
čtrnáctideník � vydává město Bohumín � ročník XXX / 2020 � ZDARMA

vychází 24. ledna

2
Příští číslo  

vychází  

7. února,  

uzávěrka  

30. ledna

Nové tváře  
na vedoucích postech  Str. 3

Protihluková opatření?  
Rozhodne další měření   Str. 5

Ceny popelnic ovlivňuje  
zodpovědný přístup   Str. 5

70 let klubového fotbalu  
ve Vrbici   str. 7

Pojišťovny mohou zubaře jen motivovat, ne uhánět

První letošní sobota připadla na 4. led-
na, a to znamená, že otrlejším vodákům 
začala sezona. Ta už třináct let startuje 
Novoročním sjezdem Olše. Tentokrát 
přilákala bezmála stovku účastníků, kte-
ří absolvovali osmikilometrový úsek do 
polského Zabełkówa. V lodích i plavec-
kým stylem.

Místem konání a startu byly tradičně Věřňo-
vice, kam se sjeli členové deseti vodáckých spol-
ků z obou stran hranice. Tím pořádajícím byl 
místní Posejdon. Lodičkáři tentokrát nemuseli 
čelit arktickým teplotám a suplovat svými pla-
vidly ledoborce. Tři stupně nad nulou sice za-
ručovaly hladký průjezd, ale na koupání to 
rozhodně nebylo. Účastníci si proto dávali velký 
pozor, ovšem celé flotile se v suchých svršcích 

do cíle doplout nepodařilo. „Cvakli se čtyři vo-
dáci ve dvou kánoích. Okoupali se, ale naštěstí 
vše skončilo bez úrazu,“ komentoval zaškobrt-
nutí posádek předseda Posejdonu Roman 
Štolfa.

Zatímco posádky kanoí šly do vody proti své 
vůli, otužilci z polského oddílu Morsy Dębowa 
z Kędzierzyna-Koźle se do ní vrhli dobrovolně. 
Vybaveni potápěčskými neoprenovými kombi-
nézami, ploutvemi a plováky dělali lodím spo-
lečnost a do Zabełkówa doplavali vlastními si-

lami. V cíli ovšem novoroční akce 
nekončila. Účastníci se transpor-

tovali zpět do Věrňovic, kde 
v klubovně pořádajícího od-

dílu proběhla společenská 
část. Prohlídka vodácké 
výstavy, zápis do kroniky, 
občerstvení a tombola. 
 (tch)

Na přelomu roku přišly zhruba tři tisícovky pacientů o stomatologickou péči. Dvě 
bohumínské zubařky z důvodu odchodu do důchodu ukončily praxi. Hledání ná-
hrady je v kompetenci zdravotních pojišťoven a posláním radnice není jejich práci 
suplovat. Bohumín ale nechce pacienty bez péče nechat na holičkách a začal 
jednat.

„Podali jsme prostřednictvím krajského úřa-
du žádost o vyhlášení výběrového řízení na 
zajištění stomatologické služby pro naše území. 
Zájemci, novému dentistovi, nabízíme městský 
byt i kompletně zrekonstruovanou a vybave-
nou ordinaci včetně zubařského křesla,“ vyjme-
noval starosta Petr Vícha s tím, že město tuto 
nabídku šíří také prostřednictvím inzertní 
kampaně v médiích. Případným zájemcům 
o praxi chce vyjít vstříc také bohumínská ne-
mocnice, která je ochotná zubaře smluvně 

zastřešit. Třeba i menšími úvazky. Bohumín 
navíc písemně oslovil tři největší zdravotní 
pojišťovny a inicioval osobní jednání s jejich 
zástupci.  

„Nedostatek zubních lékařů nás velmi tíží 
a na celorepublikové úrovni se je snažíme mo-
tivovat k přijímání nových klientů. Smluvním 
stomatologům například nabízíme účast v pro-
gramu VZP Plus. Jde o finanční zvýhodnění, 
které se opírá o počet registrovaných pojištěnců 
a pravidelnou péči o ně,“ uvedla Alena Hau-

merová z ostravské pobočky VZP. Podobnou 
iniciativu vyvíjí Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna (ČPZP). Přislíbila, že v bohumín-
ském regionu osloví své smluvní zubaře, zda 
by byli ochotni navýšit své kapacity. K přijí-
mání nových klientů chce ČPZP zubaře mo-
tivovat finančními bonusy.

Oslovené pojišťovny (tou třetí byla Revírní 
bratrská pokladna) se shodly, že se snaží svým 
pojištěncům potřebnou péči zajistit, ale nema-
jí k tomu žádné »zákonné páky«. Dentisty 
mohou jen pokorně žádat nebo je motivovat 
finančními bonusy, ale nemohou jim nic na-
řizovat. Zubařům dává legislativa možnost 
svobodné volby, kde si ordinaci zřídí a kolik 
pacientů chtějí mít. Pavel ČEMPĚL

(Pokračování na  str. 2)

Při prvním sjezdu šli někteří do vody dobrovolně

Foto: Pavel Čempěl
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(Ne)dostupnost stomatologické péče sužuje celé Česko. se-
lhal stát? Občané, města i zdravotní pojišťovny se shodují, že 
ano. Nenastavil totiž jasná pravidla.
• Staří ostřílení dentisté mají ve 
svých kartotékách patnáct set 
i více pacientů, mladí nastupující 
stěží třetinu. Svou neochotu přijí-
mat další odůvodňují novými po-
stupy vyšetření, které jsou údajně 
časově náročnější. Neexistuje zá-
konný nástroj, jak je přimět ošet-
řovat pacientů více. Legislativa 
dává stomatologům volnost. Mo-
hou si zvolit, kde si otevřou praxi, 
kolik budou mít pacientů a jakou 
formu úhrady si vyberou.

• Rčení, že »medicína je poslá-
ním« u stomatologie často neplatí. 
Je to byznys. Řada zubařů nechce 
uzavírat smlouvy s pojišťovnami 
a nechává si zákroky platit přímo, 
takříkajíc »na dřevo«. Také u den-
tistů, kteří s pojišťovnami spolu-
pracují, se přesto některé zákroky 
platí.

• Česká stomatologická komora 
argumentuje, že na počet obyvatel 
je v republice zubařů dostatek. 

Nebere ale v potaz, že zubaři dá-
vají přednost velkým městům, ale 
v těch menších, zejména v pohra-
ničí či odlehlých oblastech, je jich 
zoufalý nedostatek.

• Lékařské fakulty opouští mnoho 
vystudovaných stomatologů. Vel-
ké procento ale tvoří cizinci, kteří 
si v Česku pouze zdarma pořídí 
diplom, ovšem praxi si otevírají ve 
své domovině. (tch)

Pojišťovny mohou zubaře jen motivovat, ne uhánět

Co dělat, když se ocitnete bez zubaře

Významná a zajímavá výročí v roce 2020

Zubařů je dost, přesto jsou lidé bez lékaře

„Tři herečky, deset dní a 2 458 sexu-
álních predátorů. Radikální experi-
ment otevírá tabuizované téma zneu-
žívání dětí na internetu. Tři dospělé 
ženy s dětskými rysy se vydávají na 
sociální sítě, aby v přímém přenosu 
prožily zkušenost dvanáctiletých dívek. 

Ve věrných kopiích dětských pokojíčků 
chatují a skypují s muži, kteří je na 
netu aktivně vyhledali a oslovili. Drti-
vá většina těchto mužů požaduje sex 
přes webkameru, posílá fotky svých 
penisů a odkazy na porno. Děti jsou 
dokonce vystaveny vydírání.“ 

Tolik synopse dokumentárního fil-
mu »V síti«, který vypráví strhující 
drama tří hrdinek, »dvanáctiletých dí-
vek«, pro které se účast na experimen-
tu, od castingu až po osobní schůzky 
s predátory pod dozorem ochranky, 
stává zásadní životní zkušeností. 

V rámci prevence patologických 
jevů film V síti zhlédnou koncem led-
na učitelé bohumínských škol a po-
čátkem března bude součástí školního 
promítání pro žáky 7. až 9. tříd. Po-
zornost by mu rozhodně měli věnovat 
také rodiče dospívajících dětí. Veřejná 
promítání proběhnou v kině 2., 4. a 6. 
března v 19 hodin.  
 (red)

Dlouhodobá péče
Když stomatolog ukončí praxi 

a občan přijde o svého ošetřujícího 
lékaře, případně už s předstihem 
ví, že k tomu dojde, v první řadě se 
má obrátit na svou zdravotní po-
jišťovnu. Její povinností je, aby 
pojištěnci zajistila náhradu, a to 
v zákonem stanovené dojezdové 
vzdálenosti do 35 minut.

Ambulantní péče
V případě akutního bolestivého 

problému je pacienta povinen oše-
třit kterýkoli dostupný stomatolog. 
Nahraje roli, zda je, či není jeho 
ošetřujícím lékařem, nebo zda má 
smlouvu s jeho pojišťovnou. Po ní 
může žádat úhradu úkonu až po 
zákroku.

715 let  obce Skřečoň (1305)
540 let  osady Kopytov (1480)
165 let  železniční trati Bohumín – Petrovice 

u Karviné (1855)
135 let  postavení rourovny společnosti  Alberta 

Hahna (1885)
120 let  Klášterní školy kongregace Chudých škol-

ských sester de Notre Dame, dnes budova 
SŠ Bohumín (1900)

115 let  fary římskokatolického kostela (1905)
110 let  základní školy ve Skřečoni ● mlýna a to-

várny na zpracování rýže, později Balírny 
v Lidické ul. (1910)

105 let  farní budovy ve Starém Bohumíně, dnes 
Charitní dům pokojného stáří sv. Františka

100 let  tělovýchovné jednoty Sokol Bohumín ● 
české mateřské školy ve Starém Bohumíně

95 let  pomníku padlým ve světových válkách 
v parku P. Bezruče (1925)

85 let  pomníku padlým občanům Skřečoně v 1. 
světové válce (1935, zrekonstruován 2015)

70 let  kaple sv. Jana Nepomuckého v Kopytově 
(1950)

65 let  turistického oddílu Tramp Bohumín 
(1955)

50 let  ZŠ ČSA a mateřské školy v Nerudově ulici 
(1970)

45 let  oddílu atletiky TJ ŽDB [pokračovatelem 
je AK Bohumín] (1975)

30 let  bohumínských městských novin Oko ● 
odhalení busty T. G. Masaryka na náměs-
tí [nyní ve vestibulu radnice] (1990)

20 let  obnovení Antošovické lávky zničené po 
povodni ● zastřešení zimního stadionu ●  
hokejového klubu HC Bohumín ● spolku 
Maryška [a 15 let otevření jeho salónu na 
nám. TGM] ● otevření Hobbyparku (vše 
2000)

15 let  aquacentra a Plaveckého klubu Bohumín ● 
Klubu vojenské historie Bohumín ● spolku 
Přátel bohumínské historie ● zprovoznění 
nového silničního mostu do Polska (vše 2005)

10 let  stoleté vody (17. 5. 2010), která zasáhla 
šest ze sedmi městských částí a způsobila 
škody za 75 milionů ● centrálního záso-
bování teplem z Elektrárny Dětmarovice 
● demolice ocelového skřečoňského mos-
tu z 50. let 20. století ● revitalizace pěti-
hektarového Rafinérského lesíku ● mostů 
nad dálnicí ve Slezské a Šunychelské ulici 
● školního dvora s komplexem hřišť 
u Masarykovy školy ● dopravního hřiště 
v Hobbyparku ● demolice mlýna z roku 
1854 ve Starém Bohumíně ● spolku Alma 
mater (vše 2010)

5 let  železničního přejezdu v Drátovenské uli-
ci, který nahradil podjezd (myší díru) ● 
dokončení demolice všech drážních 
domů v pudlovských Lounech ● návrat 
kostelních zvonů z roku 1620 do Starého 
Bohumína, zkonfiskovaných v roce 1942 
nacisty ● otevření zrekonstruovaného ho-
telu Pod Zeleným dubem, původně 
Grüner Baum z roku 1907 ● kompletní 
rekonstrukce náměstí Svobody ve Starém 
Bohumíně ● vrácení původního názvu 
Jubilejní most císaře Františka Josefa I. 
hraničnímu mostu ● nových garáží profe-
sionálních hasičů, dokončení celkové re-
konstrukce stanice (vše 2015)

Počátkem roku 2010 šel k zemi ocelový skřečoňský 
most. Ten vyrostl v 50. letech 20. století, kdy na-
hradil dřevěný most z roku 1887.

První zmínka o Skřečoni, tehdy osadě, pochází z roku 1305 a letos od ní uplyne 715 let. Historický snímek 
z počátku minulého století zachycuje kapličku a hospodu U Lembergera. Stála v místech dnešního »šišatého« 
kruhového objezdu.

(Pokračování ze  str. 1)

sexuální predátoři na internetu
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Loni na podzim došlo k rozdělení majetkového 
odboru městského úřadu na dva samostatné, 
z nichž si jeden zachoval původní pojmenová-
ní, druhý dostal název odbor správy domů. 
s touto změnou radniční struktury souvisely 
také obměny personální, které na přelomu 
roku pokračovaly v souvislosti s odchody dlou-
holetých vedoucích pracovníků úřadu do dů-
chodu. rozloučení s tajemnicí Dagmar Fialo-
vou a vedoucí původního majetkového odboru 
Evou Drdovou jsme přinesli v posledním loň-
ském čísle Oka. Hned tři nové vedoucí odborů 
a tajemnici, současně také novou šéfredaktor-
ku Oka, představujeme nyní. 

Eva GIECKOVÁ,
tajemnice, šéfredaktorka Oka

Vzdělání a praxe
Vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB-TU 
Ostrava, obor ekonomika a právo v podnikání. 
V roce 2005 nastoupila na městský úřad jako 
referentka živnostenského odboru, poté zastu-
povala vedoucí tohoto odboru po dobu její 
mateřské. Posledních devět let působila ve 
funkci vedoucí finančního odboru.

Náplň práce
Tajemnice zajišťuje přenesený výkon státní 
správy, je statutárním orgánem města, tedy ve-
doucím celého úřadu a všech zaměstnanců. 
Svolává a řídí porady vedoucích odborů, koor-
dinuje spolupráci odborů a určuje jejich náplň 
práce. Zároveň je řídí a kontroluje. Zajišťuje 
legislativní činnost a zpracování právních 
předpisů města. Má na starosti personální úko-
ly, odměňování, přípravu a vzdělávání zaměst-
nanců. Tajemnice plní úkoly orgánů města, 
kterými jsou zastupitelstvo, rada nebo starosta. 
Na jednáních městského zastupitelstva a rady 
má poradní hlas.

Nejbližší úkoly
Nadále být otevřeným a vstřícným úřadem 
vůči veřejnosti, neustále zlepšovat komunikaci 
s občany, například formou elektronické ko-
munikace. Nadále rozvíjet už tak kvalitní tým 
zaměstnanců, klást důraz na jejich profesiona-
litu, týmovou spolupráci a vstřícnost, poskyt-
nout zaměstnancům kvalitní pracovní prostře-
dí a pracovní podmínky.

Odpočinek a trávení volného času
Rodina, cestování, jízda na koni.

Monika BONCZKOVÁ,
vedoucí finančního odboru

Vzdělání a praxe
Vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB-TU. 
Celý profesní život zasvětila bohumínskému 
městskému úřadu. Od roku 1994 jako referent 
finančního odboru, později jeho vedoucí a po 
návratu z mateřské od roku 1998 byla rozpo-
čtářkou.

Náplň práce 
Odbor zpracovává městský rozpočet, jeho 
účetnictví a výkaznictví. Zabývá se vymáhá-
ním pohledávek,  poplatky ze psů a vede pří-
jmovou pokladnu.

Nejbližší úkoly
Agenda odboru je neměnná, takže prioritou je, 
aby vše fungovalo hladce a spolehlivě jako do-
posud.

Odpočinek a trávení volného času
Rodina, cestování, turistika, cyklistika, lyže, 
knihy, divadlo.

Jan PRZECZEK,
vedoucí majetkového odboru

Vzdělání a praxe
Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakul-
tě Ostravská univerzity, dále úspěšně absolvo-
val studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU 
Ostrava. Šestnáct let působil jako referent na 
oddělení rozvoje a územního plánování bohu-
mínské radnice.

Náplň práce 
Odbor zpracovává převody nemovitostí z ma-
jetku a do majetku města. Zejména výkupy 

pozemků pro městské investiční akce, majet-
koprávní vypořádání pod stávajícími chodníky 
a komunikacemi, převody pozemků z vlastnic-
tví státu a kraje. Provozuje městské kanalizační 
sítě a vede evidenci majetku.

Nejbližší úkoly
S týmem spolupracovníků aktuálně řeší výku-
py pozemků od těžařů pro rozvoj rekreace 
v severní zátoce Kališova jezera. Ke konci roku 
chtějí nabídnout k prodeji pozemky v lokalitě 
Petra Cingra pro výstavbu rodinných domů. 

Odpočinek a trávení volného času
Badminton, cyklistika, volný čas s rodinou.

Roman KLEPEK,
vedoucí odboru správy domů

Vzdělání a praxe
Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů 
v Žilině, úspěšně završil doktorské studium na 
Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství 
VŠB-TU Ostrava. Absolvoval také manažerské 
studium na Prague International School.
V letech 1992 až 2000 pracoval na různých ve-
doucích postech v ŽDB, dalších osm let byl 
jednatelem soukromé ostravské firmy, která se 
zabývá poradenstvím v logistice a zlepšováním 
procesů. V letech 2009 až 2016 zastával různé 
pozice v Bonatransu a poslední tři roky byl 
manažerem výroby a logistiky ve vratimovské 
společnosti, která se specializuje na kabelové 
a elektrické systémy.

Náplň práce 
Odbor spravuje asi 4 300 městských bytů a dal-
ší nebytové prostory. Agenda zahrnuje přede-
vším provoz, údržbu, opravy a investice, řešení 
závad, licitace bytů i nebytových prostorů, uza-
vírání nájemních smluv, výběr a účtování ná-
jmů a služeb, zajištění tepelného hospodářství 
a dodávky elektrické energie pro městský hol-
ding.

Nejbližší úkoly
Tématem číslo jedna je příprava »červené ko-
lonie« v Okružní ulici k revitalizaci, rekon-
strukci domů a bytů. Pokračují opravy a zatep-
lování městských domů (letos na třídě Dr. E. 
Beneše, v ulicích Okružní, Čáslavské a Čs. ar-
mády) a přípravy dalších etap pro následující 
roky. Odbor připravuje návrhy na zvýšení 
atraktivity některých bohumínských lokalit.

Odpočinek a trávení volného času
Rodina, péče o dům a zahradu, rybaření, lední 
hokej a cykloturistika.

Nové tváře na vedoucích postech
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří a135. Vyvolávací 
cena je 60 korun za m2. Opakované licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém 
území Čr. Podrobné informace naleznete na www.bohumin.cz, sekce radnice«, kat. Licitace bytů. 
Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 42, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Věžový dům s funkcí do-
movníka, dům se nachází v blízkosti 
autobusové zastávky, školy, školky 
supermarketu a střediska zdravotnic-
kých služeb. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 47,75 m2, 
celková plocha bytu 51,49 m2. Pro-
hlídka 27.1. v 15.00-15.15 hodin 
a 28.1. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, číslo 
bytu 28, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 67,90 m2, 
celková plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 27.1. v 14.15-14.30 hodin 
a 28.1. v 8.30-8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1053, čís-
lo bytu 27, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Věžový dům se nachází 
v blízkosti školy, školky a střediska 
zdravotnických služeb. K bytu náleží 
sklepní kóje umístěná na patře. Plo-
cha pro výpočet nájemného 37,27 m2, 
celková plocha bytu 38,61 m2. Pro-
hlídka 27.1. v 14.30-14.45 hodin 
a 28.1. v 9.30-9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 954, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v blízkosti centra města, parku 
a supermarketu. Byt s kuchyňskou 
linkou a kombinovaným sporákem. 
Plocha pro výpočet nájemného 54,91 
m2, celková plocha bytu 56,11 m2. 
Prohlídka 28.1. v 9.00-9.15 hodin 
a 29.1. v 15.00-15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 3.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 805, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní zateplený dům za 
parkem. V blízkosti se nachází spor-
tovní areál Bospor. Možnost parko-

vání u domu. V bytě je sprchový 
kout. Plocha pro výpočet nájemného 
49,35 m2, celková plocha bytu 52,85 
m2. Prohlídka 29.1. v 14.30-14.45 ho-
din a 30.1. v 9.30-9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 3.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 682, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Byt se nachází ve vilce postavené 
v roce 1927 v blízkosti centra města. 
Byt byl kompletně zrekonstruován, 
byla provedena generální oprava 
elektroinstalace, byly vyměněny pod-
lahy, dveře. V kuchyni je nový ob-
klad, koupelna se sprchovým koutem 
a WC je po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 30,59 m2, celková 
plocha bytu 30,59 m2. Prohlídka 29.1. 
v 15.15-15.30 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 3.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v klidné lo-
kalitě v blízkosti zdravotního středis-
ka, školky a parku. Byt je po celkové 
rekonstrukci se zděným bytovým 
jádrem a sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 26,51 m2, 
celková plocha bytu 26,51 m2. Pro-
hlídka 3.2. v 15.30-15.45 hodin a 4.2. 
v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 10.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 1157, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. Byt je po cel-
kové rekonstrukci. Součástí bytu jsou 
2 balkony. V koupelně je sprchový 
kout, v kuchyni kuchyňská linka. Plo-
cha pro výpočet nájemného 48,51 m2, 
celková plocha bytu 53,01 m2. Pro-
hlídka 3.2. v 15.00-15.15 hodin a 4.2. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 10.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 

v centru města, v blízkosti nákupních 
možností a vlakového nádraží. Mož-
nost parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 29,80 
m2. Prohlídka 5.2. v 14.45-15.00 ho-
din a 6.2. v 9.30-9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 10.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 301, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům s plastovými okny se nachází 
v klidném prostředí. V blízkosti 
domu je obchod se smíšeným zbo-
žím a školka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,15 m2, celková plocha 
bytu 48,15 m2. Prohlídka 3.2. v 14.15-
14.30 hodin a 4.2. v 8.30-8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 10.2. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 442, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Cihlová zástavba s plastovými 
okny se nachází v centru města, 
v blízkosti vlakového a autobusového 
nádraží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 37,60 m2, celková plocha bytu 
37,60 m2. Prohlídka 4.2. v 9.15-9.30 
hodin a 5.2. v 14.30-14.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 12.2. v 16.00 ho-
din.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, čís-
lo bytu 47, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Věžový dům v blízkosti stře-
diska zdravotnických služeb, základ-
ní a mateřské školy. V domě je zajiš-
těn úklid společných prostor. K bytu 
náleží sklepní kóje, umístěná na pat-
ře. Plocha pro výpočet nájemného 
37,27 m2, celková plocha bytu 38,61 
m2. Prohlídka 10.2. v 15.00-15.15 ho-
din a 11.2. v 10.45-11.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 12.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 59, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správcov-
skou a úklidovou službou je po cel-
kové rekonstrukci. V blízkosti domu 
je lesopark, Kaufland, škola a školka. 
V bytě koupelna s vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,84 m2, celková 
plocha bytu 69,77 m2. Prohlídka 10.2. 
v 14.30-14.45 hodin a 11.2. v 8.30-
8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
17.2. v 16.00 hodin. Podání přihlášky 
do 12.2..

Lenka VaCHTarČÍKOVá,  
majetkový odbor

Vyslovuji poděkování za moji maminku anežku Kvíčalovou ze Záblatí, která byla 
začátkem prosince hospitalizovaná na interním oddělení bohumínské nemocnice. 
Především chci smeknout před doktorkou Márií Blahovou, která maminku 
přijímala.  

Když jsem maminku, které je 73 let, přivez-
la do bohumínské nemocnice a čekaly jsme na 
chodbě interny, sledovaly jsme práci sestřiček. 
Zrovna rozvážely večeři a já jen blaženě pozo-
rovala, jak krásný přístup mají k pacientům. 
I když je jejich práce nesmírně náročná, ne-
chybí jim úsměv a vlídné slovo. Běhaly jako 
včelky, a když jsme se střetly pohledem, vždy 
se usmály. Když jsem tam zanechávala ma-
minku v horečkách, bylo to znamení, že bude 
v dobrých rukou.

Když nás paní doktorka Blahová pozvala do 
vyšetřovny, pocit se ještě utvrdil. Mamince se 
představila (nikde jinde jsem to nezažila) 

a pak nám věnovala hodinu a půl, aby vše peč-
livě vyšetřila, sepsala a zhodnotila léčbu. Od-
pověděla na všechny otázky, vše nám srozu-
mitelně vysvětlila. A když si pak sestřička 
maminku odváděla na pokoj, já měla opravdu 
klid v duši. Maminka byla po celou léčbu spo-
kojená, antibiotika zabrala a my ji měli po 
deset i  dnech opět doma, usměvavou 
a spokojenou.

S maminkou už jsem v minulosti prošla 
mnohými zdravotnickými zařízeními v Ost-
ravě a někdy jsem se nestačila divit, jak se ně-
kteří zdravotníci chovají. Když člověk získá 
špatné zkušenosti z »vyhlášených« velkých 

špitálů, nesmírně si pak váží lidského přístupu 
a profesionality v naší malé, ale skvělé nemoc-
nici v Bohumíně. 

Ještě jednou veliké poděkování nejen za ma-
minku, ale za všechny pacienty, kteří se vrací 
domů šťastní a spokojení, a to díky pracovní-
kům naší nemocnice. 

 Vlaďka CiGáNKOVá, 
 Záblatí 

Nemocnice malá, ale k lidem vstřícná

Za výborný prospěch do bazénu zdarma. 
Bospor věnuje pilným školákům odmě-
nu v prázdninový pátek 31. ledna. Akce 
»Za samé jedničky zdarma do bazénu« 
už má několikaletou tradici. Jedničkáři si 
budou moci užít bazény, tobogán, ma-
sážní lavice i vířivku zcela zdarma. Stačí, 
když v pokladně předloží vysvědčení se 
samými jedničkami.

Bazén za jedničky

3. února v 16 hodin se bude licitovat byt 2+1 v atraktivní lokalitě v Šunychelské 
ulici 954. Jde o zateplený nízkopodlažní dům v blízkosti centra, parku a super-
marketu. V bytě je kuchyňská linka s kombinovaným sporákem. Zájemci si jej 
mohou prohlédnout 28. ledna od 9 hodin a 29. ledna od 15 hodin. Prohlídky jsou 
čtvrthodinové.
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Náklady na vývoz a zpracování odpadu stále stoupají, což se 
pochopitelně odráží i v cenách, které za vývoz popelnic hradí 
obyvatelé. Také Bohumíňáci si letos připlatí. Úhrada za vývoz 
klasických popelnic ve čtrnáctidenních cyklech u rodinných 
domů se zvyšuje o 4,8 procenta, týdenní vývoz sídlištních 
kontejnerů zdražuje o 8,5 procenta. 

Domkaři, které loni celoroční 
vývoz popelnic stál 1 612 korun, 
zaplatí letos 1 690 korun. Roční 
úhrada za kontejnery se zvyšuje 
z 9 178 na 9 958 korun. „Větší 
zdražení na sídlištích odráží sku-
tečnost, že jejich obyvatelé plní 
komunální kontejnery recyklova-
telným odpadem, který patří do 
nádob separačních. Opakované 
testy prokázaly, že domkaři třídí 

odpad mnohem svědomitěji,“ vy-
světlil vedoucí odboru životního 
prostředí a služeb Jan Jeziorský.

Nový ceník myslí opět na osoby 
samostatně žijící v rodinných do-
mech (jedna osoba v RD), které 
mohou stejně jako v minulých 
letech počítat se zvýhodněním. 
Sleva v letošním roce činí 900 ko-
run, takže po jejím odečtu samot-
ní lidé zaplatí za roční vývoz po-

pelnice 790 korun. Naopak 
početnější rodiny, které produkují 
větší množství smetí a jedna po-
pelnice jim nestačí, si mohou 
druhou nádobu a její vývoz ob-
jednat s dvacetiprocentní slevou.

V posledních letech stoupá ra-
ketovým tempem také zájem 
o hnědé popelnice na zelený od-
pad. Ještě před čtyřmi lety jich 
byly v Bohumíně necelé čtyři 
stovky, letos se počítá s vývozem 
čtrnácti set biopopelnic. Jejich 
cena se přitom už řadu let nemění 
a také tuto sezonu za ni zájemci 
zaplatí jen 150 korun. Za předpo-

kladu, že se zapojí do kampaně 
»Chovám se ekologicky«. „Cenu 
se snažíme držet, motivuje lidi ke 
zodpovědnému přístupu k životní-
mu prostředí. Proto službu město 
dotuje, letos 550 tisíci,“ doplnil 
Jeziorský s tím, že uživatelé, kteří 
se do ekologické kampaně neza-
pojí, zaplatí za nádobu na kom-
post 542 korun.

Bohumín myslí i na menší živ-
nostníky, kteří mají ze zákona 
povinnost třídit odpad. Za sym-
bolický roční poplatek 345 korun 
mohou k separaci využívat měst-
ské nádoby. Pavel ČEMPĚL

Dálnice urychlila cestování a zvýšila dostupnost Bohumína. Je 
to ale vykoupeno hlukem, který s rostoucím provozem stále 
stoupá a obtěžuje obyvatele. Jeho hladiny v okolí magistrály 
ředitelství silnic a dálnic (řsD) v uplynulých letech několikrát 
ověřovalo, naposledy v roce 2017. Další měření chtělo z vlast-
ních zdrojů zadat město. aby mělo údaje, k jakému vývoji za 
poslední tři roky došlo. řsD jej ale »předběhlo«, hluk bude 
znovu měřit ještě letos.

Rámus z dálniční dopravy je 
opakovaným jmenovatelem stíž-
ností obyvatel v jejím okolí. Že 
nejsou »paranoidní«, potvrdila 
i měření z minulých let. Čidla za-
znamenala četná překročení povo-
lených norem. Zejména v noci, 
kdy činí hlukový limit 50 decibelů, 
zachytily přístroje hodnoty 52, 55 
i 57 decibelů. ŘSD to ale nechávalo 
v klidu, protože se opíralo o naří-
zení vlády, které operuje s hluko-

vou korekcí s tolerancí. Takže když 
příslušný počítačový program 
všechny naměřené hodnoty zprů-
měruje a upraví výkyvy, na papíře 
to vypadá, že normy splňují. 

Takový pohled na věc se ale rad-
nici vůbec nelíbí. Že nějaký pro-
gram čísla »přežvýká a vyplivne 
je« v normám odpovídající podo-
bě neodpovídá skutečnému stavu 
problému. „Ten hluk tam opravdu 
je, lidé jej slyší a obtěžuje je. Čísla 

v tabulkách s evidentním překroče-
ním limitů v určitých hodinách jsou 
toho důkazem,“ upozornil starosta 
Petr Vícha s tím, že město opako-
vaně nabízelo ŘSD spoluúčast na 
přípravě opatření proti hluku, na-
příklad výsadbou stromů. Ale 
vždy bez odezvy. 

Bohumín na podzim znovu do-
pisem oslovil ŘSD s požadavkem 
na řešení hluku, neboť doprava 
stále narůstá a dá se předpokládat, 
že i nepříjemný akustický efekt. 
V případě zamítavého postoje 
chtěl Bohumín letos sám zadat 
a financovat další měření. Překva-
pivě jej ale oznámilo samo ŘSD. 
Hluková studie, která vznikla 
v roce 2015, totiž doporučila po-

kračování měření hluku v roce 
2020 a dále v pětiletých interva-
lech. A dálničáři si toto doporuče-
ní vzali k srdci a vzkázali, že pokud 
měření provedené akreditovanou 
laboratoří objektivně prokáže pře-
kročení limitů, začne ŘSD připra-
vovat příslušná opatření. Když ale 
budou údaje v normě, nic se dít 
nebude. „ŘSD je státní příspěvko-
vou organizací a získává prostředky 
z veřejných zdrojů. Nemůže vyna-
kládat finanční prostředky na pro-
tihluková opatření jen na základě 
subjektivního vnímání některých 
obyvatel,“ stojí v odpovědi Ředitel-
ství silnic a dálnic.

 Pavel ČEMPĚL

Ceny za svoz odpadu

Domovní popelnice (110 litrů, odvoz jednou za dva týdny)

2017 2018 2019 2020

1 404 1 482 1 612 1 690

Sídlištní kontejner (1 100 litrů, odvoz jednou za týden)

2017 2018 2019 2020

7 982 8 346 9 178 9 958

Biopopelnice (240 litrů, 18 svozů za sezonu)

2017 2018 2019 2020

150*/500 150*/527 150*/527 150*/542

Protihluková opatření? rozhodne další měření

Ceny popelnic ovlivňuje zodpovědný přístup

* Cena po zapojení do kampaně Chovám se ekologicky

Provoz na dálnici stále houstne a kravál z dopravy trápí obyvatele. ŘSD letos 
provede další měření hluku. Postup konzultuje s krajskou hygienickou stanicí 
včetně výběru sledovaných míst.

Foto: Pavel Čempěl

ilustrační foto: Pavel Čempěl



  ž i VO T  V E  M Ě s T Ě6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

autobusové zastávky v ohrožení. V krátkém sledu šly v Bohumí-
ně k zemi dvě čekárny. Jejich demolice mají na svědomí řidiči, 
kteří v obou případech nabourali do přístřešků zděných. Jejich 
oprava nemá smysl, nahradí je zastávky nové a moderní.

Zastávka na rozcestí Záblatí, 
Rychvaldu a Dolní Lutyně přišla 
k úhoně při velmi kuriózní nehodě 
12. ledna před půlnocí. Mladý řidič 
(22) fabie do ní v plné rychlosti čel-
ně napálil a doslova projel zdí. Poli-
cie okolnosti neobvyklé kolize ne-
komentovala, nicméně kuloární 
informace hovoří o pokusu sebe- 
ublížení z nešťastné lásky. Úmyslné 

bouračce nasvědčuje i  záznam 
z bezpečnostní kamery městské po-
licie, která zachytila, že řidič nebrz-
dil, nestrhl volant, zkrátka si to na-
mířil přímo do zdi zastávky. Štěstí, 
že v ní v danou chvíli nikdo nebyl. 
Zranění tak utrpěl jen mladý šofér, 
který skončil v nemocnici.

Druhou zastávku srovnal se zemí 
15. listopadu neznámý kamioňák 

v Nové Vsi. Zabloudil, a když se 
s kolosem otáčel, smetl čekárnu Na 
Valech. Způsobil škodu za 65 tisíc 
a z místa nehody ujel. Pobořené 
zdivo nechala radnice odstranit 
a připravuje instalaci nové zastávky. 
Moderní, prosklené. Obdobné vy-
číslení škody lze předpokládat v Zá-
blatí a také zde dojde k odstranění 
poškozeného zdiva a přípravě pro 
čekárnu novou. „Na rozcestí ovšem 

plánujeme jiný způsob uchycení. Za-
stávka musí být přemístitelná. V nej-
bližších letech tady totiž kraj chystá 
výstavbu kruhového objezdu s auto-
busovým terminálem,“ ozřejmil To-
máš Průšek z městského odboru 
životního prostředí a služeb. Tato 
»mobilní« čekárna se pak buď při-
způsobí novému dopravnímu uspo-
řádání, nebo ji radnice využije na 
jiném místě.  (tch)

Defibrilátor, který mají ve své výbavě například bohumínští 
strážníci, dokáže zachránit člověka při srdečním kolapsu. Po-
dobný efekt loni zaznamenal nový propočet ekonomické efek-
tivity stavby obchvatu skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic. 
Zdánlivě mrtvému projektu dal nový impuls.

Vzhledem k tomu, že silnice 
první třídy I/67, hlavní dopravní 
tah na Slovensko, vede na Bohu-
mínsku centry měst a obcí, vznikla 
v roce 2009 studie obchvatu, který 
kopíruje železniční trať mimo 
obytnou zástavbu. Hezká myšlenka 
ale narazila, byla příliš drahá. 
Skončila téměř u ledu, protože stát 
hodnotí podobné projekty koefici-
entem efektivity.  Laicky řečeno 
poměrem cena/výkon, přičemž se 
posuzuje, jaký prospěch stavba má 
(zrychlení dopravy, méně nehod, 
menší znečištění ovzduší a podob-
ně) vzhledem k vynaloženým fi-
nancím. Z tohoto pohledu byl ob-
chvat neekonomický, protože ho 
prodražovala zejména stavba mos-
tů a estakád v oblasti rybníků mezi 
Dětmarovicemi a Karvinou. Stát, 
respektive Ministerstvo dopravy jej 
chtělo zcela zvrhnout. Loni však 
přišla projekční kancelář s takzva-
nou zkrácenou variantou. Ta počí-
tá s obchvatem Skřečoně, Dolní 

Lutyně a Dětmarovic, ale tam kon-
čí. V dětmarovické části Koukolná 
by se silnice napojila na stávající 
I/67 a pokračovala kolem průmys-
lové zóny Nové pole do Karviné. 
Když cifršpioni propočetli tuto 
zkrácenou, základní variantu ob-
chvatu, zjistili, že průchozí je. Na 
základě výsledků tohoto ekono-
mického posouzení zpracuje Ředi-
telství silnic a dálnic (ŘSD) záměr 
projektu, který nejprve posoudí 
Státní fond dopravní infrastruktu-
ry a ještě letos také Centrální ko-
mise Ministerstva dopravy. Její 
verdikt je klíčový, protože právě 
ministerská komise rozhoduje, zda 
jsou projekty životaschopné a mo-
hou pokračovat. 

Pozitivní zprávou je, že má ob-
chvat Skřečoně a navazujících obcí 
stále šanci. Pokud by nakonec 
opravdu dostal zelenou, stále je tře-
ba počítat s tím, že jde o projekt 
budoucnosti, který ocení až další 
generace.  (tch)

Podle nejnovějších statistik evidence obyvatel se loni narodilo 
v Bohumíně 161 dětí, z toho tři dvojčata. Je to o 34 dětí méně 
než v předchozím roce. Nejoblíbenějšími jmény u novopeče-
ných rodičů byli Jakub, adéla a Eliška.

„Jakub si udržel prvenství z před-
chozího roku. Rodiče ho pro své 
syny zvolili osmkrát. Třikrát se roz-
hodli pro jména oblíbená i v před-
chozích letech – Matěje a Vojtěcha, 
nově se na přední pozice dostal Da-
niel s Adamem,“ uvedla bohumín-
ská matrikářka Věra Wastlová. 
U děvčat se v Bohumíně o prven-
ství dělí dvě jména – Adéla a Eliš-
ka. V roce 2019 je matrikářky za-
psaly pětkrát. Druhé v pořadí jsou 
Emy, toto jméno dostaly čtyři hol-
čičky, a třetí příčka připadla Nikol-
kám a Terezkám. 

Malí Bohumíňácci se dočkali 
i exoticky znějících jmen. Z těch 
chlapeckých to byl například Leon, 
Luka, Matteo, Nathaniel, Damián 
nebo Silvestr. Z dívčích Adléta, 
Elis, Elizabet, Noemi, Naomi, Oli-
via, Sonja, Thea či Vivien. Z méně 
častých jmen se objevila Amálie, 
Antonie, Apolena, Beáta, Leontý-
na, Milada, Nina, Žofie. Z chlapec-
kých třeba Albert, Antonín, Benja-
mín, Maxmilián, Marián, Mikuláš, 

Oliver. Možnost zapsání druhého 
jména pro své dítě využili bohu-
mínští rodiče pětkrát. Svým po-
tomkům dali jména Jolana Eliška, 
Liliana Valentýna, Lilly Ann, Rozá-
lie Emílie a Adam Samuel.

Zajímavá byla i místa narození. 
Děti přicházely na svět hlavně 
v porodnicích v Ostravě, Karviné 
nebo v Havířově. Maminky ale jez-
dily rodit také do Krnova či Třince. 
Některá miminka se narodila ve 
velkých krajských městech mimo 
rodný kraj, a to v Olomouci, Brně 
nebo Praze. Nejvíce nových občán-
ků Bohumína se narodilo v únoru 
a dubnu, a to 19 dětí, nejméně 
v březnu (10 dětí) a v říjnu (8 dětí).

V Bohumíně se každoročně na-
rodí přibližně 200 dětí. Loni ale 
počet o více než tři desítky klesl.  
Zatímco v roce 2017 přišlo na svět 
198 novorozenců a o rok později 
195, tak loni se narodilo jen 161 
nových občánků. 

 Lucie BaLCarOVá

31. ledna končí lhůta pro podání 
přiznání k dani z nemovitých věcí 
a také možnost přihlásit se k place-
ní této daně prostřednictvím platby 
SIPO. Finanční úřad proto na 
všech osmnácti územních pracovi-
štích mimořádně rozšířil úřední 
hodiny, a to ve všední dny od 8 do 
17 hodin, v pátek 31. ledna od 8 do 
14 hodin.

Povinnost podat přiznání se týká 
především nových vlastníků po-
zemků, staveb, bytových i nebyto-

vých jednotek včetně majitelů by-
tových jednotek převedených 
v roce 2019 z družstevního do 
osobního vlastnictví. Rozhodný je 
stav vlastnictví k 1. lednu 2020.

Finanční úřad doporučuje k po-
dání elektronickou aplikaci na ad-
rese www.daneelektronicky.cz. Kdo 
dává přednost ručnímu vyplnění 
přiznání, tiskopisy jsou na všech 
územních pracovištích finančního 
úřadu nebo je lze stáhnout z www.
financnisprava.cz.  

Dvě zastávky po nehodách na odpis

Zkrácený obchvat by mohl 
dostat zelenou

Bude adam samuel  
kamarádit s Lilly ann?

Daně z nemovitostí
Foto: Lukáš Kania

Benešova škola zve všechny současné i bývalé žáky, zaměstnance, 
rodinné příslušníky i veřejnost na den otevřených dveří, který pro-
běhne 11. února od 15 do 17.30 hodin v hlavní školní budově. Pro-
gram zahrnuje třídní aktivity s rodiči, slavnostní otevření nových 
učeben a tradičně prohlídku celé školní budovy.

Benešovka otevírá dveře
Děkujeme Ondřeji Semjanovi, že si v předvánočním čase našel 
chvilku pro nás, dříve narozené, a svým zpěvem a vyprávěním nám 
vytvořil příjemnou vánoční atmosféru. Také děkujeme pečovatelce 
centra sociálních služeb Taťjáně Honkyšové za pomoc při zajištění 
této akce. Nájemníci bývalého domu s pečovatelskou službou

Příjemná sešlost
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Fotbalový klub Baník Vrbice vznikl v roce 1946 a dvacet let vy-
užíval hřiště za místní hospodou (dnes parčík s dětskými atrak-
cemi). Pak ale plochu zabrala nedaleká šachta, která tady po-
třebovala vybudovat odvětrávání. Nové škvárové hřiště za 
benzinovou pumpou vyrostlo v roce 1966, zatravnění se pak 
dočkalo v roce 1993.

Zatímco hrací plocha se měnila 
jen jednou, transformací zažil fot-
balový klub hned několik. „V roce 
1962 se spojily dva sousední týmy, 
které měly shodné jméno Baník - Vr-
bice a Pudlov. Na pudlovském hřišti 
u drátoven působilo »áčko«, ve Vr-
bici »béčko«,“ zavzpomínal hospo-
dář oddílu, dnes správce vrbického 
areálu Jan Pavlus. 

Přičleněním dříve samostatných 
obcí počátkem 70. let k Bohumínu 
došlo k dalším změnám. Bohumín-
ský fotbal zastřešilo TJ ŽDB, a tak 
v Novém Bohumíně na Faji působil 

tým A, v Pudlově B, ve Vrbici C. 
Tento formát vydržel až do 90. let, 
kdy činovníkům došlo, že tři týmy 
jsou na Bohumín příliš. Vrbické 
céčko zaniklo a Pudlov (béčko) 
mohl využívat hřiště dvě. Ale ne 
dlouho. Pudlovský stánek musel 
ustoupit výstavbě drátovenského 
závodu Bekaert, takže fotbalistům 
zůstal jen vrbický trávník. Mančaft 
na něm později posílili také fotba-
listé ze Skřečoně, to když v roce 
2006 došlo ke sloučení s Rapidem. 
Oddíl pod zastřešujícím názvem 
Bohumín B tak v té době tvořily už 

tři kdysi samostatné kluby - Vrbice, 
Pudlov a Skřečoň. Vydrželo jim to 
ještě deset let, ale sezona 2016 byla 
v historii klubového fotbalu ve Vr-

bici tou poslední. Od té doby si 
místní pažit už jen příležitostně 
pronajímají fotbalové mančafty 
z blízkého okolí. (tch)

Zaboří se ještě někdy do vrbického pažitu kopačky, zaburácí z ochozů zvolání »gól«? 
Těžko říct. Vrbický fotbalový klub ukončil po 70 letech činnost v roce 2016. Hřiště pak 
k tréninkům využíval sporadicky fotbalový Bohumín, ale i jeho působení loni skon-
čilo. areál přešel od letošního roku pod správu města a jeho společností. Nyní se 
hledají možnosti dalšího využití.

Ještě letos měli mít areál v nájmu fotbalisté 
divizního Bohumína. Protože ale vzdálené re-
zervní hřiště využívali minimálně, dohodli se 
s městem na předčasném ukončení smlouvy. 
Radnice zatím fotbalovou historii hřiště zcela 
neuzavřela a hodlá jej udržovat. „Areál přešel 
pod radniční odbor správy domů, trávník bude 
udržovat Bospor, kotel v budově BM servis. Na 
hřišti zůstává také stávající správce,“ shrnul nový 
režim místostarosta Igor Bruzl.

Fotbalový stánek ve Vrbici v posledních letech 
ožívá jen párkrát do roka. Dvě tři soutěže v po-
žárním sportu, výjimečně vesnická slavnost. 
„Hasičské závody budou na hřišti pokračovat, 
jednali jsme také s rybářským svazem o možném 
využití k soutěžím. Také chceme oslovit fotbalový 
svaz a sportovní kluby v Ostravě a okolí. Pokud 
by například rekonstruovali svá hřiště, případně 
potřebovali náhradní plochu, je jim k dispozici,“ 
dodal Bruzl.

Když na sklonku roku opouštěli stánek bohu-
mínští fotbalisté, »největší starost« měli, co se 
všemi poháry a trofejemi. V zázemí za parkem 
pro ně totiž není místo. Problém to jistě je, ale 
podružný, tím podstatnějším je další existence, 
správa a využití vrbického hřiště. „Využití nemá-
me a hledáme,“ sdělil bez okolků místostarosta. 
Dodal, že město bude areál dále udržovat v re-
žimu fotbalového hřiště. Co bude dál, to ukáže 
čas.

 (tch)

Hřiště osiřelo, hledá se další využití

70 let klubového fotbalu ve Vrbici

Povedená dvojice figurovala 
v případu, který musela řešit 
městská i republiková policie  
11. ledna v ulici 9. května. Neur-
valec (30) z Karviné se večer do-
býval do bytu bývalé partnerky. 
Tak intenzivně mlátil a kopal do 
dveří, že jej mladá žena raději 
vpustila, než aby je rozflákal. 
Současně ale kvůli nezvané ná-
vštěvě přivolala policii. Strážníci 
sice vetřelce z bytu vykázali, ale 
dotyčnému domluva dlouho ne-
vydržela. O hodinu později přišlo 

další oznámení, že se opět dobý-
vá do ženina bytu a kope do dve-
ří. Než hlídka dorazila, stihl už 
výtržník rozbít také plastové 
okno do bytu. Na to už pokárání 
nestačilo, a tak si pro vandala při-
jela republiková policie. K pře-
kvapení strážců zákona si nako-
nec neodvážela pouze jeho. 
Prolustrovala si také oznamova-
telku a zjistila, že je na ní vydán 
příkaz k zatčení. Na služebně tak 
skončil celý povedený páreček. 
 (tch)

Poškozená i zatčená

Byť je vrbické hřiště fotbalové, kopanou už tady nikdo nehraje. 
Zřídka tady soutěží už jen hasiči.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: archiv
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Základní škola Čsa letos slaví půlstoletí existence. První žáčci tady usedli do lavic  
1. září 1970. a ve stejném termínu po prázdninách tam kroky zavedou další genera-
ci prvňáčků. Někteří z nich si už ale byli budoucí působiště obhlédnout v rámci tra-
diční akce »Budu školákem«. 

Do školy zavítalo 14. ledna »na zkoušku« té-
měř třicet dětí s rodiči. Stávající předškoláci si 
nejprve prohlédli budovu a seznámili se s uči-
telkami. Ty jim ukázaly zajímavé odborné učeb-
ny, tělocvičnu i zázemí školní družiny. Ve třídě 
si pak děti osahaly práci s interaktivní tabulí, 
kreslily a naučily se písničku.

Zatímco caparti si vlastně ještě hráli, rodiči 
byli zvídavější. „Seznámili jsme je se specifiky 

výuky v naší škole, zejména s genetickou metodou 
čtení a Hejného matematikou. Ta se od klasické 
liší nejen jinými učebnicemi a pomůckami. Hej-
ného metoda je založena na samostatném logic-
kém přemýšlení dětí, není o biflování. Učitel je 
vlastně jen průvodcem, který dává rady. Tato 
forma matematika děti více baví,“ vysvětlil ředi-
tel školy Adrian Kuder. Dospěláky, kteří se bě-
hem svých školních let s metodou nesetkali, 

zajímalo, zda to jejich potomci zvládnou nebo 
jak se s nimi mohou doma učit.

Další várka informací se týkala zápisu do prv-
ní třídy. „Rodiče se dozvěděli, jak zápis probíhá 
a co je k němu třeba, případně co by už dítě mělo 
umět. Poskytli jsme jim také kontakty, pokud by 
potřebovali vyhledat například logopeda nebo 
pedagogicko-psychologickou poradnu,“ doplnila 
zástupkyně ředitele Barbora Sovová.

Kdo nestihl první seznamovací setkání »Budu 
školákem«, nemusí zoufat, další proběhne v ZŠ 
ČSA 10. března. Samotné zápisy do první třídy 
pak 1. dubna od 13 do 17 hodin.

 (tch)

Už od listopadu se pilně připravovali žáci bohumínské školy slezské diakonie na 
koncert, který slavnostně představili veřejnosti 14. ledna. Děti s mentálním či kom-
binovaným postižením se představily v sále hotelu Pod Zeleným dubem. Na pódiu 
vystoupily také pozvané soubory z bohumínské základní umělecké školy. 

Novoroční koncert měl podtitul »O radosti« 
a nosným tématem hudebně-dramatického 
představení žáků mateřské, základní i střední 
diakonické školy byla Noemova archa. „Na pří-
pravě se podíleli učitelé i asistenti, kteří v pracov-
ních činnostech vyráběli a malovali kulisy, šili 
kostýmy. Jednotlivé úkoly si třídy rozdělily,“ uved-

la vedoucí novobohumínské pobočky školy Ma-
ria Galuszková. Svými hudebními čísly zpestři-
li program také žáci bohumínské ZUŠ. 
Posluchačům zahrála hudecká muzika nebo 
kytarový soubor.

Vystupujícím aplaudovat do posledního mís-
tečka zaplněný sál. Do Bohumína dorazili zá-

stupci a klienti projektů Slezské diakonie z Ost-
ravy, Karviné, Českého Těšína, Krnova, pozvání 
přijal také dětský domov z Řepiště. Chybět ne-
mohli pochopitelně rodinní příslušníci bohu-
mínských dětí, a protože byl koncert veřejný, 
nenechala si jej ujít řada dalších hostů.

Organizátoři představení děkují účinkujícím, 
návštěvníkům a také městu Bohumínu za fi-
nanční příspěvek, díky němuž se mohla akce 
uskutečnit.  (red)

  ž i VO T  V E  M Ě s T Ě

Padesátá várka prvňáčků na obhlídce

Noemova archa plula na hudebních tónech

Zatím byli předškoláci v ZŠ ČSA na »exkurzi«, po prázd-
ninách už tady usednou do lavic.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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sportovní hala byla 9. ledna dějištěm charitativní akce »500 reps 
pro děti«. smyslem bylo zvládnout pětistovku opakování předem 
daných cviků, rozhýbat tělo a přispět na dobrou věc. V letošním 
ročníku to bylo na cvičení hendikepovaných. 

Sportovní akci pořádá ostravský 
spolek Colliery srdcem pod záštitou 
Colliery CrossFit Ostrava. Celkově 
proběhl už šestý ročník, dva posled-
ní se konaly také v Bohumíně. Loni 
ve Sportovce a dalších tělocvičnách, 
ale tentokrát už organizátoři zvolili 
větší prostory, aby se mohlo zapojit 
a také pomoci více účastníků. Ti to-
tiž mohli přímo na akci věnovat 
dobrovolný příspěvek. A vyšlo to. 
Do sportovní haly zavítalo 160 cvi-
čících, kteří přispěli částkou 22 300 
korun.

Pořadatelé letos připravili sérii 

cviků s náčiním i bez něj, jejichž ab-
solvování dalo dohromady 500 opa-
kování (anglicky reps). Příchozí tak 
čekal například skok přes švihadlo, 
veslařský trenažér, cvičení s činkou, 
dřepy s medicinbalem, sklapovačky 
či kliky. Akce probíhala celý den a do 
haly průběžně přicházely celé skupi-
ny nadšenců. Party ze sportovních 
klubů, účastnice fitness lekcí, školy. 
A kdo si myslí, že sérii poměrně ná-
ročných cviků zvládla jen omladina, 
spadla by mu brada. Do akce se totiž 
zapojili i důchodci, přičemž nejstar-
ší cvičence bylo devadesát.

Každý ročník 500 reps cílí svou 
pomocí na jinou oblast. Tentokrát 
šlo o cvičení postižených, které je 
zatím velmi opomíjené. V kraji se 
mu věnuje pouze šest trenérů. Díky 

výtěžku chtějí organizátoři zajistit 
speciální akreditovaný kurz dalším 
zájemcům, kteří by se následně na 
cvičení s hendikepovanými speciali-
zovali. (red)

Tóny varhan linoucí se katolickým chrámem nepřekvapí. Ovšem 15. ledna rozezněly 
prostory novobohumínského kostela také smyčcové nástroje, kytary, trumpety i sa-
xofony. a samozřejmě sborový zpěv. Základní umělecká škola pořádala svůj první 
novoroční koncert.

„V minulosti jsme pravidelně pořádali adventní 
koncerty, ale předvánočních akcí bývá poslední 
dobou tolik, že jsou posluchači zahlcení. Proto 
jsme termín posunuli a vůbec poprvé udělali kon-

cert novoroční,“ ozřejmila ředitelka ZUŠ Barbora 
Kachlová. Pozvání ke společnému muzicírování 
přijali krom žáků a učitelů ZUŠ také přátelé 
a hosté. Představili se mimo jiné hudebníci ost-

ravské filharmonie, dechový soubor z Vítkovic 
utvořil společné těleso s tím bohumínským a po-
dobně se prezentovali pěvci, sbor z Návsí a míst-
ní zušky. Zazněly folklórní vinše a koledy z Laš-
ska, slavnostní skladby a vůbec to nejlepší, co lze 
k zahájení nového roku servírovat.

Kostel praskal ve všech a jeho akustika dala 
skladbám neopakovatelnou hutnost a barvu. „Vy-
stoupení v kostele jsou jedinečná. Sice bylo chlad-
no, hudebníci měli zkřehlé prsty a naladit nástroje 
v zimě je kumšt, ale za ten zážitek to stojí,“ vyzna-
la se Kachlová po téměř dvouhodinovém kon-
certu.

Akce měla vhledem k aktuálním událostem 
také formu benefice. Organizátoři se rozhodli 
uspořádat sbírku pro požáry sužovanou Austrá-
lii a připojit se k projektu »Pomáháme jim přežít« 
na obnovu australské přírody. Návštěvníci při-
spěli do kasičky zhruba sedmi tisíci a sbírka dále 
probíhá. Škola nakonec její výtěžek pošle na kon-
to, které zastřešuje ZOO Praha. (tch)

   ž i VO T  V E  M Ě s T Ě

Dobrá fyzická kondice i dobré srdce

V kostele servírovali hudební lahůdky
Účastníci akce ve sportovní hale prokázali nejen dobrou fyzičku, ale také dobré srdce.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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V březnu oslaví Plavecký klub Bohumín patnácté výročí a na 
prahu oslav se ještě ohlédl za mimořádně úspěšnou loňskou 
sezonou. V roce 2019 klub zajišťoval pravidelné plavání pro více 
než 250 dětí. a to ještě mnohé absolvovaly i čtyři turnusy pří-
městských plaveckých táborů, na které díky Mas Bohumínsko 
přispívá Evropská unie. 

Především se klub může pochlu-
bit úspěchy na poli sportovním. 
Loni získali mladí plavci čtyři zlaté, 
dvě stříbrné a dvě bronzové medai-
le na největší mládežnické akci, Let-
ní olympiádě dětí a mládeže. Tři 
zlaté a dvě stříbrné vybojoval Sa-
muel Hübscher, jednu zlatou a dvě 
bronzové přidala Andrea Czerná. 
Ve výpravě se neztratila ani Anna 
Kohanová, která se probila mezi 
osmičku nejlepších. 

Zmíněná trojice, doplněná o Mi-
chala Matouška, se zaskvěla také na 
obou mistrovstvích republiky. 
V Novém Jičíně a Prostějově získala 
pro Bohumín neuvěřitelných dvacet 
medailí. Dvanáct z nich si vyplava-
la Andrea Czerná, aktuálně dvojná-
sobná mistryně republiky. Šestkrát 
se z medaile radoval Samuel Hüb-
scher, přičemž pětkrát slavil titul. 
Samuel v létě přestoupil do Klubu 
plaveckých sportů Ostrava, v jehož 

barvách v zimě obhájil všech pět 
zlatých medailí. Ty nadto vyšperko-
val českým rekordem na trati 400 
metrů polohově. Zbývající dvě me-
daile na šampionátu měly stříbrný 
nádech a získala je společným úsi-
lím celá zmiňovaná čtveřice v obou 
smíšených štafetách. Na žákovský 
šampionát se kvalifikovala rovněž 
o dva roky starší Klára Nováková, 
která dokázala osmými místy opa-
kovaně proniknout mezi deset nej-
lepších plavkyň v republice.

Do nejlepší desítky se podívala 
na vrcholných závodech i čtveřice 
mladších žáků: Julie Kalvarová, Da-
vid Pálka, Klára Macurová a Vojta 
Aradský. Ti se s ohledem na věk 
zatím utkávali pouze s moravskou 

konkurencí doplněnou o část plav-
ců z východu Čech na republiko-
vých pohárech. Spolu s nimi na 
pohárech plavaly Eliška Figurová 
a Adéla Slaninová.

Všichni si na krajských přebo-
rech sáhli na medaili, případně 
skončili těsně pod stupni vítězů. 
Devítiletí žádné celorepublikové 
akce nemají, proto se sluší připome-
nout jejich výkony z krajských pře-
borů. Na nich trojice nejtalentova-
nějších nadějí Klárka Kaletová, 
Matyáš Menšík a Julie Trachová 
vystoupala na stupně vítězů. Julie se 
dokonce může pyšnit pěti tituly 
krajské přebornice.

 adrian KUDEr,
 prezident PK Bohumín

Nemalé peníze mohou ušetřit rodiče, kteří přihlásí své dítě na 
dotovaný příměstský tábor v Bohumíně nebo Petrovicích u Kar-
viné. Na tábory, které nabízejí sportovní či kulturní vyžití, po-
mohla sehnat evropské peníze Místní akční skupina (Mas) Bo-
humínsko. rodiče za týdenní program zaplatí od sedmi stovek 
do tisícovky, přihlašování už probíhá. 

„Díky projektům z Operačního 
programu zaměstnanost pomůžeme 
pracujícím rodičům, kteří se o prázd-
ninách dětem věnovat nemohou 
a tábory za plnou cenu jsou nad je-
jich možnosti. Podařilo se nám na 
několik let zajistit řadu turnusů za 
příznivou cenu,“ sdělil předseda 
MAS Bohumínsko Lumír Macura. 
Děti od šesti let mohou rodiče při-
hlásit v Bohumíně na vodácký, pla-
vecký či knihovnický tábor. V Pet-

rovicích u  Karviné se chystá 
sportovní turnus nebo tradiční 
»Prázdniny u Rotiglů«.

Jedním z příjemců dotace je 
i městská agentura K3 Bohumín. Ta 
pořádá první příměstský tábor už 
v únoru a další tři v létě. „Jeden letní 
už je obsazený, ale v dalších dvou 
ještě máme volnou kapacitu. Volný 
je také jarní. Cena za jeden turnus je 
sedm set korun. Děti se budou bavit 
u deskových her, vědomostních sou-

těží, kreativních činností, počítáme 
i s venkovními aktivitami,“ infor-
moval ředitel K3 Karel Balcar s tím, 
že v ceně tábora je pitný režim, dvě 
svačiny a oběd.

S přihlašováním by rodiče nemě-
li otálet, kapacity jsou omezené 
a před prázdninami už nemusí mít 
s umístěním dětí štěstí. Využít mo-
hou e-mailový kontakt primestsky-
tabor@k3bohumin.cz.

 Jana KONČÍTKOVá

skřečoňští hasiči loni oslavili 90 let existence a na sklonku roku si nadělili i praktický 
dárek. Vybavili novým nábytkem společenskou místnost ve zbrojnici. V té mají nově 
k dispozici také projektor s příslušenstvím a plátno. inovace hasiči pořídili díky dota-
ci Moravskoslezského kraje. 

Sál nad zbrojnicí už omlazení nutně potřebo-
val. „Stoly se pomalu rozpadaly a židle byly každá 
jiná. Taková desítky let stará směska, mnohé zřej-
mě pamatovaly založení našeho sboru,“ popsala 

Lenka Ševčíková ze skřečoňského SDH. Obsta-
rožní nábytek už je ale minulostí. Díky Dotační-
mu programu na podporu sborů dobrovolných 
hasičů Moravskoslezského kraje mají ve Skřečo-

ni nový. Stoly, židle a promítací technika přišly 
na 79 tisíc, přičemž 90 procent pokryl právě kraj-
ský příspěvek. Do modernizace společenské 
místnosti se hasiči pustili v listopadu a prosinci. 
Před instalací nábytku ještě klubovnu vlastními 
silami a prostředky vymalovali.

Upravená místnost slouží především mladým 
hasičům. „V zimě se tady scházejí a připravují se 
na soutěže v požárním sportu. K tomu využijeme 
i nový projektor, který jsme dosud neměli. Může-
me dětem pouštět instruktážní videa nebo porov-
návat, jak disciplíny zvládají jiné oddíly,“ uvedla 
Ševčíková, která omladinu trénuje. V klubovně 
se také poslední tři roky konají zkoušky odbor-
nosti mladých hasičů z celého bohumínského 
okrsku a využití samozřejmě najde i při spole-
čenských akcích nebo jednáních. Tradiční miku-
lášskou besídku ještě Skřečoňští kvůli úpravám 
místnosti nestihli, poprvé tak inovace ocení kon-
cem ledna účastníci hasičské valné hromady. 
 (tch)

Ohlédnutí se za úspěšným rokem plavání

Příměstské tábory za příznivé ceny

Nově vybavili hasičskou klubovnu 

Foto: sDH skřečoň

Dotované příměstské tábory

Jarní 

K3 Bohumín – Strašidelný tábor (Nový Bohumín)

Letní

Spolek Posejdon – Vodácký tábor (Starý Bohumín)

K3 Bohumín - Prázdniny v knihovně (Nový Bohumín)

Plavecký klub Bohumín - Plavecký tábor (Nový Bohumín)

ZŠ Petrovice - Sportovní tábor (Petrovice u K.)

ICM Petrovice - Prázdniny u Rotiglů (Petrovice u K.)
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Společnost Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. 
patří mezi 5 největších tuzemských železničních 
nákladních dopravců. Je součástí nákladní divize 
Rakouských spolkových drah (ÖBB). 

Hledáme zájemce o vozmistrovský kurz! 

 Jste držitelem ŘP skupiny B (aktivní řidič)? 
 Máte zkušenosti z práce v technickém oboru, 

případně železničním provozu? 
 Chcete se dále vzdělávat a zajímáte se o práci 

v železniční nákladní dopravě v lokalitě Bohumín-
Vrbice? 

 Chcete pracovat ve stabilní společnosti se silným 
nadnárodním zázemím? 

Pro více informací kontaktujte Bc. Václava Rouču: 
e-mail vaclav.rouca@railcargo.com 
tel. č. +420 601 169 324 

 

 

Od 3. do 6. ledna probíhal ve slovenském Prešově mezinárodní 
házenkářský turnaj mládeže Hummel 4 sport Cup. Na palubovky 
nastoupilo 78 evropských týmů. Bohumínské barvy a také ty 
republikové hájil jediný český zástupce na turnaji, oddíl 1. sC 
Bohumín '98.

Klub měl v soutěži tři želízka, 
družstva mladších a straších žaček 
a mladších dorostenek. „Děvčata 
bojovala tři dny s velkým zápalem. 
Zatímco žačky získávaly na meziná-
rodní scéně zkušenosti, dorostenky 
posunuly laťku bohumínské házené 
mezi evropskou elitu,“ popsal trenér 
a předseda oddílu Jaroslav Kalous.

Po krásné třetí příčce, kterou bo-
humínské dorostenky obsadily před 

rokem, se letos dostaly až do finále. 
V něm po veliké bitvě podlehly do-
mácímu týmu z Prešova. „Stříbrné 
medaile jsou výsledkem práce všech 
hráček i trenérů a důkazem, že há-
zenou v Bohumíně děláme dobře,“ 
dodal Kalous. Třešničkou úspěchu 
Bohumína bylo vyhlášení nejlepší 
brankářky turnaje, kterou se stala 
Hanka Blokschová.

 (red)
Po zeleném pažitu se za merunou většinou prohánějí muži, ov-
šem 11. ledna patřila hřiště v bohumínské sportovní hale juni-
orkám a ženám. Konal se zde třetí ročník mezinárodního fotba-
lového turnaje Bohumín Women's Cup.

Ve sportovní hale se představilo 
osm ligových družstev, čtyři z Čes-
ka, po dvou ze Slovenska a Polska. 
Po bojích ve skupinách následovala 
utkání o jednotlivá umístění a sa-
mozřejmě o nejcennější trofeje. 

Zápas o třetí místo mezi SK Bru-
šperk a slovenským TJ Kovo Beluša 
skončil bezbrankovou remízou 
a rozhodovat musel penaltový roz-
střel. V něm byly úspěšnější ženy 
z  Frýdecko-Místecka a  získaly 
bronz. Ve finále si to pak rozdaly 

dva ostravské oddíly, FC Baník a FC 
Vítkovice. Jediný vstřelený gól stačil 
ženské formaci Baníku k celkovému 
vítězství, děvčata z Vítkovic brala 
stříbro.

Hráčkám, které se účastnily finá-
le, patřily také individuální ceny. 
Nejlepší hráčkou turnaje byla vy-
hlášena Karin Bočková (Baník), 
nejlepší střelkyní Kateřina Burová 
a brankářkou Sabina Havrlantová 
(obě Vítkovice). (red)

stříbro z evropského 
mítinku

Fotbalový pažit patřil 
ženám

Foto: 1. sC Bohumín '98
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VZPOMÍNKY

Těžko jsme se s tebou loučili, ale krásné vzpomínky v srdci zůstávají.

18. ledna jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí 

paní Marie PLACZKOVÉ.



S úctou a láskou vzpomínají manžel Werner, 

syn Roman a dcera Hanka s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě máme a navždy budeme mít.

28. ledna si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí 
našeho drahého tatínka, dědečka a tchána, 

pana Ivo PECHÁČKA z Vrbice.

Zároveň 11. února vzpomeneme jeho nedožité 
77. narozeniny.


S láskou vzpomínají synové Antonín, 

Stanislav a Ivo s rodinami.

Očím odejdeš, v srdci zůstaneš.

24. ledna si připomínáme nedožité 

72. narozeniny mého manžela 

Ing. Vlastimila SEDLÁČKA.


S úctou a láskou vzpomíná manželka s rodinou.

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

21. ledna uplynulo 10 let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Radomír GROBELNÝ.


Stále vzpomíná celá rodina.

29. ledna uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil 

pan Antonín KAŇKA ze Záblatí. 


Za tichou vzpomínku děkuje manželka Anna, 

dcery Jana a Martina s rodinami, 
sestry a bratr.

Tak, jak ti z očí zářila láska a dobrota,
 tak nám budeš chybět do konce života. 

21. ledna si připomeneme 1. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, 

pan Václav JENÍČEK.
 

S úctou a láskou vzpomínají dcery Kateřina, 
Marie a syn Václav s rodinami. 

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

27. ledna si připomeneme nedožité 72. narozeniny 

paní Věry VRUBLOVÉ.
Zároveň 23. dubna vzpomeneme 

2. smutné výročí jejího úmrtí. 


S úctou a láskou vzpomíná syn Martin s rodinou, 

švagrová s rodinou, přátelé a známí.

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

27. ledna si připomínáme 4. smutné výročí 
od chvíle, kdy nás opustil 

pan Rostislav SEBERA.

 
S láskou vzpomínají rodiče, syn Marek a dcera 
Romana s rodinami, sestra Jana a bratr Libor 

s rodinami, Vlasta a Dalibor s manželkou.

30. ledna vzpomeneme nedožitých 70 let 

paní Antonie TOMICOVÉ.



Vzpomeňte, kdo jste Toničku znali a měli rádi.

Vzpomínají manžel Ivo, dcera Evička 

a vnučka Eliška.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

1. února uplyne 40 let od chvíle, kdy nás opustil 

pan Leo WĄTROBA z Pudlova.


Věnujte mu, prosím, s námi tichou vzpomínku.

Dcera Magdaléna s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky v našich srdcích zůstanou.

14. ledna jsme vzpomněli nedožitých 81 let 
mého manžela, našeho tatínka, tchána, 

dědečka a pradědečka, 
pana Jana KLEPACZE.


1. února uplyne smutných 13 let, kdy nás opustil.

S láskou a  úctou vzpomíná manželka 
a synové s rodinami

Odešel náhle, nikdo to nečekal. Osud sám chtěl, proč jen to uspěchal? Zapalme 
svíce, kdož jsme ho milovali, na krásné chvíle, jež jsme s ním prožívali.

17. ledna jsme si připomněli 2. výročí úmrtí 
pana Petra ŠONA.


Vzpomínají maminka, Mirka s rodinou, 

Martina s rodinou a kamarádi.
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Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc než ostatní, o to těžší je naučit se 
bez nich žít. Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám tolik 

pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.

4. února vzpomeneme 15. výročí úmrtí 
našeho tatíčka 

Dušana HRNČÍŘE.


S láskou v srdci vzpomínají dcery Svatava 
a Ladislava s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

30. ledna oslaví jubilejních 60 let společného života 

manželé Blažena a Miroslav ULMANNOVI.

Ještě mnoho šťastných let v pohodě a porozumění 

přejí synové Petr a Martin s rodinami.

31. ledna uplyne 50 let, kdy si řekli své »ano« 

manželé Marie a Milan LIPKOVI.

Chtěli bychom jim popřát pevné zdraví, štěstí 
a spoustu hezkých chvil.

Ze srdce přejí syn Robert s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

své »ano« si řekli
Kamil Stoklasa z Bohumína a Karin Návratová z Bohuslavic  
František Matějů a Šárka Škodová, oba z Bohumína (mat)

21. ledna oslavila své krásné životní 
jubileum 85 let 

paní Miluška HOLESZOVÁ z Bohumína

Přejeme jí z celého srdce hodně zdraví, 
životního elánu, stálého optimismu, pohody 

a spoustu společných a radostných chvil 
v kruhu rodiny.

Za celou rodinu syn Miroslav.

25. ledna oslaví své životní 
jubileum 60 let 

paní Zdenka OKAPOVÁ.
Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, 

kupu štěstí, spoustu lásky a spokojenosti.
Manžel Karel, syn Karel, dcera Jana 

s manželem Robertem a vnuci Prokop 
a Mikuláš.

29. ledna oslaví své životní jubileum 80 let 
naše maminka, babička a prababička, 

paní Hildegarda DOMBROVSKÁ, 
roz. KOLEBAČOVÁ.

Do dalších let vše nejlepší, hlavně zdraví 
a štěstí přejí syn Jaromír, dcery Dagmar 

a Pavla s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

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

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

www.jaropojisteni.cz

Spočítej

Zadejte SPZ a zjistíte,
kolik ušetříte!

5T1 0680
Bohumín, nám. T. G. Masaryka 944, mob. 602 607 454

POVINNÉ RUČENÍ
od 1.054 Kč ročně

REALITY
 ● Hledám ke koupi byt v Boh, Orl, 

Ka a okolí, bez RK. Tel.: 736 228 883.

 ● Koupíme byt nebo dům, možno 
i s dluhem. Děkujeme. Realitní kance-
lář Nova. Tel.: 608 370 379.
PRÁCE A BRIGÁDY

 ● Přivýdělek: www.prijemzdomu.cz.

INZERCE
Děkuji rodině, přátelům a známým za květino-
vé dary a účast na posledním rozloučení s paní 
Jiřinou Volnou. syn Jiří VOLNÝ

Poděkování
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střední škola Bohumín se jako většina škol v České republice zapojila do projektu Šab-
lony pro sŠ a VOŠ i - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity 
pro studenty střední školy Bohumín.

Se Šablonami I začala naše škola v únoru 2018 
a po dvouletém období dospěla ke zdárnému 
konci. Naši žáci mohli po celou dobu projektu 
využívat možnosti doučování z českého i anglic-

kého jazyka nebo matematiky. To přispělo nejen 
ke zlepšení studijních výsledků některých žáků, 
ale také se zvýšila úspěšnost u maturitních zkou-
šek. Byla zřízena funkce kariérové poradkyně, 

která prostřednictvím FB stránek informovala 
žáky o různých brigádách, nabídkách práce, radila 
jim s uplatněním po ukončení studia, organizo-
vala pro ně přednášky nebo se s nimi účastnila 
dnů otevřených dveří na vysokých školách v regi-
onu. Rok s námi strávila speciální pedagožka, 
která se starala hlavně o úspěšné vzdělávání žáků 
s různými poruchami učení či řeči. Na své si přišli 
i někteří naši učitelé, kteří si mohli doplnit na ško-
lení informace o inkluzi či budování dobré atmo-
sféry ve třídě. 

Projekt se v naší škole tak osvědčil, že jsme se 
rozhodli v něm od února 2020 další dva roky po-
kračovat, a to s názvem Bumerang. Nadále bude 
probíhat doučování pro žáky, vzdělávání učitelů 
a také nám zůstává naše kariérová poradkyně. 
Nově se mohou naši žáci těšit na čtenářský klub, 
klub konverzace v cizím jazyce, projektové dny, 
komunitně-osvětová setkání či na tandemovou 
výuku. Pro učitele jsou připraveny stáže u zaměst-
navatelů pro zvýšení jejich profesní kvalifikace 
nebo sdílení zkušeností s kolegy z jiných škol. 
Věříme, že i tentokrát bude projekt úspěšný jako 
jeho předchůdce.

 Jana LiCHá,
 koordinátor a metodik projektu

Kryštof sasoň je teprve žákem kvarty (9. třída ZŠ) Gymnázia Fran-
tiška živného v Bohumíně, ale jeho zájem o informatiku a robo-
tiku je nevídaný. Nejen že si své školní povinnosti ve všech před-
mětech plní na výbornou, je aktivní, zvídavý, ale najde si čas také 
na své záliby. Jednou z nich je právě informatika, programování 
a robotika. 

Na gymnáziu Kryštof navštěvuje 
robotický kroužek, kde pod vede-
ním Jana Josieka společně s dalšími 
žáky sestavují a programují modely 
robotů. Jeho zájem o informatiku je 
ale širší, proto se zapojil do kore-
spondenčního semináře Olinx, kte-
rý pořádá Katedra informatiky Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Tato 
korespondenční soutěž je určena 
primárně starším studentům, stře-
doškolákům, ale spodní věkovou 
hranici nemá. 

Kryštof do toho šel s nadšením 
a odhodláním. Z nabídky odbor-
ných seminářů zimního semestru si 

vybral téma »Počítačové sítě a inter-
net«. Od září do prosince postupně 
řešil a v zadaných termínech ode-
vzdával jednotlivé úlohy čtyř dílčích 
částí této korespondenční logické 
soutěže a sbíral důležité body. Po 
jejich sečtení a závěrečném vyhod-
nocení bylo jasno. Kryštof Sasoň 
získal 86 bodů ze 100 možných 
a coby jeden z nejmladších účastní-
ků soutěže zvítězil.

Kryštofovi přeji mnoho dalších 
studijních úspěchů a věřím, že 
v oboru informatiky to nebyla po-
slední soutěž, ve které zabodoval.

 Magda KONETZNá

Kroužky domu dětí a mládeže standardně běží už od září, ale 
zájemci se mohou přihlásit i nyní. Některé kroužky totiž nabízí 
poslední volná místa a některé v lednu teprve začínají.

„V mnoha kroužcích lze začít 
i v průběhu roku, a proto i nyní 
spouštíme nábor, jelikož si děti mo-
hou najít volnočasový program na 
dalších pět až šest měsíců. Proč toho 
nevyužít a nezkusit něco nového,“ 
sděluje optimisticky ředitel DDM 
Ondřej Veselý.

Volná místa stále nabízí florbal, 
elektrotechnika (od 10 let), taneční 
soubor Kates (od 10 let), fotbalová 
abeceda (od 5 let), vaření, šikovná 
ručka a  keramika. V lednu a úno-

ru startují také zcela nové kroužky, 
a to sportovní hry s atletikou, digi-
tální video, sporťáček. Na přelomu 
března a dubna se pak rozběhne 
ještě tenis pro děti ve dvou věko-
vých kategoriích.

Přihlášky mohou rodiče dětí po-
dat také na některý z letních pří-
městských a pobytových táborů. 
Tři už jsou sice obsazené, ale v dal-
ších turnusech se ještě volná místa 
najdou.  (red)

Dva roky s projektem »Šablony i«

Talent ve světě informatiky Volná místa a nové kroužky DDM

Foto: sŠ Bohumín

Foto: Jan Josiek

Církev adventistů sedmého dne 
organizuje besedy se zajímavými 
hosty.  Konat se budou vždy v so-
botu od 15 hodin v modlitebně 
v Mírové ulici (u bývalého židov-
ského hřbitova).  Odpolední se-
tkání moderuje Jiří Loder.
15.2. GENY I. – JAK NA NĚ 
VYZRÁT?
Pavel Kostečka: Zdraví a dlouho-
věkost v našich rukou. 
22.2. FINANCE A DLUHY 
POD KONTROLOU
Miroslav Kučera: Jak se dostat 
z dluhů a znovu do nich nespad-
nout.
29.2. ADRA – FENOMÉN 
DOBROVOLNICTVÍ

Hana Čadová: Jak být člověku 
člověkem.
7.3. LÁSKA V AKCI
Daniel Kašlík: Odpoledne s hud-
bou a slovem.
14.3. GENY II. 
AKÁ MATKA, TAKÁ KATKA
Pavel Kostečka: Můžeme být jiní 
než naši rodiče?
21.3. STRAVA JAKO LÉK
Marta Kralovičová: Léčba a pre-
vence civilizačních onemocnění 
jídlem.
28.3. ÚSPĚŠNÉ VZTAHY
Marta Kralovičová: Nejnovější 
poznatky pro budování naplňují-
cích vztahů.

Besedy v modlitebně
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KaM V BOHUMÍNĚ?

KINO

24.1. v 19 hodin PŘES PRSTY. Čes-
ko (Komedie), 2019, od 12 let, 
101 minut, 120 Kč.

25.1. a 26.1. v 19 hodin PŘÍLIŠ 
OSOBNÍ ZNÁMOST. Česko (Ko-
medie/Romantický), 2020, pří-
stupný, 107 minut, 130 Kč.

30.1. a 31.1. v 19 hodin ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK. Česko (Pokus o ko-
medii), 2019, od 12 let, 90 minut, 
130 Kč.

31.1. v 16 hodin DOLITTLE. USA 
(Fantasy), dabing, přístupný, 106 
minut, 130 Kč.

1.2. v 19 hodin PŘÍLIŠ OSOBNÍ 
ZNÁMOST. Česko (Komedie/Ro-
mantický), 2020, přístupný, 107 
minut, 120 Kč.

5.2. v 9 hodin ROMÁN PRO PO-
KROČILÉ. Česko (Komedie), 2019, 
95 minut, 50 Kč (FK pro seniory).

5.2. v 19 hodin BÍDNÍCI. Francie 
(Sociální drama), 2019, titulky, od 
12 let, 102 minut, 110 Kč.

6.2. a 7.2. v 19 hodin BIRDS OF 
PREY: PODIVUHODNÁ PROMĚNA 
HARLEY QUINN. USA (Komiks/
Akční), 2020, od 15 let, 140 Kč. 
6.2. s titulky, 7.2. s dabingem.

8.2., 9.2. a 10.2. v 19 hodin MO-
DELÁŘ. Česko (Thriller), 2020, od 
12 let, 130 Kč.

DIVADLO

29.1. v 18 hodin POSTEL – HOS-
PODA – KOSTEL. Talkshow s au-
togramiádou Zbigniewa Czend-
lika. Kinosál, 130 Kč.

PRO DĚTI
26.1. v 10 hodin VELKÉ PŘÁNÍ. 
Mexický animovaný film, 2019, 
dabing, 90 minut, 110 Kč.

31.1. v 10 hodin ZAKLETÉ PÍRKO. 
Česká pohádka, 2020, 94 minut, 
130 Kč, děti 110 Kč.

1.2. v 10 hodin TLAPKOVÁ PAT-
ROLA: VŽDY VE STŘEHU- Kanad-
ský animovaný film, 2019, da-
bing, 70 minut, 120 Kč.

1.2. a 7.2. v 16 hodin LEDOVÉ 
KRÁLOVSTVÍ 2. Animovaný film 
USA, 2019, dabing, 103 minut, 
100 Kč.

2.2. v 10 hodin ZVÍŘÁTKA A LOU-
PEŽNÍCI. Divadelní muzikálová 
pohádka, hraje divadlo Kapsa. 
Kinosál, 80 Kč.

9.2. v 10 hodin ŠTÍSTKO A POU-
PĚNKA - AŤ ŽIJÍ POHÁDKY. Po-
hádkové představení s písnička-
mi, focení a  autogramiáda. 
Kinosál, 195 Kč - v síti Ticketpor-
tal. 

 

HUDBA
2.2. v 16 hodin ŠLÁGR PARTA. 
Koncert party ze Šlágru TV, vy-
stoupí Karel Peterka a spol. Ki-
nosál, 240 Kč

11.2. v 19 hodin BLUE CIMBAL. 
Zpěvák Roman Veverka hraje na 
elektrocimbál slavné pop-rocko-
vé hity. Kinosál, 120 Kč

KNIHOVNA

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

24.1. ve 13-17 hodin ZIMNÍ TVO-
ŘENÍ. Výtvarná dílna: Sněhulák 
z ruliček. Dětské odd. N. Bohu-
mín.

3.2. až 7.2. (mimo středu) ve 13-
17 hodin PRŤOLATA ČTOU A VY-
RÁBÍ. Výtvarná dílna pro před-
školáky a  malé školáky.  N. 
Bohumín..

TEEN ZÓNA 

4.2. a 11.2. ve 14-16 hodin PRO-
GRAMOVÁNÍ OZOBOTŮ. Progra-
mování malých robotů a vytváře-
ní drah, po kterých se pohybují.

6.2. ve 13-16 hodin VIRTUÁLNÍ 
REALITA. Virtuální realita při hraní 
her na PS4, teen zóna N. Bohu-
mín.

BESEDY

30.1. v 17 hodin ZDRAVÁ VÝŽIVA 
- CO JE A CO NENÍ. Jana Wilczko-
vá poradí, jak začít se zdravou 

stravou. Přednášková místnost 
knihovny, 50 Kč.

KURZY
v teen zóně

25.1. v  8.30 hodin PAPÍROVÁ 
KRAJKA.

3.2. v 9.30 hodin TABLET

10.2. v 9. 30 hodin CHYTRÉ TELE-
FONY

VÝSTAVY

Do 31.1. JSEM ZVÍŘE. Výstava děl 
uměleckého spolku Bart. Schodi-
ště knihovny.

Do 31.1. ARKTIDA. Výstava foto-
grafií cestovatele Petra Kahánka 
z Čeladné. Foyer kina.

Každou sobotu ve 14-17 hodin 
VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj 
a výzbroj od ČSLA po AČR, ko-
mentované prohlídky. Uniformy, 
zbraně, technika. Dům služeb na 
nám. Budoucnosti.

MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minulosti 
města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20 
hodin, SO a NE v 10-20 hodin. Sta-
rý Bohumín, Pod Zeleným du-
bem.

MARYŠKA 

nám. TGM 939, www.maryska.cz,  
info@maryska.cz,  

telefon: 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 
hodin.

1.2. v 15 hodin PETR ŠABLATURA: 
555. Vernisáž vzpomínkové výsta-
vy k 5. výročí úmrtí malíře, řezbáře 
a výtvarníka Petra Šablatury. Vý-
stava potrvá do 28. února.

Každou středu v 15 hodin KROJE 
V MARYŠCE. Vlastivědně-etno-
grafický klub, který se věnuje 
tradici bohumínského kroje.

OSTATNÍ AKCE
24.1. v 19 hodin MAŠKARNÍ PLES. 
Ples pro dospělé na téma „profe-
se“, hraje kapela Super Fox, mo-
deruje Jarda Kalous. Sokolovna 
Záblatí, 280 Kč.

30.1. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. Tan-
čírna, k poslechu i k tanci hraje 
kapela Štístko. Kavárna na nám. 
TGM, 60 Kč.

SPORT
HOKEJ

Krajská liga mužů

8.2. v 17.30 hodin HC BOSPOR – 
HC ROŽNOV P. RADHOŠTĚM.

CVIČENÍ
Každé pondělí a středu v 19 ho-
din JÓGA. Velká tělocvična Bene-
šovy školy, lektorka Míša Lalíková 
731 905 040. 

BOSPORKA
Nerudova 1037

bosporka@bospor.info, 
tel.: 730 521 457, 9-21 hodin

Cvičení
Katka (K) 733 775 824, Michal (M) 
603 308 560, Iveta (I) 608 333 
771, Naďa (N) 775 665 169.
Pondělí
15.00  záda + core trénink (M) 
16.00 a 17.00 kruhový trénink (K)  
18.00 hubneme společně (N)
Úterý
17.00 kruhový trénink (K) 
18.00  kruhový trénink pro muže 
(M) 

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 24.1. do 9.2. 

mezi přítelkyněmi: „Vyzkoušela jsem různé diety, ... (tajenka).” pomůcka: abaj, aret, ebeka, oki.
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3.2. v 17 hodin DÁMSKÁ PÁRTY. 
Večírek s drobným občerstvením, 
od 19 hodin český romantický film 
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST. Kinosál, 
120 Kč.

(Pokračování na  str. 16)
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Sladký lup
Odpoledne 4. ledna došlo ke krá-

deži zboží v supermarketu v ulici Čs. 
armády. Mladý lapka (19) zde ukra-

dl dvě krabice sladkostí a z prodejny 
utekl. Přivolaní strážníci nenechavce 
dopadli v ulici Osvoboditelů i se 
sladkou kořistí. Nepoškozené zboží 
se vrátilo do prodejny a mladíka 
čeká postih za přestupek.

KRIMI

Babočka admirál      
(Vanessa atalanta)
Babočka admirál žije v Evropě, středomoří, středním výcho-
dě a v severní a střední americe. Někdy se objeví i na islandu. 
Do Česka migruje každým rokem z jižní Evropy, a proto je 
u nás všude rozšířeným a hojným druhem.

Dřívější výskyt admirála ve 
střední Evropě byl závislý na kaž-
doročním tahu ze Středomoří, kte-
rý probíhá od května do srpna. 
Vlivem oteplování klimatu u nás 
tito denní motýli začali v novém 
miléniu úspěšně zimovat a vznikla 
zde stálá populace, kterou navíc 
posilují pravidelné přílety z jihu. 
V současné době se objevují během 
teplého jara už v březnu (přezimu-
jící generace) a létající jedince po-
zorujeme až do listopadu. Živnou 
rostlinou housenek admirálů jsou 

kopřivy; motýli sají květní nektar, 
šťávu kvasícího ovoce nebo mízu 
dřevin. Text a foto: Jiří ŠUHaJ

Příroda Bohumínska – motýli (251)

Pod Zeleným dubem se 13. února od 14 hodin uskuteční šesté setká-
ní absolventů národní školy ve Starém Bohumíně (ročníky 1930-1955). 
Místenka s jídlem stojí 250 korun, předprodej v domě U Rytíře na ná-
městí Svobody vždy v úterý a pátek od 15 do 17 hodin. Rezervace e-mai-
lem krulz@seznam.cz, telefonicky 602 516 564.

setkání starobohumíňáků

Středa 
9.30 cvičení maminek (K)
17.00 tyče (K) 
17.30 step aerobic (I)
18.00 cvičení 50+ (K)
18.30 step aerobik pro začátečníky (I)
Čtvrtek 
17.00 hiit (K)
18.00 kruhový silový trénink (M) 
Pátek 
9.30 cvičení maminek (K)
16.00 kruhový trénink (K) 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 
tel.: 734 788 668, 6-22 hodin

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, Tel.: 596 092 300, 
777 707 786, www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6-7.45 a 12-21 hodin
pátek:  12-21 hodin

víkendy a svátky:  8-21 hodin
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic.

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

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, Tel.: 596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info

Každý víkend v 15 – 16.30 hodin VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ. Možnost zapůjčení bruslí za 50 
Kč.
Mimořádné bruslení 31.1. v 15 – 16.30 
hodin.
Do 1.3. každou neděli ve 13.30-14.30 ho-
din ŠKOLA BRUSLENÍ. 8 hodinových lekcí, 
700 Kč.

(Pokračování ze str. 15)
 KAM V BOHUMÍNĚ?

Soutěž pro dívky od 13 do 15 let 
vstupuje do dalšího ročníku. Dívku 
roku 2020 bude 8. února hledat také 
Bohumín, který je jedním z jedenác-
ti měst, v nichž proběhnou základní 
kola. Slečny se mohou do soutěže 
přihlásit prostřednictvím webu 
www.divkaroku.cz. Do bohumínské-
ho kola se mohou zapojit i děvčata 
z obcí a měst v okolí. Podoba základ-
ního kola se bude odvíjet podle po-
čtu účastnic. V úvahu přichází uza-
vřený casting nebo veřejný program 
s diváckou kulisou. (red)

Dívka roku

Hrající si děti vystřídal rušný 
automobilový provoz. Jinak se ale 
pohled na dnešní křižovatku Stu-
dentské a  Masarykovy ulice 
a zdejší soubor domů na sním-
cích, které dělí více než jedno sto-
letí, nijak dramaticky neliší. Jde 
o jedno z mála míst v centru roz-
víjejícího se Bohumína, kde by se 
i poutník z dávných časů dokázal 
zorientovat. Jistě, hliněnou praš-
nou silnici nahradila asfaltka, 
trávník dlažba. Také některé 
z domů prošly úpravami a ztratily 
dekorativní prvky na fasádách 
a štítech, přičemž nejvíce je to pa-
trné na dvojici vzdálenějších ob-
jektů ve Studentské ulici, původně 
Kronprinz Rudolfstrasse. 

Obytné domy na křižovatce vy-

rostly v letech 1901 až 1910. Nej-
starším a nejokázalejším je červe-
ný rohový cihlák se dvěma štíty 
(dnes už bohužel bez věžiček). 
Zajímavost se k němu váže také 
v souvislosti s označením. Původ-
ně se honosil číslem popisným 
300, které mu vydrželo desítky let. 
Až do výstavby nové ředitelské 
budovy ŽDB v Bezručově ulici. 
Slušelo se, aby centrála největšího 
bohumínského podniku měla od-
povídající, snadno zapamatovatel-
nou adresu. Volba padla na číslo 
300. A protože v jedné městské 
části nemohou existovat objekty se 
stejnými čísly popisnými, dům na-
proti kinu o své kulaté přišel. Do-
stal náhradní, vzhledem ke stáří 
domu trochu matoucí čp. 1233.

Bohumín na dobových  
fotografiích (59)

Programy také na  
www.bohumin.cz  

a www.k3bohumin.cz

U příležitosti 100. výročí TJ Sokol 
Bohumín proběhne v  sobotu  

8. února od 19 hodin Sokolský ples. Pod Zeleným dubem bude hrát 
kapela Stenly Band, vystoupí taneční skupina Joy z DDM Orlová. 
Chybět nebudou soutěže, vystoupení a bohatá tombola. Vstupné 
včetně večeře a lístku do tomboly stojí 500 korun. Předprodej vstu-
penek na Kuželně, tel. 737 712 039.

sokolský ples


