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Vážení spoluobčané,
před rokem jsem vám z tohoto místa přál, 

abyste si úspěšně poradili s nástrahami roku 
2020, prožili jej spokojeně, a pokud možno ve 
zdraví. Také jsem říkal, že musíme být v hospo-
daření opatrní, protože se objevovaly náznaky 
hospodářské krize. A sděloval jsem naše plány, 
které jsme chtěli uskutečnit, pokud se nestane 
nic mimořádného. 

Dnes již víme, že se něco mimořádného sta-
lo. Nejen u nás, ale celosvětově. Že zdraví je 
skutečně momentálně nejcennější hodnotou. 

A že krize přišla a určitě se ještě zhorší, protože 
vládní opatření a celkové zadlužení státu zkrát-
ka budou mít na nás všechny a také na města 
a obce v budoucnu velký vliv.

O covidu však dnes rozhodně mluvit nechci, 
úplně stačí, jak nás informacemi a zejména 
dezinformacemi o něm krmí již od jara všech-
na média. A nejvíce těmi negativními. Mohu-li 
doporučit něco k zachování zbytku duševní 
svěžesti a optimismu, tolik potřebnému i pro 
pevnější zdraví a imunitu, koukejme na zprávy 
a tiskové konference vlády co nejméně. Nečtě-
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Novoroční otužilce nabudil hormon štěstí

V zásadních otázkách jsme jednotní, to je velká přednost 

Šunychelský ponor, novoroční setkání otužilců potkal stejný 
osud jako většinu společenských akcí v uplynulých měsících. 
Pořadatelé ponor, který se u Kališova jezera konal od roku 
2014, kvůli restriktivním opatřením zrušili. Tradice otužování 
v jezeře je ale mnohem starší a vyznavači novoročního rituálu 
ji ani letos neporušili. 

Už téměř rok se vše točí kolem 
zdraví, a právě otužování na něj 
má velmi blahodárné účinky. Po-
siluje imunitní systém. Pravidelné 
otužování funguje jako prevence 
proti nachlazení, chřipce či angí-
ně, také posiluje kardiovaskulární 
systém. Pomáhá dokonce při aler-
giích, vředové chorobě, bolestech 
zad, vysokém krevním tlaku a ně-
kterých nervových poruchách. 

Ukazatel teploměru se v pátek 
1. ledna zastavil na rovné nule 
a po poledni se ke Kališovu jezeru 
začali trousit první odvážlivci. Le-
tos nemohli počítat se zázemím, 
třeba převlékárnou nebo teplým 
čajem, ani je nemotivovala upo-
mínka v podobě diplomu. Nic 

z toho jim však neva-
dilo ani nechybělo. 
Bohatě stačily 
plavky, ruč-
ník a silná 
vůle.

Protože 
s i  vě t š ina 

z nich dopřává 
koupel v  ledo-

vém jezeře pravi-
delně a zná zásady 
otužování, vstupu 
do vody předchá-

zelo rozcvičení i trocha me-
ditace. Pak už se mohli 
všichni oddat tomu zvlášt-

ně příjemnému pocitu, kdy se do 
těla jakoby zabodávají stovky 
drobných jehliček. Výsledek za to 
stojí. Při otužování se totiž vypla-

vují endorfiny, hormony štěstí, 
které navozují tělesnou i duševní 
pohodu. A co víc si při vstupu do 
nového roku přát. (tch)
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 Školní jídelna Masarykovy školy bude vzhle-
dem k omezenému počtu zaměstnanců při-
pravovat do odvolání pouze jeden druh obě-
dů. Ty si musí zájemci odbírat do jídlonosičů, 
protože stravování ve školní jídelně vládní 
nařízení nedovoluje.
Žáci prvních a druhých tříd, kterým platí rodi-
če obědy bezhotovostně (stahováním z účtu), 
mají obědy přihlášené automaticky. Ostatní 
včetně prvňáčků a druháků platících hotově 
si je musí objednat na čísle 596 013 394 nebo 
osobně v kanceláři vedoucí jídelny. V naléha-
vých případech (odhlášky, přihlášky, platby) je 
možné informovat elektronicky na skolniku-
chyne@seznam.cz.
Žáci a studenti si mohou pro obědy chodit 
s jídlonosiči od 12 do 13 hodin, ostatní stráv-
níci od 10.45 do 13 hodin. (red)

Ani desítky vládních nařízení omezujících sociální kontakty nezabránily 
v době nouzového stavu podomním obchodníkům, aby dál bez skrupulí pro-
vozovali svou »živnost«. Ze zaznamenaných případů šlo především o kšeftaře 
s energiemi.

V Bohumíně už mnoho let platí vyhláška 
zakazující podomní prodej. Za její nerespek-
tování hrozí přestupcům ve správním řízení 
pokuta až sto tisíc. Jak se ale ukazuje, »šmejdy« 
neodradí finanční postih, dokonce ani vyhlá-
šený nouzový stav. Na sklonku loňského roku 
strážníci vyjížděli k několika nahlášeným pří-
padům domovního prodeje.

Zaměstnanec jedné energetické společnosti 
například neohlášeně navštívil seniorku (84) 
v Komenského ulici. O den dříve překvapil 
o čtyři roky mladší důchodkyni jiný podomní 
prodejce v Okružní ulici. A nebyli jediní. „Bě-
hem jednoho dne nám volalo několik nájemníků 

z ulice Čs. armády, že na ně zvonili podomní 
prodejci energií. Před příjezdem hlídky se ale 
stihli vytratit,“ sdělil ředitel městské policie 
Roman Honysz. 

Šéf strážníků potvrdil, že nejčastěji tito 
»šmejdi« cílí na dříve narozené. Ti jsou totiž 
nejsnadnější obětí a často neznámé mladé lidi 
v saku či kostýmku a s milým úsměvem na 
tváři pustí k sobě do bytu. 

V horším případě pak zjistí, že jim chybí ně-
kolik tisíc nebo i celoživotní úspory, v tom 
»lepším«, že se na několik let upsali »výhodné 
nabídce« na levnější elektřinu. 

 Právní a živnostenský odbor

»Šmejdi« útočí i v nouzovém stavu Provoz školní jídelny 

me dramatické titulky článků a komentáře pod 
nimi, věnujme se rodině, přátelům a svým záli-
bám, pokud je opatření umožňují. Používejme 
selský rozum. Musíme společně přežít toto ob-
dobí, odhaduji ještě celý letošní rok, než se snad 
očkováním většiny populace nebezpečí viru 
a také vládních omezení zbavíme. I tak zůstane 
státu obrovský dluh pro naše děti, protože žádná 
vláda nemůže rozdat nic, co by předtím nebo 
později někomu nevzala. Osobně se očkovat jis-
tě nechám a budu se těšit opět na normální 
život.

Pasáž o pandemii bych rád ukončil poděko-
váním. Hned při vyhlášení prvního nouzového 
stavu se ukázalo, jak málo toho v takové krizi 
vlastně potřebujeme. Fungující zásobování po-
travinami, vodu, elektřinu, topení, základní in-
formovanost. Mít střechu nad hlavou a jistotu 
fungujícího zdravotnictví a sociálních služeb. 
Aby byly vyváženy odpady a město bylo i v těch-
to těžkých dobách čisté, bezpečné, zelené. 
A všem, kteří se o to v minulém roce zasloužili, 
bych moc rád poděkoval. Obzvláště našim zdra-
votníkům a pracovníkům, kteří pečovali o naše 
seniory v domovech i doma. Lehké to neměli 
ani pracovníci ve školách. A přestože se na ně 
často zapomíná, také prodavači a prodavačky. 
Vzpomeňme na obavy z uzavřených obchodů 
s potravinami a jejich vykupování. A oni to 
zvládli! Děkuji také pracovníkům, kteří nás zba-
vují odpadů. Jak by vypadalo město, kdyby 
všichni zůstali doma v karanténě? A závěrem 
všem dobrovolníkům. Připomeňme si, jak se 
v první vlně vrhli na šití roušek. Tu loňskou 
zkoušku zkrátka všichni zvládli. Je mi líto těch, 
na které dopadla a dopadnou opatření nejvíce. 
Živnostníků, kteří museli omezit své služby, za-
vřít obchůdky. Pracovníků v oblastech kultury 
a sportu, jejichž aktivity vládní opatření po vět-
šinu roku omezovala. I jim jsme se snažili po-
moci. A je nám samozřejmě líto těch, kteří se 
konce loňského roku nedočkali. Ať už jejich 
odchod souvisel s covidem či jinou nemoci, 
nebo byl důsledkem omezení péče. Ač jsem to 
neměl v úmyslu, té zvláštnosti loňského roku se 
nedalo vyhnout. A to Bohumín krom pandemie 
ještě postihl nejhorší požár v historii s jedenácti 
oběťmi, a aby toho nebylo málo, pak ještě povo-
deň, která naštěstí netrumfla ty předchozí. 

Ale vraťme se od nešťastných události k běž-
nému chodu města. I když očekáváme velké fi-
nanční výpadky, díky dobrému hospodaření 

v minulosti a také díky získání mnoha dotací 
zahajujeme či pokračujeme v několika velkých 
investičních akcích. Na jaře dokončíme výsadbu 
lesoparku Na Panském s mnoha tůněmi. Zane-
cháme tak dalším generacím něco pro zlepšení 
ovzduší a životního prostředí téměř v centru 
města. Bude pokračovat výstavba terminálu 
u nádraží a v této souvislosti požádám o velkou 
trpělivost. Práce značně ovlivní dopravu i pohyb 
chodců. Ale pak to budeme mít hezké. 

Opět budeme zateplovat další lokalitu domů, 
tentokrát v ulicích Seifertově, Husově, Vrchlic-
kého a dům v sousedství základní umělecké 
školy v Žižkově ulici. A připravovat k zateplení 
budeme do budoucna další domy, zejména 
v Mládežnické ulici ve Skřečoni. 

Po jistém váhání a zvažování vývoje příjmů 
z daní přece jen spustíme přípravu 39 parcel pro 
rodinnou výstavbu v ulici Petra Cingra včetně 
odvodnění, zeleně a hřišť. Už v únoru začne re-
konstrukce červených cihlových domů v Okruž-
ní ulici na 52 nových bytů včetně parkování. 
V červnu očekáváme dokončení přestavby dvou 
historických domů ve Slezské ulici ve Starém 
Bohumíně. Díky projektu tady vznikne jedenáct 
nových bytů a budovy získají opět svou dobovou 
podobu. Pokračovat samozřejmě budou opravy 
chodníků a cest, další etapy kanalizace, parko-
vání a cyklostezky. Život se v Bohumíně zkrátka 
nesmí zastavit. 

Velmi si cením, že městský rozpočet na letoš-
ní rok schválili zastupitelé jednohlasně. Společ-
ně jsme přijali také negativní stanovisko ke 
splavnění Odry na našem území. Záměrně ne-
hovořím o kanálu Dunaj-Odra-Labe jako celku, 
protože my všichni v Bohumíně máme dost 
moudrosti myslet si o tom své. Společně jsme se 
zasadili o pokračování příprav obchvatu Skře-
čoně, shodli jsme se v zastupitelstvu také na 
podpoře investic v nemocnici, výstavbě nové 
ambulantní budovy a na hledání menšinového 
strategického partnera. Na rozdíl od tahanic 
v Parlamentu jsme vše po řádných diskuzích 
a přípravě schválili jednotně. Táhneme za jeden 
provaz. To je obrovskou výhodou našeho města 
a velkou jistotou i při zvládání krize. A za to dě-
kuji všem členům zastupitelstva, ale také komisí 
a výborů. Tu práci pro město dělají takřka bez-
platně a nezištně. 

Teď bych měl novoroční proslov nějak idylic-
ky zakončit. Tak jednoduché to ale nebude, pro-
tože i naše město se musí potýkat s řadou pro-

blémů. Stále nemáme protipovodňovou hráz 
v Pudlově, jejíž stavbu hatí vlastníci několika 
pozemků, a proto musí probíhat zdlouhavý pro-
ces vyvlastňování. Ač jsme vyhlásili takzvané 
bezdoplatkové zóny, jejichž účelem je zabránit 
obchodu s chudobou a přílivu nepřizpůsobi-
vých, soužití v některých lokalitách není ideální. 
Česko se stále nedokázalo dohodnout s Polskem 
na hraničním propojení vysokorychlostní želez-
niční trati, takže v územním plánu zůstává ně-
kolik variant řešení, které blokují rozvoj Bohu-
mína. Hrbolatou dálnici a Slezskou ulici na 
nadjezdu do Starého Bohumína stát také ještě 
nedal do pořádku. Přestože nemocnice pracně 
sehnala jednoho zubaře, kapacita stále nestačí 
a na všechny pacienty se nedostalo. Ač finančně 
podporujeme napojení na kanalizaci a mimo-
řádně, jako jediní v kraji, také výměnu plyno-
vých kotlů, pořád se najdou domácnosti, které 
ekologicky netopí nebo se odmítají napojit na 
kanalizaci, i když možnost napojení mají. A za-
jedeme-li si v mrazech do Chałupek, doslova 
vidíme vzduch, který nám sem vítr z některých 
komínů žene. Nový zákon o odpadech nám 
přinese zvýšení cen, kterému můžeme čelit jen 
důslednějším tříděním. Zejména na sídlištích 
máme velké rezervy. A na druhé straně nám vy-
tříděný odpad nepřináší odměny, ale často za 
něj musíme ještě platit. A ten nepořádek, který 
dokážeme nadělat u kontejnerů, nebo kolik od-
padků dokážeme jen tak pohodit na ulici... a ři-
diči jezdí rychle a parkují, kde nemají... a tráva 
na jaře roste moc rychle, někde nesvítí či bliká 
veřejné osvětlení, a to zatím nesněžilo...  a zavře-
né kino, bazén a tělocvičny... Ale to bych byl zase 
u pandemie, a to nechci. Jen jsem chtěl naznačit, 
že není vše jednoduché a často si problémy dě-
láme sami, my Bohumíňáci. Ale naštěstí jen 
menšina. Naprostá většina občanů města je 
skvělá. 

A proto Vám přeji do letošního roku zdraví, 
a pokud nebude vyhnutí a potká vás covid, ať je 
bezpříznakový. Také přeji optimismus, který je 
v této nelehké době nesmírně důležitý. Zeptejme 
se našich babiček a dědečků, co museli prožívat 
ve svém dětství a mládí. Mnozí prožili válku, 
hlad, potraviny na příděl. Z historických fotek si 
připomeňme, jak tehdy vypadalo naše město. 
Řeknou vám, že tohle je proti tomu nic, to spo-
lečně zvládneme! Držím nám všem palce.

 Petr VÍCHA,
 starosta

V zásadních otázkách jsme jednotní, to je velká přednost 



   ČÍSLO 1 / 2021 3

Rekonstrukce dvou historických domů v blízkosti náměstí ve Starém Bohumíně je 
za půlkou. Stavbaři už odvedli obrovský kus práce v interiéru i exteriéru. To ostatně 
mohou posoudit i kolemjdoucí, protože jeden dům ve Slezské ulici už se vyloupl 
zpod lešení. Na první pohled je patrná celá řada změn, respektive návratu k pů-
vodní podobě. Město, kterému domy patří a financuje přestavbu, jim totiž vrací 
historický vzhled.

Domy s čísly popisnými 19 a 348 sloužily 
naposledy k bydlení s pečovatelskou službou. 
Roky však byly opuštěné. Objekty sice nejsou 
kulturními památkami, ale nacházejí se v pa-
mátkově zóně a jejich přestavba to musí re-
spektovat. Rekonstrukci tak předcházelo téměř 
detektivní pátrání v archivech a historických 
fotoalbech. Projekt se pak musel vypořádat 
s hromadou necitlivých stavebních úprav, které 
proběhly v 70. letech. Tehdy stavbaři strhli sed-
lovou střechu rohového domu a přistavěli ještě 
jedno patro. Také změnili členění a rozměry 
okenních výplní. To vše probíhající rekon-
strukce vrací do původního stavu.

Rohový dům 348 už má zase zpátky menší 
dřevěná okna a především původní podobu 
střechy s vikýři. A oba objekty také odpovída-
jící střešní krytinu, která nahradila předchozí 
plechovou. „Zvolili jsme keramické desky. U jed-
noho domu v antracitovém odstínu, u druhého 
v červeném. Tašky mají patinu, takže ač nové, 
působí historickým dojmem,“ popsala Hana 
Kaspřáková z odboru rozvoje a investic.

Zatímco střechu domu 348 bylo třeba posta-
vit zcela novou, u sousední »devatenáctky« 

stačily drobné opravy. Zato bylo nutné 
zhotovit novou věžičku, zastřešení s ko-
rouhvičkou nad arkýřovým oknem. 
„Opět jsme vycházeli z dobových fo-
tografií. Věžičku vytvořil bohumín-
ský klempíř,“ doplnila Kaspřáko-
vá s tím, že i přes veškerou 
snahu úplně všechny historic-
ké detaily domům vrátit 
nelze. Na rohu v prvním 
patře například nebude 
původní balkon.

Město do rekon-
strukce vložilo 
třicet mi-
lionů. 

V domě číslo 19 vzniknou čtyři byty včetně 
jednoho mezonetového s využitím místnosti 
v podkroví. V rohovém čísle 348 bude sedm 

bytů různých velkostí, jednopokojové, dvou 
i třípokojové. Zájemci se o ně po do-

končení budou moci ucházet pro-
střednictvím klasické licitace. 

 Pavel ČEMPĚL

Popularita dronů stoupá, oblíbené je zejména létání s kom-
paktními modely opatřenými kamerou. I nad Bohumínem 
jsou tyto malé bezpilotní »vrtulníky« často k vidění. Pilotují je 
amatérští nadšenci i profesionálové ke komerčním účelům.

Ačkoliv je samotné ovládání 
dronu poměrně jednoduché, jeho 
pilotování se řídí předpisy, které 
ale někteří provozovatelé buď vů-
bec neznají, nebo je záměrně ne-
dodržují. Od nového roku navíc 
došlo ke sjednocení legislativy 
s ostatními státy Evropské unie 

a pravidla se ještě zpřísnila. Za-
tímco ještě loni se museli u Úřadu 
pro civilní letectví (ÚCL) regist-
rovat pouze profesionálové, kteří 
využívají drony podnikatelsky, 
nyní už se povinnost registrace 
vztahuje i na amatérské hobby pi-
loty. Povinnost se týká pilotování 

dronů, které váží 250 gramů 
a více, mají kameru a prokazatel-
ně nejsou dětskými hračkami. 
Značná část pilotů bude muset 
rovněž absolvovat výcvik a složit 
online zkoušku formou testu 
u ÚCL.

Nadále platí, že si pilot musí 
počínat tak, aby nepoškodil cizí 
majetek a nenarušil něčí soukro-
mí. Při pořizování výškových zá-
běrů, na kterých mohou být za-
chyceny osoby, je potřebné mít 

jejich souhlas. Vhodné je mít rov-
něž souhlas vlastníka zachycené-
ho pozemku. A na škodu rozhod-
ně není pojištění odpovědnosti za 
případně způsobenou újmu, ne-
ní-li přímo povinné. 

Problematika létání s drony je 
rozsáhlá. Podrobné informace lze 
najít na specializovaných webech 
nebo přímo na stránkách ÚCL 
(www.caa.cz).

 Daniela BŘUSKOVÁ,
 majetkový odbor

Vodítkem při opravě byly staré fotky

Přísnější pravidla pilotování dronů

Rekonstrukce uspokojí nové zájemce o bydlení a vrátí 
domům důstojnou podobu v památkové zóně. Rohové 
číslo 348 už má zpátky klasickou střechu a dřevěná okna 
původních rozměrů.Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Střechy obou domů nově 
pokrývají keramické tašky 
s patinou.
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Zastupitelé Bohumína na zasedání v půli prosince oficiálně deklarovali, že nesou-
hlasí s plánovanou trasou vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) přes Bohumín. 
Prioritou města je, aby východní pravostranná varianta zamýšlené vodní cesty co 
nejdříve zmizela z bohumínského územního plánu. V katastru Šunychlu a Starého 
Bohumína totiž kvůli ní platí územní rezerva, obdoba stavební uzávěry, a ta dlou-
hodobě blokuje rozvoj území.

Město proti pravostranné variantě už mno-
hokrát otevřeně vystoupilo s tím, že požaduje, 
aby vodní kanál vedl přes Polsko. „Pro Bohu-
mín je jednoznačné, aby stavba kanálu nenaru-
šila území chráněných meandrů. Zatímco kdysi 
vedla navrhovaná trasa »průpichem«, rovnou 
čárou skrz meandry, teď už navrhovaný kanál 
počítá se dvěma možnostmi. Tou první je trasa 
na českém území po pravém břehu Odry. Vede 
zastavěným územím, například kolem čistírny 
odpadních vod, která by se realizací této varian-
ty ocitla na ostrově. Také je delší, ekonomicky 
náročnější a z ekologického hlediska neuskuteč-
nitelná,“ konstatoval starosta Petr Vícha.

Druhá levobřežní varianta vede přes Polsko, 
mimo zastavěné území v polích. Je výrazně 
kratší, technicky méně náročná, ekonomicky 
výhodnější a hlavně neohrozí chráněné mean-
dry. Tu prosazují Bohumínští. Preferují ji i sou-
sední polské Krzyżanowice a také česko-polská 
pracovní skupina. „Bohumín se nechce vyjad-
řovat k projektu Dunaj-Odra-Labe jako celku. 
V tom se shodneme, ten považujeme za nerea-
lizovatelný a ekologicky neprůchodný. K celému 
záměru výstavby kanálu proto máme neutrální 
stanovisko. Nejsme odborníci, kteří jsou kompe-
tentní vyjadřovat se k jeho vlivu na životní pro-
středí či k jeho přínosu pro Česko. To musí po-
soudit odborné studie. Kanál Bohumínu nic 
nepřinese, a tak je pro nás největší prioritou, aby 
co nejdříve zmizel z našeho územního plánu 
a město se mohlo rozvíjet. Proto požadujeme, 
aby se chráněné meandry Odry obešly kratší 
trasou přes polské území,  ne přes zastavěný Bo-
humín,“ dodal Vícha.

Rozvoj Bohumína nezatěžují jen dvě možné 
trasy kanálu D-O-L. Omezují ho rovněž roz-
sáhlá záplavová území Odry a Olše. Další ba-
riérou je dálnice, stávající železniční koridor 
a také pět variant vysokorychlostní železniční 
trati, které se rovněž město snaží u dotčených 
orgánů zredukovat. Lucie BALCAROVÁ

Zásadní změna čeká na jaře systém provozu v propojce Čáslavské ulice u ma-
teřské školy. Úzká ulička je nyní zaslepená a slouží převážně rodičům vozícím 
děti do mateřinky. Zábrana v podobě tří sloupků ale zmizí a komunikace bude 
průjezdná. Vzhledem k jejím rozměrům to bude provoz jednosměrný, ze smě-
ru od Žižkovy ulice k hladovému oknu v Čáslavské.

S námětem na jednosměrné zprůjezdnění 
přišli právě rodiče dětí. Když vysadí caparty 
u mateřinky, musí se totiž nyní v úzké uličce 
otáčet. „Zaslepení propojky se historicky pojí 
právě s mateřskou školou. Záměrem kdysi 
bylo, aby si tudy šoféři nezkracovali cestu 
a děti mohly do školky bezpečně. Bylo to 
v době, kdy automobil v rodině nebyl samo-
zřejmostí a děti chodily samy nebo je dospělí 
vodili. V současnosti ale má toto řešení svá 
úskalí, kterým je právě otáčení rodičů, což 
třeba ráno za zhoršené viditelnosti způsobuje 
komplikace,“ vysvětlil vedoucí odboru do-
pravy Pavel Vavrečka.

Město podnět rodičů vyslyšelo a do dubna 
systém v uličce upraví. Zábrany půjdou pryč 
a motoristé budou do ulice vjíždět od Žiž-
kovy ulice. Jednosměrný provoz pak bude 
platit pouze v části uličky, v úseku u mate-
řinky. „Ještě musíme dořešit systém zásobo-
vání. Z jedné strany zajíždí zásobování ke 
školce, z druhé k provozovnám u hladového 
okna,“ doplnil Vavrečka.

Propojka Čáslavské ulice dostala loni 
nový asfaltový povrch a ještě předtím vznikl 
u branky materské školy záliv ze zhutněné-
ho recyklátu. Návštěvníkům školky slouží ke 
krátkodobému zaparkování.Fungovat by 
zde mělo časově omezené stání. (tch)

Bohumín se vymezil vůči nesmyslné trase kanálu

Ze slepé ulice bude jednosměrka

Původní návrh kanálu počítal s průpichem, tedy devastací unikátních meandrů. Dvě nové varianty je míjejí, přičemž 
pravobřežní je nesmyslná a blokuje rozvoj Bohumína.

Foto: Jiří SpáčilFoto: Jiří Spáčil

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Tento úsek Čáslavské ulice byl až do 60. let minulého století širokou páteřní komunikací. Výstavba sídliště ale 
dopravní situaci v lokalitě zcela změnila. Nyní na jaře se v propojce změní systém provozu. Po odstranění 
sloupů bude jednosměrně průjezdná.
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Informační deska ve Vrbině, kudy zprvu vedl nejkrásnější 
úsek naučné stezky Hraničními meandry Odry, se musel za 
posledních devět let už počtvrté stěhovat. Řeka na podzim 
opět demonstrovala svou sílu a vydatnými děti napumpova-
ný tok strhnul další metry břehu. Šlo o názornou lekci vzniku 
a proměn památkově chráněných meandrů.

Při plánování trasy devítikilo-
metrové naučné stezky byla Vrbi-
na jedním z největších lákadel. Je 
odtud krásný výhled na meandru-
jící řeku, a proto zde bylo jedno ze 
zastavení s informační tabulí. Od 
zpřístupnění stezky v roce 2011 
a s tím, jak Odra ve Vrbině pode-
mílá břeh, se však informační ta-

bule musela od břehu až třikrát 
posouvat. V roce 2014 bylo do-
konce nutné zmíněný úsek z na-
učné stezky vyjmout a vytvořit 
kolem Malého Kališova jezera 
»bypass«, jakousi objížďku. Pěšina 
ve Vrbině sice zůstala, ale byla ne-
udržovaná a přístupná jen na 
vlastní nebezpečí. O pár let poz-

ději už nebylo ani co udržovat, 
v roce 2017 pěšinu i s břehem od-
nesla voda. 

Z původní cestičky kolem Vrbi-
ny zbylo jen torzo, pouze jeho 
přístupová část od Starého Bohu-
mína. Tu nechala před třemi lety 
radnice upravit a zpevnit. Turisté 
se tak sice k místu s výhledem do-
stanou, ale pak se musí otočit 

a couvnout na nově vyznačenou 
stezku. Informační cedule ovšem 
»na konečné« ve Vrbině zůstala. 
Během posledního erozivního 
procesu, k němuž došlo v uplynu-
lých týdnech, ale měla namále. 
Ocitla se jen půl metru od strže 
a čekal ji další přesun. V listopadu 
se stěhovala o padesát metrů od 
vodního toku. (tch)

Dravá řeka ukousla další kus břehu

Informační cedule už urazila od své instalace v roce 2011 desítky metrů a znovu se 
musela stěhovat.

Srovnání satelitních snímků z let 2003 a 2018 jasně ukazuje, jak se trasa toku dra-
maticky mění. Ve Vrbině se koryto za toto časové období posunulo o více než pade-
sát metrů. Porovnání s letošním satelitním snímkem bude ještě výraznější.

Mapa z roku 1892 ukazuje meandrující podobu Olzy před regulací, dnes už neznámý 
ostrov u soutoku a zcela jiné koryto měla také Odra.

Od 2. ledna oficiálně probíhá Tříkrálová sbírka. Přestože jde 
o charitativní projekt, také jej ochromil přísný nouzový stav, 
a tak zatím nemohli k dárcům vyrazit koledníčci. Lidé však mo-
hou přispívat bezhotovostními převody nebo do stabilních 
kasiček. Kvůli nestandardní situaci bude sbírka probíhat v pro-
dlouženém termínu až do 24. ledna.

„Z finančních darů Tříkrálové 
sbírky uskutečňujeme projekty, kte-
ré zkvalitňují služby a zpříjemňují 
život našich klientů. Když v této 
zvláštní době nemohou k lidem ko-
ledníčci, chceme požádat o příspě-

vek alespoň on-line cestou,“ sdělila 
Zdeňka Kniezková Brňáková, ře-
ditelka Charity Bohumín, která 
sbírku v regionu zastřešuje.

Protože klasické koledování 
dům od domu zatím situace neu-

možňuje, lidé mohou přispívat na 
sbírkové konto  66008822/0800 
s variabilním symbolem 77708001. 
Druhou možnosti je »virtuální ka-
sička«. Tu dárci i s koledou najdou 
na www.trikralovasbirka.cz. Kdo 
dává přednost platbám chytrým 
telefonem, může poslat příspěvek 
prostřednictvím QR kódu. Načíst 
si jej může na webu bohumin.cha-
rita.cz/trikralova-sbirka.

Stále se najde dost lidí, zejména 
starších, kterým bezhotovostní 
platby nepřirostly k srdci, a přesto 

by chtěli přispět na dobrou věc. 
Charita jim vyšla vstříc a rozmís-
tila v Bohumíně kasičky na pří-
stupných a bezpečných místech. 
Jsou v místních kostelích, na ředi-
telství Charity Bohumín ve Štefá-
nikově ulici, v Charitním domě 
pokojného stáří sv. Františka 
a Charitním domě sv. Kláry ve Sta-
rém Bohumíně.

Příspěvky letošní sbírky půjdou 
na zakoupení části vybavení do 
nově budovaného domova dů-
chodců v Dětmarovicích, který 
bude od roku 2022 Charita Bohu-
mín provozovat.  (red)

Tříkrálová sbírka bez koledníků

Foto: Lumír MacuraFoto: Lumír Macura

Zdroj: Seznam.czZdroj: Seznam.cz
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LEDEN

Sedmý ročník novoročního Šuny-
chelského ponoru předčil účastí 
očekávání. Do vody napochodovalo 
rekordních 125 odvážlivců z Bohu-
mínska a ekipa »morsów«, otužilců 
z Polska. Ti s sebou přivezli i dvě 
mořské panny. Vzduch měl teplotu 
5° C, voda 6,5° C.

Charita Bohumín spustila odleh-
čovací službu. Provozuje ji ve zre-
konstruovaném Charitním domě sv. 
Kláry ve Starém Bohumíně, kde je 
k dispozici deset lůžek. Služba »od-
lehčuje« těm, kteří pečují o přestárlé 
nebo postižené, kteří se neobejdou 
bez cizí pomoci.

Tříkrálový koncert si 4. ledna vy-
slechl zaplněný sál sokolovny v Zá-
blatí. Tradici koncertů založili před 
osmi lety filharmonici Vlasta a Jiří 
Hanouskovi. Nyní s nimi vystupují 
profesionální hudebníci, konzerva-

toristé a absolventi uměleckých škol 
i žáčci, kteří se hře teprve učí.

Otrlejším vodákům začala sezona 
4. ledna Novoročním sjezdem Olše. 
Přilákal na stovku účastníků, kteří 
absolvovali úsek z Věřňovic do pol-
ského Zabełkówa. Tři stupně nad 
nulou sice zaručovaly hladký prů-
jezd, přesto se »cvakli« čtyři vodáci 
ve dvou kánoích. 

Sportovní hala byla 9. ledna ději-
štěm charitativní akce »500 reps pro 
děti«. Smyslem bylo zvládnout pě-
tistovku opakování cviků a přispět 
na dobrou věc, tentokrát na cvičení 
hendikepovaných. 160 cvičících při-
spělo částkou 22 300 korun.

Základní umělecká škola pořádala 
15. ledna svůj první novoroční kon-
cert. Pozvání ke společnému muzi-
círování v novobohumínském kos-
tele přijali krom žáků a učitelů ZUŠ 
také přátelé a hosté. Akce měla i for-
mu benefice. Dárci přispěli do sbírky 
pro požáry sužovanou Austrálii. 

Jediný český zástupce, oddíl 1. SC 
Bohumín '98, bojoval v konkurenci 
osmdesátky evropských týmů ve 
slovenském Prešově na házenkář-
ském turnaji mládeže. Bohumínské 
dorostenky získaly stříbrné medaile 
a Hanka Blokschová byla vyhlášena 
nejlepší brankářkou turnaje.

 Ve sportovní hale se 11. ledna ko-
nal třetí ročník mezinárodního fotba-
l ové h o tur naj e  B o humín Wo -
men's Cup. Představilo se na něm osm 
ligových družstev, čtyři z Česka, po 
dvou ze Slovenska a Polska. V ostrav-
ském finále Baník porazil Vítkovice.

Vystrojit veselku je fuška. Budou-
cím novomanželům ale vychází 
vstříc hotel Pod Zeleným dubem 
pořádáním svatebního veletrhu. 
Čtvrtý ročník navštívilo 26. ledna 
osm set lidí. Inspirovat se mohli 
u sedmatřiceti stánků. 

Charita Bohumín, která v regionu 
zajišťuje Tříkrálovou sbírku, vypravi-
la do ulic 93 koledujících skupinek. 
Výtěžek v rámci jubilejní dvacáté 
sbírky dosáhl částky 503 tisíc, z toho 
jen v Bohumíně přispěli dárci 181 
tisíci. 

ÚNOR

K3 Bohumín uspořádala několik 
bálů různého zaměření. V sále záb-
latské sokolovny proběhl 25. ledna 
recesní maškarní bál. Pod Zeleným 
dubem pak 7. února velký reprezen-
tační městský ples a 28. února hu-
morné pochování basy.

Evropou se počátkem února pře-
hnala bouře Sabine. Vyžádala si de-
set obětí, jednu také v Česku. V na-
šem regionu řádila Sabine nejvíce 
10. února. Hasiči si kvůli větru při-
psali během jediného dne 390 zása-
hů. Výpadky proudu postihly na tři 
tisíce domácností.

Benešova škola otevřela díky do-
taci novou interaktivní učebnu, kte-
rá vznikla kompletní přestavbou 
staré jazykové třídy. Nové vybavení 
tvoří počítače, interaktivní tabule, 
tablety, 3D tiskárna, experimentál-
ních stavebnice a výukoví roboti. 

Od 7. do 9. února se konal meziná-
rodní taneční festival Vienna Fest 
Info Dance. Zúčastnili se jej sólisté 

JAKÝMI UDÁLOSTMI ŽIL BOHUMÍN V ROCE 2020
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a soubory ze dvou desítek zemí. Bo-
humínský 1. SC '98 B-Dance si ve 
Vídni vytančil jednu zlatou, tři stříbr-
né a jednu bronzovou medaili.

Místní fotbalový klub pořádal 8. 
a 9. února šestý ročník žákovského 
fotbalového turnaje Bospor Cup. 
Starší žáci FK Bospor svou kategorii 
vyhráli a Adam Veverka navíc získal 
cenu pro nejlepšího hráče turnaje. 
Mladší žáci odsadili až osmou příčku.

Bohumínská ZUŠ se zasloužila 
o obnovení tradice masopustu. Pří-
prava zabrala učitelům a žákům tři 
měsíce. Výtvarná sekce chystala kos-
týmy, dramaťák představení a muzi-
kanti hudební doprovod. Vše vyvr-
cholilo 28. února masopustním 
průvodem a programem na náměstí.

Pódia v ZUŠ a Salonu Maryška pa-
třila 27. února školákům, účastníkům 
městského kola recitační soutěže. 
Byla jich rovná stovka. Přednášeli 
poezii, prózu i jiné literární útvary. 
Kategorií bylo pět, ale vítězů hned 
osm. Porota ve třech kategoriích 
udělila po dvou prvních místech.

Město si převzalo opravenou bu-
dovu skřečoňské školy, kterou v sr-
pnu 2019 zachvátil požár. Budova 
má novou střechu, zmodernizova-
nou třídu i kabinet. Rekonstrukce 
včetně vybavení nábytkem a po-
můckami nakonec stála 6,3 milionu. 

BŘEZEN

Mažoretky se 7. března předvedly 
ve sportovní hale na nepostupové 

soutěži »O Bohumínské srdce«. Do 
Bohumína dorazilo jednadvacet 
týmů, které se blýskly pestrostí kos-
týmů, akrobatickými prvky a nápa-
ditými choreografiemi. 

Oddělení zdravotně sociálních 
lůžek Bohumínské městské nemoc-
nice prošlo razantní proměnou. Per-
sonál díky ní může pohodlněji pře-
misťovat pojízdná lůžka. Stavební 
úpravy, které usnadnily péči o paci-
enty, přišly na necelý milion. 

Do Česka dorazil celosvětový fe-
nomén roku 2020 - koronavirus 
SARS-CoV-2 způsobující onemocně-
ní covid-19. Opatření proti šíření ná-
kazy začala v  Česku pozvolna, 
takzvanou salámovou metodou. 
První vládní nařízení se dotklo veřej-
nosti 10. března zákazem pořádání 
akcí s návštěvností nad sto lidí. K3 
zrušila divadlo a padla představení 
tanečních souborů. Další nařízení 
uzavřelo od 11. března základní 
a střední školy. Mateřinky zůstaly 
v provozu, ale zaznamenaly absenci 
44 procent dětí. Další nařízení 12. 
března snížilo kapacitu veřejných 
akcí na třicet osob. Bohumínské kino 
i knihovna ukončily provoz, brány 
zavřela také všechna sportoviště. 
Vládou vyhlášený nouzový stav do-
padl zejména na živnostníky. Od 14. 
března museli zavřít všechny krám-
ky s výjimkou potravin, lékáren, dro-
gerií, benzinových pump a někte-
rých dalších. Krutý byl dopad na 
restauratéry. Nejprve omezení do 20 

hodin, následně nekompromisní 
stopka. Omezení a zákazy přicháze-
ly v souvislosti se šířením nákazy 
z hodiny na hodinu a stále se zpřís-
ňovaly. Po uzavření hranic uvalila 
vláda v noci na 16. března karanténu 
na celé Česko. 

Dobrovolníci začínají ve velkém 
šít roušky. V Bohumíně se krom jed-
notlivců pustili do šití záblatští hasi-
či, klub seniorů nebo vietnamské 
švadlenky. Nejaktivnější bylo cent-
rum sociálních služeb, které denně 
vyprodukovalo až 120 roušek. Samo 
je rozváželo nebo nabízelo formou 
rouškovníku či rouškomatu.

Bohumín poděkoval sedmatřiceti 
dobrovolným dárcům krve, poprvé 
po dvaadvaceti letech však proběh-
lo předávání ocenění individuálně. 
Slavnostní ceremoniál byl na po-
slední chvíli kvůli vyhlášení nouzo-
vého stavu zrušen.

Město se pustilo do obnovy prv-
ků na dětských hřištích. Vysloužilé 
atrakce nahradily nové u věžáků 
v Bezručově ulici a na sídlišti mezi 
Nerudovou a Čáslavskou ulicí. Zcela 
nové hřiště vyrostlo na »zelené lou-
ce« ve Slunečné ulici v Záblatí.
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Kopytovští hasiči vyčistili bezmála 
tři sta metrů potrubí, které zajišťuje 
odvodnění osady. Roury byly z osm-
desáti procent zanesené. Hasiči se do 
usazenin pustili vysokotlakým prou-
dem, často se ale do potrubí museli 
vsoukat sami. 

DUBEN

Předloni nechalo město vyměnit 
v Lidické ulici pětadvacet pouličních 
lamp za moderní ledkové, nyní se pus-
tilo do obnovy 800 metrů chodníku. 
Starý asfalt, obrubníky i žulové kostky 
šly pryč. V podstatě vznikl chodník 
zcela nový. 

Po více než měsíční pauze se do 
města vrátili trhovci. Vzhledem k roč-
nímu období byl největší zájem o by-
linky, keře, rostlinky a zahradní doplň-
ky. Na náměstí se  23. dubna konal 
»slezský rynek« a provoz obnovila 
městská tržnice, která u nádraží fun-
guje už téměř třicet let.

ČEZ obnovoval vedení nízkého na-
pětí. Jedna z rozsáhlejších akcí probí-
hala za parkem, další v Mírové a Neru-
dově ulici. V návaznosti na investice 
energetiků se inovací chopil také Bo-
humín. V  lokalitách nainstaloval 
úsporné lampy veřejného osvětlení. 

Pouze formálně, bez účasti dětí, 
proběhly zápisy předškoláků do prv-
ních tříd. Rodiče prostřednictvím 
písemných zápisů přihlásili 205 dětí. 

Dvaatřicet jich ale mělo odklad po-
vinné školní docházky. 

Zahradníci vysadili na dvou mís-
tech na 130 listnatých stromů. Město 
pro listnáče vybralo sídliště Tovární 
v Záblatí a Okrajní ulici ve Starém 
Bohumíně u bunkru. Tady na podzim 
přibylo ještě čtyřicet jehličnanů. 

KVĚTEN

Mimořádná situace a uzavření škol 
o čtvrt roku uspíšily opravy školních 
budov. V ZŠ ČSA, která slavila pade-
sát let existence, proběhla další fáze 
rekonstrukce sociálního zařízení. Za 
inovaci pavilonu nejstarších žáků za-
platilo město necelý milion.

Stavbaři, kteří budovali přemostě-
ní Lutyňky v Červíně, hlásili po osmi 
měsících hotovo. Nový betonový 
most je 4,6 metru široký a 5,5 metru 
dlouhý. Město jeho stavba včetně 
projekční přípravy stála téměř tři mi-
liony.

Na poli u Nové Vsi začalo budová-
ní lesoparku Na Panském. Jeho sou-
částí bude i jedenáct tůní různých 
hloubek a tvarů, umělá návrší, spleť 
chodníčků a především hodně zele-
ně. Na třináctihektarové ploše přibu-
de 2,5 tisíce stromů a 1,5 tisíce keřů.

ČERVEN

Motorkáři sice přišli o tradiční žeh-
nání, ale o spanilou jízdu nikoli. Podí-
vanou jim 6. června dopřáli organizá-
toři obdobné orlovské akce. Motorkáři 
vyrazili na třicetikilometrovou jízdu 
regionem a projeli i Bohumínem.

Jeskyňáři z Orcusu nabídli Bohu-
míňákům po kulturním a sportovním 
půstu atraktivní rozptýlení - stomet-
rovou jízdu na laně nad řekou. 
Takzvaný alpský traverz přilákal 7. 
června řadu nadšenců k Antošovické 
lávce. 

U Vrbického jezera se 13. června 
konal Ocelácký triatlon aneb Triatlon 
s úsměvem. Dopoledne si zkusily od-
lehčenou formu děti, pak pod rozpá-
leným sluncem nastoupilo k hlavní-
mu závodu 162 účastníků. Čekalo je 
plavání, jízda na kole a běh.

Šestileté čekání na titul mistra re-
publiky v kulečníku skončilo. BC Bo-
humín ve složení Miroslav Andrejov-
ský, Milan Ráček a Daniel Mikala ve 
finále Českomoravského billiárdové-
ho svazu v technických disciplínách 
malého stolu porazil Havířov a moh-
li slavit.

Na městskou aukci ztrát a nálezů 
dorazily 22. června na nádvoří radni-
ce desítky lidí. Většina z téměř deva-
desáti předmětů se prodala za pár 
korun, ale cenu jednoho z bicyklů 
zájemci vyšponovali až na devět sto-
vek. Byla to nejvyšší částka aukce.
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ČERVENEC

Počátkem prázdnin se museli obr-
nit trpělivostí šoféři i obyvatelé u ob-
jízdných tras kvůli generální opravě 
kruhového objezdu u skřečoňského 
mostu. Oprava druhého rondelu ve 
Skřečoni, tentokrát při vjedu do 
městské části, proběhla od 2. do 12. 
listopadu.

Za parkem vyrostla nová atrakce. 
Zelený labyrint, který tvoří třináct set 
habrů. U něj nechalo město postavit 
ještě dřevěný hrad a přístupový 
chodník s veřejným osvětlením, který 
propojil Janáčkovu ulici s parkem Pe-
tra Bezruče.

Na novém místě a v jiném termínu 
se uskutečnila akce Veslujeme do 
středu Země. Pětici trenažérů organi-
zátoři umístili 26. července na pódiu 
v Hobbyparku. Vyzkoušelo si je 110 
zájemců. SK CWG Bohumín pořádá 
veslování pro veřejnost od roku 2017.

SRPEN

Oheň způsobil největší civilní tra-
gédií v novodobé historii Bohumína. 
Úmyslně jej 8. srpna v jedenáctém 
patře věžáku v Nerudově ulici založil 
žhář. Bilance požáru byla fatální. Je-
denáct obětí, z nichž šest zahynulo 
v bytě, další podlehli zraněním, když 
před plameny vyskočili z okna. Ne-
štěstí ale zasáhlo do života všech 
bezmála 130 obyvatel věžáku. Mu-
seli opustit své domovy a požár či 
jeho hašení poškodily 60 procent 
bytů. 

Prohlídka bunkru, projížď ka 
v transportéru, plnění branných a vě-
domostních úkolů. Kluci i holky si to 
vyzkoušeli 15. srpna u srubu MO-S4 
Šedá vila u transformátoru. Klub vo-

jenské historie s agenturou K3 tady 
připravily akci »Vojákem na zkoušku«. 

Osm soutěžních týmů navařilo 29. 
srpna třináct druhů gulášů pod no-
vým přístřeškem v hasičské zahradě 
v Šunychlu. Gulášfest v režii SDH Šu-
nychl a K3 se tady zabydlel a jeho 
pátý ročník přilákat do areálu na dva-
náct set návštěvníků.

Poprvé ve dvacetileté historii mezi-
národního florbalového turnaje Ost-
rava Cup se do názvu přiřadil i Bohu-
mín. Třetina z  96 přihlášených 
družstev si zahrála i v areálu Bosporu. 
Zkušenosti na turnaji poprvé sbírala 
i žákovská družstva 1. SC Bohumín '98.

Kopytovští dobrovolní hasiči uspo-
řádali 22. srpna letní slavnost k 75. 
výročí osvobození osady. Odhalili 
také zrestaurovanou protitankovou 
zábranu rozsocháč, kterou objevili 
před rokem v Olši. Vznikl z ní památ-
ník.

Radost & Impuls se zúčastnil virtu-
ální taneční soutěže organizací WCO-
PA z USA. Soutěžilo v ní 2 500 video-
nahrávek ze 70 zemí. Choreografie 
R&I »Dětství skončilo...« získala hlavní 
cenu napříč všemi kategoriemi.

Dva turnusy dětí absolvovaly 
o prázdninách »Námořní akademii«. 
Oblíbený příměstský tábor, který po-
řádá spolek Posejdon, je zasvětil do 
základů vodáctví. Děti se plavily po 
místních řekách i jezerech a zažily 
spoustu dobrodružství.

Letní program pro děti, oblíbený 
Prázdninový kolotoč, se konat ne-
mohl. Malou útěchou dětem byla 
alespoň 31. srpna show na náměstí, 
která měla podtitul »rozloučení 
s prázdninami«. Nabídla písničky, 
soutěže nebo kouzlení.

ZÁŘÍ

Děti se po prodloužených prázdni-
nách vrátily do škol. Jak se ukázalo 
později, bylo to jen dočasné. Bohu-
mínské základní školy mělo navště-
vovat 1 700 dětí, z toho 176 prvňáčků. 
Patnáct dětí s odkladem školní do-
cházky nastoupilo do přípravné třídy, 
kterou zastřešuje Benešova škola.

Bohumín využil k opravám a ino-
vacím školních budov  jarní koronavi-
rovou výluku a pokračoval i o prázd-
n i n á c h .  Př e d  Z Š  Č SA  v y r o s t l 
parkovací záliv, ve Skřečoni proběhla 
rekonstrukce výdejny obědů.  Cel-
kem v roce 2020 město do opravy 
školních budov a areálů investovalo 
devět milionů.

V hlavní budově knihovny začala 
rekonstrukce za 6,4 milionu. Týkala 
se rozvodů elektřiny i počítačových 
sítí, úpravy vchodu a toalet. Po dobu 
oprav se knihovna přestěhovala do 
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náhradních prostorů v sousedství. 
Kvůli vládním nařízením ovšem 
stejně byla většinu času zavřená.

Vodácká sezona na Odře byla le-
tos krátká a skromná. Nekonalo se 
slavnostní odemykání ani zamykání  
řeky. Půjčovna lodí zahájila kvůli 
opatřením provoz až v červenci 
a o prázdninách  ji využilo 990 vo-
dáků. Provoz ukončila v půlce září.

Na městském pozemku u fotba-
lového hřiště v Záblatí vyrostl za 
bezmála milion dřevěný elektrifiko-
vaný altán. Provozovat jej bude 
fotbalový Slovan, ovšem altán 
bude sloužit všem záblatským spol-
kům.

Hasičská zahrada ve Skřečoni, kte-
rá si připomínala 715 let, praskala 12. 
září ve švech. Hudební festival se 
zahradní slavností přilákal do areálu 
na čtyři stovky návštěvníků. Skře-
čoňský festival byl kvůli vládním 
omezením jedinou akcí toho druhu 
v roce 2020.

Architektonicky zajímavě řešená 
restaurace Hvězda, která neodmys-
litelně patří k městskému parku, 
přivítala po nákladné pětileté rekon-
strukci první návštěvníky. K Hvězdě 
navíc přibyla zimní zahrada a větší 
část dobového obvodu je prosklená. 

Den železnice proběhl kvůli vlád-
ním nařízením ve značně okleštěné 
podobě. Bez doprovodného progra-
mu a  prohlídky depa, mašinek 
a techniky. Zůstaly jen projížďky 
historickými vlaky do Ostravy a po 
vlečkách společnosti AWT.

Střední škola pořádala 23. září 
Den řemesel. Na náměstí před rad-
nicí vyrostla polní kuchyně, improvi-
zovaný kadeřnický salón, autoservis, 
zámečnická dílna. Škola představila 
i nový obor železničář, který se roz-
běhne letos v září.

ŘÍJEN

Voliči 2. a 3. října vybírali kandidá-
ty do 65členného krajského zastupi-
telstva. V Moravskoslezském kraji 
uspělo hnutí ANO (30,24 %), druhá 
byla koalice ODS a TOP 09 (13,84), 
třetí Piráti (11,86). Post hejtmana po-
sléze obhájil Ivo Vondrák (ANO).

Vydatné deště už podruhé výraz-
ně zvedly hladiny řek, Odra i Olše 
dosáhly 14. října druhého stupně 
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povodňové aktivity (předtím také 
21. června). Řeky zůstaly v korytech, 
ale problémy způsobily menší toky 
a laguny v krajině. Hasiči čerpali 
vodu ze zatopených sklepů a za-
hrad, plnili pytle pískem a stavěli 
bariéry.

Rozsáhlý projekt, který změní po-
dobu přednádražního prostoru od-
startoval. Dopravní terminál má 
prakticky skloubit cyklistickou, auto-
mobilovou i autobusovou dopravu. 
První položkou bylo vybudování 
záchytného parkoviště pro 39 vozů. 

Zástupci bohumínských jednot si 
8. října připomněli Památný den so-
kolstva. Vyvěsili prapor před radnicí, 
v Záblatí položili kytice v parčíku 
a na hřbitově. Město věnovalo Soko-
lu Bohumín peněžitý dar ke 100. 
výročí založení jednoty.

LISTOPAD

Stavbaři dokončili zateplování dal-
ších městských cihlových domů. Šlo 
o domy s 80 byty v okolí křižovatky 
ulic Čs. armády, Okružní a třídy Dr. E. 
Beneše. Rekonstrukce přišly měst-
skou kasu na sedmnáct milionů.

Kvůli vládnímu uzavření knihoven 
rozjela ta bohumínská unikátní služ-
bu. Knihovníci osobně rozváželi pu-
blikace svým registrovaným čtená-
řům domů. Publikace si čtenáři 
objednávali telefonicky.

Se šokující zprávou přišel největší 
a nejstarší český výrobce topenář-
ské techniky, společnost Viadrus, 
která má 130letou tradici. Její maji-
telé se rozhodli ukončit výrobu liti-
nových kotlů a radiátorů. S ukonče-
ním výroby souvisí i hromadné 
propouštění.

Spolek Pro-fit 12 díky iniciativě 
Aliance žen s rakovinou prsu vysadil 
25. listopadu tři sakury na ploše 

u křižovatky hlavní třídy a ulice  
9. května. Další výsadba stromů  
proběhne letos a u rušné třídy tak 
vznikne malý parčík.

PROSINEC

Žáci z bohumínské Masarykovy 
školy a základek z Rychvaldu a Dolní 
Lutyně zjistili, jak se tisklo za Guten-
berga. Interaktivní přednášky 
s praktickými ukázkami knihtisku 
proběhly díky evropské dotaci.

Bohumín zprovoznil novou podo-
bu oficiálních webových stránek. 
Městský web se ve své historii aktu-
alizoval už popáté, jeho poslední 
úprava proběhla v roce 2013. Každý 
měsíc zaznamenají městské stránky 
zhruba 75 000 přístupů. 

Vybudováním mlatového chodní-
ku a výsadbou dřevin začala přípra-
va rozptylové loučky na hřbitově ve 
Starém Bohumíně. Konečnou podo-
bu získá letos na jaře doplněním 

mobiliáře. V blízkosti loučky vznikne 
také nové kolumbárium.

Halloween na konci října, rozsvě-
cování vánočních stromů v závěru 
listopadu, vánoční jarmark, adventní 
koncerty, štědrovečerní setkání na 
náměstí s ohňostrojem. O všechny 

tradiční akce Bohumíňáci v uplynu-
lém roce přišli v důsledku drastic-
kých vládních opatření. 27. prosince 
začala platit jejich nejpřísnější for-
ma, a tak lidé kvůli vládním záka-
zům nemohli společně oslavit ani 
Silvestr a příchod nového roku.
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Vyrovnaný rozpočet s velkým podílem investic

Na zahradě zaparkovalo autíčko

REALITY
 ● Koupím byt, ne RK. Tel.: 736 228 

883.
SLUŽBY

 ● Čištění, tepovaní, koberců, židlí, 
sedaček, interiéru aut. Kärcher. Tel.: 
724 088 643, e-mail: martin.jurzica@
seznam.cz, www.cistyautointerier.cz.
RŮZNÉ

 ● Daruji za odvoz starší obývákovou 
stěnu a sedací soupravu. Velice za-
chovalé. Tel.: 604 228 384.2. 

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

PRÁCE
 ● ČEMAT, s.r.o. Bohumín přijme na 

HPP pracovníka správy nemovitostí, 
obchodu, pronájmu. Požadujeme SŠ(-
VŠ) stavebního směru, komunikační, 
organizační a obchodní schopnosti, 
samostatnost, technické myšlení,  ŘP 
sk.B. Nabízíme příspěvek na stravo-
vání, důchod. pojištění, sport. Tel.: 
596 092 329, e-mail: kozdonova@ce-
mat.cz, www.cemat.cz.

INZERCE

Bohumín bude letos hospodařit s 926 miliony. Vyrovnaný rozpočet v prosinci jedno-
myslně schválili zastupitelé. Téměř 243 milionů přitom půjde do investic. Peníze vloží 
město do bydlení, zdravotnictví, dopravy, volnočasových aktivit a sportu, sociálních 
služeb i zeleně. 

Nejvíce investičních prostředků si vyžádá re-
konstrukce červené kolonie v Okružní ulici. Ze 
64 »rafinérských« bytů s lokálním vytápěním 
vznikne 52 dvou až čtyřpokojových bytů s vnitř-
ním zateplením a centrálním vytápěním. Po do-
končení je radnice nabídne standardní formou 
licitací. „Jde o jednu z největších investic posled-
ních let. V rozpočtu na ni zatím máme 30 milionů 
a přestavba bude pokračovat i v dalším roce. Proto 
si ještě chceme vzít 60milionový úvěr s nízkou úro-
kovou sazbou 1,4 procenta. Splácet bychom ho 
měli deset let,“ uvedl starosta Petr Vícha.

Bohumín bude pokračovat v regeneraci cihlo-
vých domů. V rozpočtu na ně zatím počítá 
s částkou 33 milionů. Dočkat by se měl vnitrob-
lok mezi Husovou a Vrchlického ulicí a dům 
v Žižkově ulici vedle umělecké školy. Opět jde 
o komplexní opravy, tedy zateplení fasád, nové 

střechy, balkony i vstupní prostory. Dalších 30 
milionů město vyčlenilo na přípravu lokality Pe-
tra Cingra pro rodinné bydlení.

V oblasti dopravy se naplno rozběhne výstav-
ba dopravního terminálu u nádraží. Letos jsou 
v plánu práce za 23 milionů, přičemž většinu 
nákladů uhradí evropská dotace. Dalších sedm 

milionů investuje Bohumín do poslední etapy 
cyklistického okruhu kolem Vrbického jezera 
a pět milionů do nové cyklostezky podél Odry 
od Antošovické lávky k mostku přes Orlovskou 
stružku. Dále vzniknou i nová parkovací místa, 
a to v Okružní ulici u Rafinérského lesíku.

Do sociální a zdravotní oblasti investuje rad-
nice 25 milionů. V nemocnici se počítá s přístav-
bou ambulantního traktu za deset milionů. Do-

mov Cesmína dostane nový evakuační výtah 
a čekají ho i opravy společných prostor. Nevyu-
žitá vilka v Husově ulici se promění v bezbarié-
rové byty pro osm postižených. Rekonstrukce 
přijde na jedenáct milionů, většinu nákladů ale 
uhradí desetimilionová dotace z Evropské unie.

Čtyři miliony z rozpočtu půjdou na dokončení 
jednoho z největších projektů posledních let, tři-
náctihektarového lesoparku Na Panském. Do 
rozšíření rekreace u Vrbického jezera, které za-
hrnuje vybudování přístaviště s půjčovnou pra-
mic, plovoucí mola pro plavce i ptáky, město 
vloží jedenáct milionů. 

Letošní rozpočet počítá i s 27milionovou re-
zervou na pokrytí neočekávaných výdajů či dofi-
nancování dotačních akcí a s osmnácti miliony 
na provoz Bohumínské městské nemocnice. 
„Pod čarou máme další investiční akce. Jde napří-
klad o výstavbu tří parkovišť, přístavbu zimního 
stadionu, rekonstrukci interiéru smuteční síně 
nebo výkup tenisových kurtů v parku. Na přípravu 
projektových dokumentací dalšího rozvoje Bohu-
mína máme v rozpočtu vyhrazené čtyři miliony,“ 
uzavřel starosta Petr Vícha. Lucie BALCAROVÁ

Pro děti z mateřské školy v Tovární ulici byl 10. prosinec plný 
překvapení. První se sneslo z nebe. Děti s úsměvem na tvá-
řích a s přilepenými nosy na oknech pozorovaly padající sně-
hové vločky. Jejich radost se ale znásobila, když přímo na 
školní zahradě zaparkoval nákladní vůz. Na jeho korbě bylo 
totiž další auto. Dřevěné, pružinové, které budou »řídit« 
samy. 

Nový herní prvek školka poří-
dila díky Nadaci ČEZ, která 
v rámci grantu Podpora regionů 
přispěla částkou 70 tisíc. Stylové 
autíčko z akátového dřeva, které 
připomíná pick-up s lavičkami 
v odkrytém nákladovém prosto-
ru, pak vyrobila a nainstalovala 
firma Lumpino. Vzhled k bytel-
nosti vozítka jej pracovníci museli 

do vyhloubených jam spouštět 
z ocelového lešení.

Krásná atrakce na školkovém 
dvoře byla pro děti z mateřinky 
v Tovární prvním vánočním dár-
kem. Už se nemohou dočkat hez-
kého počasí, aby si ji mohli všich-
ni vyzkoušet.

 Text a foto: Eva KOHUTIAKOVÁ,
 MŠ Tovární

INVESTICE
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KADEŘNÍK

Kód oboru: 69-51-H/01 Tříletý učební obor  Absolvent má střední odborné vzdělání s výučním listem 

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci se naučí mýt vlasy, provádět masáž vlasové pokožky a regeneraci vlasů, upravovat vlasy střiháním, tvarovat
vlasy vodovou ondulací nebo chemickou preparací, odbarvovat, tónovat a barvit vlasy, melírovat vlasy odbarvováním
a barvením, vytvářet náročné společenské i soutěžní účesy, zhotovovat jednoduché vlásenky a příčesky, orientovat se
v moderních kadeřnických trendech, holit vousy a upravovat tvar knírů a plnovousů. Žáci ovládají provoz dámského
a pánského kadeřnictví. Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění vlasů a vlasové pokožky hlavy a včas
doporučit návštěvu lékaře, volit a vhodně používat vlasové přípravky a uplatňovat zdravotní a estetické požadavky
a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb. Naučí se zhotovovat nákresy rozpracování účesů a vlastní
návrhy pro účesovou tvorbu a poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou
úpravu vlasů. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání. 
Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu na naší škole zakončeném maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Po absolvování příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v daném oboru. Absolventi jsou kv ovaní
kadeřníci, kteří poskytují profesionální kadeřnické služby v malých a středně velkých provozovnách, studiích
a salonech. 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

styl a vizáž účesu, vlasová kosmetika, výtvarná
činnost, aplikovaná chemie, aplikovaná psychologie,
zdravověda, odborný výcvik

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz,
školní sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce,
stravování v Restauraci a kavárně na nám. TGM
za zvýhodněnou cenu – možnost výběru ze dvou
jídel denně a další.

Kód oboru: 64-41-L/51  Dvouletý maturitní obor – denní studium   Tříletý maturitní obor – dálkové studium
Absolvent má úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

PODNIKÁNÍ  – NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci se naučí vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní,
personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí
zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích,
o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat
účetní výkazy a daňová přiznání. 
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména
v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané
znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní y především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali
v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Mohou zastávat pozice ekonoma, mzdového referenta,
účetního asistenta, obchodního zástupce, personalisty, uplatní se jako živnostník. 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

ekonomika podniku, management a marketing,
písemná a elektronická komunikace, informační
a komunikační technologie, právo, účetnictví a daně,
odborná praxe

CO NABÍZÍME ŽÁKŮM DENNÍHO STUDIA?

Školní sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce,
stravování v Restauraci a kavárně na nám. TGM
za zvýhodněnou cenu – možnost výběru ze dvou
jídel denně a další.

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Kód oboru: 65-51-H/01 Tříletý učební obor  Absolvent má střední odborné vzdělání s výučním listem 

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci se naučí používat receptury a technologické postupy, připravují běžná i nároční jídla teplé i studené kuchyně,
racionální výživy, české a zahraniční kuchyně, moučníky a nápoje, zvládají základy obsluhy hosta technikou
jednoduché i složité obsluhy, umí sestavovat jídelní a nápojový lístek, připravit slavnostní tabule, kalkulovat ceny,
seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů, ovládají
práci s kontrolní pokladnou a další operace související s provozem gastronomických zařízení, komunikují s hostem
v cizím jazyce.
Žáci mají možnost absolvovat , kurz , navštěvovat .barmanský kurz čepování piva baristický kroužek
Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu na naší škole zakončeném maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník ve velkých, středně velkých i malých provozovnách
a stravovacích provozech.
Po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v gastronomických provozech. 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

potraviny a výživa, stolničení, technologie,
komunikace ve službách, odborný výcvik

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz,
školní sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce,
stravování v Restauraci a kavárně na nám. TGM
za zvýhodněnou cenu – možnost výběru ze dvou
jídel denně a další.
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VZPOMÍNKY


11. února vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil  

pan Bronislav JANOSZOWSKI.
S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka, syn, dcera, vnučky a pravnoučata.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

9. ledna vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí, kdy nás navždy opustila 

paní Anna JANOSZOWSKÁ.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel, dcery, maminka, sourozenci a vnoučata.

Kdo v srdci žije, neumírá.

5. ledna jsme si připomněli 
4. výročí úmrtí mého bratra 

Stanislava TLAČBABY.


S úctou a láskou vzpomíná 

sestra Anna s rodinou.

Očím jsi odešla, v našich srdcích jsi navždy zůstala…

5. ledna jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí 

paní Eriky GIECKOVÉ


S láskou v srdci vzpomínáme všichni, 

kdo jsme tě znali.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene.

18. ledna si připomeneme čtvrté smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Antonín STAŇA.


S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Věra s rodinou.

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

19. ledna si připomeneme 2. výročí úmrtí 

pana Jaroslava BUKOVĚCKÉHO.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Hana, 

dcera Petra s rodinou a syn Kamil s rodinou.

9. ledna to budou 2 roky, 
kdy mě nečekaně opustil můj manžel 

Zdeněk KRAJČÍ.


S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná 

manželka Jarka.
Děkuji všem, kteří si vzpomenou se mnou.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.
1. ledna jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí 

našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, 
pana Eduarda ŠEBESTY.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, 
dcera a syn s rodinami.

 Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
3. ledna jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí 

naší drahé maminky, babičky a prababičky, 
paní Jarmily ŠEBESTOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

V našich očích, maminko, zůstane navždy otisk tvé tváře. Srdce nehasnou.

3. ledna uplynulo 18 let od neočekávané smrti 

paní Ireny OLŠÁKOVÉ z Pudlova. 


S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel Rudolf, dcera Jana s manželem Zdeňkem, 
sestra Anička s rodinou, bratr Bedřich s rodinou, 

vnuci Martin a David. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

11. ledna vzpomeneme 4. výročí, 

kdy nás opustila 

paní Marcela RECHTORISOVÁ.


Vzpomínají manžel Jan, dcera Nikol, 

maminka, sestra, tchyně, tchán 

a ostatní příbuzní a přátelé.

Odešel v tichosti, jak si to osud přál, 

zůstaly nám jen vzpomínky, bolest a žal.

11. ledna si připomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

pana Romana KOLKA.


S láskou a úctou stále vzpomíná  

a nikdy nezapomene mamka s rodinou.
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Máme tu čest oznámit, 
že 31. prosince to bylo již šedesát let, kdy si 

Josef a Marie MACUROVI 
vzájemně řekli své ano.

Sdíleli spolu chvíle štěstí, ale přišly i momenty méně veselé,  
které však dokázali společně řešit. Chceme tak touto cestou 

poděkovat za vše, co pro nás udělali, a ze srdce popřát 
k diamantové svatbě. Přejeme hodně lásky, zdraví a štěstí 

do dalších let, abyste mohli ještě dlouho jít společně životem.
Blahopřeje dcera Kateřina, syn Tomáš, zeť Jiří, snacha Ivana, 
vnoučata Petr, Tomáš, Dominic, Pavla s manželem Tomášem 

a pravnukem Antonínem.

BLAHOPŘÁNÍ

říká přítel příteli o jejich známém: „alkohol z něj dělá zvíře. stačí, aby si dal trochu pálenky, ... (tajenka).” pomůcka: elater, koi, lo.

! balík
(zast.) rovnost osobní

zájmeno
značka
telluru

údaj na
obálce ! ruka se

zaťatými
prsty

smyčky
čínské
Ženské
jméno

reduko-
vaně

obmě-
něný

jedinec ! domácky
marie

organiz.
spojen.
národů

(zkr.)

dýka s
několika
ostřími

Žíněnka
pro judo

nečas
stromový

vývrat
čichové
orgány

severo-
české
město

začátek
tajenky

jméno
fenky

domácky
eduard

japonský
kapr

ranní
vláha

kulkas

střešní
krytina
vlétnutí

jméno
mcbaina

zkouška
dřívější
italský

fotbalista

na konci
jihoamer.

hlavní
třída

popěvek
magma

násypy
z kamení

Žen jm.
brouk

kovařík
(zoolog.)

obruba
osobní

zájmeno

! malá
říčka

domácky
irena

jm. zpěv.
csákové

anglicky
„případ”
krajové

oděvy

matka
(hovor.)
stepní
tráva

chmelový
nápoj

zloře-
čeně

ukvapeně

pohyb
kyvadla
zázrak

úloha
ve

filmu

američan
(hovor.)

domácky
olga

části
krychle

kmeny

ruský
souhlas
dvojice
umělců

druh
papouška

spz
opavy

toto
kontra

latinská
spojka

divoce
značka
nano-
tesly

okresní
muzeum
sloven.

„ar”

tamten konec
tajenky

kalhoty
(nář.) planetka domácky

lars

a hned někomu jednu vypálí.

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

Naposledy jsme se rozloučili
Balogh Ondřej *1957 z Nového 

Bohumína  Baronová Jana *1950 
z Nového Bohumína  Búbelová 
Kristina *1942 ze Záblatí  Čer-
mák Jaroslav *1930 z Nového Bo-
humína  Fedorčáková Zofia 
*1948 z Nového Bohumína  Frn-
ková Anna *1949 z Šunychlu  
Gajdošová Naďa *1946 z Nového 
Bohumína  Gašková Eva *1940 
z Nového Bohumína  Glac Jiří 
*1964 ze Záblatí  Goroš Emil 
*1957 z Bohumína  Hanusková 
Edeltrauda *1940 z Nového Bo-
humína  Holesz Jan *1947 z No-
vého Bohumína  Holesz Jozef 
*1945 z Pudlova  Jarošková Eva 
*1970 ze Skřečoně  Jurák Jan 
*1948 z Nového Bohumína  Ko-
lomazník Vladimír *1950 z Nové-
ho Bohumína  Kotas František 
*1930 z Nového Bohumína  Koz-
lová Marie *1952 z Pudlova  
Kwasnica Emil *1949 z Nového 
Bohumína  Lekki Petr *1944 
z Nového Bohumína  Matušek 

Drahomír *1963 ze 
Skřečoně  Milar An-
tonín *1950 z Nového Bohumína 
 Mirga Rudolf *1962 z Nového 

Bohumína  Nikel Bohumil *1927 
z Nového Bohumína  Oravčáko-
vá Jana *1947 z Nového Bohumí-
na  Pachlopníková Alžbeta *1950 
ze Záblatí  Pastrňáková Jindřiška 
*1938 z  Nového Bohumína  
Plonka Ludvík *1948 z Pudlova  
Poštulková Božena *1940 z Nové-
ho Bohumína  Prokopovský Jaro-
slav *1946 z Nového Bohumína  
Reichel Pavel *1966 ze Skřečoně  
Stano František *1941 z Nového 
Bohumína  Světlík Jiří *1945 
z Nového Bohumína  Svobodová 
Eva *1941 z Nového Bohumína  
Škopová Rozália *1935 z Vrbice  
Tanistrová Milena *1943 z Nové-
ho Bohumína  Ulmann Miroslav 
*1937 z Nového Bohumína  Wo-
decki Jiří *1947 z Nového Bohu-
mína 

 (mat)

Děkuji dobrovolným hasičům ze Skřečoně  za účast na pohřbu a projev 
úcty mému zemřelému manželovi Václavu Majcherovi.
 Manželka Alena s rodinou  

PODĚKOVÁNÍ SDH SKŘEČOŇ
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Adventní čas byl obdobím zklidnění, rozjímání a příprav na nej-
krásnější svátky v roce. Pečlivé přípravy probíhaly nejenom v do-
mácnostech, ale také v mateřských školách. Děti s učitelkami 
vytvářely kouzelnou vánoční atmosféru a s radostným očekává-
ním se chystaly na příchod Ježíška. 

V mateřince ve Skřečoni čekal na 
děti ve všech třídách kromě tradič-
ních dárků v podobě hraček a di-
daktických her také jeden netradič-
ní, avšak velmi hodnotný. Především 
proto, že pozitivně ovlivňuje to nej-
cennější, co v životě máme, a to je 
zdraví. Tím dárkem byly moderní 
čističky vzduchu. Mateřské škole je 
sponzorským darem věnovali man-
želé Čubovi, manželé Kuldánkovi 

a manželé Švorcovi, kterým srdečně 
děkujeme.

Čističky eliminují problémy spo-
jené s moderním životním stylem 
a životním prostředím, zároveň ničí 
kapénkově přenášené bakterie a viry. 
Díky těmto čističkám mají děti 
z naší mateřinky každodenně čistý 
vzduch. 

 Inka LÁTALOVÁ, 
Ludmila PIECHOVÁ

Na pozemku u křižovatky dnešní 
Ovocné a Slezské ulice, který měs-
tu daroval majitel bohumínského 
panství hrabě Jindřich Larisch-
-Mönnich, vyrostl v letech 1895 
a 1896 první bohumínský špitál. 
Přízemní budova měla jen čtyři 
pokoje a šlo o nemocnici epide-
miologickou. Obytným domům, 
vybudovaným převážně na přelo-
mu 19. a 20 století v její bezpro-
střední blízkosti, se proto začalo 

říkat nemocniční kolonie. Její část 
u křižovatky dnešní ulice Ostrav-
ské a S. K. Neumanna zachycuje 
historická fotografie. Všechny 
domy ze snímku jsou stále na svém 
místě, ale jejich podoba doznala 
radikálních změn. Tu původní si 
zachoval pouze ten nejvzdálenější. 
Domy blíže křižovatce o krásné 
zdobené fasády přišly. Nahradily je 
strohé omítky a polystyrén.
 (red)

Čejky patří k prvním poslům jara, v Česku se objevují často 
už v  únoru. V březnu předvádějí tokající samečkové nad 
hnízdními koloniemi svatební lety s polovičními přemety, 
svištěním křídel a silným flétnovým voláním »kjuvít«.

Čejky chocholaté hnízdí na 
lukách, polích a mokřadech 
v mělkých kotlinkách vystlaných 
stébly trávy nebo kamínky. Jejich 
čtyři vajíčka s nepravidelnými 

skvrnami jsou tak dokonale za-
maskovaná, že je často nevidí-
me, ani když stojíme v jejich 
bezprostřední blízkosti. Skvělé 
krycí zbarvení mají také vylíhlá 
mláďata. Dospělí ptáci v hnízdi-
štích obletují všechny vetřelce 
s hlasitým křikem a zastrašují je 
nálety. Na podzim k nám přilé-
tají početná hejna čejek ze seve-
ru – často společně se špačky, 
kulíky zlatými nebo kulíky ble-
dými.

 Jiří Šuhaj 
 Foto: Dušan Boucný

Čejka chocholatá    
(Vanellus vanellus) Příroda Bohumínska – ptáci (266)

Bohumín na dobových 
fotografiích (66)

Děti dýchají čistý vzduch

Foto: Rita KostíkováFoto: Rita Kostíková

KRÁSNÉ GESTO
Velmi děkuji personálu Domova Cesmína ve Starém Bohumíně. Za 
obětavou péči o seniory i v této těžké době. Obzvláště děkuji pečova-
telkám Ivetě a Milušce, které byly v poslední chvíli s mou milovanou 
babičkou Miloslavou. V modlitbách se s ní za nás krásně rozloučili. 
Babička byla silně věřící a bylo to od nich krásné gesto.
 Vnučka Šárka s rodinou


