad veřejnosti se mohli 

poučit o historii bojů za I. 

světové války a za 

samostatný stát a návratu 

československých legionářů 

v letech 1918-1920 

napříč Ruskem zpět do 

vlasti. Třinácti unikátními 

zrestaurovanými a dobově vybavenými vagóny návštěvníky provázeli 

vědomostmi nabití a stylově v uniformách odění členové Československé 

obce legionářské. Projekt muzea na kolejích vznikl za podpory 

Ministerstva obrany ČR a dalších  institucí a pro-hlídky byly bezplatné.   

V rámci Vojenského dne 6. dubna byly v kině K3 promítány historické 

filmy s válečnou tematikou a na nádraží zpřístupněna  muzejní expozice.  

• Dobrá zpráva týkající se financí:  
Bohumíňáci v městských bytech obdrželi vyúčtování služeb za loňský 
rok. Zatímco nedoplatky za uplynulou sezonu činí »jen« 2,2 milionu, 
na přeplatcích město nájemníkům vrátí přes 35 milionů. Téměř 
patnáct set domácností zpět obdrží více než deset tisíc, dalších třináct 
set dostane přeplatek od pěti do deseti tisíc. 
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• Každoročně bývá Den učitelů vhodnou příležitostí k ocenění výrazných 

osobností z řad bohumínských pedagogů i ostatních pracovníků ve 

školství. Jejich výběr a kritéria 

se během let měnily. V tomto 

roce rada města udělila titul 

Bohumínský Amos Mgr. Věře 

Palkové jako ocenění jejího 

celoživotního působení ve 

školství. Byla učitelkou a také 

ředitelkou bohumínského 

gymnázia, jako místostarostka 

se zabývala školstvím v našem 

městě a jako náměstkyně 

hejtmana se o školství starala v rámci Moravskoslezského kraje. Její 

přínos v této oblasti je nepopiratelný. Po předání ocenění více než 800 

pracovníků všech profesí bohumínských školských zařízení v několika 

představeních zhlédlo film Ženy v běhu. 

• Velikonoční jarmark, to jsou živá zvířátka, historické kolotoče a 

množství stánků s velikonočním zbožím a jarním zbožím. Na to jsme si 

už zvykli. Ten letošní 

se odbýval 13. dubna 

na náměstí TGM 

ovšem za počasí 

nečekaně chladného, 

takřka zimního, 

ranní teploty byly 

sotva pár stupínků 

nad nulou. Stánkaři, 

kteří se neomluvili a 

splnili svůj závazek, měli červené nosy, některá zvířátka zůstala doma 
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v teple, pracovníci pořádající K3 se zahřívali rychlým pohybem a 

dohadovali se, jestli vůbec přijdou lidé. A přišli, asi 4,5 tisíce lidí, na 

náměstí bylo živo a jarmark se vydařil.  

• Ve Skřečoni se Velikonoční jarmark konal také, uspořádali jej členové 

místní skupiny PZKO ve dnech 5. a 6. dubna a zásobili vlastními výrobky 

a pochoutkami. 

• „Tlustý prase“ byl poněkud nelibozvučný titul dubnového divadelního 

představení Indigo Production v rámci divadelního předplatného.  

Nicméně diváci se bavili, stejně jako při „SLAM POETRY EXHIBICI“. 

• V rámci Dne Země 

obvykle pořádají 

zejména školy, ale i 

jiné organizace různé 

aktivity s ekologickým 

zaměřením – úklid 

v zahradách, parcích i 

ve volné přírodě, péče 

o zeleň atp. (Někdy ale 

také kvůli větru padají 

lípy na zaparkovaná 

auta – osobní 

zkušenost kronikářky 

z roku 2018.) 

Tentokrát se konal 

také festival filmů 

s přírodovědnou a 

ekologickou tematikou 

v kinosále K3.  
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• 20. výročí svého usilování si v dubnu připomněli členové Klubu vojenské 

historie, nebo jak se jim přezdívá – „bunkrologové“. Jeden z nich, 

Michal Hejda, dodal článek, který stojí za to, aby byl zveřejněn celý.  

Zde je: 

 
 

• Členové bohumínského spolku Pro-fit 12 v krátké době dvakrát 
navštívili Parlament ČR. V prosinci zavítali na pozvání zastupitelky a 
poslankyně Andrey Babišové do poslanecké sněmovny, v dubnu po se dívali 

také do Senátu. Jeho návštěvu zprostředkoval starosta a senátor Petr Vícha. 
 

V kalendáři se psal 25. duben 1999 a pár mladíků začalo opravovat zchátralý, rozbitý                           
a zarostlý bunkr, železobetonovou pevnost z 30. let nedaleko polské státní hranice. Každou 
volnou chvíli věnovali tomu, aby zachránili jeden z 263 objektů těžkého opevnění stojícího    
v blízkosti našich státních hranic. V začátcích byly veškeré práce prováděny ručně, ke svícení 
se používaly svíčky, baterky či petrolejové lampy. Během dvou let se podařilo interiér objektu 
MO-S5 vyčistit, byla zatěsněna studna v levé strojovně a instalována vchodová mříž. V této 
době bunkr přivítal své první návštěvníky, a to nejen z řad nadšenců pro vojenskou historie.  
 V následujících letech se podařilo zejména díky obětavé práci členů Klubu vojenské 
historie, podpoře města Bohumín, Moravskoslezského kraje a mnoha dalších subjektů uvést 
tento unikátní objekt československého opevnění do stavu roku 1938, kdy jej opouštěli                    
po přijetí Mnichovské dohody českoslovenští vojáci.  
 Za dvacet let se odehrálo mnoho...členové klubu se museli vypořádat s výstavbou 
dálnice v těsné blízkosti objektu či následky dvou povodní (2006, 2010). Na druhé straně zažili 
mnoho úspěchů…počínaje prohlášením objektu za kulturní památku České republiky a konče 
úspěšnými akcemi ke 100. výročí republiky v roce 2018.  

Každému, kdo náš bunkr navštíví, jsme schopni ukázat, jakým způsobem chtěli vojáci 
ve své době bránit svou vlast, jak zde žili, jak byli pro svůj nelehký úkol vybaveni                   
a vyzbrojeni. A myslím si, že díky pomoci města Bohumína a dalších subjektů se nám daří 
tento nelehký úkol plnit.  
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• Bohumínský rodák Karel Ligocki (62) k nám přijel ze Suchdolu nad 

Odrou překonat svůj (světový) rekord v rychlobruslení na 100 km. 

Tento všestranný ultramaratonec zapsaný v České knize rekordů, který 

má na svém kontě mj. více než 200 klasických maratonů i několik 

100kilometrových ultramaratonů, musel bohumínský stadion obkroužit 

730krát a trvalo mu to 4 hodiny 45 minut a 17 vteřin. Svůj rekord 

4:44:30 bohužel nepřekonal. Pokus věnoval památce Pavla Srnička.  

• Ve sportech začala jarní sezóna a došlo i na střídání. Ve Slovanu Záblatí 

se po 27 letech rozloučil s funkcí předsedy fotbalového klubu Jan Gříbek 

(74) a pomyslný štafetový kolík předal Dušanu Sochovi (28), který byl 

do té doby místopředsedou. Valná hromada HC Bospor Bohumín zvolila 

předsedou klubu trenéra Michala Gavroně, místopředsedou Romana 

Kwaśného, šéftrenérem zůstal Marek Ivan.  

• Bohumínským sportovcům se vůbec dařilo. Výborně se vypracovaly 

pod vedením Jaroslava 

Kalouse házenkářky, starší 

žačky sbírají zkušenosti na 

turnajích v Česku i v zahra 

ničí, mladší dorostenky se 

vypracovaly na 3. místo 

tabulky ve druhé lize a 

některé z nich už startují za 

starší dorost. Jedenáctiletí 

hokejisté HC Bospor se účastní dobře obsazených turnajů, se silnějšími 

soupeři sbírají zkušenosti a vedou si při tom velmi dobře. O plavcích 

z Plaveckého klubu Bohumín se pravidelně na stránkách Oka můžeme 

dočíst, kolik medailí zase přivezli z českých i zahraničních závodů. Jména 

jako Andrea Czerná, Klára Nováková, Michael Pecl, Anna Kohanová, 

Sam Hübscher, Julie Kalvarová, Klára Macurová nebo Karel Babicz už 

mají zvuk.  
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Crossfitoví nadšenci v čele se svým 

trenérem Jaroslavem Thérem se úspěšně 

účastní domácích i zahraničních soutěží 

jednotlivců i dvojic. A tak by se dalo 

pokračovat ještě dlouho.  

 

 

 

• V dubnu i v Bohumíně lidé ve velkém sbírali česnek medvědí volně 

rostoucí snad ve všech městských částech. Naštěstí, pokud je známo, 

nedošlo k žádné otravě kvůli záměně s konvalinkou či ocúnem, jak tomu 

bylo přes upozornění v televizi např. na Zlínsku.  

 

 

Květen  
• 1. máj je lásky čas, tudíž pro některé páry 

by měl být program jasný, Májové políbení 

na náměstí TGM u vodního prvku letos 

s vystoupením zpěvačky Michaely. V tentýž 

den se však konaly také tradiční pietní akce, 

např. u pomníku na skřečoňském hřbitově, 

k připomenutí konce II. světové války a 

osvobození Bohumína a uctění památky 

padlých vojáků. Spolu s členy místní skupiny 

PZKO si účastníci tohoto setkání rovněž 

každoročně připomínají 104 oběti z celkem 

asi 800 vězněných v tzv. Polenlageru č. 32 na území Bohumína v letech 

1942 – 45, než byl 1. 5. 1945 osvobozen. Další vzpomínková akce se 

konala 5. 5. – za účasti zástupců města a polské menšiny, představitelů 
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Kongresu Poláků v ČR a 

Generálního konzulátu PR 

v Ostravě – 50. výročí odhalení 

pomníku obětem polenlagru.    

            

 (Na snímku pomník v Novém 

Bohumíně.)  

 

• Plesová sezóna už je dávno pryč, ale bohumínští pedagogové se svého 

tradičního recesního plesu nemíní vzdát, i kdyby měl být snad až v létě. 

Letos byl jeho termín stanoven na 3. 5. a asi to nikomu nevadilo, zábava 

byla jako vždy skvělá.  

• Divadelní agentura Famílie uvedla v sále K3 5. května tentokrát 

detektivní hru „Zub za zub“. 

• Státní svátek 8. května má v našem městě už léta stejný scénář: v 9.oo  

kladení květin u budovy radnice jako oslava výročí konce II. světové války 

a pak už se na náměstí TGM rojí sportovci každého věku natěšení na 

další ročník prestižní sportovní události – „Běhu ulicemi města“. 

Letošního 23. ročníku se 

zúčastnilo celkem 381 

běžců a běžkyň, vypsáno 

bylo 17  kategorií od 

nejmenších batolat v do-

provodu rodičů až po 

padesátníky. Závodili spor-

tovci z AK Bohumín, našich 

a okolních škol i závodníci 

„přespolní“. Některé kluby se BUM účastní pravidelně, jezdí k nám 

závodníci z Polska, letos dokonce i z Portugalska a z Londýna. V tomto 

ročníku vyběhla na trať závodnice s číslem 10.000 z Masarykovy školy, 
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v závěrečném souboji štafet škol o pohár starosty zvítězila rovněž 

Masarykova ZŠ. Mimo průběh závodů byla radost pozorovat sehraný 

početný tým organizátorů z AK Bohumín. Vše klapalo naprosto skvěle. 

 

• V průběhu měsíce května se v Bohumíně odehrávala spousta zábavných 

akcí různého zaměření, bylo kam zajít, něco zajímavého vidět, 

poslechnout se pěknou hudbu, setkat se s příjemnými lidmi. Tak např.  

kinokavárna 16 mm dávala starý dobrý film pro pamětníky Fantom 

Morrisvillu, 12. 5. proběhlo v záblatské sokolovně Pohodové odpoledne 

ke Dni matek s country hudbou, atrakcemi pro děti a opékáním párků, 

15. 5. v kině K3 koncertovala Veselá trojka a 16. 5. se v kavárně tančilo 

na Čaji o páté. Divadelní taškařice Bobanu „Babička v trenkách“ 18. 5. 

pobavila ty, kteří ji viděli poprvé, i ty, kteří se přišli podívat znovu – 

škoda, že to byla již její derniéra; nezbývá než se těšit, čím nás členové 

ochotnického spolku překvapí příště. Dětem bylo určeno divadelní  

představení „Loupežnická pohádka“ 26. 5. a ženám zase 27. 5.  Dámská 

party s A. Banderasem, kosmetikou Avon, antistresovými omalován-

kami a filmem „Bolest a sláva“.  

 

• Z Mistrovství Evropy v silovém trojboji dorostenců, juniorů, mužů a žen 

v Plzni, kam se na přelomu dubna a května sjelo na 400 soutěžících 

z 15 zemí, máme bronz! 

Zasloužila se o to Denisa 

Turková, která ve své kategorii 

vytvořila nový národní rekord 

v dřepu 125 kg, v benchpressu 

62,5 kg – rovněž národní 

rekord, v pozvedu 110 kg. 

Silná to žena! 
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• Za velmi nepříznivého počasí se 12. května na hřišti ZŠ ČSA konalo 

okrskové kolo v požárním sportu sborů dobrovolných hasičů. Soutěžily 

čtyři sbory – Vrbice, Šunychl, Skřečoň a Záblatí, muži i ženy. 

V jednotlivých disciplínách se 

vítězové střídali, po celkovém 

hodnocení byli nejlepší hasiči 

ze Šunychlu. Do okresního kola 

postupují všichni, kdo 

absolvují kolo okrskové.  

• Bohumínský dráček je název 

zdařilé akce pro děti z mateřských škol, kterou připravily místní sbory 

dobrovolných hasičů na 16. 

května. V Hobbyparku děti 

plnily různé úkoly, zdolávaly 

bariéry, strážníci městské 

policie jim vysvětlovali 

dopravní značky a zapojil se i 

Český červený kříž. Na závěr 

nejmladší hasiči jednotlivých 

sborů dětem předvedli, co už 

sami umějí a v čem soutěží – požární útok. 

  

• Ve dnech 24. – 25. 5. se konaly Eurovolby. Účast voličů v ČR byla 29%, 

v Bohumíně dokonce jen 19,82%, nejlepšího výsledku dosáhlo v ČR 

hnutí ANO 2011 – 6 mandátů, ODS 4, Piráti a STAN+TOP 09 po 3, 

SPD a KDU-ČSL po 2, KSČM 1 mandát. Mezi zvolenými je 11 nováčků. 

V Bohumíně získalo ANO 26,31%, ČSSD 11,81%, SPD 11,58%, ODS 

11,35%, KSČM 10,62%, Piráti 9,02% a KDU-ČSL 5,73%. 
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• I drsní motorkáři mají své 

rituály – 18. 5. si dali sraz u 

evangelického kostela k tzv. 

žehnání motorkářům. Obřad 

provedl jako vždy farář 

Roman Bzrezina spolu 

s jáhenkou Církve českoslo-

venské husitské Šárkou Kubjá-

kovou. Motorkáři jako vždy uspořádali sbírku a peníze vybrané do 

motorkářské přilby (5.394 Kč) věnovali kostelu a faře, přihlížejícím 

divákům pak předvedli své naleštěné stroje v tzv. spanilé jízdě městem.  

• Třetím rokem je v provoz areál na Faji, kde se mohou vyřádit vyznavači 
skateboardingu. 11. května hostil druhý ročník závodů v tomto sportu, 
neboli Skate Contest vol. 2. zúčastnilo se jej třiačtyřicet soutěžících ze 
severu Moravy, Polska nebo Prahy, náš spolek Mládež reprezentovala 
Veronika Pohlová. Skatepark je využíván i ve všední dny, ale bojují zde 
s velkým nešvarem, a to nepořádkem způsobeným jeho návštěvníky.  

• Skřečoňský žabák, pivo vyráběné v rodinném pivovaru od roku 2011, 

získal prestižní titul „Regionální potravina“. Je to jedenáctistupňový 

ležák, který odpovídá přísným kritériím pro udělování této značky 

kvality. Ucházelo se o ni 98 produktů 29 výrobců, přičemž v každé 

z devíti kategorií vítězí vždy jen jeden výrobek. 

 

•  V Masarykově ZŠ a MŠ byl celý školní rok 

ovlivněn 95. výročím její existence. Hlavní oslavy 

vyvrcholily Dnem otevřených dveří, průvodem 

s balónky a slavnostní akademií v kině K3, na 

níž ve dvou představeních pro rodiče a pozvané 

hosty a ve dvou pro žáky bohumínských škol 

vystoupili takřka všichni žáci i děti z mateřských škol. Nakonec se setkali 

současní i bývalí zaměstnanci školy na společenském večeru.       
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• Historie Masarykovy školy 
• 1924 dostavba druhé budovy, škola získala současnou 

podobu. 
• 1930 získání čestného titulu »Masarykova škola«. 
• 1980 generální oprava školní budovy. 
• 2003 spojení s MŠ a ZŠ Starý Bohumín. 
• 2005 vznik příspěvkové organizace Masarykova základní 

škola a Mateřská škola Bohumín.  
• 2006 připojení MŠ Smetanova. 

  

                  

• Přestože v Bohumíně od října zdražuje bydlení v městských bytech, 
nájemníci už stojí fronty, aby s radnicí podepsali dohodu o nové výši 
nájmu. Čím dříve tak učiní, tím větší sleva na ně čeká. Po třech tý-
dnech od spuštění kampaně už dohodu uzavřelo šedesát procent 
nájemníků.  

 

• Majitel bohumínského objektu naposledy zvaného „Panda“ Michal 

Doležal v reportáži TV Polar zdůvodňoval, proč podal předžalobní výzvu 

na město Bohumín, aby na své náklady odstranilo z jeho soukromého 

objektu, za jehož využití jako skladovacího prostoru inkasoval nájemné, 

neznámé nebezpečné látky. Město odmítlo platit ze svého rozpočtu za 

chyby jiných s tím, že dle vyjádření odborníků nehrozí občanům města 

žádné nebezpečí.  
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• Jsou okamžiky šťastné, ale i smutné. Je 

příjemné poblahopřát paní Marii Juchelkové 

k jejím narozeninám, obzvlášť když 25. 5. 

oslavila rovnou 100 let.  

                                             

 

 

 

 

 

Na druhou stranu to, že ve věku 92 let 

zemřel bratr-sokol Zdeněk Gregor, 

rozesmutnilo všechny, kteří ho znali a 

věděli, co vykonal pro sokolské hnutí, 

organizování sletů a pro sport nejenom 

v našem městě. 
 

 

• V celém Česku probíhal III. ročník projektu ZUŠ OPEN, celkem 492 

happeningů. Zapojila se rovněž bohumínská „zuška“ prezentací umění 

svých žáků: vystoupil pěvecký sbor, hudecká muzika, zahrály flétny, 

kytary a smyčce, nechybělo ani divadelní představení a práce 

výtvarných oborů.  
 

 

• Větší úhyn ryb, ke kterému došlo 

koncem dubna a začátkem května 

v Záblatském rybníku, byl přirozený, 

oslabené kusy nepřežily zimu, nešlo o 

žádnou ekologickou katastrofu – tak 

situaci vyhodnotili odborníci. Majitel 

byl vyzván k jejich úklidu.  



62 
 

• V Nové Vsi, v ulici Blatná ve Skřečoni a v okolí ulice Tovární se usilovně 

pracovalo na nových 

chodnících a vozov-

kách, dláždilo se a 

pokládal nový živičný 

povrch, pouze tam, kde 

se ještě prováděly 

opravy sítí, je třeba si 

počkat na jejich 

dokončení.  

 

Červen  
 

• Klaun Hopsalín a zpěvák Pavel Novák spolu se spoustou soutěží a atrakcí 

zpestřili bohumínským dětem jejich „Den v džungli“ v Hobbyparku 

v neděli 2. června. Tentýž den byla ve foyer kina K3 zpřístupněna 

výstava obrazů členů spolku BART s názvem „Výkvěty“.  

• Hudební lahůdku v podání prvorepublikového swingového akustického 
tria připravil bohumínský kulturní spolek Oderberg. Lam trio, tedy 
housle, tenor banjo, kontrabas a zpěv, zahrálo v hotelu Pod Zeleným 
dubem ve Starém Bohumíně v neděli 2. června. 
 

• 3. 6. proběhla promoce 
studentů dalšího cyklu 
celoživotního vzdělávání pod 
názvem Univerzita třetího 
věku - U3V. Bylo jich celkem 
18, z toho 7 z Rychvaldu a 
11  Bohumína.   Pokračování 
se připravuje. 
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• 5. června se v nedávno otevřené zrekonstruované budově v Masarykově 
ulici, novém sídle Centra sociálních služeb Bohumín, konal Den 

otevřených   
dveří. Původně 
bytový dům 

využívala 
dlouho pro 
výuku SŠ 
Bohumín, poté 
byl Moravsko-

slezským 
krajem 

bezplatně převeden do majetku města a po rozsáhlé a finančně náročné 
rekonstrukci (36 milionů korun, z toho 27 milionů z evropské dotace) 
začal sloužit ambulantním i terénním sociálním službám. Je 
bezbariérový, s moderním výtahem, má funkční vnitřní uspořádání – 
denní stacionář, terapeutické dílny, společenské místnosti, zázemí pro 
personál a administrativu. Při rekonstrukci byla alespoň částečně 
zachována fasáda z červených cihel, upraveno nádvoří a zahrada, 
vybudován altán a parkovací místa. Celý objekt je nově oplocen a má 
uzavíratelnou bránu, celkově působí velmi esteticky. Dokončovacím 
pracím velela ještě ředitelka CSSB Anna Oršulíková, která nato odešla 
do důchodu a na obsazení jejího místa bylo vyhlášeno výběrové řízení.  
 

• Divadlo MALÉhRY uvedlo 5. 6. - své představení „Nebe“, na jevišti kina  

K3 vystoupily Bára Seidlová a Nikola a Daniela Zbytovské.  
 

• V měsíci červnu probíhají každoročně dechovkové čtvrtky, letos to bylo 

6. a 13. na náměstí TGM a 20. 6. na náměstí Svobody. Mezinárodní 

dechovkový festival se uskutečnil v kinosále K3 v neděli 9. června.  

 

• 6. zasedání zastupitelstva města se konalo 10. června, projednáno bylo 
hospodaření města za leden až duben a schváleny úpravy rozpočtu pro 
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následující období. Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávy 
obchodních společností města a celoroční hospodaření Svazku měst a obcí 
okresu Karviná za rok 2018. Schválena byla spoluúčast a 
spolufinancování (cca 1,2 mil. Kč) projektu „Ekoturismus – Atrakce 
povodí horní Odry“ s obcí Krzyźanowice, který má být realizován 
v letech 2020 – 2021. Byly schváleny neinvestiční účelové dotace pro 
Charitu Bohumín (odlehčovací služba) a pro Armádu spásy (domov se 
zvláštním režimem). V oblasti školství zastupitelstvo vzalo na vědomí 
ukončení činnosti SMŠ Bambino a schválilo OZV stanovující školské 
obvody ZŠ zřízených městem. Po jednání členové zastupitelstva a 
předsedové komisí pro městské části absolvovali výjezd autobusem 
s prohlídkou města.  
 

• Obec Vrbice, nyní jedna z 
městských částí Bohumína, 
letos slaví 790 let od první 
písemné zmínky. Výročí bylo 
věnováno hned několik 
společenských a sportovních 
akcí. Bohatý program 
dokládá tento plakát:   

 

• Městská část Záblatí se 
vyznačuje úzkou spoluprací 
tamějších spolků a zřejmě 
díky tomu i dobrými sousedskými vztahy 
utužovanými na četných kulturních a sportovních 
akcích, jako byla např. filipojakubská noc 
s průvodem, pálením čarodějnice a následnou 

veselicí. Nebýt skvělého zázemí tamější sokolovny, 
těžko by se některé akce za špatného počasí mohly 
uskutečnit. Sokolové i město do ní investovali 
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v posledních letech nemalé 
finanční prostředky a je to jen 
dobře, protože její služby 
využívají během roku i 
organizace a spolky z jiných 
městských částí. Letos však 
došlo také na bourání. 
Demolovány byly staré toalety 
a bouda u tribuny, aby mohl 
být opraven asfalt u hřiště, oplocení atd. zastupitelstvo schválil na tento 
projekt, který bude sloužit široké veřejnosti, 250.000 Kč.  

• Z antikvariátu pod širým 

nebem na náměstí TGM 

19. června si náruživí 

čtenáři a knihomolové letos 

odnesli na dva tisíce knih, 

někteří jednotlivci i 25. 

Knihovna utržila přes deset 

tisíc, které investuje např. 

do dětské čítárničky.   

• 15. června se Bohumíňáci pobavili na Městských slavnostech v Hobby 

parku, vystoupili Maxíci, 

Holki, Hodiny, O5 a 

Radeček, Dalibor Janda, Slza 

a další. Za horkého počasí 

přišly asi tři tisíce 

návštěvníků, kteří rádi 

využili občerstvení 

připravené ve stáncích, děti 

se vybouřily na oblíbených 

atrakcích. 
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• Absolutní vítězkou jubilejního 10. ročníku soutěže O nejlepšího čtenáře 

neznámého textu se 18. 6. stala Beáta Gonsorčíková, žákyně 7. A 

Masarykovy školy. Mezi šesťáky 

byla nejlepší Eliška Ryšánková ze 

Skřečoně, z osmáků Jaromír 

Zajíček a z deváťáků Kristýna 

Maliňáková oba ze ZŠ ČSA, ceny 

poroty získali Lukáš Faltýnek a 

Kryštof Basista z Masarykovy ZŠ.  

 

• Divadelní festival na náměstí se už 2. rok neodehrává v centru, ale 

v klidnějším prostředí náměstí 

Svobody. Ve dnech 18. až 23. 

června vystupovali ochotníci 

z Dobroslavic, Tom a Jeff, žáci 

ZUŠ, Boban, spolek Kolovrat a 

další.    

 

• Mini mezinárodní blues festiválek proběhl rovněž na náměstí Svobody – 

23. 6. a ukončil předcházející divadelní týden. Vystoupili na něm Marek 

Makaron Motyka, Sir Oliver Mally a Peter Schneider.  

• Projekt „Šachy do škol“ přináší ovoce. Při červnovém turnaji v domě 

dětí byl sál zaplněn více než 80 

mladými šachisty. Děti odehrály 5 

– 7 partií a vylouplo se mezi nimi 

několik talentů, jako např. 

předškoláci Adéla Gonsiorová a 

David Dzialo a školáci Veronika 

Siudová a Lukáš Brejcha.  

Výborně se v šachách daří MŠ Nerudova a ZŠ ČSA. 
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• Městská rada schválila rozdělení stávajícího majetkového odboru 
městského úřadu. Od srpna bude část úkolů převedena pod »odbor 
správy domů«, jehož vedoucí zůstává Eva Drdová. Druhý samostatný 
odbor bude působit pod staronovým názvem »majetkový odbor«. 

• Do konce června mohli zájemci navštívit v Salonu Maryška výstavu 

s názvem „Od závory k Schengenu“.  

Klub vojenské historie, spolek Maryška 

a město ji uspořádaly u příležitosti 15. 

výročí vstupu ČR do EU a týkala se 

státních hranic a jejich opevnění a 

obrany, ale i současné stále se 

rozvíjející česko-polské spolupráce. 

Obsahovala improvizovanou celnici, dobovou vojenskou výstroj, 

fotografie a dokumenty.                 (Na snímku člen KVH Michal Hejda.) 
 

• Od listopadu 2017 mohou pomocníci strážníků působit v bohumín-
ských ulicích díky projektu Asistenti prevence kriminality (APK). Město 
na něj získalo dotaci z evropských fondů prostřednictvím operačního 
programu Zaměstnanost. Dotace hradí především mzdy asistentů, ale 
část lze využít také na jejich vybavení. Loni proto díky podpoře získali 
tři klasická kola, teď se jejich »vozový park« rozroste o čtyři elektrokola. 
Současný projekt APK bude využíván až do poloviny příštího roku.  

• Nakládání s odpady je nadčasové a velmi palčivé téma celého lidstva – 
globální problém. Ve školách učíme děti a 
působíme různými metodami na 

veřejnost, že je bezpodmínečně nutné 
zlepšit se v třídění odpadů. U nás 
v Bohumíně se to daří, postupně se 
zlepšujeme, v rámci Moravskoslezského 
kraje jsme mezi městy nad patnáct tisíc 
obyvatel čtyřikrát získali 2. místo a s ním trofej – keramickou popelnici. 
V posledním hodnocení jsme získali za 1. místo popelnici zlatou, předčili 
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jsme dosavadního favorita Třinec. Za ním se umístila Opava, dále Krnov 
a Ostrava. Bonusem je 50 tisíc korun, které město použije na ekologické 
aktivity. Celkem město vybudovalo 138 kompletních stanovišť na 
tříděný odpad, dohromady je to 600 kontejnerů, další jsou na textil 
(17) či elektrozařízení (9).  

• 22. června vyvrcholily oslavy 790. výročí Záblatí celodenním 
programem připraveným všemi spolky, které v Záblatí působí – 
fotbalisté, hasiči, sokolové, 
také komise pro městskou 
část Záblatí. Ve fotbalovém 
zápase se utkali domácí 
s týmem fotbalových a 
hokejových hvězd, byl to 
charitativní „Zápas pro 
Marušku“. Ukázky zásahů 
záblatských hasičů, 
pouťové atrakce a bohaté občerstvení program doplnily.  

• Odemykání Hraničních meandrů a zahájení vodácké sezony se letos 
konalo 29. června a mělo mimořádný průběh, bylo doprovázeno 
bohatým programem odehrávajícím se nejen na vodě. Odemykání Odry 
zdobným klíčem, křest 
noviců, sjezd řeky – 
obvyklé rituály byly 
doplněny divadelními 
výstupy v dobových 
kostýmech. Jeden z 
nich znázornil podpis 
Bohumínského 
protokolu o splavnění 
Odry, ke kterému došlo před 200 lety. Pro děti organizátoři připravili 
tvůrčí dílničky, až do večerních hodin se vystřídalo několik hudebních 
skupin. Na přípravě se podílely gmina Krzyźanowice, Regionalny 
instytut kultury v Katowicích a město Bohumín.  
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• Členové bohumínského klub seniorů mají bohatou činnost – sportují, 
jezdí na výlety i za kulturou, pořádají akce pro jiné. V poslední době se 
věnují intenzívněji ručním pracím – pletou ponožky pro babičky a 
dědečky v domovech důchodců. Při zajišťování pletacího materiálu jim 
letos pomohli žáci Masarykovy školy, studenti gymnázia a  agentura K3. 

 

 

 

Červenec - září  
Ze světa: 
 Sopka Stromboli nedaleko Sicílie se probrala z letargie a na začátku 

července po silné explozi začala chrlit dým, lávu a kusy horniny. Jeden 

turista po zásahu kamenem zemřel, lidé se ukrývali v domech, turisté 

v panice skákali do moře. 

 Každoročně 1. srpna si Polsko připomíná (tentokrát 75.) výročí povstání 

ve Varšavě, kde zahynulo 18.000 vojáků a 180.000 civilistů. Němci 

povstání potlačili a město prakticky srovnali se zemí. 

 Dramatická situace nastala počátkem srpna na Sibiři – rozhořely se 

požáry na obrovské ploše více než tří milionů hektarů. Lesní požáry (asi 

170 ohnisek) byly tak rozsáhlé, že nebylo v lidských silách s ohledem na 

nepřístupný terén je zvládnout. Sucho, silný vítr, šíření ohně korunami 

stromů – shořela plocha odpovídající minimálně 40 % území ČR.  

 V americkém El Pasu jednadvacetiletý střelec Patrick Crusius v sobotu 

3. 8. v nákupním středisku zabil 22 lidí s další zranil. K činu se přiznal 

a řekl, že cílem jeho útoku byli Mexičané. Oznámili to dnes podle 

agentury AP američtí vyšetřovatelé. Masakr je vyšetřován jako možný 

zločin z nenávisti. 

 V New Yorku zemřela 5. srpna ve věku 88 let Toni Morrisonová, autorka 

11 románů, první afroamerická nositelka Nobelovy ceny za literaturu a 

držitelka Pulitzerovy ceny. 
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 Velkou Británii postihl v pátek 9. srpna rozsáhlý výpadek proudu. 

Postiženy byly nejen domácnosti, ale také doprava, vlaky měly zpoždění 

a v Londýně nefungovaly semafory. Šlo údajně o poruchu na národní 

rozvodné síti. Postiženo bylo 640 000 odběratelů, dodávky byly 

obnoveny v řádech desítek minut. 

 Mexiko zasypaly kroupy, které ucpaly kanalizaci a z WC se staly nevítané 

vodotrysky. 

 V pařížské Invalidovně se konal s veškerými 

poctami a účastí tří desítek světových 

politických špiček pohřeb Jacquesa Chiraca, 

bývalého francouzského prezidenta a 

dlouholetého starosty Paříže, který zemřel 26. 

září ve věku 86 let.    

 

Česká republika:  
• Během prvního prázdninového víkendu zemřelo na našich silnicích 3x 

více lidí než vloni.  

• Závěrečný večer ukončil 54. ročník MFF Karlovy Vary. Velký křišťálový 

globus získal film „Otec“. Cenu  za mimořádný umělecký přínos světové 

kinematografii obdržela americká herečka Patricia Clarkson. 

• 5. 7. zemřel přední český onkolog a zakladatel dětské onkologie prof. 

MUDr. Josef Koutecký (+ 88). 25. července zemřel po tragickém pádu 

ve věku 66 let Václav Kotek, herec a manažer Divadla Járy Cimrmana.  

Uprostřed prázdnin pak ve věku 83 let bývalý boxer, kaskadér, herec a 

moderátor Zdeněk Srstka.  

• Národní sportovní agentura (zkráceně „Agentura“) byla zřízena ke dni 

1. 8. 2019, aby od 1. 1. 2020 přebrala od MŠMT kompetence v oblasti 

státní politiky ve sportu a mohla připravovat a vyhlašovat v průběhu 

roku 2020 dotační programy na rok 2021 a další roky. Jde o to, aby 
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se peníze dostaly bez dalších prostředníků (svazů, krajů) i do těch 

nejmenších oddílů, které jinak na dotace nedosáhnou.  

• Od 1. srpna řídil ministerstvo kultury René Schreier, dosavadní 

náměstek končícího ministra Antonína Staňka.  

• Na Pustevnách byly v plném proudu práce na rekonstrukci útulny 

Libušín, zničené požárem na jaře 2014. Spolu s chatou Maměnka 

oslavila 120 let od otevření (6. 6. 1899), s opětovným uvedením do 

provozu se však počítá až v roce 2020. 

• Také o prázdninách se konaly protestní akce, jako např. u sochy T. G. 

Masaryka před Pražským hradem. Asi 200 lidí se sešlo na pozvání 

spolku Masaryk (Iniciativa na podporu hodnot demokracie), aby 

protestovalo proti chování prezidenta republiky, filozof Václav Němec 

pronesl projev, v němž formuloval „7 smrtelných hříchů“ prezidenta 

Zemana.  

• Během léta probíhaly časté kontroly u prodejců zmrzliny – 40 % vzorků 

nevyhovovalo. 

• Letošní červenec byl 17. nejteplejší za 245 let, průměrná teplota byla 

22,3°C.  

• Přibližně dva měsíce před svými 100. narozeninami zemřel Vojmír 

Srdečný, poslední přeživší ze Sachsenhausenu. Byl předsedou svazu 

tělesně postižených sportovců a přes třicet let působil na pedagogické 

fakultě v Hradci Králové. 

• Poslední zářijový den zasáhla naše území větrná bouře Mortimer. Na 
mnoha místech České republiky vanul v ranních hodinách vítr rychlostí 
kolem 70 km/hod., kolem poledne už dosahoval rychlosti kolem 95 
km/hod., ve vyšších polohách dosahoval vítr v nárazech rychlosti až 130 
km/hod. Nejvíce výjezdů – přes stovku - měli hasiči v Moravskoslezském 
kraji. Silný vítr především přerušil dodávky elektřiny a přes patnáct 
tisíc domácností na východu Čech bylo bez elektřiny. Energetici usilovně 
pracovali na odstranění závad. 
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Moravskoslezský kraj: 
 Důl Turów u česko-polských hranic ohrožuje životní prostředí u nás.  

 V Karviné došlo 6. srpna k výbuchu plynu v obytném domě, při němž 

naštěstí nebyl nikdo zraněn, byla však způsobena škoda asi 200.000 Kč. 

Kriminalisté obvinili šestapadesátiletého nájemníka z obecného ohrožení 

a poškození cizí věci.  

 Úřady v ČR měly potíže s obsazováním úřednických míst, KÚ hledal 18 

úředníků, obecně chyběli hlavně právníci a odborníci na kybernetickou 

bezpečnost. Rovněž bohumínská radnice hledala nové vedoucí některých 

odborů i referenty.  

 Havířov zavedl bikeshering, zatím zajistil pro půjčování 80 jízdních kol. 

Novinkou se stalo to, že se mohou přidat i okolní obce. 

 

Červenec  
 Před 22 lety, 7. 7. 1997, jsme se přímo v centru Bohumína mohli svézt 

na lodičkách, zachraňovali jsme auta na kopečcích v některých 

městských částech, maminy s miminy opouštěly tehdy ještě fungující 

porodnici ve Starém Bohumíně na obrněných transportérech… ano, 

výročí povodně! 

 „Malý, ale šikovný“ je nový zametač, který pořídil BM servis a bude jej 

používat při úklidu míst dříve uklízených jen ručně.  

 Letní kino zahájilo prázdninové promítání novým schématem – byly 

připraveny hudební pondělky, sci-fi úterky, komiksové středy, 

premiérové čtvrtky, akční pátky, české soboty a hororové neděle. 

S ohledem na období dovolených bylo častější střídání žánrů pokusem o 

chytré řešení. Letní kino bylo diváky více využíváno i proto, že sál kina 

na náměstí prošel koncem července rekonstrukcí kvůli snížení hluku 

vzduchotechniky. 
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 Bohumínské děti i jejich rodiče si 

zvykli na už tradiční  

„Prázdninový kolotoč“, bohatý 

červencový program pro ty 

školáky, kteří právě neodjíždějí 

na prázdniny mimo město a 

nechtějí se nudit doma. Zábavná 

dopoledne na pracovní dny i letos připravily 

různé neziskové organizace působící ve 

městě, a to na téma Komiksoví hrdinové. 

Vycházky, cykloturistika, hasičská technika, 

kuželky, výlet na Pustevny, výtvarné i 

lezecké aktivity, koupání, návštěva bunkru i 

meandrů – to je jen výběr. Dalšími aktivitami se přidalo dětské oddělení 

městské knihovny v centru města i pobočky v Záblatí, Starém 

Bohumíně i Skřečoni. 

 Nabídka čerstvých potravin a produktů regionálních výrobců čekala na 

návštěvníky Slezského rynku i 10. července. Tyto akce byly navíc vždy  

zpestřeny závěrečným losováním cen.  

 Poprvé se v Bohumíně, a to na náměstí Svobody konal „Food Festival – 

Festival jídla“. Za doprovodu hudebních skupin Sasaband a Kofe@Vlna 

sledovali exhibiční vaření kuchařů z blízkých restaurací, např. Belfast, 

Elpida, Food Factory, 

Lutena, Pod Zeleným 

dubem, Zámek 

v Chalupkách a další, 

v neděli 14. 7. početní 

zájemci o gastronomii, 

kteří měli možnost 

ochutnávky a nákupu 
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všeho potřebného pro kuchyni. Nabídku doplnily sladkosti z Bastien café 

a drinky studentů SŠ Šilheřovice. Zabavily se i děti, zřejmě vznikl základ 

nové tradice. Kdo z důvodu nepřítomnosti v Bohumíně nestihl, litoval, 

ohlasy byly velmi příznivé.  

 „Hrajeme si na vojáky“ byl název akce 20. 7., kdy ožil bunkr „u 

transformátoru“. Zejména dětem byla určena prohlídka opevnění, 

střelnice, překážková dráha a disciplíny jako hod granátem, šifrování 

nebo práce s mapou. Úspěšnou akci připravil Klub vojenské historie.  

 Místní akční skupina Bohumínsko pomáhala a stále pomáhá zlepšovat 

podmínky vzdělávání v bohumínských a okolních školách. Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání MAP I a MAP II jsou projekty, díky nimž lze 

financovat četné projekty jednotlivých škol a školských zařízení, např. 

v Rychvaldu nové zázemí domu dětí a mládeže za skoro 6,5 mil. korun, 

odborné učebny v ZŠ Rychvald za další dva miliony nebo v ZŠ v Dolní 

Lutyni jazyková učebna za přibližně 2,5 mil Kč. A bohumínské školy? Po 

dva miliony získaly ZŠ ČSA na rekonstrukci dílen a  Masarykova ZŠ na 

novou polytechnickou učebnu, 2,6 milionu Benešova škola na 

interaktivní učebnu a 4,2 milionu skřečoňská škola na multifunkční 

třídu. Projekty Lepší klima pro Bohumínsko I a II zajišťují např. osvětové 

a vzdělávací akce pro pedagogy i veřejnost. Prostřednictvím MAS 

čerpáme finance z evropských fondů.  

 Město usilovně pracuje na tom, aby se z ulice Petra Cingra a jejího okolí 

stala opět „dobrá adresa“. Necelý milion korun stála demolice již 

posledního  z šesti  zchátralých 

domů, byla vypracována studie 

s parcelami pro výstavbu 

rodinných domů i úpravu 

okolí, připravuje se zasíťování a 

odkanalizování.  
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 Kopytovští hasiči slavili 95. výročí své činnosti průvodem, mší se 

svěcením sošky, dřevořezby svého patrona sv. Floriána, a dalším 

pestrým programem. Pro návštěvníky byla připravena prohlídka  

hasičské techniky, 

ukázky sokolníků a 

policejních kyno-

logů, ale i ukázka 

zásahu nejmenších 

hasičů při požáru 

„papundeklového“ 

domečku.  

Oslavy pokračovaly zahradní slavností se závěrečným ohňostrojem.  

 

 

Srpen  
 
 Sraz veteránů a soutěž elegance historických vozidel se konaly 3. srpna 

v Hobby parku jako 

memoriál Jiřího Vaňka. 

Sjelo se sem 125 

naleštěných motocyklů  

a osobních automobilů, 

konala se přehlídka 

dobových oděvů, vše 

provázela stylová hudba 

Lam trio. Akce se konala 

už podruhé k velké spokojenosti organizátorů, vystavovatelů vozidel i 

návštěvníků všeho věku, kterých přišlo asi devatenáct set.  
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 7. srpna starou budovu 

skřečoňské školy zachvátil 

požár. Poměrně brzy na 

něj upozornili občané, 

hasiči jej zlikvidovali a 

zabránili rozšíření na 

další budovy.  
 

 120 druhů chmelového moku (kolikátý už 

rekord?), 27 velkých i malých rodinných 

pivovarů, bohaté občerstvení, atrakce pro 

děti, celá plejáda hudebních skupin završená 

bohumínským Grogem slavícím letos své 25. 

výročí a hooodně rozveselených a spokojených 

návštěvníků – to byly letošní Pivní slavnosti 

17. srpna v Hobby parku.  

 

 V průběhu prázdnin byla budova kina pro návštěvníky uzavřena, 

probíhala zde rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky, aby byla 

výkonnější a také tišší. Na tu dobu byl do letního kina přestěhován 

moderní projektor, a tak měli diváci na čas lepší obraz a aktuální filmy.  

 

 Spolek Přátel bohumínské historie uspořádal 24. srpna již 8. ročník 

závodů dračích lodí ve 

Starém Bohumíně na 

řece Odře. Soutěž byla 

poněkud náročnější kvůli 

vyššímu stavu vody a 

silnějšímu proudu, ale i 

tak se přihlásilo 15 posá-
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dek, a to z Dolní Lutyně, Rychvaldu, Ostravy, Havířova a samozřejmě 

z Bohumína, z toho bylo 6 nových týmů. Vítězství si odnesl tým 

Meander z Polska, druhá byla zkušená posádka Našrot a 3. místo 

překvapivě obsadil nováček soutěže, tým ŽDB Drátovny. 

 S průběhem 4. ročníku Gulášfestu 31.8. 

v Šunychlu mohli být pořádající hasiči 

nadmíru spokojeni. Vařilo celkem 14 

tříčlenných soutěžních družstev, některá 

z nich dva druhy guláše, takže jich porota a 

návštěvníci mohli ochutnat celkem 20 – 

klasický hovězí, segedínský, maďarský, 

srnčí, kančí, prý i sladký, vždy po 15 

litrech, čili dohromady asi 800 litrů tohoto 

oblíbeného pokrmu.  Samotní domácí hasiči 

také připravili mimo soutěž svůj vlastní 

gulášek, prý nejlepší. Podle rozhodnutí poroty byl však nejlepší guláš 

týmu Vrbice Bulls, jako druzí se umístili Hujerovci, třetí Borky 

z Věřňovic, podle návštěvníků (přišlo jich skoro 1.600) vyhráli Borci 

z Pudlova, druhý byl tým Hogo Fogo exploze, třetí Vrbice Bulls. Gulášem 

posilnění hosté si mohli zatančit s živou hudbou pod zbrusu novým 

altánek, který šunychelským hasičům letos nechalo vybudovat město.  

 Krásných 100 let 

oslavila v srpnu paní 

Františka Nováková ve 

velmi dobré kondici, 

vitální soběstačná, dobře 

naladěná. Tuto příleži-

tost si nenechal ujít a 

k narozeninám jí přišel 
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popřát osobně starosta města Petr Vícha, protože má k její rodině od 

dětství blízký vztah. 

 Neinformovaní lidé si možná myslí, že o prázdninách bývá ve školách 

klid, budovy jsou zavřené a ožívají až s příchodem dětí. Opak je pravdou. 

Jen ten ruch bývá trochu jiný. Tak i letos nastoupili řemeslníci, firmy 

musely za krátkou dobu zvládnout práce, které nelze realizovat za 

plného provozu. Opravy a modernizace letos pohltily rekordních 22 

milionů Kč, což je 

asi dvojnásobek 

běžných investic. 

Umožnilo   to  

12 milionů vyčle-

něných z rozpočtu 

města a čerpá-

ní evropských do-

tací prostřed-

nictvím MAS Bohumínsko. O jaké projekty šlo? Zateplení spojovacího 

koridoru a generální rekonstrukce toalet v ZŠ ČSA, generální oprava 

podlah v kuchyni a v tělocvičně v Masarykově ZŠ, výměna části krovu a 

střešní krytiny a zřízení interaktivní učebny a schodolezu v Benešově 

škole, multifunkční třída v ZŠ Skřečoň, výměna oken a oprava části 

fasády v ZŠ Pudlov a první etapa rekonstrukce toalet v ZŠ Bezručova. 

Snad to všechno žáci po prázdninách ocení.  

 

Zajímavost: 

 Dva mladí Poláci se 25. srpna přijeli do Bohumína zřejmě povyrazit 

nebo si vyřídit účty, ovšem nezvládli účinky alkoholu, na náměstí 

Budoucnosti dělali výtržnosti, byli vulgární a agresivní, napadali hosty i 

zasahující strážníky pěstmi a dokonce jeden z nich vytasil střelnou 



79 
 

zbraň. Mimo policistů byla proto přivolána speciální pořádková jednotka 

z Ostravy. Výsledek: 2 promile – záchytka – obvinění z výtržnictví. 

 

Září  
 7. zasedání zastupitelstva města Bohumína – 9. září 2019: hospodaření 

v 1. pololetí, úprava rozpočtu pro zbytek roku 2019 a návrh 1. verze 

rozpočtu pro rok 2020 byly hlavní body jednání, dále zastupitelstvo 

schválilo program poskytování dotací neziskovým zájmovým 

organizacím a církvím pro rok 2020, poskytování dotací v rámci 

projektu Kotlíkové dotace a OZV o nařízené deratizaci. Byla zhodnocena 

činnost komisí a výborů, projednány záležitosti majetkové, ale i 

problematika zdravotnictví – nedostatek zubních lékařů.  

 

 V září vystřídala ve funkci ředitelky Centra 

sociálních služeb Bohumín Annu Oršulíkovou 

její dosavadní pravá ruka Petra Chalupová. 

Práce v sociálních službách ji velmi baví a 

naplňuje, problematiku zná a má další 

plány, jak poskytované služby rozšířit.  

 

 Na středu 4. září pozval kulturní spolek Oderberg do společenského sálu 

hotelu Pod Zeleným duben zpěváka a hudebníka Tomáše Kočka s jeho 

orchestrem a zpěvačkami. Zcela zaplněný sál dokázal tento 

charismatický umělec skvěle pobavit hudební produkcí inspirovanou 

moravskou tradiční hudbou.  

 Exhibice zájmových kroužků DDM Fontána tentokrát doplnila a zpestřila 

průběh Slezského rynku ve středu 11. září. Bylo to „několik much jednou 

ranou“ – běžní zákazníci, kteří rynek navštěvují kvůli nákupům, viděli, 

jak pestrým aktivitám se mohou bohumínské děti ve svém volném čase 
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věnovat, pro dům dětí to byla propagační akce, kterou lákal další 

zájemce o kroužky tradiční, fungující už léta i desetiletí, ale také o 

kroužky nově vznikající.   

 

 Se začátkem školního roku se rozjíždějí další aktivity, např. kurzy 

v knihovně K3. Z nich se některé pro stálý zájem opakují, jiné vznikají 

podle aktuálních potřeb a požadavků, jsou to např. fotokurz, papírová 

krajka, loutkové divadlo, výroba různých dekorací, italština, svět filmu, 

práce PC a Internetem, obsluha chytrého telefonu či tabletu. Také letos 

je z čeho vybírat. 

 

 14. září se Bohumíňáci skvěle 

pobavili na náměstí TGM na 

tradičním vinobraní. Mimo 

degustace burčáku i 

ušlechtilých vín převážně 

moravských vinařů byly 

připraveny i speciality 

k zakousnutí a zejména 

kvalitní kulturní program. Zahrály kapely Docuku a Lipka, jejich 

temperamentní produkce dokonce přiměla k tanci část publika.  
 

 Poutě mají nejen duchovní rozměr. Pro děti i dospělé, kteří si rádi 

zavzpomínají na léta, kdy řádili na houpačkách a kolotočích, jsou 

každoročně určeny zářijové poutě.  Ta ve Starém Bohumíně se konala 

8. 9., ve Skřečoni pak o týden později, 15. 9.  
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 Dvakrát ročně, v květnu a 

v září, milovníci starých 

věcí, sběratelé i pouzí 

zvědavci rádi zamíří do 

Starého Bohumína, aby se 

prošli po mostě do Chalupek 

a podívali se, co prodejci 

nabízejí a za kolik. 15. září 

to byla zase skvělá podívaná, 

prodejců opět přibylo, návštěvníků také a zboží? Od nábytku přes bytové 

doplňky a umělecké předměty, oděvy, zbraně, gramofonové desky, 

nářadí, odznaky, staré hodinky atd., atd. až po věci pro běžného člověka 

neidentifikovatelné. Úžasná atmosféra! 

 Prvním v nové sezóně předplatného bylo 20. září představení „Pětkrát 

do černého“ divadla Devítka z Ostravy.  Poněkud černý humor na téma 

manželských vztahů pobavil takřka plný sál kina K3. I další sezóna 

potvrzuje, že o divadlo je v našem městě stále velký zájem. Mimo 

předplatné sehrál amatérský soubor z Rychvaldu 25. 9. hru 

„Vinnetouova bačkora“ a další představení „O Honzovi“ (22. 9.) bylo 

určeno dětským divákům.  

 Dopravní odpoledne v Hobby parku 21. září, které už řadu let 

připravuje K3, je určeno 

především mladším dětem, 

aby získaly povědomí o 

bezpečnosti v silničním 

provozu. Letošní bylo 

zpestřeno vystoupením 

libereckého šoumena Jana 

Sladkého. Ten se věnuje 

biketrialu – zdolávání 
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přírodních i umělých překážek na speciálním kole. Adrenalinové 

vystoupení s akrobatickými prvky zaujalo i starší děti a dospělé.  

 Na náměstí TGM se 25. 9. konal už tradiční  

Den řemesel pořádaný Střední školou Bohumín. 

Žáci a studenti této školy představili své učební a 

studijní obory, jako např. kuchař-číšník, kadeřník, 

elektrikář,  automechanik a další. Akce byla 

navštívena hlavně žáky 9. tříd bohumínských 

základních škol, ale přijeli např. i z Orlové.  

 Bohumínským pedagogům i veřejnosti byla určena přednáška známého 

a uznávaného ostravského 

psychologa a vysoko-

školského pedagoga  

PhDr. Jana Svobody. 

Uskutečnila se díky MAS 

Bohumínsko v sále domu 

Pod Zeleným dubem 26. 

září.     A témata?  

Současná rodina, dnešní děti, kdy a jak vychovávat, chyby ve výchově, 

výchova-nevýchova, role pedagogů. Každý si něco odnesl. 

 

 Dny ČD na  nádraží a 

před ním – 28. září – 

to nebyly jen prohlídky 

„vláčků“, ty si užili 

nejen malí špunti, ale i 

jejich rodiče a další 

fandové železnice. Byl 

to také kulturní 
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program (dechová hudba i folk rocková skupina Sasaband), loutkové 

divadlo a jiné atrakce pro děti, občerstvení. 

 

 Město Bohumín se snaží 
urychlit jednání o plánované 
trase vysokorychlostní trati. Ve 
schválených krajských zásadách 
územního rozvoje je nyní pět 
variant, Bohumín a Dolní 
Lutyně proti tomu protestují. 
Snaží se dosáhnout zredukování 
počtu tras, které zabírají široké území a brání zmíněným obcím v jejich 
rozvoji. Bohumín podal u soudu žalobu na kraj, ta byla zamítnuta, je na 
ministerstvu dopravy, aby se tímto problémem zabývalo a jednalo 
s polskou stranou o místu napojení trati. 

 Na území Bohumína není mnoho soch. O ty, které tady jsou, je třeba se 
starat. Odbor školství, kultury a sportu nechal 
dvě z nich, sochu matky s dítětem s názvem 
„Nikdy bídu, nikdy válku“ od akademického 
sochaře Vladislava Gajdy 
z roku 1974 a sousoší 
s dodatečným pojmenová-
ním „Rodina“ také ze 70. 
let, jehož autor není znám, 
očistit a opatřit ochranou 
proti povětrnostním vlivům 
i vandalům.  
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 Koncem září vodáci 

uzamykali Odru – už 

podesáté, malí florbalisté 

poprvé vyhráli, a to nad 

týmem Petrovic 14 : 8, 

judisté přivezli z pre-

stižní Velké ceny Ostravy 

jednu bronzovou, čtyři 

stříbrné a dokonce  dvě 

zlaté medaile, starší žáci 

Atletického klubu Bohu-

mín podali na Mistrov-

ství ČR výborné výkony a Casey Long zvítězil v běhu na 60 m a stal se 

Mistrem Česka. 

 
 

Říjen – prosinec  
 

Ze světa: 
 Po mnohých veřejných akcích občanů a dlouhodobém bouřlivém doha-

dování v parlamentu Velké Británie o „brexitu“ – vystoupení Velké 

Británie z Evropské unie, byl schválen nový odklad o 3 měsíce a konání  

předčasných voleb. Ty v prosinci vyhrála Konzervativní vláda Borise 

Johnsona. 

 Polské volby vyhrála vládnoucí strana Právo a spravedlnost Jaroslawa 

Kaczyńského.  

 35letá kurdská politička byla znásilněna a ukamenována, údajně jí byla 

useknuta hlava. Na Turecko bylo uvaleno zbrojní embargo.  
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 Svět se rozloučil s kosmonautem Alexejem Archipovičem Leonovem, 1. 

člověkem, který vystoupil do volného vesmírného prostoru. Narodil se 

30. 5. 1934 a zemřel ve věku 85 let 11. 10. t. r.   

 V úterý 22. října usedl na chryzantémový trůn ve 

slavnostním tradičním zlatohnědém úboru nový 

japonský císař Naruhito, který svůj úřad vykonával 

už od měsíce května, kdy jeho otec ze zdravotních 

důvodů abdikoval a tento úřad opustil.  

 

 Svět si připomněl 30. výročí pádu Berlínské zdi, symbolu studené války, 

vzpomínkovou akcí u Braniborské brány 9. listopadu. Diskuse na téma  

sjednocení Německa konstatovala jak dosažené úspěchy, tak také 

nesplněné naděje. 

 

 Papež František navštívil Thajsko a Japonsko, kde se setkal s císařem 

Naruhitem. Hovořili spolu asi 20 minut a císař jej osobně vyprovodil. 

Byla to první papežská návštěva Japonska od roku 1981, kdy je 

navštívil Jan Pavel II.  

 

 V Albánii došlo krátce po sobě ke dvěma ničivým zemětřesením a 

Benátky postihlo v listopadu několik záplavových vln, jež napáchaly 

citelné škody, a tajfun Hagibis zpustošil pobřeží japonských ostrovů.  

 V pařížském Louvru byla k 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinci 

otevřena unikátní výstava jeho děl, z nichž mnohá byla po dlouhých 

jednání zapůjčena soukromými majiteli. 

 

 Donald Trump se v prosinci stal třetím prezidentem USA, proti němuž 

Sněmovna reprezentantů Kongresu odhlasovala tzv. impeachment – 

žalobu pro porušení ústavy.  
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Česká republika:  
• Jak pravila ministryně financí Alena Schillerová, „byl to smutný týden 

pro českou kulturu“. Po těžké nemoci zemřel 1. října ve věku 80 let 

respektovaný umělec a miláček národa Mistr 

Karel Gott (14. 7. 1939 – 1. 10. 2019). 

Veřejnost měla možnost rozloučit se s ním na 

Žofíně (asi 40 000 lidí) a mnoha pietních 

místech po celé zemi, okázalý, ale vkusný 

pohřeb se státními poctami se konal 

v chrámu sv. Víta 12. října. Mši celebroval 

arcibiskup pražský Dominik Duka, ostatky 

byly převezeny ke kremaci do krematoria v Motole.  

Druhou významnou osobností byla herečka a disidentka Vlasta 

Chramostová. Narodila se 17. 11. 1926 a zemřela 6. října ve věku 92 

let. Pohřeb za účasti rodiny, mnoha umělců, přátel a příznivců proběhl 

v Národním divadle 14. října.  

• Dále ve věku 78 let zemřela v noci na pondělí 28. 10. herečka a dabérka 

Jana Drbohlavová a ráno téhož dne vynikající houslistka a držitelka tří 

Andělů Jitka Šuranská - po těžké nemoci v pouhých 41 letech.  

Ostatně, výjimečně smutný byl celý rok 2019, zemřelo na sedm desítek 

známých osobností, např. herci Petr Oliva (+ 75), Jiří Pomeje (+ 54), 

Jiří Pecha (+ 74), Stanislav Zindulka (+ 86), Jaroslav Kepka (+ 83), 

Václav Postránecký (+ 75), Václav Kotek (+ 66), Zdeněk Srstka (+ 83), 

Jaroslav Weigel (+ 88), Taťána Fischerová (+ 72), režiséři Václav 

Vorlíček (+ 88), Jan Schmidt (+ 83), Vojtěch Jasný (+ 93) a další 

umělci, ale také např. politik Jan Stráský (+ 78), jeden ze zakladatelů 

ODS a předseda poslední československé vlády, či např. Josef Hasil (+ 

95), známý jako Král Šumavy, čsl. převaděč a později agent americké 

zpravodajské služby CIC vyznamenaný v r. 2002 prezidentem Václavem 

Havlem Medailí Za hrdinství. 
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• Podzim provázely velké teplotní výkyvy – nezvykle dlouhé bylo babí léto 

s vysokými teplotami, např. na Plzeňsku i jinde padaly teplotní rekordy, 

třeba v Husinci bylo naměřeno až 26°C. V teplém počasí byli stále 

aktivní hraboši, vytvářeli kruhy na polích. Změnu přinesl až konec října  

teplotním skokem až o 15°C, místy rtuť klesla k nule, na horách až k 

– 6°C. Listopad byl teplotně opět velmi proměnlivý, začátek měsíce 

mrazivý, na Šumavě začalo sněžit, svatý Martin přijel dokonce o dva 

dny dříve a po zemi nastaly svatomartinské hody (chlazené i mražené 

husy šly doslova na dračku), restaurace (a to i v Bohumíně a okolí) měly 

žně. 11. 11. došlo k mimořádnému úkazu na obloze – Merkur, nejmenší 

planeta sluneční soustavy, přešel před Sluncem. Poté se počasí opět 

zlepšilo, teploty vystoupily až na 17°C. Až s koncem listopadu přišlo 

opět ochlazení se sněžením i v nižších polohách. A skutečná zima? 4. 

prosince už to tak skutečně vypadalo – na Šumavě až -15°C, na Lysé 

hoře -10°C, na sjezdovkách se usilovně zasněžovalo a meteorologové 

slibovali bílé Vánoce. Opak byl pravdou: v předvánočním týdnu teplotní 

rekordy až +18°C, Vánoce na blátě a sněhový poprašek v nižších 

polohách až mezi svátky. Ale na sjezdovkách, tam byl pěkný nával, i 

v našich Beskydech. 

 

• U příležitosti 101. výročí vzniku Československa prezident republiky ve 

Vladislavském sále Pražského hradu vyznamenal mimořádný počet 42 

osobností. Byli mezi nimi váleční veteráni, politikové, podnikatelé i 

umělci a sportovci. Slavnostní projev prezident Zeman pronesl vsedě 

kvůli intenzivní bolesti nohou.  

 

• Protestní akce Milionu chvilek „Letná 2 – znovu za demokracii!“ – 

protest v předvečer 30. výročí Sametové revoluce proti současnému 

stavu politiky a krokům premiéra. 
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• Nejrozmanitější akce (shromáždění, pokládání květin, zapalování svíček, 

diskuse, vzpomínky pamětníků, koncerty, promítání dokumentů či 

happeningy) byly pořádány k 30. výročí Sametové revoluce v Praze, 

velkých městech i na vesnicích, televizní stanice nabízely nejrůznější typy 

pořadů od dokumentů až po průběžné aktuální zpravodajství. Na 

Národní třídu a Václavské náměstí dorazilo asi 40.000 lidí.  

 

• Post Bellum, o. p. s., předala 17. listopadu v Národním divadle v Praze 

ocenění osobnostem, které ve svých životech prokázaly, že čest, svoboda 

a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova.  

 

• 12. 12. bylo v baby-boxu v Českých Budějovicích odloženo dítě, letos 

18. a již 198. od června 2015, počátku existence těchto záchranných 

zařízení jejich duchovního otce Ludvíka Hesse. 

 

• 29. prosince jsme si připomněli 30. výročí zvolení Václava Havla 

prezidentem republiky, ale 18. prosince rovněž 8. výročí jeho úmrtí. Na 

domě, ve kterém žil, byla odhalena pamětní deska. 

 

• Rok 2019 byl podle ekonomů úspěšný, stoupla kupní síla obyvatel a ti 

věří, že se bude dařit dále i v příštím roce.  

 

• Sport:  

Tomáš Berdych, dvojnásobný vítěz Davis Cupu, oficiálně ukončil svou 

profesionální tenisovou kariéru. 

Karlos „Terminátor“ Vémola, respektovaný bojovník smíšených 

bojových umění (MMA), prohrál se slovenským borcem Attilou Veghem.  
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Moravskoslezský kraj: 
 

 V noci na 25. října byl v Ostravě extrémisty polit červenou barvou 

památník Rudé armády 

v Komenského sadech. Odstranění 

škody bude stát minimálně 80.000 

Kč.  

 

 K události, která otřásla celou zemí, 

došlo 10. prosince. Do Fakultní 

nemocnice v Ostravě-Porubě přišel 

ozbrojený, jak bylo později 

upřesněno, 42letý muž, který poté, 

co prošel několika čekárnami, zastřelil v jedné z nich 7 lidí a dva byli 

zraněni. Pachatel z nemocnice unikl a při pronásledování policií se 

v Děhylově zastřelil. Před FNO spontánně vzniklo pietní místo, bylo 

zřízeno několik transparentních účtů na pomoc zraněným a 

pozůstalým, finanční pomoc poskytl stát, Moravskoslezský kraj i 

město Ostrava. Zapojili se i bohumínští občané, jednou z aktivit bylo 

např. charitativní sportování, kterého se zúčastnili mimo jiné i ti, 

kteří osobně znali dvě oběti střelby, zaměstnance vězeňské služby.  

 

 V končícím roce došlo v MSK celkem k 10.250 dopravním nehodám, 

v jejichž důsledku zemřelo 53 lidí.  
 

 Ostravští kriminalisté z TOXI týmu zajistili v minulém roce 20 varen, 

34 pěstíren a zahájili trestní stíhání 129 osob. Síť přesahovala 

hranice Ostravy do okolních měst a vůbec celého kraje. V Ostravě 

vloni došlo při výrobě drog přinejmenším ke třem zahořením bytů 

a ohrožení obyvatel domu. 
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Říjen  
 

 Akce Plave celé město se 2. 10. 

letos zúčastnilo 1.072 plavců a 

plavkyň, naše město obhájilo 

prvenství ve své kategorii. 

Celostátní soutěž má 27letou 

tradici, Bohumín se účastní potři-

nácté, až po vybudování 

aquacentra. Podařilo se mu 

zvítězit už desetkrát.  
 Brzy poté, co se smutná zpráva rozšířila, také v Bohumíně fanklub Karla 

Gotta zřídil pietní místo, a to v salonu 

Maryška. 
 Zejména mládeži byl určen 5. 10. koncert 

Míny, youtuberky a zpěvačky, spojený 

s autogramiádou a nejmenším divákům 6. 10. 

divadelní představení Maková panenka. 
 Pravidelné filmové středy pro seniory pokračovaly filmem „Na střeše“.   
 V divadelním představení „Miss Dietrich lituje“ 12. 10. excelovaly jako 

Marlene Dietrich a její dcera Maria Riva Regina Rázlová a Simona 

Postlerová z divadla Ungelt. 
 Zajímavost: kultury, konkrétně divadla, lačné bohumínské publikum už 

po změně systému prodeje předplatného nemusí trávit časná jitra nebo 

dokonce noci držením pořadí při čekání na prodej předplatného na další 

část divadelní sezóny. Stálí předplatitelé si mohou na následující sezónu 

v určité lhůtě zakoupit vstupenky na tatáž místa, v případě jejich 

nezájmu jsou prodána jiným. Šikovné řešení vybrali v K3.  
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 Den zdraví 11. 10. ve foyer kina využili návštěvníci k tomu, aby si 

nechali změřit množství tuku v těle, 

hladinu cukru nebo cholesterolu, 

krevní tlak, provést oční vyšetření 

apod. Novinkou byla sbírka klubíček 

přízí pro výrobu chobotniček pro 

novorozence.  
 Na turnaji jednotlivců, který se konal o víkendu 19. a 20. října ve 

Zlíně, nenašel Miroslav Andrejovský přemožitele 
a získal titul mistra České republiky. 

 Dámská party 21. 10. v sále a foyer kina byla 

zaměřena na zkrášlování a proměnu za pomoci 

vizážistky a doplněna promítáním filmu „Přes 

prsty“.  
 Účastníci Halloweenu v Hobby parku 26. 10. 

vytvořili nový český rekord „nejvíc strašidelných masek“, k čemuž jim 

zazpívala oblíbená zpěvačka Heidi Janků. Zejména děti si užily průvodu 

strašidelným parkem za 

blikajících světýlek 

lampiónů a vyřezávaných 

dýní. Podobně se bavily 

děti ve všech mateřských i 

základních školách. 
 Na podzimní prázdniny v kině 25.-29. 10. K3 připravila zajímavé 

filmy:  
po 17.2. / 16 hod. / Lego Scooby Doo - Případ pirátského pokladu 

út 18.2. / 10 hod. / Tom a Jerry - Třesky plesky 

út 18.2. / 16 hod. / Mrtvá nevěsta Tima Burtona 

st 19.2. / 16 hod. / Jack a obři 

čt 20.2. / 10 hod. / Lego Schooby Doo - Případ piráského pokladu 
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čt 20.2. / 16 hod. / Tom a Jerry - Třesky plesky 

pá 21.2. / 16 hod. / Lego Schooby Doo - Případ piráského pokladu 

so 22.2. / 10 hod. / Tom a Jerry - Třesky plesky 

ne 23.2. / 10 hod. / Lego Schooby Doo - Případ piráského pokladu 

ne 23.2. / 13 hod. / Mrtvá nevěsta Tima Burtona 

ne 23.2. / 15.30 hod. / Jack a obři 

 Ve státní svátek 28. října si představitelé města, zastupitelé a zástupci 

politických i příspěvkových organizací položením květin u pamětní desky 

TGM na budově radnice připomněli 101. výročí vzniku Československa.  
 Hotel Pod Zeleným dubem, resp. kulturní spolek Oderberg, hostil 30.10. 

významné nadžánrové hudební seskupení „Ensemble Flair“ vedené 

Janem Rokytou spolu se zpěvačkou Klárou Blažkovou. Tento spolek, 

v jehož čele stojí Martin Kachel, přináší do Bohumína kulturu té nejvyšší 

kvality, která si už našla své publikum sjíždějící se ze širokého okolí. 
 V kinokavárně 16 mm 30. 10.  se promítaly „Perly čs. animace“ –

Lakomá Barka, Svatební košile a další zajímavé snímky. 
 

 

Listopad  
• K celostátní výzvě ke stávce nejen za vyšší platy se 6. listopadu přidali i 

bohumínští učitelé. Zavřena zůstala většina základních i mateřských 

škol, některé z MŠ protest kolegů podpořily, ale s ohledem na problémy 

rodičů se zajištěním dětí provoz nepřerušily.  

Kouzlo nechtěného: zatímco se aktivní 
učitelé připojili k odborové stávce, ti 
penzionovaní se sešli v reprezentativním 
prostředí sálu Pod Zeleným dubem na již 
tradičním oceňování jubilantů, kteří svůj 
život zasvětili školství. 
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• 6. 11. filmový klub pro seniory představil film LOVEní a Duo Aramis 

zahrálo populární skladby z TV Šlágr. 

• Oblíbená soutěž Miss Karkulka se letos 7. 11. 

uskutečnila v sále Pod Zeleným dubem a byl to její 

už 29. ročník. Pozoruhodné je, že ji vyhrála 

studentka bohumínského gymnázia Adéla Baierová, 

která už jako 5letá doprovázela maminku na 

soutěži Missis ČR 2007, kde se umístily na 3. místě. 

 

• Komise pro městskou část Skřečoň došla 

k rozhodnutí mít také „svůj“ vánoční strom na 

prostranství, kde by se sousedé mohli scházet. 

Vybráno bylo místo před kostelem a po dohodě 

města s farností byl zde 7. 11. stromek vysazen. 

Malý, ale náš. Však vyroste. 
 

• Na 10. 11. agentura K3 připravila pro 

menší děti divadelní představení podle 

knížky Karla Čapka „Dášeňka“.   
 

• 8. zasedání zastupitelstva města Bohumín 

11. listopadu: po úpravách aktuálního 

rozpočtu byl projednán a schválen návrh 

rozpočtu pro rok 2020 a návrhy na 

změny územního plánu, schválen Program poskytování dotací na 

zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok. 

Zastupitelstvo také vzalo na vědomí termíny jednání orgánů města 

v následujícím roce. Další zajímavé informace se týkaly poklesu 

nezaměstnanosti z 5 na 4,5 %, obnovení jednání o obchvatu Skřečoně 

a navazujících obcí (ve hře zůstává ekonomičtější, zkrácená varianta), 

projednávají se varianty vysokorychlostní trati, nemocnice uvádí do 
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provozu nový CT; příčina požáru skřečoňské školy ještě stále nebyla 

objasněna. V souvislosti s odchodem zkušených dlouholetých pracovnic 

radnice do důchodu došlo ke změnám na některých místech: tajemnicí 

se stala Ing. Eva Giecková, Ing. Monika Bonczková je vedoucí finančního 

odboru, po rozdělení původního odboru se stal vedoucím odboru 

majetkového Mgr. Ing. Jan Przeczek.  

 

• Zablokované pozemky ve Vrbici pro 

protipovodňovou hráz čeká vyvlastnění ve 

veřejném zájmu. 

 

• V prostorách radiodiagnostického oddělení 

Bohumínské městské nemoc-nice se 18. 11. konalo slavnostní otevření 

nového CT pracoviště. Předsedou představenstva MUDr. Svatoplukem  

Němečkem byli pozváni zástupci firem, které realizovaly přestavbu a 

instalaci zařízení, zastupitelé i pracovníci nemocnice.  

 

• Jakmile hodiny na věži starobohumínského kostela odbily 11. listopadu 
11 hodin, účastníci pietního aktu položili 
kytice k památníku na zdejším náměstí. 
Připomněli si tak Den veteránů a uctili 
památku žijících i padlých vojáků všech 
válek. Den veteránů, někdy nazývaný též 
Den příměří či Den vzpomínek, si lidé 
připomínají od roku 1919. O rok dříve 
v tu dobu totiž došlo k podpisu příměří 
mezi Spojenci a Německem a oficiálnímu 
ukončení světové války. 

 

• 14. listopadu bylo kino zaplněno mladými zpěváky a jejich příznivci. 
Odborná porota z nich vybírala Bohumínskou pěveckou star 2019. 
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vyhodnoceny byly jednotlivé kategorie, 
absolutní vítězkou tohoto 9. ročníku se 
stala Magdaléna Adamusová z Orlové. 
Celkem se do soutěže přihlásilo asi 50 
soutěžících, 25 z nich postoupilo do 
finále a zde jsou výsledky: 
1. kategorie (1. až 3. třída) Nela Juřicová (ZŠ ČSA) 

2. kategorie (4. až 6. třída) Kristýna Ondrašková 
(ZŠ Skřečoň) 

3. kategorie (7. až 9. třída) Magdaléna Adamusová 
(ZŠ Mládí, Orlová) 
4. kategorie (středoškoláci) Anežka Gernerová (Gymnázium Fr. Živného) 

Kategorie dvojic Jakub a Natálie Pěchovi (Gymnázium Fr. Živného) 
 Cena poroty Lucie Štěrbová (Masarykova ZŠ) 

 

• Ve Skřečoni se stále pracuje na opravě 

srpnovým požárem poškozené střechy 

školy. Věžička, která byla pro starou 

budovu typická, bude zachována. 

Příčina požáru zatím ještě stále nebyla 

objasněna. 

 

• Bohumín průběžně vkládá nemalé 

prostředky do oprav, zateplování a 

nových fasád bytových domů. Mimo 

panelové domy se pracuje i na těch 

cihlových. Uvážlivě se volí barevnost, jako 

např. u bloku v ulici Janáčkově, 

jednotlivé vchody jsou barevně odlišeny.  

 

Nedávno byla opravena i starobohumínská 

smuteční síň, nyní se připravují změny 

interiéru.  
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• Knihovna K3 pořádá zajímavé akce, 15. 11. to byl Snow film fest a po 

něm 16. 11. EZO festival – Stezky poznání.      

• 15. listopadu v salónu Maryška proběhl křest knihy „Na křídlech 

vzpomínek“ s příběhy letců RAF, pocházejících 

z Bohumína nebo majících k němu vztah. Ve 

spolupráci s polským nakladatelstvím Oficyna 

HALEGG ji vydal Bohumínský spolek Maryška. Lví 

podíl na přípravě publikace měly Jana Leparová, 

Kamila Smigová a Alena Mrázová, za polskou 

stranu Leonard Fulneczek.  

 

• Příznivé počasí umožnilo pokračovat v některých 

venkovních pracích, např. bylo zčásti vybudováno 

nové oplocení skřečoňského hřbitova, a to opět 

z červených cihel. 

• Poněkud drsnější a jadrnější humor Zdeňka Izera pobavil diváky 

v kinosále K3  17. 11. v pořadu „Na plný coole“.  

• 30. výročí sametové revoluce si uctili 
členové bohumínské ODS malou 
připomínkou. Na náměstí TGM bylo 
zapáleno 30 svíček v symbolickém tvaru 
hořícího srdce a vypuštěno 30 balónků 
jako symbol nabyté svobody a poděkování 
za ni. 
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• Dojíždění pacientů za CT vyšetřením do sousedních měst končí. 
V pavilonu »D« Bohumínské městské nemocnice začal 18. listopadu 
fungovat nový počítačový tomograf (CT). 
Umožní rychlou a přesnou diagnostiku 
akutních i chronických onemocnění. 
Nemocnice za něj zaplatila necelých pět 
milionů, dalších 3,5 milionu vložilo do 
stavebních úprav pro nové pracoviště město. 

• Dámská party v kině nabídla 18. 11. 

účastnicím výrobu adventních věnců a potom film – „Karel, já a ty“. 

• Zajímavost: kultury lačné bohumínské publikum už po změně systému 

prodeje předplatného na divadelní představení nemusí trávit brzká rána 

ve frontě ve foyeru kina K3, nicméně nesmírně oblíbený písničkář Jarek 

Nohavica avizovaným koncertem vyprovokoval své příznivce k tomu, že 

tamtéž rádi strávili mnozí i celou noc, aby se na ně vstupenky dostaly. 

Pokladna se otevřela v 16. 11. v 8.oo hodin a poslední vstupenky získali 

ti, kteří přišli v 5.3o. Tolik Bohumínští touží po kultuře! 

• 22. 11. vystoupily v bohumínském kině v divadelním představení 

„Čarodějky v kuchyni“ takové hvězdy, jako Veronika Žilková a Michaela 

Dolinová. Úspěšně jim sekundoval mladý herec Ladislav Ondřej. 

• Městský turnaj ve hře Finanční svoboda uspořádala 28. 11. Masarykova 

škola již potřetí, a to za účasti soutěžících dvojic ze ZŠ Skřečoň, 

Benešova, ČSA a z gymnázia. Domácím se zodpovědná příprava 

vyplatila, tandemu Viola Vysogladová a Klára Sitková se podařilo 

vybojovat vítězství.  

• V sobotu 30. listopadu od 16.45 hodin proběhlo setkání obyvatel 

Šunychlu s rozsvícením vánočního stromu. Před hasičskou zbrojnicí 
vystoupila hudecká muzika ZUŠ Bohumín a jáhen Aleš Ligocký pohovořil 
o adventu. Příchozí si mohli předvánočnímu rozjímání zpestřit punčem 
a vyhlížet rozsvícení nazdobeného stromu. Akci pořádala komise pro 
městskou část Šunychl a Kopytov. 
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• Vánoční jarmark už 30. 11. 

avizoval, že Vánoce se 

nezadržitelně blíží, a nabídl 

možnost nákupu dárkového 

zboží, vánočních dekorací, 

různých pochoutek, ale také 

možnost přes „nevánoční“ 

počasí nasát díky sortimentu 

zboží a kulturnímu programu vánoční atmosféru.     

• Už dvacet let mohou diváci v Bohumíně 

sledovat místní zpravodajství na svých 

obrazovkách. Televizní informační kanál 

(TIK) začal vysílat v roce 1999. Za dvě 

dekády se u mikrofonu vystřídalo třináct 

moderátorů, kteří uvedli 13,5 tisíce 

reportáží. U zrodu rodinné TV MARKO 

tehdy stál tandem Spáčilů, otec Jiří se 

synem Markem.  

• Ve svém ateliéru v Nerudově ulici 

připravili členové uměleckého spolku 

v čele s Vladimírem Pustówkou již 

tradiční podzimní výstavu na téma „Tvář 

Bartu“. Kresby, malby, keramika, ale 

také tanec, mluvené slovo a zpěv Aničky 

Opartyové (na snímku) potěšily početné 

návštěvníky vernisáže.  

• Místní skupina PZKO v Bohumíně-Skřečoni uspořádala 29. – 30. 11. 

vánoční trhy a výstavu betlémů s prodejem vlastních výrobků – 

vánočních ozdob, perníčků a cukroví.  
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• Hasičský potěr z celého Karvinska 

zaplnil dopoledne 23. listopadu 

sportovní halu. Konal se tady už 

pátý ročník soutěže v požárním 

sportu »Hala Bohumín«. Mítink 

rok od roku roste a získává na 

popularitě. Letos se do bojů zapojilo 

170 mladých závodníků. 

 

• Městská policie čas od času 

potřebuje doplnit řady svých 

strážníků. Adepti i tentokrát museli 

projít náročnými testy. Ne každý 

na to měl.  

 

• Chceme, aby naše město dobře vypadalo, usilujeme o estetizaci veřejných  

prostranství. Jsou však tací, kteří se 

zviditelňují a své politické názory 

projevují vandalstvím. Nějaký 

„angažovaný občan“ nastříkal na dva 

pomníky ve městě své názory barvou. 

A k tomu si musel pracně vytvořit 

šablonu. Tolik práce! Škoda, že úsilí 

nevyužil smysluplněji. 
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Prosinec  
 

• Nastal advent. Každý jej vnímá a prožívá jinak, nicméně je třeba 

konstatovat, že ten letošní nás zahrnul nepřeberným množstvím 

nejrůznorodějších akcí. Nebylo takřka dne, aby se něco nedělo, aby 

nebylo kam zajít za zábavou nebo i poučením (a tím se alespoň na chvíli 

vyhnout obvyklému úklidovému běsnění). Jako by se roztrhl pytel 

s mikulášskými a vánočními turnaji, koncerty, výstavami, setkáními. 

Nedalo se to všechno stihnout. Tak např.: rozsvěcely se vánoční stromy, 

a to nejen 1. prosince dvojčata na náměstí TGM s prodejem několika 

druhů horkých nápojů, ale zejména s rovněž rozehřívajícím koncertem 

Ilony Csákové završeném tolik žádaným, ale i kritizovaným 

ohňostrojem, také v jednotlivých městských částech proběhla sousedská 

setkání. Ve Skřečoni založili členové komise pro tuto městskou část 

novou tradici, 14. prosince ozdobili a slavnostně rozsvítili asi 2metrový 

živý stromek vysazený teprve nedávno, 7. listopadu. A vzali to vážně, 

připomněli si vznik tradice vánočních stromů (Těsnohlídkových stromů) 

v roce 1924, zazpívali koledy, popovídali si u malého občerstvení. To ve 

Starém Bohumíně měli smůlu. Krásný vzrostlý smrk věnovaný paní 

Dagmar Vančurovou po několika dnech nevydržel nápor větru a skácel 

se. Poněkud se při tomto pádu polámaly některé větve, také stožár 

lampy veřejného osvětlení byl poškozen, nicméně hasiči kmen stromu 

zkrátili a upravili tak, aby mohl dál osvětlovat starobohumínské náměstí 

Svobody. Adventní neděle pokračovaly na náměstí TGM koncerty Pavla 

Helana, Martina Haricha a Jana Kalouska, s nimiž vystoupili také žáci 

bohumínské ZUŠ, sbor Gymnázia Fr. Živného a Keep Smiling Gospel. Na 

Vánočním jarmarku a Slezském rynku bylo možno zakoupit leccos 

dobrého či pěkného na blížící se svátky, spolky pořádaly výstavu 

s aktuální tematikou, např. PZKO ve Skřečoni nebo Klub přátel 
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bohumínské historie v domě U Rytíře ve Starém Bohumíně. Také 

základní a mateřské školy připravily pro rodiče svých žáků i veřejnost 

vánoční koncerty. 

• Jarek Nohavica se opět pochlapil, jeho koncert 3. prosince, předem 

totálně vyprodaný, měl „šťávu“, ostatně jako vždy. Publikum se zapojilo, 

byla skvělá, naprosto neformální atmosféra.  

• 4. 12. Filmový klub pro seniory dával 4. 12 český film „Teroristka“ 

paní Červenková pokřtila v salonu Maryška svou další knížku pro děti 

„Prázdniny s Permoníkem“. 

• 9. zasedání zastupitelstva města – a poslední v tomto roce – se 
konalo 9. prosince. Zabývalo se hospodařením do měsíce října a úpravou 
rozpočtu pro závěr roku 2019, změnami ve zřizovacích listinách 
příspěvkových organizací, schválilo OZV o poplatcích ze psů a OZV o 
poplatcích za užívání veřejných prostranství. Byl schválen Program na 
podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020, poskytování finanční 
návratné výpomoci při výměně plynových kotlů a při zřizování zařízení 
na likvidaci odpadních vod. Dále místostarosta Igor Bruzl informoval o 
průběhu oprav budovy skřečoňské školy po srpnovém požáru, starosta 
Petr Vícha mimo jiné vysvětlil limitované možnosti města jak ovlivnit 
nedostatek zubních lékařů. MUDr. S. Němeček informoval o jednáních 
s pojišťovnami a pozitivním vývoji hospodaření nemocnice (za rok 2019 
„lehce kladná nula“). Jeden z občanů, kteří sledují jednání zastupitelstva 
a také se jej často účastní, Vladimír Kolomazník, představitel zapsaného 
spolku Racek Bohumín, hovořil o tom, že požaduje dodržování 
ekologických zákonů (dlouhodobě připomínkuje a kritizuje rozhodování 
vedení města – některé projekty podle jeho názorů poškozují životní 
prostředí, přírodu, ohrožují živočichy atp.). Bohumín už zná rozpočet na 
příští rok, zřejmě opět jako první město v Česku. Zastupitelé jej schválili 
11. listopadu. Město bude hospodařit s 800 miliony, z nichž téměř 
150 milionů proinvestuje. Rozpočet počítá i s 18milionovou provozní 
dotací pro městskou nemocnici a 15milionovou rezervou na pokrytí 
neočekávaných výdajů i úspěšných dotačních akcí. 
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• Pracovníci K3 se v tomto období roku obzvlášť činili. Prostory kina byly 

plně vytíženy divadelními 

představeními „Dokonalá svatba“ 

společnosti Indigo Production pro 

dospělé a „Hrátky s čertem“ pro 

dětské publikum, zazpívali Ota 

Maňák (na snímku)    nebo 

Ladislav Křížek, novou talk show 

s hosty manželi Kachlovými, 

Ludmilou Forétkovou a Janem 

Kuchařem „Jednou v roce na 

Vánoce“ představil Lukáš 

Szebesta. Další originální zimní akcí pod širým nebem – na náměstí 

TGM – bylo mikulášské „Letní kino“ s promítáním pohádek a krátkých 

filmů pro děti ze starého 16mm projektoru. 

 

• „Na Štědrý den všichni spolu“ – tradiční akci provázel zpěv Jiřího 

Koběrského  a zakončil oblíbený ohňostroj. 

 

• Akci „Vánoce na Pětce“ 21. prosince pořádal Klub vojenské historie.  
71 návštěvníků se zúčastnilo interaktivní prohlídky objektu MO-S5 v 
expozici „Hraničářské Vánoce“.  
 

• Třídenní mezinárodní turnaj žáků v ledním hokeji hostil Bohumín. 
V hale zimního stadionu se proháněli po ledové ploše hráči pěti klubů, 

včetně kanadského Ted Reeve Thunder. Turnaj pořádal klub HC Bospor 
Bohumín. Další mezinárodní „přátelák“ se uskuteční už tento pátek 3. 
ledna.  
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• Mezinárodní turnaj Bospor Cup 2019 uvítal žáky ročník narození 2006 
a mladší. Představila se družstva HK Humenné Levy (Slovensko), HC 
Energie Karlovy Vary, HC BOSPOR Bohumín, HK Nový Jičín a Ted 
Reeve Thunder (Kanada).  
„Naši žáci si vedli velmi dobře, ve dvou zápasech se jim povedlo uhrát 
remízu a dvě utkání jsme rovnou vyhráli. Naše výsledky byly s Karlovy 
Vary 3:3, Novým Jičínem 2:2, Humenné Levy jsme porazili 7:0 a 
Kanadu 6:2,“ pochválil žáky Bohumín předseda HC Bospor Bohumín 
Michal Gavroň. Vítězem turnaje se stali mladí hokejisté z Karlových 
Varů, Bohumín obsadil druhé místo.  

• V končícím roce se v Bohumíně narodilo 161 dětí, z toho troje dvojčátka. Je 

to o 34 dětí méně než v roce předchozím. Ostatně klesající trend je zde už 

déle: rok 2017 – 198 dětí, 2018 – 195 dětí. Malí Bohumíňáčci přišli na svět 

v Ostravě, Karviné, Havířově, Krnově, Třinci, Olomouci, Brně i v Praze. 

Nejoblíbenější jména byla Jakub (stejně jako v minulých letech), dále Matěj, 

Vojtěch, Daniel a Adam, u děvčátek se o prvenství dělí Adéla a Eliška, dalším 

oblíbeným jménem je Ema, Nikol a Terezka. Méně obvyklá jména (exotická či 

starší česká) byla např. Leon, Matteo, Nathaniel, Damián, Silvestr, Benjamín, 

Luka, Maxmilián, Oliver, pro holčičky Adléta, Elis, Elizabet, Noemi, Naomi, 

Olivia Sonja, Thea a Vivien, Antonie, Apolena či Žofie. Někteří rodiče dali svým 

potomkům dvě jména,  např. Lilly Ann, Rozálie Emílie nebo Adam Samuel. 

 

 

HODNĚ  ŠTĚSTÍ 

DO  NOVÉHO  ROKU  2020! 
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Na tomto místě býval každý rok 
pana Zdeňka Veselého veršovaný epilog. 

Že ho chcete ještě? 
Počkejte si.  Příště. 

Bude-li mít kronikářka inspiraci, 
třeba zvládne v termínu i tuto práci 

a na konci příštího ročníku 
najdete zase pár veršíků. 
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ZDROJE:  

 
Bohumínské noviny OKO 

Zpravodajství a další pořady TIK 

Webové stránky města Bohumín, příspěvkových organizací 

města, neziskových zájmových organizací  

E-infolinka 

Příspěvky na sociálních sítích – Facebook a další  

Internet  

Denní tisk  

Materiály pro jednání zastupitelstva, zápisy z jednání MZ, 

komisí a výborů  

Propagační materiály K3  

Výroční zprávy města, příspěvkových organizací a dalších 

subjektů působících ve městě  

Fotografie zveřejněné v těchto zdrojích – převážně Pavla 

Čempěla, Jiřího Spáčila a dalších.  

 

 

Zápis do „Kroniky města Bohumína za rok 2019“ schválila 

rada města 11. 5. 2020 usnesením číslo 512/30. 
 


