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Bohumín převzal 14. ledna od obalové společnosti Eko-kom ocenění za druhé místo 
v soutěži o nejlepší separaci v Moravskoslezském kraji. Do 16. ročníku soutěže »O ke-
ramickou popelnici« se zapojilo všech 300 obcí a měst ze severu Moravy. Bohumín 
obsadil v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel stříbrnou příčku za vítězným Třincem. 

„V regionu bodujeme v soutěži už několik let 
v řadě. Ve sbírce máme pět keramických popelnic 
za druhé místo a jednu za celkové vítězství. 
K tomu se můžeme pyšnit ještě křišťálovou popel-
nicí za třetí místo v celostátní soutěži. Ocenění pro 
nás znamená nejen zpětnou vazbu, že s odpadem 
zacházíme ekologicky, ale současně i motivaci na-
dále vylepšovat podmínky separace. Poděkování 
patří těm Bohumíňákům, kteří se ke třídění staví 
zodpovědně, a také našemu BM servisu,“ uvedl 
starosta Petr Vícha.

V soutěži se nehodnotí jen množství vytřídě
ného odpadu, ale také hustota sběrné sítě, poměr 
směsného a tříděného odpadu a další doplňkové 
způsoby sběru. „Náš systém zahrnuje zhruba 140 
kompletních stanovišť s barevnými kontejnery na 

papír, čiré a barevné sklo a plasty. Ve městě fun-
guje také svoz bioodpadu od rodinných domů. 
K tomu mohou lidé odevzdávat na vybraných 
místech staré elektrospotřebiče, textil a nově i po-
užité tuky z kuchyně. Tuto novinku jsme spustili 
před Vánoci,“ popsal místostarosta Lumír Macu
ra s tím, že obyvatelé mají celoročně k dispozici 
stabilní sběrný dvůr a od března do listopadu 
také mobilní, který putuje po městských 
částech.

Množství vytříděného odpadu v Bohumíně 
trvale roste a v přepočtu na jednoho obyvatele 
jde o téměř 47 kilogramů ročně. „Přestože si ve 
srovnání s jinými městy vedeme velmi dobře, stále 
máme rezervy, především na sídlištích. Jejich oby-
vatelé produkují až dvojnásobné množství směs-

ného odpadu než domkaři. Abychom je motivovali 
k intenzivnějšímu třídění, zvažujeme úpravu sběr-
ných míst a svozového systému. Další možností je 
umístění nádob na bioodpad do lokalit s nižší 
bytovou zástavbou,“ nastínil Macura. Změny 
jsou nezbytné, protože nová legislativa do konce 
tohoto desetiletí zakazuje ukládání využitelných 
složek komunálního odpadu na skládky.  

 Jana KONČÍTKOVÁ
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Knihovna je zpět ve svém, čeká jen na čtenáře

Bohumíňáci bodují zodpovědným tříděním

Pětiměsíční rekonstrukce centrální knihovny je u konce. Řeme-
slníci splnili zadání, knihovníci pak přestěhovali desítky tisíc 
publikací z provizoria a opět systematicky zařadili do polic. Ješ-
tě se čeká na kolaudaci, nicméně bibliotéka už je připravená 
přivítat v »novém« první čtenáře. Teď už záleží jen na tom, aby 
je do knihoven pustila také vláda. 

Uzavření hlavní knihovny si vy
žádala generální oprava elektroin
stalace. Současně firma rozvedla do 
požadovaných míst sítě, aby bylo 
možné připojovat počítače, projek
tory a neválely se při tom kabely po 
podlaze. Během rekonstrukce tak 
technici natáhli patnáct kilometrů 
elektrických a síťových kabelů. Pů
vodně se měla obnova týkat také 
části vodovodních rozvodů, jenže 

jejich stav si nakonec vyžádal vý
měnu kompletní. „Knihovna měla 
rovněž problémy s bezbariérovostí. 
V tomto ohledu rekonstrukce vyřeši-
la alespoň přízemí. Upravili jsme 
vchod, dveře, vzniklo tady nové so-
ciální zařízení pro vozíčkáře. Obmě-
nou pak prošly i stávající toalety, aby 
splňovaly současné hygienické poža-
davky,“ popsal ředitel K3 Bohumín 
Karel Balcar. 

Vzhledem k rozsáhlým předěláv
kám rozvodů a drobným dispozič
ním úpravám bylo následně třeba 
uvést zdi do původního stavu, na
hodit omítky a vymalovat. Proběh
la také výměna všech světel za 
úspornější. Celkem si rekonstruk
ce, kterou financovalo město, vyžá
dala 6,8 milionu. Knihovna k tomu 
ještě ze svých prostředků dodávala 
nové koberce.

Aby během rekonstrukce ná
vštěvníci nepřišli o služby, stěhova
la se bibliotéka do náhradních pro
storů. Kvůli vládním omezením si 
jich ale čtenáři nakonec moc neu
žili. Provizorní zázemí využili ales
poň knihovníci, kteří tak měli 
k dispozici centrálu k rozvozu pu

blikací, případně, pokud to bylo 
možné, půjčovali přes okénko. Ani 
nyní, kdy už jsou zpět ve svém, 
není jasné, v jakém režimu bude 
vlastně knihovna v nejbližších týd
nech fungovat. Vše se bude odvíjet 
od vládních nařízení. „Už jsme ale-
spoň zprovoznili »knihobudku«, aby 
lidé mohli knížky vracet a dostaly se 
znovu do oběhu. Také bezkontaktně 
přijímáme publikace od čtenářů při 
rozvozu,“ sdělil Karel Balcar. Dodal, 
že krom současného portfolia pub
likací se čtenáři mohou těšit i na 
novinky, protože bibliotéka v uply
nulých měsících nakoupila nové 
knihy. Pavel ČEMPĚL

Interiér městské knihovny září novotou. Knihovníci urovnali do polic tisíce publikací včetně nakoupených novinek.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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V Bohumíně přišlo loni na svět 186 dětí, 94 holčiček a 92 
chlapečků. Podle statistik evidence obyvatel to je o 25 mi-
minek více než v roce předchozím. Nejoblíbenějšími jmény 
se u bohumínských rodičů stala jména Eliška, Sofie, Viktorie 
a Matyáš, Tobiáš a Jakub. Dvakrát se narodila dvojčata, a to 
dokonce v tentýž listopadový den.

„Jméno Jakub spadlo po letech 
prvenství až na druhé místo. 
Předběhli jej Matyášové a až po 
nich následovali Tobiášové spolu 
s Kubíky. Z dívčích jmen se tento-
krát o prvenství dělí hned tři jmé-
na – Sofie, Viktorie a Eliška,“ 
uvedla bohumínská matrikářka 
Věra Wastlová.

Malí Bohumíňáčci se opět dočka
li i exotických jmen. Z těch chla
peckých to byl například Antho
ny, Elias, Elian, Kevin, Matteo, 
Timon nebo Thomas. Pozadu za 
nimi nezůstaly ani holčičky, na
rodila se například Alla, Bianca, 
Ella, Ellis, Elizabeth, Emily, Kia
ra, Vivien nebo Zara. Z tradič
ních, přesto méně častých jmen 
se objevila Alex, Jasmína, Rozá
rie, Valentina, Valerie nebo Zor
ka. Z chlapeckých třeba Albert, 
Benjamin, Bernard, Bohdan, Da
mián, Maxmilián nebo Vítek. 
Možnost zapsání druhého jména 
pro své dítě využili bohumínští 
rodiče osmkrát. Svým potom

kům dali jména Sára Marie, 
Klaudie Anna, Emily Danielle, 
Daniel Karlos, Emma Marie, 
Anna Kateřina, Nella Stefanie 
nebo Ema Adina.

Zajímavá byla i místa narození. 
Malí Bohumíňáčci přišli na svět 
hlavně v porodnicích v Ostravě, 
Karviné nebo v Havířově. Ma
minky ale jezdily rodit také do 
Krnova nebo Šternberka. Někteří 
Bohumíňáci se narodili ve vel
kých městech mimo rodný kraj, 
a to v Praze, Uherském Hradišti 
nebo Českých Budějovicích. Nej
více nových občánků Bohumína 
se narodilo v květnu (22), nejmé
ně naopak v červnu (12).

V Bohumíně přibude každo
ročně přibližně 200 novorozen
ců. Zatímco předloni toto číslo 
o více než tři desítky kleslo, loni 
se průměru zase přiblíži lo. 
V roce 2017 přišlo na svět 198 
dětí, v roce 2018 to bylo 195, 
předloni jen 161, ale loni už zase 
186 dětí.  

 Lucie ŠPAČKOVÁ

Počet novorozených bohumínských dětí to loni jen »o prsa« 
nedotáhl na letitý dvoustovkový průměr, každopádně přišlo 
na svět o 25 dětí více než v roce předešlém. Řada z nich se 
ovšem narodila párům nesezdaným. Kvůli bezprecedentním 
událostem roku 2020 se počet sňatků snížil z předloňských 
143 na loňských 91.

V posledních letech docházelo 
k »renesanci« úředně posvěcené
ho svazku a rok od roku počet 
sňatků stoupal. Loni však opět 
došlo ke třetinovému propadu. 
Na poklesu sňatků se zřetelně po
depsala koronavirová opatření. 
Před rokem na jaře se šest týdnů 
obřady nesměly konat vůbec a ná
sledně probíhaly s omezeným po
čtem svatebčanů. „To mnohé odra-
dilo a přeložili svatbu minimálně 
o jeden rok,“ potvrdila matrikářka 
bohumínské radnice Marcela 
Lysá.

Kvůli uzavření restaurací a spo
lečenských domů většinou nepro
bíhaly ani svatební oslavy. „S tím 

se potýkáme i nyní, nicméně evi-
dujeme páry, které chtějí oslavu 
uspořádat hned, jakmile to bude 
možné,“ naznačil provozovatel 
hotelu Pod Zeleným dubem 
Adrian Wowra. Dodal, že hlavní 
svatební sezona začíná zpravidla 
v dubnu a nejvíc sňatků pak bývá 
od června do září.  (luk, tch)

Spolek Veselá věda ve spolupráci s K3 Bohumín pořádá od 19. do 
23. července a od 2. do 6. srpna příměstské tábory pro malé badatele 
od 5 do 12 let. Čeká je pět dnů zábavných pokusů, her a poznání uvnitř 
i v terénu. Program zahrnuje jednoduché, věku dětí přizpůsobené ex
perimenty z oblasti chemie, biologie či fyziky. Kromě pokusů je čas i na 
hry, odpočinek, prostě užívání si léta a prázdnin. A součástí je i celo
denní výlet. Tábor probíhá ve všední dny od 8 do 16 a stojí 1 950 korun. 
V ceně je program, pomůcky, výlet, obědy, odpolední svačinky a od
měna na památku. Podrobnosti na www.veselaveda.cz/tabory. (red)

Cena za pronájem hrobových míst se od března mírně zvýší. Poplatek se mění po 
šesti letech, z původních 68 korun bude nově 82 korun za metr čtvereční. Navýšení 
odráží rostoucí náklady na údržbu míst posledního odpočinku. Lidé si ale za starou 
cenu mohou pronájem hrobu předplatit až do konce února, a to maximálně na deset 
let dopředu.

„Ročně nás údržba všech pěti hřbitovů včetně 
odběru vody a odvozu odpadů stojí přes jeden 
milion. Náklady na jejich provoz přitom stále 
rostou, a tak jsme nuceni přistoupit k mírnému 
navýšení poplatků. Do ceny se přitom nepromí-
tají výstavby ani opravy chodníků na hřbitovech. 
Tyto modernizace dotujeme z městského rozpoč-
tu,“ sdělil místostarosta Lumír Macura. Dodal, 
že nový ceník měl původně platit od nového 
roku. Radnice ale termín prodloužila, aby měli 
zájemci více času na případné vyřízení proná
jmu za ceny stávající.

Bohumínská pohřební služba, která má uza
vírání smluv na pronájem hrobových míst na 
starosti, pro tyto účely vyčlenila středy od 8 do 
14 hodin. Vyřízení jednoho klienta trvá od pěti 
do patnácti minut. Situaci výrazně urychlí to, 
když klienti znají číslo hrobu.

V porovnání s okolními městy zůstává i po 
zdražení cena za pronájem jednou z nejnižších. 
U urnových hrobů se poplatek zvýší o šest až 

čtrnáct korun, u jednohrobů asi o 23 korun 
a u dvojhrobů zhruba o 70 korun za rok. Upra

vený ceník pamatuje také na pronájem schránek 
v nových kolumbáriích. Jejich výstavba začne 
na jaře ve Starém a Novém Bohumíně a vzhle
dově by měly korespondovat s historickými 
červenými stavbami. Radnice do nich investuje 
přes dva miliony. Za pronájem schránky v ko
lumbáriu, která pojme až čtyři urny, zaplatí zá
jemci ročně 350 korun.  Lucie ŠPAČKOVÁ

Porodnost se opět 
přiblížila průměru

Snoubenci s veselkou 
ještě vyčkávají

Badatelský tábor

Od března nový ceník hrobových míst

SŇATKY V BOHUMÍNĚ
2014 63 
2015 70 
2016 96 
2017 109 
2018 110
2019 143
2020 91

Ilustrační foto: Pavel ČempělIlustrační foto: Pavel Čempěl
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V bohumínských základních školách každoročně panuje sta-
vební ruch o letních prázdninách. Ale protože školy zejí prázd-
notou už nyní, rozhodlo se město některé investice uspíšit. Ve 
skřečoňské základce koncem ledna specializovaná firma na-
instalovala další čtyři větrací jednotky s rekuperací tepla. Bo-
humín za ně zaplatil více než 1,1 milionu.

Ve skřečoňské škole se do 
puntíku opakovala situace z loň
ského roku. Před rokem na jaře 
město využilo uzavření škol a po
řídilo čtyři větrací jednotky do 
kmenových tříd ve druhém patře. 

Nyní firma stejné přístroje insta
lovala o patro níž. Školy sice na
vštěvují nejmenší děti prvních 
dvou ročníků, ale jinak jsou budo
vy vylidněné, takže řemeslníci 
nikoho neruší. 

Sofistikované jednotky zajišťují 
komfortní větrání, aniž by se mu
sela otevírat okna, kterými se do 
učeben může prášit nebo pronikat 
hluk. »Skříně« disponují dvěma 
ventilátory, z nichž jeden odvádí 
ze třídy vydýchaný vzduch a dru
hý do nich »pumpuje« čerstvý 
a profiltrovaný. Výkon ovládá či
dlo, které sleduje koncentraci oxi
du uhličitého. Právě jeho zvýšená 
hladina totiž způsobuje u školáků 
únavu a apatii. Jednotky mají tlu
miče hluku a také předehřívač, 
aby v zimě nefoukal do učeben 
mrazivý vzduch. 

Školní budovy v minulosti kvůli 
snazší dostupnosti vyrůstaly 
v blízkosti hlavních ulic (Bezručo
va rok 1908, Skřečoň 1910, Bene
šova 1912, Masarykova 1924, ČSA 
1970). Projektanti tehdy nemohli 
předvídat bouřlivý rozvoj automo
bilismu, a s ním spojený hluk, 
prašnost, exhalace. Ty nyní školá
ky sužují. Bohumín proto rozjel 
projekt postupného vybavování 
tříd větracími jednotkami s reku

perací tepla. První přístroje začaly 
v roce 2017 sloužit v Benešově 
škole, o rok později v Bezručově 
a poslední instalace se týkaly skře
čoňské školy.

 Pavel ČEMPĚL

Krajská rada seniorů (KRS), která na severu Moravy zastřešuje 
obyvatele v důchodovém věku, pravidelně oceňuje ty nejak-
tivnější. Titul nejlepší organizace už třikrát udělila místnímu 
senior klubu a dvakrát vyzdvihla také samotný Bohumín 
coby město nejpřívětivější k lidem v postproduktivním věku. 
Loni vyhlásila novou individuální kategorii - senior/ka Mo-
ravskoslezského kraje. Premiérově se jí stala Bohumíňačka 
Hana Práglová.

Adepty na ocenění navrhovali 
členové jednotlivých organizací 
a komise krajské rady pak na zá
kladě doručených podkladů 
a osobních zkušeností kandidáty 
bodově hodnotila. „Z vyhodnocení 
vzešla vítězně předsedkyně bohu-
mínského klubu Hana Práglová. 
Obecně máme s tímto klubem i Bo-
humínem samotným ty nejlepší 
zkušenosti. Spolupráce je výborná, 
ve všem si vycházíme vstříc,“ po
chvaluje si místopředseda KRS 
Milan Fabián.

Kuriózní v případě Hany Prá
glové bylo, že na její jméno přišly 
radě nezávisle hned čtyři nomi
nační listy plné podpisů. „Sdružu-
jeme asi pět set členů a v  tom 
množství jsou samozřejmě takové 
kamarádské skupinky. Nějak se ne-
domluvily a každá to poslala za 
sebe,“ komentuje s úsměvem Hana 

Práglová, která stojí v čele klubu 
dvanáct let. Současně přiznává, že 
je na ocenění pyšná, protože pro 
klub opravdu dělá první poslední. 
Třeba v době nuceně zavřených 
kluboven obětovala jeden pokoj 
bytu a vytvořila z něj skladiště vý
robků a distribuční centrum. „Ple-
teme ponožky pro důchodce v do-
movech a miminka v inkubátorech, 
píšeme pohlednice do domovů, 
sbírali jsme kalendáře pro autistic-
kého chlapce. Všechno to končí 
u mě v bytě, takže pořád běhám 
vybírat schránku a vyzvedávat ba-
líky. No a pak se to z bytu zase ode-
sílá. Například když jsme šili rouš-
ky, plné balíky s ústenkami jsem 
rozvážejícím házela z okna,“ líčí 
Práglová.

Bohumínský senior klub fungu
je sedmadvacet let a jeho členové 
jezdí na zájezdy, za kulturou, spor

tují, hrají hry a společně tvoří. 
V nouzovém stavu ale mají se 
vším utrum. „Spousta starších lidí 
žije sama a teď mají opravdu kruš-
né období. Byli zvyklí přijít na 
schůzi, poklábosit, pak si třeba zajít 
s vrstevníky na vínko. Teď nic.  

Mi to ale nedá, nechci lidi nechat 
na pospas, proto jim alespoň pravi-
delně posílám e-majly s povzbuze-
ním a  informacemi,“ popisuje 
Hana Práglová a dodává, že zkrát
ka neumí nečinně sedět: „Z nicne-
dělání mě bolí tělo.“ Pavel ČEMPĚL

Důmyslné větrání do dalších učeben

Seniorka kraje: Z nicnedělání mě bolí tělo

Každá skříň váží přes dva metráky a nemá žádné vnější ovládací prvky, aby se v nich 
nezbedná děcka nevrtala.

Otvory ve zdi o průměru 30 centimetrů 
budou jednotky nasávat vzduch a vyfu-
kovat ten znehodnocený.

Jako necovidový pacient interního 
oddělení jsem byla hospitalizova

ná na gynekologickém oddělení bohumínské nemocnice. Děkuji 
lékařům, sestřičkám a zdravotnickému personálu za jejich příklad
nou péči. I v tomto nelehkém období neztráceli úsměv, trpělivost 
a profesionální přístup k pacientům. Všem mnohokrát děkuji.
 Pavla JENDŘIŠTÍKOVÁ

Poděkování

Městská rada vyhlašuje výběrové 
řízení na místo ředitele/ky Bez

ručovy školy. Předpokládaný nástup v srpnu. Termín dodání při
hlášek je do 8. března. Bližší informace, zejména požadavky na 
vzdělání, na stránkách www.bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce. (red)

Výběrové řízení

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Bohumín je svázaný se železnicí pupeční šňůrou 
a Nový Bohumín vznikl jen díky ní. I proto Železniční 
muzeum moravskoslezské (ŽMMS) věnovalo hned ně-
kolik svých odborných publikací právě místním téma-
tům. Tituly jsou k mání v muzeu, ovšem jednu z nich 
si mohou zájemci nově pořídit přímo v Bohumíně. 
Pátou autorskou knihu ŽMMS s názvem »Historie ná-
draží Bohumín« nabízí knihkupectví na hlavní třídě.

Publikace zachycuje historii bohumínského 
železničního uzlu od roku 1847 do současnosti.  
Popisuje, jaký měla dráha vliv na rozvoj města, 
ale věnuje se také politickým a národnostním 
problémům, neboť se strategická dopravní tep

na nacházela přímo na 
hranici s Pruskem a poz
ději s Polskem. Knížka, 
jejíž součástí je bohatá 
fotodokumentace, má 
195 stran a vyšla v nákla

du 500 kusů. Kdo si ji pořídí v místním knih
kupectví za 140 korun, dostane k ní zdarma 
stolní kalendář. Také je železničářský, doplněný 
historickými snímky, a vyšel ke 150. výročí Ko
šickobohumínské dráhy.

Autorem knížky mapující historii bohumín
ského nádraží je Vojtěch Herman, ředitel 
ŽMMS. U zrodu muzea stál také Bohumíňák 
Zbyněk Krůl, který je kurátorem sbírek. „Mu-
zeum založili ajznboňáci, kteří už jsou většinou 
v důchodu, ale železnice je pro ně srdeční záleži-
tostí. Muzeum vzniklo v roce 2012 a za poměrně 
krátkou dobu jsme stihli uspořádat osm výstav 
a vydat jedenáct publikací,“ svěřil se Krůl. Mu
zeum sídlí ve stanici Ostravastřed a v jeho 
sbírkách je na dvanáct set dokumentů, nejstarší 
z dob Ferdinandovy dráhy. Lákadlem jsou vel
ké modely železnic v měřítcích H0 a TT nebo 
dětská herna s dřevěnými vláčky. „Máme také 
atrakce, na které si lidé mohou sáhnout. Třeba 
funkční pulty od roku 1938 do současnosti, po-
čítačový trenažér lokomotivy 742 nebo dispečer-
ský simulátor řízení dopravy,“ vyjmenoval Zby
něk Krůl.

V nouzovém stavu je muzeum zavřené, a tak 
se snaží vyvíjet činnost aspoň nabídkou publi
kací. Krom zmíněného bohumínského nádraží 
(5. publikace) vydalo muzeum ještě další dvě se 
vztahem k městu. Knížku číslo 7 Severní dráha 
císaře Ferdinanda LipníkBohumín a č. 10 Lo
komotivní depo Bohumín.

 Pavel ČEMPĚL

Rozvoj Střední školy Bohumín je jednou z priorit jejího zřizo-
vatele, Moravskoslezského kraje. Ať už jde o zkvalitňování 
vzdělávání nebo investice. Jednou z připravovaných je stavba 
nových dílen a tělocvičny.

Stavbu za několik desítek mili
onů sice zbrzdila koronavirová 
situace, ale v letošním roce začne 
projektová příprava a následně po 
všech řízeních výběr zhotovitele.

Nízkoenergetická budova bude 
unikátní. Její součástí budou dílny 
odborného výcviku všech tech
nických oborů a také nová tělo
cvična se sociálním zařízením. 
Škola chce do projektu zapracovat 
také dílnu pro svařování. 

Výhodou nových dílen bude 
jejich umístění vedle hlavní budo
vy střední školy v Husově ulici. 
Žákům usnadní přístup k odbor
nému výcviku a škola bude moci 
rozvíjet svou zakázkovou činnost 

pro veřejnost. Lépe přístupná 
bude například autodílna s pneu
servisem. Projektování dílenské
ho objektu by mělo proběhnout 
novou metodou BIM, která je 
budoucností digitálního navrho
vání staveb. V rámci systému BIM 
vzniká prostorový model, který je 
současně databází informací 
o stavbě. Klasický výkres nahra
zuje podrobný 3D model budovy, 
který slouží nejen během výstav
by, ale i při následné údržbě. Ob
sahuje totiž věrný a detailní popis 
objektu a zároveň zahrnuje veške
rá data o budově po celou dobu 
její životnosti. 

 (pab)

Není třeba dlouze komentovat loňský rok z pohledu organi-
zovaných pejskařů. I kynologové museli zrušit mnoho spo-
lečných tréninků, soutěží, bonitací, výstav a dalších akcí. Zá-
kladní kynologická organizace Rychvald se však už plně 
soustředí na letošní rok.

Jakmile bude možný venkovní 
kontakt alespoň šesti osob, začne 
výcvik poslušnosti ve skupinkách  
rozdělených podle dovedností 
pejsků. Kurz základní ovladatel
nosti zřejmě na jaře neproběhne, 
ale nováčky, zájemce o výcvik po
slušnosti a socializaci, bude ZKO 
přijímat průběžně během první 
poloviny roku, na podzim podle 
situace. 

Kynologická organice se jako 
v minulých letech bude věnovat 
nácviku obran a pachových prací. 
Pro pokročilejší chce v jarních 
a podzimních měsících uspořádat 
zkoušky z výkonu psa pod zášti

tou Českého kynologického sva
zu. V září je v plánu tradiční 
rychvaldský kynologický závod 
pro soutěžící a diváky z celého 
kraje. ZKO by chtěla pořádat také 
ukázky výcviku pro veřejnost 
a klubový recesní závod. 

Čeká nás nejen mnoho práce 
na cvičišti, ale i příjemná setkání 
s kamarády pejskaři a jejich svě
řenci. Trénink se psem není vždy 
procházkou růžovým sadem. Jsou 
to hodiny cvičení, neustálého vy
mýšlení, co a jak vylepšit, dovést 
k bezchybnosti, aby byl spokojený 
psovod i jeho čtyřnohý parťák.

 Marcela BOTOŠOVÁ

Historie města protkaná železnicí

Unikátní projekt  
středoškolských dílen

Kynologové se soustředí 
na sezonu

Vizualizace středoškolských dílen.

Foto: ZKO RychvaldFoto: ZKO Rychvald
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Jméno Jiřího Loudy není širší veřejnosti příliš známé. Přitom jde 
o nejvýznamnějšího českého heraldika. Pro Bohumín má tento 
výtvarník světového renomé navíc zvláštní význam. Je totiž 
autorem městského znaku. Výjimečný umělec by loni oslavil sto 
let. Jeho odkaz nyní připomíná kniha Erby rytířů Podvazkového 
řádu, jejíž předmluvu napsal sám princ Charles z Walesu.

„Publikace je ojedinělá nejen 
svým rozsahem, ale i kvalitou vý-
tvarného a polygrafického zpracová-
ní. Největší prostor zaujímá více než 
tisíc erbů rytířů Podvazkového řádu. 
Pojednává však i o samotném životě 
Jiřího Loudy, mapuje jeho odbojo-
vou činnost během II. světové války 
a připomíná jej jako autora návrhu 
státního znaku České republiky 

a znaků mnoha našich měst,“ sdělil 
Stanislav Vaněk, člen České genea
logické a heraldické společnosti.

Značnou část profesního života 
Jiřího Loudy, který se narodil 
v roce 1920 a dožil se téměř 95 let, 
zaujímala publikační činnost spo
jená s propagací heraldiky a tvorba 
městských znaků Čech, Moravy 
a Slezska. Navrhl i symbol Nového 
Bohumína, který v  roce 1967 
schválil tehdejší městský národní 
výbor a který se po sloučení Nové
ho a Starého Bohumína stal v roce 
1973 znakem celého města. Laudův 
návrh odkazuje především na že
leznici, a to zlatým okřídleným že
lezničním kolem a stříbrnou vidli
cí, která představuje polohu města 
na trojici tratí. Černé ozubené kolo 
s loukotěmi pak znázorňuje prů
mysl, za jehož rozvoj ovšem vděčí 
Bohumín také dráze.

Loudovým celoživotním dílem 
jsou však právě erby rytířů Podva
zkového řádu. „V době jeho válečné-

ho pobytu ve Velké Británii se pro 
něj stala osudovou návštěva kaple 
sv. Jiří na hradě Windsor, kde popr-
vé tyto erby spatřil. Začal se o ně 
více zajímat a vytýčil si smělý cíl. 
Více než tisíc erbů tohoto rytířského 
řádu od roku 1348 nakreslit do uce-
leného souboru. To se mu nakonec 
v roce 2011 na sklonku jeho života 
povedlo,“ doplnil Vaněk. 

Pět let po úmrtí Jiřího Loudy, 
před loňskými Vánoci, vydala Uni
verzita Palackého v Olomouci dvoj
jazyčnou knihu s názvem Coats of 
Arms of the Knights of the Order 
of the Garter / Erby rytířů Podvaz
kového řádu. Předmluvu knihy 
napsal Charles, princ z Walesu, 31. 
suverén Podvazkového řádu. Její 

vydání je mimořádným projektem, 
který významem přesahuje hranice 
České republiky. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

Autor městského znaku by oslavil stovku

Foto: Foto: 
Vlastivědné muzeum v OlomouciVlastivědné muzeum v Olomouci

Jiří LoudaJiří Louda

s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Bohumín | R-OVA 
99.0 FM | 107.3 FM 

www.pochoutkovyrok.cz

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
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VZPOMÍNKY

Oči se zavřely, srdce tvé dotlouklo, umlkl tvůj hlas.  
Jen živá vzpomínka navždy zůstane v nás.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným  
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila  

naše milovaná maminka, babička, prababička,  
tchyně, sestra, švagrová a teta, 

paní Ludmila URBANČÍKOVÁ z Bohumína.
Zemřela 13. ledna po dlouhé nemoci ve věku 83 let. 
S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém 

rodinném kruhu. Děkujeme všem, kteří tichou 
vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina

Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínů smrti, nebudu se báti zlého, 
neboť ty se mnou jsi. (Žalm 23:4)

5. února před 5 lety odešel bez slůvka rozloučení 
náš věčně milovaný manžel a tatínek, 

pan Eduard SZWAJNOCH ze Skřečoně.
Zároveň 12. března vzpomeneme 

jeho nedožité 69. narozeniny.


S úctou a láskou stále vzpomíná a nikdy nezapome

ne manželka s dětmi.

Kdo měl rád, nezapomíná.

3. února by se dožila 80 let 

paní Hildegarda ZÁLEŠÁKOVÁ.


S úctou a láskou vzpomínají 

synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije, nezemřel.

4. února uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil 

pan Miroslav MACURA ze Záblatí.

Zároveň  si 24. března připomeneme 
jeho nedožitých 74 let.


S láskou a  úctou vzpomínají manželka Zdeňka, 

dcery Iveta a Mirka s rodinami a vnoučata.

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

11. února si připomeneme 20. výročí úmrtí 

paní Anny BLAŽKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

dcery Vanda a Sylva s rodinami.

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

28. ledna jsme si připomněli 3. smutné výročí 
úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka a tchána, 

pana Ivo PECHÁČKA z Vrbice.
Zároveň 11. února vzpomeneme 

jeho nedožité 78. narozeniny.


S láskou vzpomínají synové Antonín, 

Stanislav a Ivo s rodinami.

27. ledna jsme si připomenuli 

nedožité 80. narozeniny 

pana Jiřího PAVLÍKA ze Skřečoně. 


S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Marie, 

syn Jiří s rodinou a dcera Marcela s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

3. února jsme vzpomněli 18. výročí úmrtí 

pana Arnošta SOLICHA.
Zároveň si 28. února připomeneme 

jeho nedožitých 80 let.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Blažena, 

dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

8. února si připomeneme nedožitých 70 let 

a 19. července tomu bude 15 let, kdy nás opustil 

pan Josef KOLTUN.



S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

10. února vzpomeneme na nedožité 
80. narozeniny 

pana Vladimíra ADAMČÍKA 
z Bohumína.


S úctou vzpomíná manželka,  

syn a dcery s rodinami.

V srdci bolest zůstává, snad čas ji zahojí.  
Vzpomínka na tebe živá je, tu nikdy nezlomí.

6. února uplyne 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 

maminka, babička a sestra, 

paní Libuše POHLOVÁ.


S úctou a láskou vzpomínají dcera Jana,  

synové Rostislav a Petr s rodinami,  
sestra Věra s rodinou.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

7. února vzpomeneme nedožitých 97 let 

paní Marie LITNEROVÉ.
29. prosince uplynulo 10 let,  

kdy nás navždy opustila.


S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.
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Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte.  
Jen v srdci věčnou vzpomínku si na mě zachovejte.

21. února si připomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Milana MIRGY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Vilma, 

synové a dcery s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

50 let spolu to je něco, za tu dobu změnilo se kdeco. 

Ale na vaší lásce nic, přejeme těch let ještě víc.

6. února oslaví zlatou svatbu 

manželé Renáta a Jiří SKŘÍŠOVŠTÍ.
Vše nejlepší přejí synové  

Kamil a Tomáš s rodinami.

Hledáte práci v Bohumíně?
Nabízíme vám dlouhodobé zaměstnání u nadnárodní firmy, která 
je předním výrobcem izolací pro zateplení budov.

Nabízíme:
 
 
 Motivační bonusový systém
 Dotované obědy
 Lidský přístup a dobrý kolektiv

Hledáme:
 Operátory linek
 Seřizovače
 Zámečníky
 Mistra výroby
 Řidiče skupiny C

PRACUJTE S LIDMI, 
KTERÉ RÁDI POTKÁTE 
I PO PRÁCI

Bližší informace naleznete na stránkách www.rockwool.cz/kariera
V případě zájmu o práci u nás pište na: info-cz@rockwool.com,  

596 094 203.







Stabilní a dlouhodobou práci na plný pracovní úvazek
Průměrnou měsíční mzdu 28 000 Kč s možností růstu






Své »ano« si řekli
Richard Špaček a Lucie Balcarová, oba z Bohumína.
Marian Postrzednik a Lucie Saláková, oba z Bohumína. (mat)

SLUŽBY
 ● Čištění, tepovaní, koberců, židlí, 

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

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, samo
nivelační stěrky. Tel.: 604 265 861.
REALITY

 ● Koupím byt, ne RK. Tel.: 736 228 
883.

 ● Koupím nebo pronajmu zahrád
ku v kolonii nebo zahradu/poze
mek 400 m2. Bez realitky. Cena do
hodou. Tel.: 606 771 127, email: 
jarek.bartos@seznam.cz.
PRÁCE

 ● ČEMAT, s.r.o. Bohumín přijme 
na HPP obchodního zástupce v ob
lasti pronájmů a správy nemovitos
tí Požadujeme: SŠ (VŠ) vzdělání 
stavebního směru, komunikační, 

obchodní, organizační schopnosti, 
samostatnost, spolehlivost, technic
ké myšlení, ŘP sk. B, znalost práce 
na PC, výhodou – znalost & tvorba 
stavebních rozpočtů. Vítané zkuše
nosti s údržbou, rekonstrukcí, stav
bami nemovitostí, komunikativní 
znalost AJ, popř. i polštiny. Nabízí
me: práci v prosperující spol., pří
spěvek na stravování, důch. pojiště
ní. Náplň práce: aktivní obchodní 
činnost, organizačně technické den
ní řešení několika areálů společnos
tí v rámci CZ & SK. Nástup možný 
dle dohody. 

 ● ČEMAT, s.r.o. Bohumín přijme 
na HPP asistentku na recepci. Poža
dujeme: SŠ vzdělání, komunikační 
a organizační schopnosti, samostat
nost, ŘP sk. B, práce s PC. Nabízí
me: příspěvek na stravování, důch. 
pojištění. Náplň práce: zajištění ply
nulého chodu recepce, běžná admi
nistrativní činnost. Nástup možný 
dle dohody.
RŮZNÉ

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

INZERCE

Posílá vás lékař nebo hygiena na 
PCR test na covid19? Nečekejte 

zbytečně v dlouhé frontě, sami si vyberte místo, čas odběru a objed
nejte se! Termín si můžete rezervovat na webu testovani.uzis.cz.

Rezervace testu
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Lysky černé patří díky svému černému opeření, bílému zobá-
ku a čelnímu štítku mezi naše nezaměnitelné ptáky. Většinu 
času tráví na vodě, plují pomalu a přitom kývají hlavou. Čas-
to též běží s mávajícími křídly po vodní hladině.

Jejich potrava je převážně rost
linného původu, ale požírají 
i hmyz, plže a některé lysky občas 
vyloupí i hnízda jiných vodních 
ptáků. Hnízda lysek jsou většinou 

plovoucí a zakotvená v rákosí na 
okraji vody, někdy jsou zakryta 
rostlinným materiálem. Vajec 
bývá 7 až 10, výjimečně až 15 
a vylíhlá mláďata mají výrazně 
žlutočervenou hlavu. Rodiče brá
ní své potomstvo jako lvi proti 
všem vetřelcům, například labu
tím velkým, ale nebojí se napad
nout i člověka. Lyskám vyhovují 
především mělké vody, bahnité 
dno a hustá vodní vegetace.

 Jiří Šuhaj 
 Foto: Petr Sněhota

Lyska černá     
(Fulica atra) Příroda Bohumínska – ptáci (268)

říká běloch vařící se v kotli lidojedovi: „ ... tajenka.” pomůcka: apo, lo, salal, ur.
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Vy jste tu potravinovou pomoc mé země špatně pochopil.

Závody dračích lodí se letos představí v nové podobě. Mění se 
termín, místo konání a jiná budou také závodní plavidla. Budou 
menší a posádky poloviční. Klání se navíc rozšíří na dva dny, 
aby mohli změřit síly i žáci druhého stupně základních škol. 
Prázdninový termín minulých ročníků se proto přesouvá na  
4. a 5. června.

„Chtěli jsme závodní zážitek 
zprostředkovat i dětem, které v ko-
ronavirové době přišly o veškeré 
aktivity. Proto jsme akci naplánova-
li tak, aby se uskutečnila ještě bě-
hem školního roku,“ ozřejmil za 
organizátory předseda spolku Vo
dáci Odry a Olše Roman Štolfa.

Z původní závodní dráhy na 
Odře ve Starém Bohumíně se mí
tink stěhuje na Vrbické jezero. To 
nabízí větší prostor pro zázemí 
s občerstvením a toaletami a také 
velké parkoviště. Po hladině jezera 

se budou nahánět menší dračí lodě 
pro deset pádlujících, zatímco dří
ve byly posádky dvacetičlenné.

„Měníme podobu tak, aby se do-
stalo na více účastníků. Zároveň 
chceme k vodáctví přilákat i děti, 
proto závody rozšíříme na dva dny,“ 
dodal Štolfa. Posádky se mohou 
hlásit do 31. května, startovné pro 
dospělé je 2 000 korun. Diváci bu
dou mít vstup zdarma. Bližší infor
mace na emailu info@dbostrava.
cz nebo na čísle 720 265 106.   
 (yak)

Vládní nařízení, omezení či úplný zákaz setkávání 
většího počtu osob postihly i rodinné centrum 
Bobeš. Už čtyři měsíce nezní v našich prostorech 
dětský smích a povídání maminek. Organizace jako 
Bobeš je primárně založená právě na osobním setká
vání. Přesto, nebo právě proto se snažíme vymýšlet 
a nabízet alternativní programy. 

Přednášky a semináře jsme přenesli do online pro
storu, další aktivity pro rodiny do venkovního pro
středí. Připravený seznam zábavných úkolů si rodina 
vyzvedne v Bobeši a poté samostatně plní zadání. 
Odměna čeká na každou zúčastněnou rodinu.

Zájemcům také rádi zapůjčíme sáňkovací talíře, 
které mohou využít na nedalekém kopci. Nadále na
bízíme zapůjčení deskových her, kopírování či vyu
žití našeho »okénka« k zakoupení občerstvení. Více 
na facebookovém profilu RCBobes nebo telefonicky 
na 604 388 853. Petra KALICHOVÁ

Oblíbený »dračák« se mění

Rodinné centrum Bobeš zve na seminář na 
choulostivé téma »Jak hovořit s dětmi o smr
ti«. S tímto tématem se děti v poslední době 
často setkávají. Jak smrt vnímají ? Obávají se 
jí více dospělí? Jak s dětmi o smrti mluvit?  
Online beseda  proběhne 9. února od 15 ho
din. Informace a přihlášení na facebooku RC 
Bobeš, emailu herna@bobescentrum.cz 
nebo telefonu 604 388 853.

Jak mluvit o smrtiTěžká doba i pro Bobeše


