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Stačí cinknout, knihovna zbytek zařídí
Když nemohou lidé do knihovny, přijede knihovna za nimi. Bohumínská bibliotéka 
rozjela unikátní službu, rozváží publikace svým registrovaným čtenářům domů. 
Výběr knížek probíhá telefonicky, předání z hygienických důvodů bez osobního 
setkání a s vracením si zájemci starost dělat nemusí. Publikace odevzdají, až se 
bibliotéky zase standardně otevřou.
»Knihovnická první pomoc« funguje od 2. lis-
topadu do odvolání. Registrovaní čtenáři mo-
hou každý všední den od 8 do 12 a od 13 do 17 

hodin (ve středu jen dopoledne) zavolat na 
číslo 731 130 718. „S knihovnicí si během tele-
fonátu vyberou knížky nebo jim pracovnice do-

poručí nějakou vhodnou podle vypůjček z dří-
vějška,“ popsal princip ředitel K3 Karel Balcar. 
Knihovnice zpětným voláním reagují také na 
nepřijaté hovory či samy iniciativně oslovují 
čtenáře, o kterých ví, že s bibliotékou žijí 
a knihy si často půjčují.
Po dohodnutí místa a času předaní vyráží 
knihovnický vůz ke klientům. Hygienicky zaba-
lené publikace pak pracovníci K3 předají tak,  

Obchvat Skřečoně: Hlas rozumu z regionu zvítězil
Obchvat Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic se nakonec připravovat bude. Mi-
nisterstvo dopravy přehodnotilo své rozhodnutí ohledně přeložky silnice I/67. A to 
poté, co se do boje za vznik obchvatu vložili nejen zástupci Bohumína, ale také 
Moravskoslezského kraje, Havířova i regionální poslanci.

„V září přišla Centrální komise Ministerstva do-
pravy s tím, že je obchvat Skřečoně a dalších obcí 
(I/67) neefektivní, a proto není třeba jej vůbec 
projektovat. Namísto toho se prý bude přes vzác-
nou přírodní oblast Heřmanických rybníků při-
pravovat nesmyslný obchvat, a to z Vrbice přes 
Rychvald až do Havířova (přeložka silnice I/68), 
který by měl podle místní znalosti ministerstva 
ulevit husté dopravě na Bohumínsku. Proti 
tomu jsme se ostře ohradili a premiéru Andreji 
Babišovi jsme poslali dopis, v němž jsme chybné 
rozhodnutí ministerstva kritizovali a žádali 
jsme, aby příprava obchvatu I/67 pokračovala,“ 
sdělil starosta Petr Vícha.
Boj za skřečoňský obchvat kromě Bohumína 
veřejně podpořilo i vedení Moravskoslezského 

kraje, Havířova a poslankyně Andrea Babišová 
z Bohumína. Díky tomu se před pár dny usku-
tečnila videokonference všech výše zmíněných 
regionálních politiků s ministrem dopravy 
Karlem Havlíčkem i zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD). „Při tomto on-line setkání se 
všichni účastníci z našeho regionu shodli na 
podpoře skřečoňského obchvatu I/67, na potřebě 
obchvatu Havířova a na tom, že alternativní 
cesta z Bohumína-Vrbice na Havířov přes 
Rychvald a chráněné území rybníků (I/68) není 
uskutečnitelná a nemůže nijak ohrožovat eko-
nomiku skřečoňského obchvatu. A co víc, tato 
alternativní komunikace se měla začít stavět až 
deset let po plánovaném dokončení I/67,“ dopl-
nil Vícha.  Po pádných argumentech všech 

stran ministr Karel Havlíček uznal, že rozhod-
nutí jeho centrální komise bylo chybné a že se 
bude pokračovat v projektových přípravách 
skřečoňského obchvatu. Na on-line schůzce se 
její účastníci dohodli na tom, že ŘSD pošle 
Ministerstvu dopravy žádost o přehodnocení 
rozhodnutí centrální komise. Obchvat I/67 
podpoří i Moravskoslezský kraj a oznámí mi-
nisterstvu záměr zrušit ve svých Zásadách 
územního rozvoje podporu přeložky silnice 
I/68 včetně jejího vypuštění ze svého podrob-
ného územního plánu.
„Všichni si uvědomujeme, že příprava projektové 
dokumentace, výkup pozemků i získání staveb-
ního povolení bude velmi dlouhý a náročný pro-
ces. Ale od Ministerstva dopravy dostane zele-
nou a bude pokračovat. A pak máme naději, že 
se za osm let začne stavět, jak se původně pláno-
valo. Jsem velmi rád, že bojovat za správnou věc 
má smysl,“ upřesnil starosta. 
Jeho slova potvrzuje i jeho radniční kolega, 
místostarosta Lumír Macura. „Velice oceňuji, že 
se významní regionální politici dokázali semk-
nout a sjednotit ve svých postojích vůči Minis-
terstvu dopravy a ŘSD. Je vidět, že když z regi-
onu zazní jednotný hlas, tak lze prosadit 
i projekty, které jsou z našeho pohledu a zdra-
vého rozumu jasnou prioritou. Paradoxně situ-
aci napomohla i doba covidová, protože svolat 
videokonferenci je mnohem jednodušší než 
osobní setkání všech významných aktérů na mi-
nisterstvu,“ uzavřel.  Lucie BALCAROVÁ

Nočnímu stání u Lidlu  
možná odzvoní   str 2

Dění v městských  
částech (2)   str 2 a 3

Pro slevu z nájmu nejdříve  
na ministerstvo   str 4

Po 33 letech se vrací  
učební obor železničář   str 4

(Pokračování na str. 2)

Skřečoní denně projede jedenáct tisíc vozů. Během 
listopadové opravy vozovky u kruhového objezdu se 
před semafory tvořily dlouhé kolony, zejména těž-
kých tranzitních kamionů.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Už bezmála padesát let jsou dříve samostatné obce součástí 
jednotného Bohumína, tvoří jeho městské části. A už čtvrtstoletí, 
od roku 1995, se v nich pravidelně na podzim setkává vedení 
města s občany. Kvůli naprosto mimořádné situaci roku 2020 se 
však tentokrát setkání uskutečnit nemohla. V městských částech 
to ale žije, Bohumín do nich pravidelně investuje a od loňských 
schůzek se toho událo mnoho. Vypovídá o tom i následující re-
kapitulace. V tomto čísle zavítáme do Starého Bohumína.

STARÝ BOHUMÍN
 Rekonstrukce bývalých DPS

Ve Slezské ulici probíhá kompletní 
přestavba dvou domů. Z prostorů, 
které dříve sloužily k zajištění pe-
čovatelské služby, nově vznikají 
různě veliké byty. Celkem jich 
bude jedenáct. Součástí rekon-
strukce je i úprava dvora. Vznikne 
zde osmnáct parkovacích míst, 
přístřešek pro kontejnery, dojde 
k terénním úpravám zelených 
ploch. Přestavba si vyžádá 30 mili-

onů a podle harmonogramu má 
skončit v květnu 2021.

 Obnova České osady
Od podzimu 2018 do prosince 
2019 probíhala v České osadě 
u transformátoru série navazují-
cích rekonstrukcí, na níž se podíle-
lo město v koordinaci se správci 
sítí. Bohumín vybudoval 1,8 kilo-
metru gravitační kanalizace pro 55 
domů, zrekonstruoval vozovky 
včetně konstrukčních vrstev, vy-
tvořil chodníky s možností odsta-

vení vozidel, vegetační dlažby 
a nainstaloval nové veřejné osvět-
lení. To vše za 30 milionů. Správci 
sítí souběžně na své náklady re-
konstruovali vodovodní řad, roz-
vody plynu, vedení nízkého napětí 
a zemní optické vedení internetu.

 Parkoviště u cykloservisu
Dříve nevzhledná parkovací plocha 
vedle cykloservisu ve Slezské ulici 
dostala v roce 2019 novou podobu. 
Parkoviště se úpravami zmenšilo 
na 26 míst a panely nahradil asfalt. 
Zbylá plocha našla jiné využití. 

aby se s dotyčným osobně nesetkali. „Ohlasy po 
prvním týdnu provozu jsou skvělé. Lidé jsou nad-
šení, volají zpět a děkují. Zpočátku jsme obsloužili 
deset lidí denně, pak už to bylo deset jen za dopo-

ledne a zájem stále narůstá,“ pochvaloval si Bal-
car. A jeho slova potvrzují i sami čtenáři. „Byla 
jsem velice mile překvapená, když mi z knihovny 
zavolali a informovali o nové službě. A nejen to. 

Pracovníci vezli připravený balíček sousedce v na-
šem vchodě, vzpomněli si na mě a přibrali knížky 
i pro mě. Byla jsem naprosto překvapená a okouz-
lená,“ líčila zkušenost spokojená čtenářka Libuše 
Součková a dodala: „Bohumínská knihovna je 
jednou z nejlepších, které jsem za svou čtenářskou 
éru poznala. Ještě jednou velmi děkuji.“ (tch)

Stačí cinknout, knihovna zbytek zařídí

Nočnímu stání u Lidlu možná odzvoní
Soukromé parkoviště u Lidlu v Šunychelské ulici bude možná brzy vyhrazené jen 
návštěvníkům prodejny. Během noci začala plochu využívat také řada nájemníků 
okolních domů a majiteli se logicky nezamlouvá, že ráno obtížně hledají místo 
k parkování zákazníci. Lidl proto zvažuje instalaci závory, jež by znemožňovala 
výjezd z parkoviště, a to od večerního uzavření prodejny do 6. hodiny ranní.
Vedení společnosti Lidl o svém záměru infor-
movalo město. „Hned jsme svolali jednání, ale 
zástupci majitele pozemku, na kterém stojí 
parkoviště, trvají na svém. Místa budovali pri-
oritně pro zákazníky a zvyšující počet vozidel 
rezidentů způsobuje, že nakupující nacházejí 
volné plochy až příliš daleko od hnízda s košíky 
i vstupu do prodejny,“ konstatoval po schůzce 
místostarosta Igor Bruzl.
Město mapovalo, kolik aut u Lidlu během 
noci parkuje. „V průměru dvacet až pětadvacet 
vozů,“ potvrdil ředitel městské policie Roman 
Honysz. Strážníci sledovali dění na odstavné 
ploše i možné volné kapacity v okolí. „Bohužel 
v lokalitě ulic Mírové a Šunychelské téměř 
žádná místa ke stání nezůstávají na noc neob-
sazená,“ shrnul šéf strážníků. „Pokud by se 
prostor uzavíral a vlastník by nás pak přivolal 
k vozidlům, nerespektujícím zákaz parkování, 
museli bychom to řešit jako přestupek,“ upo-
zornil.
Lidl zatím oddálil změnu systému parkování 
s tím, že město zahájí informační kampaň. 
„Snažíme se apelovat na nájemníky, aby zkusili 
hledat místa jinde. Lidl je ochotný tolerovat 
stání maximálně deseti aut, a to na místech 
nejdále od vstupu do prodejny. Vyhradí proto 
i místa svým zaměstnancům, která by měla 
vzniknout u technického vchodu. Je ale jasné, 

že pokud se stav nezlepší, dojde k instalaci zá-
vory,“ řekl Igor Bruzl.
Radniční návrh, aby na parkovišti bylo časově 
omezené stání s výjimkou dvacítky míst nej-

blíže Šunychelské ulici, nebyl pro zástupce 
Lidlu přijatelný. „Víme, že nám tady klíčí pro-
blém. Možnosti na vybudování dalších parko-
vacích míst v lokalitě jsou hodně omezené. 
Opravdu prosíme všechny, kteří svá auta ne-
chávají přes noc u Lidlu, aby hledali stání 
jinde, třeba i v prostoru bývalých kasáren. 
Může se totiž stát, že brzy u prodejny přes noc 
nebude moci stát nikdo,“ dodal místostarosta.
 (bir)

Soukromé parkoviště u Lidlu je prakticky stále zaplněné. Zákazníci obtížně hledají místa, protože na ploše 
dlouhodobě parkují i obyvatelé okolních domů.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Dění v městských částech (2)
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V místě, kdy dříve stával sběrný 
dvůr, vzniklo zelené zákoutí. Cent-
rální část tvoří pumptrack, setrvač-
ná dráha. Na tvarovaném okruhu je 
možné jezdit na kole bez šlapání. 
Dráhu doplňují originální dřevěné 
prvky, v okolí zahradníci vysadili 
pět stromů a stovky keřů.

 Povrch parkingu u náměstí
Asfaltéři se zaměřili na odstavnou 
plochu u náměstí Svobody. Tento 
provizorní parking dosud tvořil 
udusaný recyklát, ale kvůli velké-
mu pohybu aut zde vznikaly pro-
hlubně a kaluže. Letos proto do-
stal živičný povrch, přičemž se na 
plochu šesti set metrů čtvereč-
ných vejde až pětadvacet vozů.

 Příprava pro bydlení v Petra 
Cingra
Na zelené louce i na ploše po od-
straněných starých cihlácích v ulici 
Petra Cingra má vzniknout bezmá-
la čtyřicet zasíťovaných staveb-
ních parcel. Dále parčík s dětskými 
hřišti, chodníčky, cyklostezky 
a vodní nádrže. Letos chtělo měs-
to do budoucího satelitního měs-
tečka přivést inženýrské sítě, ale 
kvůli vládním opatřením a snížení 
daňových příjmů musela radnice 
investici odložit.

 Výsadba v Okrajní
Osmdesát listnáčů vysadili zahrad-
níci letos na jaře podél Okrajní uli-
ce v České osadě. Dále je doplní 
čtyřicítka jehličnatých stromů. Pů-
vodně měla výsadba proběhnout 
současně, ale dodávka jehlična-
tých douglasek se kvůli karanténě 
opozdila. Stromy v ulici budou mít 
krom své přirozené funkce také 
úlohu protihlukovou. Ulice se na-
chází blízko dálnice a její obyvatele 
dlouhodobě trápí hluk z dopravy. 

 Interiér Cesmíny 
Klientům a pracovníkům domova 
důchodců Cesmína dosud sloužila 
tři patra historické budovy. Nyní 
už čtyři, adaptací půdy vznikly 
v podkroví centrální šatny a soci-
ální zázemí pro personál. Na půdní 
vestavbu město vynaložilo 3,2 mi-
lionu. Příští rok je v plánu výměna 
výtahu za evakuační, přestavba 
původních šaten na společenské 
místnosti a zlepšení prostředí 

v celé budově - úpravy dveří, omí-
tek a podlah. Předpokládané ná-
klady jsou 10 milionů.
Klienti domova využívají od roku 
2018 nový zahradní altán, který je 
třikrát větší než původní pergola. 
Město jej postavilo za téměř 800 
tisíc. Úprav se dočkalo i okolí altá-
nu, zahrada, relaxační zóna a zpev-
něné plochy.

 Kolumbária a rozptylová 
loučka
Na jaře má začít stavba kolumbárií 
na hřbitovech v Novém i Starém 
Bohumíně. Schránky, do nichž 
mohou pozůstalí uložit urny, fotky 
zesnulých a výzdobu, dosud fun-
govaly ve smuteční síni. Nyní se 
jejich počet zvýší na zhruba tři sta 
a najdou místo v blocích z červe-
ných cihel přímo na hřbitovech, 
kde budou snáze přístupné. Spolu 
s kolumbárii město na starobohu-
mínském hřbitově zřídí rozptylo-
vou loučku, mezi pozůstalými je 
o ni zájem. Loučka by měla sloužit 
ještě letos, stavba kolumbárií za-
čne v dubnu. Radnice do nich vlo-
ží dva miliony.

 Reklamace obřadní síně
Montovaný plášť smuteční síně 
vykazuje po rekonstrukci vady. 
Panely praskají a blednou. Město 
závady reklamovalo a dalo firmě 
čas od jara do konce září. K nápra-
vě však nedošlo a od počátku října 
běží sankce za neodstranění rekla-
mace ve stanovené lhůtě. Podle 

sdělení firmy práce připravovala, 
ale dodavatel údajně zrušil objed-
návku desek a musela je objedná-
vat znovu u jiného. Reklamace 
trvá.
Město už má také projekt rekon-
strukce interiéru smuteční síně. 
Její spuštění se předpokládá 
v roce 2022.

 Nová odlehčovací služba
Charita Bohumín v lednu zprovoz-
nila odlehčovací službu v domě ve 
Slezské ulici. Objekt, který dříve 
sloužil policii, koupila z vlastních 
zdrojů. Rekonstrukci financovala 
díky dotaci, kterou zprostředkova-
la Místní akční skupina (MAS) Bo-
humínsko. V budově vzniklo pět 
dvoulůžkových pokojů, každý 

s vlastní toaletou a sprchou. Cent-
rální koupelna, technické místnos-
ti, prádelna a sušárna, kancelář 
a zasedací místnost. V přístavbě 
v zadním traktu je kuchyně a jídel-
na. MAS Bohumínsko následně 
pomohla Charitě Bohumín také 
další dotací, a to na provoz. 

 Investice v nemocnici
Krom roční provozní dotace ve výši 
18 milionů město jako vlastník vlo-
žilo v posledních dvou letech do 
investic a oprav v Bohumínské 
městské nemocnici (BMN) vý-
znamné prostředky. Počinem roku 
2019 bylo zřízení a vybavení pra-
coviště počítačové tomografie (CT) 
za víc než devět milionů. Výměn se 
dočkaly výtahy v pavilonu »A« a na 
poliklinice za 3,4 milionu, proběhly 
další opravy v rámci areálu za 2,5 
milionu. Zateplení stravovacího 
provozu si vyžádalo 800 tisíc, poří-
zení myčky nádobí stálo 750 tisíc 
a do nové přístrojové techniky vlo-
žila BMN více než půl milionu. 

V roce 2020 došlo na rekonstrukci 
oddělení sociálních lůžek za jeden 
milion, gynekologie využívá nový 
ultrazvuk za 1,3 milionu. Půl milio-
nu stálo pořízení nových postelí 
a konvektomatu do kuchyně. Ná-
kup dvou jednotek plicních venti-
lací přišel na bezmála milion. 

 Přístavba ambulantního 
traktu
V přípravě je projektová dokumen-
tace, která řeší přístavbu ambu-
lantního traktu k nemocničnímu 
pavilonu »D«. Cílem je soustředit 
ambulance do jednoho místa, aby 
mohli specialisté efektivně posky-
tovat komplexní služby. Součástí 
bude i moderní centrální čekárna. 
Přístavba poskytne zázemí praco-

vištím rentgenů a ultrazvuku, chi-
rurgické ambulanci včetně zákro-
kového sálku a sádrovny. Dále zde 
bude ambulance interny a prostor 
pro endoskopické zákroky. U vstu-
pu bude expektační pokoj, kam 
bude záchranná služba přivážet 
pacienty, u nichž bude nezbytné 

poskytnout okamžitou akutní 
péči. 
S novostavbou ambulantního 
traktu se pojí další úpravy v areálu 
BMN. Dojde k demolici bývalé 
smuteční síně (márnice), nefunkč-
ního olejového skladu a dalších 
méně využívaných provozních 
budov (garáže, sklady). Také bude 
nutné přemístit elektrorozvodnu. 
Demolice objektů uvolní prostor 
pro vytvoření parkovacích míst, 
která budou mimo jiné sloužit 
i budoucím pacientům ambulant-
ního traktu.
Přípravy území a zahájení prací by 
měly začít příští rok. Náklady zřej-
mě přesáhnou 30 milionů.
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Vážení občané města Bohumína a okolí, dovolte mi, abych se jako zastupitelka města 
a poslankyně sněmovny Parlamentu ČR vyjádřila k situaci okolo výstavby silnice 1/67, 
tedy obchvatu Bohumín – Karviná.

V době předvolební kampaně do krajských za-
stupitelstev zasedala v Praze Centrální komise 
k problematice infrastruktury pozemních komu-
nikací. /1.9.2020/ Jedním z témat bylo také pro-
jednání stavu příprav výstavby obchvatu 1/67. 
Výsledkem tohoto jednání bylo 
pozastavení jeho příprav. Chápu 
rozhořčení vedení radnice Bohu-
mína, tento projekt je v přípravě 
od roku 2009. Proběhlo nespočet dokazování 
a měření hlučnosti, prašnosti, množství projíž-
dějících aut a dalších parametrů, ze kterých jasně 
vyplynula nutnost zbudování této silniční komu-

nikace. Způsob rozhořčení, zloby a následná 
prezentace problému vedením radnice v médi-
ích, mě velice zklamala.
Po výsledcích jednání komise jsem starostovi 
Ing. Petru Víchovi sdělila, že budu osobně inter-

venovat u ministra dopravy Karla 
Havlíčka a budeme se snažit nega-
tivní výsledek komise zvrátit. Ov-
šem následná mediální prezentace 

v městských novinách OKO, na televizním ka-
nále TIK, při rozhovorech s občany, kde byly 
použity fotografie předvolebních poutačů hnutí 
ANO a kritika mé osoby, byla vedena účelově. 

Má schůzka s panem ministrem proběhla, 
osobně jsem také navštívila starosty obcí Dětma-
rovic a Dolní Lutyně, dále primátory měst Haví-
řova a Karviné. U všech jsem jasně deklarovala 
podporu, svou i hnutí ANO, projektu obchvatu. 
Po proběhlých jednáních, s hejtmanem MSK, na 
Ministerstvu dopravy, na Ředitelství silnic a dál-
nic, bylo cíle dosaženo. Do 14 dnů proběhne 
nové jednání Centrální komise, kde dojde k pře-
hodnocení výsledku a výstavba obchvatu 1/67 
dostane zelenou a práce na projektu a dokumen-
taci budou pokračovat, aby v přislíbeném ter-
mínu byla výstavba 
obchvatu zahájena.
Pro nás všechny, ob-
čany Bohumína a okol-
ních obcí, je to skvělá 
zpráva. 
Jako zastupitelka města 
a poslankyně za oblast 
Karvinska budu i na-
dále bojovat za potřeby 
Vás, občanů.

POLITIKA

Pro slevu z nájmu nejdříve na ministerstvo  

Po 33 letech se vrací učební obor železničář

Zvrat ve výstavbě obchvatu Bohumína.

Podnikatelé a živnostníci, kteří působí v nebytových prostorech města nebo jeho or-
ganizací, a které na podzim postihlo státem nucené uzavření provozoven, se nyní musí 
se žádostí o slevu z nájmu obrátit nejprve na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
„Je to změna oproti jarní situaci. V ní jsme reago-
vali pružněji než stát, podnikatelům jsme se sna-
žili rychle pomoci a odpustili jsme jim dva nájmy 
ve druhém kvartále. Následně mohli ještě zažádat 
o pomoc státu, ale nikdo z našich nájemců toho 
zřejmě nevyužil,“ prohlásil místostarosta Igor 
Bruzl a doplnil, že živnostníky odrazovala admi-
nistrativní náročnost státního programu Covid 
– nájemné. „Máme signály, že se podnikatelům 
i díky slevě města do žádostí už moc nechtělo.“

Proto teď radnice zvolila opačný postup. Nejprve 
čerpat prostředky od státu, až pak případná 
úleva ze strany města. V říjnu vypsalo MPO vý-
zvu číslo 2 k programu Covid – nájemné. „Pod-
mínky se oproti první výzvě značně zjednodušily. 
Výše podpory je jeden a půl násobku měsíčního 
nájemného, rozhodným obdobím pro podání žá-
dosti je červenec až září,“ sdělila zástupkyně ve-
doucího odboru správy domů Kateřina Pálková. 
Více informací k výzvě včetně podrobného vi-

deonávodu, jak žádost podat, lze najít na webo-
vých stránkách ministerstva.
Důvody změny metodiky ze strany města jsou 
logické. „Postarat by se měl v prvé řadě stát, 
a když program funguje, pak by živnostníci měli 
prioritně využít pomoc nabízenou ministerstvem. 
V odůvodněných případech by se pak případnými 
žádostmi o další slevu z nájmu mohla zabývat 
městská rada. Podmínkou je ale předchozí zapo-
jení žadatele do programu Covid – nájemné,“ 
konstatoval Igor Bruzl. Na jaře poskytla rada 
dvouměsíční slevu z nájmu 59 živnostníkům 
v souhrnu za zhruba 1,4 milionu. (bir)

Bohumín je významným železničním uzlem, městem, které 
právě železnici vděčí za svůj rozvoj. Paradoxně ale ze zdejšího 
učiliště dlouhá desetiletí žádný ajznboňák nevzešel. To se však 
změní. Střední škola Bohumín po třiatřiceti letech obnovuje 
učňovský obor železničář. Krok oficiálně posvětilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Obor zapsalo do Rejstříku škol 
s účinností od 1. září 2021.
„Tříleté intenzivní snažení a velké 
úsilí se vyplatilo, od příštího škol-
ního roku budeme otevírat perspek-
tivní obor železničář. Jsme teprve 
čtvrtou školou v Česku, která může 
tento obor pro chlapce i dívky vyučo-

vat,“ neskrývala radost ředitelka SŠ 
Bohumín Liběna Orságová. 
Díky oboru získají zájemci vše-
obecný přehled o železnici, odbor-
nými předměty budou například 
doprava, osobní a nákladní pře-

prava. Tříleté studium žáci zakončí 
závěrečnou zkouškou a obdrží vý-
uční list. Uplatnění pak mohou 
najít coby signalisté, staniční do-
zorci, vlakvedoucí, průvodčí či jako 
hradlaři nebo výhybkáři. Škola 
však plánuje i nástavbu s možností 
získat maturitu. Pak by se absolvent 
mohl stát třeba výpravčím.
„Dlouhodobě a pečlivě se na obor 
připravujeme. Školíme, vzděláváme, 
máme sjednané stáže u dopravních 
firem, nasmlouvané odborníky 
z praxe,“ dodala Orságová s tím, že 
studium železničáře podporuje 

také Moravskoslezský kraj formou 
stipendia. 
Nadšení z úspěchu ale kalí sou-
časný problém, školu brzdí nou-
zový stav. Má omezené možnosti 
propagace nového oboru, protože 
nemůže mezi žáky posledních tříd 
základních škol, nekonají se vele-
trhy škol ani burzy povolání. Škola 
se proto snaží oslovit možné bu-
doucí žáky alternativními cestami 
a případní zájemci o železničáře se 
jí mohou už nyní hlásit nebo se do-
tázat na podrobnosti. 
 (tch)

Schválená varianta obchvatu Bohumína

Dětmarovice

Skřečoň

Bohumín

Dolní Lutyně

D1

Směr Karviná

Mgr. Andrea BABIŠOVÁ, MBA,
poslankyně sněmovny Parlamentu ČR,
předsedkyně MO hnutí ANO Bohumín
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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

Vládní opatření jsou nekompro-
misní a k omezení činností došlo 
snad ve všech oblastech. Rodinné 
centrum Bobeš však i v této ne-
lehké době pečuje o své klienty, 
pěstouny. 
Sociální pracovnice sice působí 
z domova, avšak zůstávají s pěs-

tounskými rodinami v pravidel-
ném kontaktu. Rodiny nemohou 
osobně navštěvovat, proto si spolu 
častěji telefonují a emailují. Zjiš-
ťují, zda jsou všichni v pořádku, 
jaké problémy jim tato situace činí 
a zda jim můžou v náročném ob-
dobí nějak pomoci. Sledují infor-

mace z vlády, ministerstva a pře-
dávají je pěstounům. Volají, radí, 
podporují. A to nejen dospělé, ale 
i děti.
I v této nelehké situaci hledí Bobeš 
do budoucnosti a nadále plánuje 
pro pěstouny různé aktivity a zají-
mavé vzdělávací semináře na příští 
rok. Pracovnice se těší na činnosti 
a výlety s dětmi. Práce je pořád 

dost, ale moc si přejí vrátit se opět 
do »normálu«. Znovu se společně 
setkávat, vzdělávat i bavit. Uvědo-
mují si, že zdraví je nejdůležitější, 
a tak si udržují pozitivní mysl, aby 
mohly být oporou vlastním i pěs-
tounským rodinám. A pokud by 
chtěl někdo řady pěstounů rozšířit, 
poradenství Bobeše pro zájemce je 
stále k dispozici. (crb)

NABÍDKA PRÁCE
Bohumín hledá do mediální-
ho týmu textaře (propagační 
texty, tiskové zprávy) a správ-
ce sociálních sítí. Podmínkou 
je výborná znalost češtiny, 
stylistické schopnosti a profe-
sionální komunikace (slovem 
i písmem). Výhodou pak je 
zkušenost se správou sociál-
ních sítí, webových stránek, 
fotografování a grafická úpra-
va snímků. Bližší informace 
na www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Nabídka prá-
ce. Informace podá také tis-
ková mluvčí Lucie Balcarová, 
(balcarova.lucie@mubo.cz, 
731 130 669).

Přihlášky táborníků v plném proudu

Bobeš je tu nadále pro pěstouny 

Bohumínský dům dětí a mládeže počátkem listopadu spustil re-
zervace míst na příměstských i pobytových táborech v roce 2021. 
Rezervace probíhají on-line na webu DDM Fontána. Zájem o tá-
bory je obrovský. Do týdne už byly tři turnusy plně obsazené.
Pro děti od šesti let připravil DDM 
na příští rok pět pobytových táborů 
na turistické základně v Návsí 
u Jablunkova. Nabídku doplňuje 
sedm táborů, které probíhají v Bo-
humíně bez nocování a zahrnují 
denní tématické aktivity. Sport, 
adrenalinové zážitky, umění nebo 
rybaření. „Cena pobytových táborů 
se odvíjí od délky turnusů, od dvou 
do pěti tisíc. Zahrnuje pobyt, stravu 
i pojištění. Příměstské tábory vyjdou 
zhruba na polovinu,“ informoval 
ředitel domu dětí a mládeže Ondřej 
Veselý.
Po spuštění rezervací zavalila DDM 
smršť žádostí. Jeden turnus byl ob-
sazený už po pár hodinách, během 

čtyř dnů se zaplnila kapacita dal-
ších dvou. „Těší nás, že táborníky 
a jejich rodiče neodradila doba covi-
dová spojená s řadou omezení a ne-
jistot. Věříme, že tábory proběhnou 
a děti si program užijí,“ dodal Ve-
selý. Do uzávěrky tohoto čísla Oka 
(12. listopadu) si zájemci na tábo-
rech rezervovali už 155 míst.
S bohumínským DDM partnersky 
spolupracuje spolek Tábory v Bes-
kydech, který na příští rok připravil 
také pestrou nabídku, a to v Horní 
Bečvě na Vsetínsku. Spolek pořádá 
zimní i letní pobyty s programem 
nejen pro děti. Zúčastnit se mohou 
i dospělí a dva turnusy jsou speci-
álně vyhrazené důchodcům. (red)

Tábory DDM
letní pobytové v Návsí

1. 7. – 10. 7. U nás v Kocourkově 10denní, děti od 8 let

13. 7. – 26. 7. Škola superhrdinů I 14denní, od 6 let (plný; přihlášení 
jen jako náhradník)

29. 7. – 5. 8. Pod pirátskou vlajkou I 8denní, od 6 let

09. 8. – 20. 8. Škola superhrdinů II 12denní, od 6 let

23. 8. – 27. 8. Pod pirátskou vlajkou II 5denní, pro začátečníky od 6 let
příměstské

22. 2. – 26. 2. zimní 

12. 7. – 16. 7. sportovní I (plný; přihlášení jen jako náhradník)

12. 7. – 16. 7. umělecký (keramika)

19. 7. – 23. 7. adrenalinový (plný; přihlášení jen jako náhradník)

26. 7. – 30. 7. rybářský

9. 8. – 13. 8. sportovní II

16. 8. – 20. 8. sportovní III

Své »ano« 
si řekli
Petr Pištěk a Radka Bauerová, oba 
z Bohumína  Aleš Masný a Dani-
ela Prusová, oba z Bohumína  
Filip Raszka z Dolní Lomné a Lu-
cie Šubová z Bohumína  Tomáš 
Suk z Ostravy a Kateřina Bohó 
z Bohumína  Dušan Gorol a Eva 
Sobasová, oba z Bohumína  Voj-
těch Kyjonka z Dolní Lutyně 
a Kateřina Beierová z Bohumína 
 Martin Válek a Jana Waluszczy-

ková, oba z Bohumína  Aleš 
Masný a Daniela Prusová, oba 
z Bohumína  Matěj Vyskočil 
a Zuzana Němcová, oba z Bohu-
mína  Adam Goryl a Michaela 
Adamčíková, oba z Bohumína  
Kristian Bihári a Nikola Turtáko-
vá, oba z Bohumína  Pavel Gábor 
a Lenka Hlaváčová, oba z Bohu-
mína  Petr Frydrych a Markéta 
Větrovská, oba z Bohumína  
 (mat)

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

SLUŽBY
 ● Čištění, tepovaní, koberců, židlí, 

sedaček, interiéru aut. Kärcher. Tel.: 
724 088 643, e-mail: martin.jurzi-
ca@seznam.cz, www.cistyautointe-
rier.cz.

REALITY
 ● Koupím garáž v Bohumíně. 

Nejsem RK. Tel.: 777 035 363.
Koupím byt, dům. Ne RK. Tel.: 737 
520 092. 
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožitnos-
ti, staré věci i poškozené, případně 
celé pozůstalosti. Platíme hotově, 
přijedeme. Děkujeme za nabídku. 
Tel.: 602 796 422. 

 ● Med z Jeseníků od Luďky za par-
kem. Tel.: 776 684 719.

INZERCE

Partnerské tábory v Horní Bečvě na www.taboryvbeskydech.cz
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VZPOMÍNKY

Oznamujeme přátelům, že 1. listopadu 

náhle zemřel ve věku 57 let náš otec a dědeček, 

pan Drahomír MATUŠEK.


Věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Dcery Michaela, Andrea a Adriana s rodinami.

S hlubokým zármutkem oznamujeme 
všem příbuzným, přátelům a známým, 

že nás 2. listopadu ve věku 70 let 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička, prababička, tchyně, sestra a teta, 

paní Alžběta PACHLOPNÍKOVÁ.
S naší drahou zesnulou jsme se vzhledem 

k mimořádným podmínkám rozloučili 
v úzkém rodinném kruhu.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
Dcery Vlaďka a Radka s rodinami.

Odešla jsi tiše noční tmou, tiše s bolestí svou, jak osud si přál,  
ale v našich srdcích žiješ, maminko, dál.

14. listopadu jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, tchyně, 

tety, babičky, prababičky a praprababičky, 

paní Hedviky HLAVÁČOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají synové 
Slávek a Bohuš s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

21. listopadu si připomeneme 
smutné 15. výročí úmrtí 

paní Naděždy JURIŠOVÉ.
Zároveň jsme 2. listopadu vzpomněli 

její nedožité 69. narozeniny.


S úctou a láskou vzpomínají manžel a syn.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům 
a známým, že nás 31. října ve věku 80 let 

navždy opustila 

paní Marie STUŚOVÁ.
Děkujeme všem, 

kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.


S úctou a láskou vzpomínají 

syn Jiří a dcery Magdaléna a Miroslava.

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

20. října jsme vzpomněli nedožité 
100. narozeniny otce, dědečka, 

pradědečka, tchána, 

pana Ericha HUWERA.


S láskou a úctou vzpomíná 

syn Rudolf s rodinou.

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

20. listopadu vzpomínáme 10. smutné výročí 
náhlého úmrtí našeho milovaného manžela, 

tatínka, dědečka, 

pana Vladimíra BALOGA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Viera, 
dcery Marie, Kateřina, Jana a syn Vladimír 

s rodinami a všechna vnoučata.

Tak jako z tvých očí zářila dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. 
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.

22. listopadu vzpomeneme 
13. smutné výročí úmrtí 

paní Františky JANDOVÉ.


S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manžel Josef, 

syn Roman s manželkou, dcera Lenka, vnučky 
Martina s manželem, Lucka a pravnučka Lilinka.

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

25. listopadu by oslavil 75. narozeniny 

pan Rudolf VACHTARČÍK.
25. října uplynulo 12 let od jeho úmrtí.


S láskou v srdci vzpomínají manželka Helena, 

synové Dušan, Rudolf a Petr s rodinami, 
sestry Milada a Božena s rodinami.

Mlád odešel bez slůvka rozloučení. Láska v srdcích zůstává, 

i když mezi námi již není.

27. listopadu vzpomeneme 16. výročí 
tragického úmrtí 

pana Ing. Petra CHROBOČKA.


S láskou vzpomínají manželka Miroslava, 
syn Michal, rodiče, sourozenci Pavel a Martina 

s rodinami, tchyně Jana, kamarádi a přátelé.

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

8. listopadu jsme vzpomněli 

6. výročí úmrtí 

pana Zdeňka ŠTÁBLY.

Nikdy nezapomeneme. 

Manželka Helena a děti s rodinami.



Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila.

18. listopadu uplynulo 31 let od chvíle, 

kdy opustila tento svět 

paní Marie SEKELOVÁ.

Nikdy nezapomene. 

Dcera Helena a vnoučata.
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Za život prožitý s tebou, za lásku, kterou jsi nám dal, 
tvá památka bude stálé živá, ta v srdcích zůstane nám dál.

28. listopadu vzpomeneme 11. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka, 

pana Zdeňka UHRA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Adélka 
a dcery Ivanka a Hanka s rodinami.

29. listopadu si připomínáme 

3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk NOSEK.


S úctou vzpomíná 

manželka Jarmila s rodinou.

I když venku zrovna nesvítí sluníčko, ty všechny rozzáříš svým úsměvem, 
maminko. Máme tě moc rádi, snad potěší tě naše přání.

Kulaté životní jubileum, 80 let, 
oslavila 9. listopadu naše maminka, 

paní Markéta VALENTOVÁ.
Všechno nejlepší k narozeninám, 

pevné zdraví, štěstí a spoustu lásky přejí 
synové Dušan a Milan s rodinami.

Zdraví ať ti vždycky slouží, ať máš úsměv na tváři, 
ať ti každá žití chvilka jak hvězdička zazáří.

25. listopadu oslaví 50. narozeniny 
naše milovaná 

paní Renáta PODHORSKÁ 
z Bohumína.

Do dalších let ji přejí hodně pevného zdraví, 
štěstí a lásky rodiče, bratři Tomáš a Michal 

s rodinami, přítel Milan, švagrová Karla 
s dcerami a rodina Piatkova.

50 let spolu  
Cestičkou schůdnou i trnitou životem šli jsme spolu, 
láska ta byla nám oporou v starostech, štěstí i bolu.

20. listopadu oslavili zlatou svatbu 

manželé Drahuše a Tomáš SVOBODOVI.
Všechno nejlepší přejí děti 

Martina, Jana a Tomáš s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

 

 
 

 
 
 

, 

Pošta partner

Bohumín

Kontaktní
místo

Navštivte naše nové 
kontaktní místo ZP MV ČR 
na České poště Bohumín 
1. máje 265
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Bez lidí, bez show s hudbou, bez ohňostroje. Jen cvaknutím vypínače se 29. listopadu ve 
městě rozsvítí vánoční výzdoba v ulicích a nazdobené stromy. Bohumíňáci přišli i o vánoč-
ní jarmark, který měl slavnostnímu rozsvěcování předcházet, a také o vystoupení zpěvač-
ky Terezy Rezkové. Ta alespoň přislíbila, že dorazí příští rok. 

„Oč je tento rok složitější, o to více se lidé těší na 
Vánoce a na sváteční atmosféru. Bohužel situa-
ce neumožňuje slavnostní akce s tisícovkami lidí 
na náměstí jako v minulých letech,“ povzdechl 
si ředitel K3 Karel Balcar. Na slavnostní rozsvě-

cování smrčků na náměstí každoročně přispívá 
společnost ČEZ. A třicet tisíc poslala i tento-
krát, přestože se stromy rozzáří komorně bez 
fanfár. „Děkuji Skupině ČEZ za příspěvek na 
rozsvícení našich vánočních stromů. Společnost 

dostála svým závazkům, přestože letos akce ne-
mohla mít slavnostní formu. O to cennější je její 
podpora,“ poděkoval starosta Petr Vícha.
Za instalaci a zprovoznění vánoční výzdoby 
v celém městě letos radnice zaplatila 115 tisíc, 
dalších 45 tisíc vložila do oprav stávajících svě-
telných motivů. Ty jsou stejné jako v předcho-
zích letech, ale do budoucna se připravují no-
vinky. Například v souvislosti s budováním 
dopravního terminálu před nádražím. Po jeho 
dokončení pro něj radnice pořídí i novou vá-
noční výzdobu. A nejzásadnější změnu by 
mělo čekat náměstí. Dva smrčky u fontány už 
roky chřadnou a jejich dny se chýlí ke konci. 
Vánoční strom by proto v budoucnu mohl mít 
jinou podobu. Jedním z návrhů je až desetime-
trový umělý strom, jaký bývá k vidění třeba 
před ostravskou Novou radnicí, doplněný sví-
tícími anděly. Jde o záměr, rozhodnutí zatím 
nepadlo, ale s ohledem na žalostný stav živých 
smrčků nějaká inovace přijít musí. (tch)

Základní školu ve Starém Bohumíně v březnu oslovila grantová výzva 
firmy Bonatrans Group. Škola se jejím prostřednictvím snažila získat 
prostředky na projekt »Sportem proti sociálním bariérám«. Firma po-
suzovala celkem jednadvacet žádostí. Čtyřem žadatelům přiznala 
grant v plné výši a ZŠ Starý Bohumín byla jedním z nich. 
Cílem projektu je propojení sportu 
a her napříč věkovým a sociálním 
spektrem dětí ve školní tělocvičně 
a na hřiště. V rámci společných 
sportovních aktivit se mohou setká-
vat žáci malotřídní školy s dětmi 
z místní mateřinky a žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami ško-
ly Slezské diakonie. Přitom rozvíjejí 
své motorické schopnosti a doved-
nosti, koordinaci a rovnováhu. Také 
posilují představivost a kreativitu 
při různých pohybových hrách. Do-
jde tak i k posilování vazeb mezi 
dětmi různého věku a s různými 
handicapy.
Za získané finance škola nakoupila 

speciální sportovní vybavení, které 
našlo uplatnění nejen v běžné výu-
ce, ale i v přípravě předškoláků, mi-
moškolních sportovních aktivitách, 
projektových dnech, sportovních 
olympiádách, pohybových aktivi-
tách na školním dvoře či zahradě. 
Děti si užily hry s motorickým pa-
dákem, snažily se zvládnout hru 
s neposlušnými cikcak míči, překo-
návaly nástrahy variabilní překáž-
kové dráhy a protáhly si tělo při 
cvičení s mobilní sestavou. Za fi-
nanční příspěvek společnosti Bona-
trans Group velmi děkujeme.
 Daniela SZeLONGOVÁ,
 vedoucí ZŠ Starý Bohumín

Výjimečná doba rodí výjimečné počiny. Když nemohly kvůli přísným opat-
řením spolky Bart a Maryška uspořádat klasickou výstavu děl bohumín-
ských umělců, šly na to od lesa. Vytvořily »výkladní skříň umění«, proměn-
livou výstavu za výlohou kulturního Salonu Maryška na náměstí TGM.
„Od února jsme se připravovali na tra-
diční výstavy, dvě měly proběhnout 
v salonu, jedna v kině. Bohužel vše 
padlo. Přišli jsme ale s Maryškou na 
nápad, jak díla veřejnosti představit, 
i když jsou galerie zavřené. Využili 
jsme výlohu salonu,“ popsal předseda 
Bartu Vladimír Pustówka. Dodal, že 
originální výstava nazvaná »Sklíčka 
dotyků« se týká čistě výtvarných děl. 
Obrazy různých umělců se budou za 
oknem měnit přibližně ve čtrnácti-
denních cyklech. S trochu nadsázky 
jde o umělecký orloj.
„Aktuálně nemůžeme mít naše středy 

a neděle, kdy jsme se společně scházeli 
v ateliéru, diskutovali a tvořili. Ale sa-
mozřejmě malujeme stále, ovšem 
doma,“ dodal Pustówka. Letošní do-
mácí tvorbu nyní členové Bartu po-
stupně představují. Za výlohou mo-
hou kolemjdoucí obdivovat vždy tři 
čtyři obrazy. V listopadu se jako první 
představila Jana Sosnová, nyní jsou 
k vidění díla Květy Návratové.
Proměnlivá výstava nemá předem 
daný termín ukončení. Umělci budou 
díla obměňovat, dokud situace neu-
možní pořádání klasické výstavy. 
 (tch)

Rozsvěcování bez fanfár, ale s podporou

Sportem proti sociálním bariérám

Umělecký orloj za výlohou

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

V polovině listopadu instaloval BM servis 
vánoční dekorace na náměstí.

Originální obrazárna vznikla za výlohou Salonu Maryška.

Foto: Daniela SzelongováFoto: Daniela Szelongová

Foto: Lukáš KaniaFoto: Lukáš Kania


